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قواعد الن�شر

م للن�صر �إىل جهة حتكيمّية، �أو نال به �صاحُبه درجة  �أال يكون �لبحث قد نُ�صر من قبُل �أو ُقدِّ  -1
علمّية، وعلى �لباحث �أن يقّدم تعّهد�ً خطّياً بذلك.

�أن يكون �لبحث و��صح �ل�صلة باالأهد�ف �ملعلنة للندوة، �صمن حمور من حماورها.  -2
�أن تكون �الأدلُة �ملذكورة موّثقًة بالتخريج من �مل�صادر �الأ�صلّية، ومبّيناً درجُة قبولها، �إذ�   -3

كانت من غري �ل�صحيحني.
�أن يت�صم �لبحث باجلدة و�الأ�صالة و�لعمق و�ل�صالمة �للغوية و�اللتز�م بال�صروط �الأكادميية   -4

�ملتبعة يف �الأبحاث �لعلمية، مع جتنب �ال�صتطر�د و�خلروج عن �ملو�صوع.
عدم ��صتعمال م�صطلحات غري عربية �إال يف حدود �ل�صرورة مع تو�صيحها يف �حلا�صية   -5

عند �أول ِذْكٍر لها.
عدم �لتكلف يف �ال�صتدالل بالن�ص على ما هو بعيد �ل�صلة به وتو�صيح وجه �لداللـة منه.  -6

�أن تُْثَبَث قائمُة �مل�صـادر و�ملر�جع م�صتوفاًة يف �آخر �لبحث مرتبًة على حروف �ملعجم.  -7
م ��صُم �لكتاب على ��صم موؤلفه عند توثيق �لن�صو�ص يف �حلو��صي، وكذلك يف  �أن يقدَّ  -8

ثبت �مل�صادر و�ملر�جع.
�أال ي�صار يف �حلو��صي �إىل �ملعلومات �ملتعلقة بطبعة �لكتاب �ملحال �إليه �إال يف حال �عتماد   -9

�لباحث �أكرَث من طبعٍة للكتاب �لو�حد.
ذكُر خال�صة نتائج �لبحث وتو�صياته.  -10

�أن يكون حجم �خلط يف كتابة �لبحث )16(، و�أما �حلو��صي فتكون بحجم )14(. على   -11
جو�نب  يف  �صم   2.5 م�صافة  ترك  مع   ،)Traditional Arabic( بخط  ويندوز  نظام 

�ل�صفحة �الأربعة، و�أن يرت�وح �لبحث ما بني)30( �إىل )40( �صفحة.
يلتزم �لباحث باإجر�ء �لتعديالت �لتي تطلبها جلنُة �لتحكيم على بحثه و�إر�صاِلها يف �ملوعد   -12

�ملحدد.
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P

املقدمة

�حلمد هلل �لذي بعث �لنبيني مب�صرين ومنذرين، و�ل�صالة و�ل�صالم على خري 
خلقه للعاملني، حممد بن عبد �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن �صار على دربه باإح�صان 

�إىل يوم �لدين �أما بعد،،،
بهمة  �خلام�ص،  �صفرها  نور  باأحرف من  تخط  �ملباركة  ندوة �حلديث  فها هي 
وّقادة، وعزم ال يلني، فقد �جنلت فعاليات �لندوة �لعلمية �لدولية �خلام�صة �لتي 
كان  �لعمل  من  يومني  بعد  بدبي،  و�لعربية  �الإ�صالمية  �لدر��صات  كلية  �حت�صنتها 
�آخرها2011/4/20م، ومتيزت يف دورتها هذه مبو�صوعها �لذي حظي ب�صرور 

�لكثريين من �أهل �لعلم و�ملعرفة؛ �أال وهو:
»اال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية«

هذه  �آثار  من  مهماً  �أثًر�  و�لعربية  �الإ�صالمية  للمكتبة  نقدم  �ليوم  نحن  وها 
�لكتاب  هذ�  فجاء  نتاجها،  اِر  �لُنظَّ عن  ويغيب  فعالياتها،  تندثر  ال  حتى  �لندوة، 

جامعاً �أعمالها، ر��صد�ً نتائجها، مدوناً تو�صياتها.
لقد حر�صت �الأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�صريف، على �أن تتميز �أبحاث هذه 
�لدورة باجلدة و�الأ�صالة و�الإ�صافة �ملعرفية، الأجل ذلك خ�صعت �الأبحاث �ملقدمة 
للندوة ملر�حل متعددة من �لتقييم، حتى ��صتقر بها �ملقام بني دفتي هذ� �لكتاب؛ 
فكان �لنظر يف �مللخ�صات، ثم �لتحكيم �الأويل لها، ثم �لتحكيم �لنهائي، كل ذلك 
جاء على �أيدي �أهل �خلربة و�لدر�ية و�لعلم، ثم عقدت �الأمانة �لعامة لندوة �حلديث 
مبنهجية  �الأبحاث،  الأف�صل  �صعياً  �ملحكمني،  تقارير  يف  للنظر  �جتماعها  �ل�صريف 
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مو�صوعية، تر�عي �أ�صول �لتحكيم، وقو�عده �ملعتمدة يف �أرقى �ملجالت �لعلمية، 
كل ذلك يحاط بال�صرية �لتامة يف �لتعامل مع �الأبحاث و�لباحثني، ثم لرُت�َجع �الأبحاُث 
�ملقبولة �ملرة تلو �الأخرى على �صوء تقارير �ملحكمني، وتَُدقَّق لغوياً وطباعياً. وكنا 
نتمنى �أن نثبت �لتعقيبات و�ملد�خالت �لتي جرت بني يدي �جلل�صات، لكّن حائاًل 

فنياً حال دون ذلك، فاكتفينا باإثباتها يف �لت�صجيالت �ملرئية للندوة. 
جاء هذ� �ل�صفر �لعظيم �صاماً بني دفتيه �صتة ع�صر بحثاً، ُعِر�صت ملخ�صاتُها يف 
�جلل�صات �لعلمية �لتي �متدت على مد�ر يومني كاملني. وتاأتي �أهميته من �حلاجة 
له،  وتخطط  م�صتقبلها،  ت�صت�صرف  ال  �لتي  فاالأمة  طرحها؛  �لتي  ملو�صوعاته  �ملا�صة 
�لدورة  هذه  �أبحاث  �أن  جند  هنا  من  و�لتخلف.  �ملعاناة  من  حالة  يف  تعي�ص  �أمة 
وبيان  مفهومه،  تاأ�صيل  متناولة  �مل�صتقبلي،  و�لتخطيط  �ال�صت�صر�ف  �أهمية  �أثبتت 
�أهميته وفقهه، و�صو�بط �لعمل به، وك�صفت �أن �مل�صلم �حلق �صاحب نظرة �إيجابية 
يف �لتعامل مع �مل�صتقبل، يهتم بالتنمية �لب�صرية و�القت�صادية و�الجتماعية، ويطور 
و�صائَل ُرِقيها، كما �أنه يتعامل مع �الأزمات مبنهجية متزنة، ال توؤدي �إىل مفاقمتها، بل 
ت�صعى حللها، و�خلروج منها باأقوى ما ميكن. كل ذلك �صعياً لبناٍء ح�صارٍي متني، 

يهتم بالعمر�ن �لب�صري، وي�صعى الأن يقدم �لنموذج �حل�صاري �ملن�صود.
عليه  �هلل  �صلى  فالنبي  �لر��صدة،  �لنبوية  �لهد�ية  من  باإطار  ذلك حموط  كل 
َط، وو�جه �الأزمات، فهو �صلى �هلل عليه و�صلم  ��صت�صرف وَخطَّ و�صلم؛ خري من 

يعلمنا �لتخطيط يف كل �صوؤوننا.
من هنا، فاإن �الأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�صريف تاأمل �أن يقدم هذ� �لكتاب 
�الأبحاث  �أن  تدعي  ال  وهي  �لنبوية.  �ل�صنة  من  �جلانب  هذ�  على  مهمة  �إ�صاءة 
��صتوعبت �ملو�صوع، �إمنا جاءت لتفتح �أمام �لباحثني �آفاق �نطالقة جديدة الأبحاث 

تزيد ثمار �لنظر يف هذ� �ملو�صوع �حليوي.
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واأخريًا فاإنه ال ي�صعنا �إال �أن نتقدم بال�صكر و�لتقدير ملن ��صت�صرف �مل�صتقبل، 
وخطط له؛ منذ �أكرث من ربع قرن، فاأن�صاأ �صرحاً علمياً مميز�ً؛ هو كلية �لدر��صات 
ندوة  فكانت  �أعو�م،  ع�صرة  منذ  وخطط  و��صت�صرف  بدبي،  و�لعربية  �الإ�صالمية 
�لكلية،  موؤ�ص�ص  �ملاجد؛  جمعة  ملعايل  �ل�صكر  كل  فال�صكر  �ل�صريف.  �حلديث 

ورئي�ص جمل�ص �أمنائها.
�لرحمن، على  عبد  �لدكتور حممد  �لكلية  مدير  ل�صعادة  مو�صول  و�ل�صكر 
�لتميز  �إال  َقِبَل  فما  ما حتتاج،  بكل  و�أمانتها  �لندوة  بذله من جهد يف دعم  ما  كل 
كل  �لعمل  �أمام  ذلل  وموجه،  نا�صح  خري  فكان  �الأد�ء،  يف  و�جلدَّ  �لعطاء،  يف 
عميد�ً  بدبي؛  و�لعربية  �الإ�صالمية  �لدر��صات  كلية  ن�صكر  خالله  ومن  �ل�صعاب. 
لل�صنة  بُِذَل ويُْبَذُل خدمة  فرعية على كل ما  ووكياًل و�أع�صاء هيئة تدري�ص وجلاناً 

�لنبوية �ملطهرة وندوتها.
و�ملوؤ�ص�صات  �لرعاة،  �لد�عمة: من  �جلهات  �صكر  �ملقام عن  ونعجز يف هذ� 

�حلكومية على دعمهم �ملتو��صل الإجناح فعاليات هذه �لندوة.
وللباحثني منا كل ثناء عطر، فبمد�د فكرهم، وعطاء �صربهم، كانت �أبحاث 

هذ� �لكتاب.
واحلمد هلل رب العاملني.

مكتب االأمانة العامة لندوة احلديث ال�سريف
                                              د. عبد ال�سالم اأحمد اأبو �سمحة

                                              م�ساعد االأمني العام
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يوم الثالثاء 16/ جمادى االأول/1432هـ املوافق 2011/4/19م

اجلل�سة االفتتاحية:
�أمناء كلية �لدر��صات �لعربية  كلمة �ل�صيد جمعة �ملاجد رئي�ص جمل�ص   
و�الإ�صالمية ...............................................
كلمة �الأ�صتاذ �لدكتور حمزة بن عبد�هلل �ملليباري/�الأمني �لعام للندوة  
كلمة �الأ�صتاذ �لدكتور علي �أبو �ملكارم/�صيف �لندوة �لعلمية �لدولية   
................................................. �خلام�صة 
ق�صيدة �لطالبة نوف �أحمد �لزدجايل ...........................  

اجلل�سات العلمية:
اجلل�سة االأوىل

�أدو�ته،  �لعامة،  �أ�ص�صه  �مل�صرفة:  �ل�صنة  يف  �ال�صرت�تيجي  �لتخطيط   
وخ�صائ�صه-د.ح�صام �أحمد قا�صم -جامعة �أو�صاكا/�ليابان .........
�الئتمان على �مل�صتقبل يف �ل�صنة �لنبوية، نحو حد�ثة �إن�صانية جديدة   
�الإمار�ت  �ل�صريف و  �الأزهر  �لفتاح �خلطيب-جامعتي  د.حممد عبد 
�لعربية �ملتحدة ............................................
�ل�صنة  �صوء  يف  تاأ�صيلية  در��صة  و�صو�بطه  �مل�صتقبل  ��صت�صر�ف  �أهمية   
�لنبوية-د.حممد ب�صري �لب�صري-كلية �لرتبية-جامعة جاز�ن/�ل�صعودية

13
15

20

23

25

97

167
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اجلل�سة الثانية
فقه �لتخطيط للم�صتقبل يف �صوء �ل�صنة و�ل�صرية - د.حممد �إبر�هيم   
مالك  �الإمام  وكلية  بالقاهرة  �ل�صريف  �الأزهر  جامعة  �لع�صماوي- 
لل�صريعة و�لقانون بدبي ......................................
�ال�صت�صر�ف �الإيجابّي للم�صتقبل يف �صوء �ل�ّصّنة �لّنبوّية- د. �لّذّو�دي بن   
بّخو�ص قوميدي-جامعة باتنة/�جلز�ئر .........................
�لفرد  تقدم  يف  و�أثرها  �لنبوية  �ل�صنة  يف  للم�صتقبل  �الإيجابية  �لنظرة   
و�ملجتمع-�أ.د. حممد زرمان-كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�صانية-جامعة 
باتنة/�جلز�ئر .............................................
يوم االأربعاء 17/ جمادى االأول/1432هـ املوافق 2011/4/20م

اجلل�سة االأوىل
�إليه،  و�لد�عية  �لدعوة  وحاجة  له  و�لتخطيط  �مل�صتقبل  ��صت�صر�ف   
در��صة تاأ�صيلية يف بيان �أهميته وو�صائل معرفته من خالل ن�صو�ص �ل�صنة 
�لنبوية-د. علي بن حممد عبد�هلل �لطالب �الأمني �ل�صنقيطي-كلية �الآد�ب 
و�لعلوم �الإن�صانية بجامعة طيبة/�ملدينة �ملنورة، �ل�صعودية .......... 
�مل�صتقبل-  ��صت�صر�ف  نحو  منهج  �لنبوية،  �ل�صنة  يف  �لب�صرية  �ملو�رد   
د.حكيمة حفيظي-كلية �أ�صول �لدين و�ل�صريعة و�حل�صارة �الإ�صالمية-
جامعة �الأمري عبد �لقادر للعلوم �الإ�صالمية/ق�صطنينة،�جلز�ئر.......
�هتمام �ل�صنة باال�صت�صر�ف و �لتخطيط يف �لتنمية �القت�صادية و �الجتماعية   
- �أ.د.كايد يو�صف قرعو�ص - كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�صانية-جامعة 
�لعلوم �لتطبيقية �خلا�صة/�الأردن ..............................

221

291

351

417

479

525
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�ل�صنة �لنبوية ور�صم �أحو�ل �لعمر�ن �لب�صري، ��صت�صر�ف �مل�صتقبل من   
منظور �لروؤية �لكونية �لتوحيدية »�إحالة خا�صة �إىل بع�ص معامل منهجية 
�بن خلدون«-د.�صالح بن طاهر م�صو�ص-كلية علوم �لوحي و�لعلوم 
�الإن�صانية-�جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية/ماليزيا .....................

اجلل�سة الثانية)12-2( )ال�سباحية(
�لتدبري �لوقائي يف �ل�صنة �لنبوية، نحو منهج منا�صب لفهم �الأحاديث   
د�ر  نا�صريي-موؤ�ص�صة  �لب�صري  �لفنت-د.حممد  مو�صوع  يف  �لو�ردة 
�حلديث �حل�صنية/�لرباط،�ململكة �ملغربية .......................
ن�صو�ص قو�عدية يف �ل�صنة �لنبوية الإد�رة �الأزمات عر�صا وتطبيقا-د.  
�لفقهية  للقو�عد  ز�يد  مبعلمة  باحث  �لطائف،  بالل-جامعة  يحيى 
................................ �صابقا/�ل�صعودية  و�الأ�صولية 
��صرت�تيجيات �لنبي  يف �إد�رة �أزمة �حل�صار �لع�صكري و��صت�صر�ف   
�مل�صتقبل، عزوة �الأحز�ب �أمنوذجا-د.حممود �أحمد يعقوب ر�صيد-
كلية �ل�صريعة-�جلامعة �الأردنية/�الأردن ........................

اجلل�سة الثالثة
�لنبوي  �حلديث  خالل  من  �حل�صارية  �لظاهرة  تغري  �أ�صر�ر  ��صت�صر�ف   
�الإ�صالمية  �لدر��صات  كلية  رحماين-  عثمان  �ل�صريف-�أ.د.�أحمد 
و�لعربية بدبي وجامعة باتنة/�جلز�ئر ...........................
وبناء  �لهجرة  �لنبوية  �ل�صنة  �مل�صتقبلي يف  و�لتخطيط  �الأزمات  �إد�رة   
�هلل  عبد  بن  عمر  بنت  �أمنوذجاً-د.نو�ل  �الأوىل:  �الإ�صالمية  �لدولة 
با�صعد- جامعة �مللك عبد �لعزيز فرع كلية �لبنات/جدة، �ل�صعودية

569

637

699

755

811

884
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�لتخطيط �ل�صحي يف �لهدي �لنبوي-د.ر�بح دفرور-جامعة �أدر�ر/  
�جلز�ئر ..................................................

اجلل�سة اخلتامية
�لعربية  �لدر��صات  كلية  ح�صاين/عميد  �أحمد  �لدكتور  �الأ�صتاذ  كلمة   
و�الإ�صالمية ...............................................
كلمة �الأمانة �لعامة �أ.د. �أحمد معبد عبد �لكرمي ...................  
�أبو  �لندوة �لعلمية �لدولية �خلام�صة/د. عبد �ل�صالم  قر�ءة تو�صيات   
�صمحة-م�صاعد �الأمني �لعام للندوة ...........................
عبد�هلل  �أ.د.حممد  تاأليف   - �لهدى«  »�صنن  بعنو�ن:  �صعرية  ق�صيدة   
�صعادة/ م�صاعد عميد كلية �لدر��صات �لعربية و�الإ�صالمية للدر��صات 
................................................... �لعليا 
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كلمة ال�سيد جمعة املاجد 
رئي�س جمل�س اأمناء كلية الدرا�سات العربية والإ�سالمية

الأنبياء  �سيدنا حممد خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  هلِل ربِّ  احلمُد 
واملر�سلني، وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني.

اأ�سحاب املعايل والف�سيلة وال�سعادة،
�سيويف االأكارم،

اأبنائي وبناتي من الطلبة،
اأيها احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. وبعد،،
والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  يف  جميعا  بكم  اأرحب  اأن  في�سعدين 
مبنا�سبة افتتاح الندوة العلمية الدولية اخلام�سة التي تناق�ش مو�سوع ال�ست�سراف 
والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية. كما ي�سعدين اأن اأثمن ح�سوركم لفتتاح 
فعاليات هذه الندوة تلبية لدعوتنا، واأقدر جهود الباحثني الذين ح�سروا هنا من 
لتقدمي بحوثهم ودرا�ساتهم حول مو�سوع  الإ�سالمية والعربية،  الأقطار  خمتلف 
الندوة، كما اأثمن ن�ساط اأع�ساء الأمانة العامة لندوة احلديث ال�سريف يف اإعداد 
ندوات علمية دولية يف الكلية، واختيار مو�سوعات تخدم املجتمع، واأ�سكرهم 

على ما بذلوه من جهود كبرية يف اإجناح الندوات.
اأيها احل�سور الكرمي،

اإن الر�سالة التي يحملها العلماء الباحثون والأ�ساتذة اجلامعيون يف خدمة الدين 
واملجتمع اأعظم مما يت�سورون، واأ�سرف مما يتوقعون. واإن اأداء هذه الر�سالة يقت�سي 
منهم الهتمام بال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي وا�سعني اأمام اأعينهم جتارب املا�سي، 
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وطبيعة التغريات التي ي�سهدها الع�سر احلا�سر اقتداًء بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
واأنتم تعلمون اإن الإن�سان بفطرته يحب اأن يكون غده اأف�سل، ويكره اأن ي�سيع 
جهده �سدى. جاء الإ�سالم لرت�سيخ هذه الفطرة وتنميتها يف نفو�ش الإن�سان، من 

خالل ت�سريعاته التي تربي يف النفو�ش حب ال�ست�سراف والتخطيط. 
�سنة، وكان  بعثته ثالث ع�سرة  بعد  مكة  و�سلم يف  عليه  اهلل  عا�ش �سلى  لقد 
ي�ستقبل الكعبة امل�سرفة يف �سالته، ويطوف بها، وفيها اأ�سنام تعبد، دون اأن ي�ستعجل 
يف اإزالتها عن الكعبة بالقوة، كما �سرب ثماين �سنوات اأخرى يف املدينة حتى جاء 
فتح مكة ليطهر الكعبة من الأ�سنام باأمن واإميان، ويكمل بناء الدولة والأمة، ويحول 
والنفي�ش. ومن  بالنف�ش  يحمونه  الذين  اأحبابه  اإىل  واآذوه،  الذين حاربوه  اأعداءه 
يحلل هذا املوقف من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يرى فيه عظمة ال�ست�سراف وعبقرية 
التخطيط. ولنا يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة ؛ قال تعاىل: { لََقْد َكاَن لَُكْم يِف َر�ُسوِل 

اهلل اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة}. 
واأخريا ل ي�سعني يف هذه املنا�سبة اإل اأن اأ�سكر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل رئي�ش دولة الإمارات العربية املتحدة، و�ساحب ال�سمو 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اهلل  رعاه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الوزراء حاكم دبي، و�سمو ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي على جهودهم ودعمهم مل�سرية الكلية.
معنويا.  ودعما  مادية  رعاية  للندوة  قدموا  الذين  الإخوة  جميع  اأ�سكر  كما 
و�سكري مو�سول اأي�سا اإىل اإدارة الكلية، واللجان الفرعية، وغريهم ممن له اإ�سهام 

يف اإجناح هذه الندوة العلمية الدولية اخلام�سة.
واأ�سكركم جميعا. واهلل تعاىل يوفقنا واإياكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الأ�ستاذ الدكتور حمزة بن عبدالله املليباري / الأمني العام للندوة

ر�سوله  على  وال�سالم  وال�سالة  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اتبعوهم  والذين  امليامني،  الغر  واأ�سحابه  الطاهرين  الطيبني  اآله  وعلى  الأمني، 

باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد،،
�سعادة جمعة املاجد موؤ�س�َس الكلية، ورئي�َس جمل�س اأمنائها 

اأ�سحاَب املعايل والف�سيلة وال�سعادة 
االأ�ساتذة الباحثون 
اأيها احلفل الكرمي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،
العلمية  الندوة  افتتاح  منا�سبة  اأرحب بكم يف  اأن  بادئ ذي بدء، يطيب يل 
الدولية اخلام�سة نيابة عن الأمانة العامة لندوة احلديث ال�سريف، واأقول لكم بكل 

وفاء وحفاوة: حللتم اأهال ونزلتم �سهال. 
ل �سك اأن ح�سوركم افتتاح هذه الندوة ي�سفي م�سداقية كبرية على جهود 
الأمانة العامة يف اإقامة ندوات علمية دولية حول احلديث ال�سريف، كما اأنه يعطي 

لالأمانة العامة دعما قويا يف موا�سلة جهدها يف خدمة ال�سنة النبوية.
اأيها احلفل الكرمي،

من  باحثا  ع�سر  �ستة  فيها  ي�سارك  التي  اخلام�سة  الدولية  العلمية  الندوة  هذه 
مراحل  معظم  واأن  �سنة،  من  اأكرث  قبل  حت�سريها  بداأ  واإ�سالمية،  عربية  دول  ت�سع 
يف  تتمثل  وهي  للندوة،  العلمية  اجلوانب  يخ�ش  فيما  من�سبة  كانت  التح�سري 
ت�سجيع الباحثني على كتابة بحوث حول مو�سوع الندوة، تتميز باجلدة والأ�سالة 
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والإ�سافة املعرفية، ثم يف حتكيم البحوث على مراحل �ستى من التدقيق والتنقيح. 
وذلك احرتاما ملكانة ال�سنة النبوية عامة، واعتبارا خلطورة مو�سوع الندوة خا�سة.
ولذا، مل يكن بو�سع الأمانة العامة اإل اأن تر�سح �ستة ع�سر بحثا من جمموع 
ومقارنتها.  التقارير  هذه  مناق�سة  بعد  املحكمني،  تقارير  �سوء  يف  بحثا،  �سبعني 
وكانت الأمانة العامة حري�سة كل احلر�ش على اأداء مهمتها بنزاهة تامة واإن�ساف 

كامل. 
كانت  بل  التنقيح،  مراحل  من  القدر  بذلك  العامة  الأمانة  تكتف  ومل  هذا، 
اختيارهم،  مت  الذين  املعقبني  الأ�ساتذة  على  الأبحاث  فوزعت  للمزيد؛  ت�سعى 
عن  عو�سا  الندوة،  فعاليات  اإثراء  اأجل  من  وذلك  الندوة،  قبل  عليها  ليطلعوا 

التعقيبات الرجتالية. 
ومهما كان العمل وال�سعي يف هذه اجلوانب العلمية فاإنه يبقى ناق�سا، لي�ش 
فقط بالن�سبة للعمل على اأن نر�سي جميع الفئات من الباحثني، ولكن وهو الأهمُّ 
َق اأهداَف البحث يف ال�سنَّة النبويَّة. وح�سبنا اأننا �سعينا من اأجل اأداء ر�سالة  اأن حتقِّ
ال�سعي،  لهذا  توفيقه  على  اهلل  ن�سكر  اأن  اإل  لنا  ولي�ش  واإن�ساف،  بعدل  الندوة 
ونت�سرع اإليه اأن يتقبل منا اجلهد بقبول ح�سن، ويجعل ذلك مفتاحا لكل خري لدى 

الالحقني. 
اأيها احل�سور الكرمي،

والتخطيط  ال�ست�سراف  مو�سوع  العلمية  جل�ساتها  يف  الندوة  هذه  تناق�ش 
ْكرى اخلام�سِة والع�سرين على  الذِّ متزامنا مع حلول  النبوية  ال�سنة  امل�ستقبلي يف 

تاأ�سي�ش كليَّة الدرا�سات الإ�سالميَّة والعربيَّة بدبي. 
النبوي  ال�سنة  يف  والتخطيط  ال�ست�سراف  ندوة  حتت�سن  اأن  للكلية  وُحقَّ 
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لتزامنها مع هذه الذكرى التي تعرب بذاتها عن ا�ست�سراف موؤ�س�سه وتخطيطه؟
اإن الإن�سان بفطرته يحب ال�ست�سراف والتخطيط حني يهتم باأمره مهما كان هذا 
الأمر، ويكون حري�سا على حتقيقه، واإذا مل يهتم به فاإنه يكون مهمال لال�ست�سراف 
والتخطيط، ومغامرا يف القيام بذلك الأمر. ولذا يحتاج الإن�سان اإىل من ير�سده، 
�سنة  وفق  وكبري  �سغري  كل  يف  والتخطيط  ال�ست�سراف  ثقافة  على  مبكرا  ويربيه 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، حتى يتعود على ال�ست�سراف والتخطيط يف كل 

عمل يقوم به، متوكال على اهلل وموؤمنا بالق�ساء والقدر. 
انظروا اإىل قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »امْلُوؤِْمُن اْلَقِوىُّ َخرْيٌ َواأََحبُّ اإِىَل 
ِ. َوَل  ِعيِف َوِفى ُكلٍّ َخرْيٌ. اْحِر�ْش َعَلى َما يَْنَفُعَك. َوا�ْسَتِعْن ِباهللَّ ِ ِمَن امْلُوؤِْمِن ال�سَّ اهللَّ
 ِ ابََك �َسْىٌء َفاَل تَُقْل لَْو اأَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا. َولَِكْن ُقْل َقَدُر اهللَّ تَْعِجْز. َواإِْن اأَ�سَ

ْيَطاِن«. َوَما �َساَء َفَعَل َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل ال�سَّ
وما اأعظم هذا احلديث اإذ يت�سمن �سورة متكاملة لال�ست�سراف والتخطيط. 

تَْعِجْز( حني  َوَل   .ِ ِباهللَّ َوا�ْسَتِعْن  يَْنَفُعَك.  َما  َعَلى  )اْحِر�ْش  عبارته  اأعظم  وما 
تو�سع يف �سياق مو�سوع الندوة !! 

فما من م�سطلح ح�ساري اأو ثقايف ي�ستجد يف الغرب اأو ال�سرق مثل م�سطلح 
ال�ست�سراف والتخطيط اإل وقد اأ�سهم ذلك يف ك�سف ما يكمن يف �سنة النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم من درر علمية تفتقر اإليها الأمة ملعاجلة ق�ساياها العالقة. 
حياته  منطلَق  فرٍد  كلُّ  ويجعله  الذهب،  مباء  يُكتب  اأن  ينبغي  احلديث  فهذا 
اليومية. فاملوؤمن القويُّ اإذن هو الذي يكون حري�سا على ما ينفعه يف امل�ستقبل ول 
يقف عاجزا، وهذا يقت�سي منه اأن ي�ست�سرف ويخطط ح�سب اإمكانيته، ول يكون 
مغرورا مبا ي�سنعه بل يتوكل على اهلل وي�ستعني به، ثم اإذا مل يحقق �سيئا بعد جهده 
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وا�ست�سرافه وتخطيطه فاإنه ل يكون قلقا، بل يواجه ذلك بقوة و�سجاعة قائال: َقَدُر 
ِ َوَما �َساَء َفَعَل، واأما املوؤمن ال�سعيف فهو الذي يجل�ش عاجزا يقول اأنا توكلت  اهللَّ

على اهلل، واإذا مل يحقق ما كان ينتظره يكون قلقا وم�سطربا.
وكلما كان ال�سخ�ش م�ست�سرفا وخمططا كما ير�سدنا اإليه نبينا امل�سطفى �سلى 
ورزانة  و�سربا  وحتمال  وطماأنينة  و�سجاعة  قوة  النا�ش  اأكرث  كان  و�سلم  عليه  اهلل 
والغ�سب  والنفعال  وال�ستعجال  وال�سطراب  القلق  من  واأبعدهم  وت�ساحما، 
اهلل  النبي �سلى  الأنبياء عامة، و�سرية  �ِش  َق�سَ نقراأه يف  الذي  والعجز. هذا هو 

عليه و�سلم خا�سة. 
والذي قراأ �سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بتمعن وتفح�ش وجد اأنه �سلى 
الأزمات وعالج  واأدار  واقت�ساده،  واأمته  دولته  وبنى  ر�سالته  بلغ  و�سلم  عليه  اهلل 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اإنه  بل  امل�ستقبلي،  والتخطيط  ال�ست�سراف  بعد  النزاعات 
كونه  مع  والتخطيط  ال�ست�سراف  �سوء  يف  اإل  كبريا  ول  �سغريا  �سيئا  يعالج  مل 
اإميانا  النا�ش  واأكمل  اهلل،  توكال على  النا�ش  اأكرث  باملعجزات ومع كونه  موؤيدا  نبيا 
بالق�ساء والقدر، وتلك هي اخلال�سة التي تتفق عليها جميع البحوث التي �ستقدم 

يف اجلل�سات العلمية القادمة. 
وعلى كل، فال�ست�سراف والتخطيط مع ال�ستعانة باهلل والتوكل عليه �سنة من 
اأبرز �سنن امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، ول ينبغي لأحد اأن يت�ساهل فيهما بحجة 
اإل مع  الق�ساء والقدر، ول ي�ستقيم التوكل على اهلل ول الإميان بالق�ساء والقدر 
ال�ست�سراف والتخطيط الذين ي�سكالن عن�سرين بارزين لكل عمل متقن، وبدون 

ال�ست�سراف والتخطيط ل يكون العمل ُمْتَقنا.
واأخريا ل ي�سعني اإل اأن اأ�سكر اهلل �سبحانه اأول واآخرا على توفيقه خلدمة ال�سنة 
من خالل هذه الندوات، كفانا ذلك �سرفا وكرامة وعزة. ثم اأ�سكر �سعادة جمعة 
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املاجد موؤ�س�ش الكلية ورئي�ش جمل�ش اأمنائها على عنايته اخلا�سة بالندوة، و�سعادة 
الدكتور حممد عبد الرحمن مدير الكلية على دعمه لالأمانة العامة وتفانيه لإجناح 

الندوة.
كما اأ�سكر زمالئي الأ�ساتذة الباحثني، بل اأ�سكر جميع الباحثني الذين اأر�سلوا 
والأعمال  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ودائرة  الفرعية،  اللجان  وجميع  الأبحاث،  اإلينا 

اخلريية بدبي، وكل من اأ�سهم يف اإجناح هذه الندوة. 
وال�سكر مو�سول اإىل رعاة الندوة: بنك دبي الإ�سالمي، وم�سرف الإمارات 
بوم  قرية  واإىل  الذهبية،  الرعاية  اأ�سحاب  ر�سول  ح�سيب  و�سركة  الإ�سالمي، 
ودائرة  لل�سفريات  واملاجد  الف�سيتني،  الراعيتني  بال�ش  داو  وفندق  ال�سياحية 
الأوقاف و�سوؤون الق�سر، ودائرة ال�سياحة حكومة دبي وجمعية الحتاد التعاونية 

اأ�سحاب الرعاية الربونزية، واإىل جميع امل�ساهمني يف رعاية الندوة. 
واأزف اإليكم جميعا حتيات االأمانة العامة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الأ�ستاذ الدكتور علي اأبو املكارم/�سيف الندوة العلمية الدولية اخلام�سة 

ايها االإخوة االأعزاء 
�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وبعد،،،

الطيبة  البقعة  هذه  الكرمي يف  املكان  هذا  لنا جميعا  ي�ّسر  اأن  �سبحانه  فاأحمده 
التي حتف بها الربكات وتهطل عليها الرحمات، ويتاآزر فيها وبها ِر�سى اهلل جل �ساأنه 
اأنه لقاء ينطلق من احلديث ال�سريف وميتد  اأيها ال�سادة اإىل  ور�سوانه، ومرّد ذلك 
منه وبه، وهو بذلك يبداأ من خري ما ميكن اأن ي�سغل اأهل العلم يف حياتهم الدنيا، 
فلي�ش ثمة اأف�سل من علم ي�ستغل بالقراآن وال�سنة وين�سغل بهما، فهما نبع املعرفة احلقة 
فيه  جتتمع  اأن  امللتقى  هذا  وح�سب  الكامل.  الإميان  ووهج  املطلق  اليقني  وم�سدر 
هذه ال�سفوة املتاألقة من العلماء الذين يقدمون يف اأفكارهم و�سلوكهم معا مناذج 
طيبة جديرة بالتقدير، حقيقة بالتجلية والحرتام، فاأهل العلم يف كل ع�سرهم اأهل 
الجتهاد من اأجل معرفة احلقيقة وجالء اأبعادها وتبيان مالحمها و�سورها، واحلقيقة 
الغاية الكربى للبحث الإن�ساين واإطاره الكلي، ولقد يختلف املجتهدون يف  هي 
مقوماتها وخ�سائ�سها واأمناطها، ولكن من الثابت اأن الختالف يف احلقيقة �سرب 
من احلقيقة، واأن التفاوت يف حتديد عنا�سرها منط من اأمناط التعبري عنها و�سكل من 

اأ�سكال اإدراكها، فهم واإن اختلفوا لي�سوا عنها ببعيدين ول منها بنائني.
من  املختارة  ال�سفوة  هذه  فيه  يجتمع  اأن  امللتقى  هذا  على  اهلل  ف�سل  ومن 
اأهل العلم الذين ينتمون اإىل بقاع العامل الإ�سالمى ومناهجه ومذاهبه، واإذا كان 
املختلفة  املذاهب  اأ�سحاب  فاإن  يتاآلفون  يلتقون  حني  الواحد  املذهب  اأ�سحاب 
واحلمد،  الثناء  واجبة  ونعمة  اهلل  من  ف�سل  والتعارف  يتعارفون،  يتقابلون  حني 
فالتعارف مدخل للتعرف، والتعرف باب املعرفة، واملعرفة �سبيل اإىل الإح�سان، 
والذين يح�سنون ي�سيفون ما به يُذكرون وما له يُحمدون. واإن مما يلفت النظر يف 
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هذا امللتقى العلمى اأمور جديرة بالعتبار، ياأتي يف طليعتها عندي اأربعة: 
االأمر االأول: هو هذه القدرة على اختيار املو�سوعات، التي تعرب عن اأ�سالة الفكر 
الإ�سالمي من ناحية، وعن قدرته على تقدمي اإ�ساءات يف حياتنـا املعا�سرة من ناحية 
اأخرى، ففكرة التخطيط للم�ستقبل وا�ست�سراف اآفاقه قد تبدو فكرة مت�سلة باجلانب 
والواعية  اخل�سبة  الدرا�سات  هذه  خالل  من  هنا  جندها  لكننا  العملي،  العلمي 
واملتنوعة، جندها قادرة على اأن تقدم لنا جانًبا من الفكر الإ�سالمي من خالل حياة 
الإن�ساين  لل�سلوك  اأعلى  مثاًل  �سيظل  مما  لأمته  قدمه  ما  خالل  ومن   ، الر�سول 

وللفكر الإن�ساين مًعا.
ا هذا التنوع يف النظر اإىل امل�ستقبل واأنه لي�ش  االأمر الثانى: الذي يلفت النظر اأي�سً
مقت�سًرا على اجلانب املادي وحده، ول على اجلانب الروحي وحده، ول على اجلانب 
الأخالقي وحده، ولكنه يقدم لنا روؤية �ساملة كاملة، تقدم روؤية من خاللها تبني لنا 

اإمكانية اأن نحدث يف حياتنا املعا�سرة ما يوؤهلنا لأن نكون يف املوقع الذي نتطلع اإليه.
ا الذي يلفت النظر هو هذه القدرة على اأن جتمع اأبناء العامل  االأمر الثالث: اأي�سً
اليابان  اإىل  فهناك بحوث متتد  الغرب،  اأق�سى  اإىل  ال�سرق  اأق�سى  الإ�سالمي من 
اأن  بب�ساطة  هذا  ومعنى  غربًا،  واملغرب  اجلزائر  اإىل  ت�سل  اأن  اإىل  �سرًقا  وماليزيا 
امل�سلمني اأو ذوي الثقافة الإ�سالمية من املمكن اأن يتعارفوا ويتاآلفوا، ويقدموا كل 
ما عندهم من اأجل تطوير احلياة بالرغم من تباعدهم يف املواقع والأماكن والبقاع، 
وهذا �سيء يدل على اإمكانية تطوير املجتمع الإ�سالمي، واإمكانية الو�سول به اإىل 

اآفاق جديدة قد نبدو يف الوقت احلا�سر بعيدين عنها. 
الن�سائي قد  العن�سر  اأن  ال�سادة  اأيها  الندوة  ا يف هذه  اأي�سً النظر  اآخر ما يلفت 
�سعارات خمتلفة حول  يرفعون  للذين  يك�سف  لأنه  اأمر جيد  فيها، وهذا  �سارك 
لطبيعة  حقيقي  اإدراك  دون  يتحّدثون  اأنهم  الن�ساء،  وحقوق  الإن�سان  حقوق 
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العنا�سر امل�سكلة للمجتمع الإ�سالمي، ومن خاللها للمجتمع الإن�ساين.
اأهمية مو�سوع الندوة واأهمية امل�ساركني فيها، وتاآلف هوؤلء امل�ساركني هذا 
لنا يف كل  يبدد، يقدم  اأن الإ�سالم يجمع ول يفرق، ي�سون ول  كله دليل على 
حني ويف كل وقت ما ن�ستطيع اأن نتخذه �سبياًل من اأجل بناء امل�ستقبل، وحتى نبني 
امل�ستقبل لبد اأن نعرف احلا�سر جيًدا وحتى نعرف احلا�سر جيدا لبد اأن نعرف 

املا�سي جيًدا، ومن خالل كل هذه املراحل الثالث ن�ستطيع اأن نقول: 
»من نحن، وماذا نريد، وما هي و�سائلنا لتحقيق ما نريد«

اأ�سكر الأعزاء الذين تف�سلوا بدعوتي اإىل هذه  اأن  اأيها ال�سادة  ا�سمحوا يل 
الندوة، واأنا حني اأ�سكرهم، اإمنا اأ�سكرهم من جانبني:

اجلانب االأول: اأنني قد اأفدت حقيقًة من بحوث هذه الندوة، و�ستظل يف مكتبتي 
العريقة،  هذه  الكلية  تقدمه هذه  ما  هنا، ودلياًل على  الباحثني  تفوق  دلياًل على 
الكلية التي قدمت بالفعل جانًبا يف البحث العلمي مل يفطن اإليه غريها بالرغم  من 
وجود عنا�سر كثرية يف العامل الإ�سالمي لكن هذه الكلية قد ا�ستفادت من هذه 
اخل�سوبة يف الإدارة، وهذه العالقات الطيبة بني علمائها وهو اأمر جدير بالتحية.

ا اأن اأ�سكر موؤ�س�ش هذه الكلية وراعي تقدمها �سعادة جمعة  ا�سمحوا يل اأي�سً
املاجد لأنه يبذل من اأجل العلم ما ميكن اأن يقال اإنه عمل مثايل ورائع وهو بهذا 
يتحرى  خطوة  يكون  اأن  اآمل  والذي    النبى  و�سعه  الذي  الدرب  على  ي�سري 
اأفاء اهلل عليهم حتى  القيا�ش عليها والعمل يف �سبيلها يتحرى هذا اإخواننا الذين 
ميكن اأن يقدموا ملجتمعاتهم ما ينبغي اأن تتقدم به، وهو احلر�ش على �سنة ر�سول 

اهلل وكتاب اهلل �سبحانه وتعاىل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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ق�سيدة الطالبة نوف اأحمد الزدجايل

لـــولكيا مـــن ي�سيء البـــدر حني يراك ياتـــرى  �سنفعـــل  مـــاذا 
الـــذي علمتنـــا واأخذتنـــا نحـــو اجلهـــاد فبوركـــت مينـــاكاأنـــت 
وهديتنـــا ربيتنـــا  الـــذي  اأعـــز هداكاأنـــت  مـــا  الهدايـــة  نحـــو 
واأعيـــده قلتـــه  قـــول  لـــولكواأعيـــد  ياتـــرى  �سنفعـــل  مـــاذا 
اأ�سعدتنـــا ووهبتنا الـــذي  رجاكاأنـــت  وال�ســـالم  رفيعـــا  عقـــال 
ب�ســـذاكفالعلم بـــني ذويك يـــروي ق�سة ذكرنـــا  نعطـــر  حتـــى 
والـــروح تن�ســـد اأننـــي اأهـــواكوالـــروح ظمـــاأى واجلوانح غلة
مـــاذا �سنفعـــل يـــا تـــرى لـــولكواأعيـــد يف قلبـــي �سوؤالك حائرا
واحللـــم اأ�سبـــح واقعـــا يهـــواكفالعقـــل بـــني يديك يبـــدو واثقا
والفعـــل فعلك نهتـــدي بخطاكوالقـــول قولـــك يـــا نبيـــا اأزهرا
تعلـــو وت�ســـدو يف �سمـــاء عالكع�سفـــورة بـــني الغ�ســـون تغرد
لـــولكف�ساألت نف�سي عن جواب �سارب مـــاذا �سنفعـــل �سيـــدي 
عاليـــا نهتـــف  الأنغـــام  اأنـــت احلبيـــب ول نريـــد �سواكونـــردد 
يـــا �سعد عمـــري مـــا اأرق �سناكبيديـــك تبني اخلري عنـــدك �سره
ذكـــراكولكـــي اأقول بـــاأن هديك ملهمي �ســـذا  اأروي  اأن  لبـــد 
ل خـــري اأن نحيـــا بـــدون لقـــاكواأكـــرر القـــول الـــذي قـــد قلته





التخطيط اال�شرتاتيجي يف ال�شنة امل�شرفة: 
اأ�ش�شه العامة، اأدواته، وخ�شائ�شه

د.ح�سام �أحمد قا�سم
جامعة اأو�شاكا، اليابان
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P

مقدمة

اأ- مو�شوع البحث واأهدافه: 
املق�سود بالتخطيط ال�سرتاتيجي التخطيط طويل الأمد، الذي ي�ستهدف حتقيق 
غاية كربى، من خالل و�سع الو�سائل املنا�سبة اعتمادا على قراءة دقيقة للواقع، حتدد 
ما فيه من معوقات وفر�ص، على نحو يحقق له الكفاءة يف ا�ستخدام الإمكانيات 
البدائل  باملرحلية واملرونة، وو�سع  يت�سف  لتحقيق ر�سالته، وهو تخطيط  املتاحة 
املتعددة. والتخطيط ال�سرتاتيجي بهذا املعنى جزء من علم الإدارة املعا�سر، بداأ 
الهتمام به واإفراده بالتاأليف منذ حوايل خم�سني عاما، غري اأن املمار�سة التطبيقية 
العظام  القادة  ا�ستخدمها  التي  الأداة  كان  اإنه  التاريخ؛ حيث  ممتدة عرب  كانت  له 
لإجناز اأهدافهم؛ اإذ لي�ص من طبيعة العمل الع�سوائي اأو العمل املعتمد على ردود 

الأفعال اأن يحقق اإجنازات كبرية.
وقد ن�ساأت فر�سية هذا البحث منذ اأول درا�سة نظرية منظمة تلقيتها يف علم 
التخطيط  لعملية  للتنظري  الأف�سل  الطريق  اأن  الفر�سية  هذه  وموؤدى  التخطيط، 
ال�سرتاتيجي هو تتبع �سلوك القادة العظام ودرا�سة قراراتهم، لفهم كيفية حتقيقهم 
القدرة  اأن  التي اعرت�ست طريقهم، ذلك  للعقبات  لأهدافهم، وو�سائل جتاوزهم 
على التخطيط ال�سرتاتيجي اإمنا هي يف الأ�سا�ص ملكة وطبيعة عقلية تتميز بها بع�ص 
العقول املت�سفة بالإبداع والفرا�سة والدقة واملثابرة. ومن خالل تتبع اأعمال هوؤلء 
ن�ستطيع اأن نك�سف عن �سفات تخطيطهم، وو�سائله، وعن جممل الق�سايا النظرية 
املت�سلة به، ثم نقدم هذه املعرفة بعد ذلك للموهوبني فتزيد قدرتهم وكفاءتهم، 
فالدر�ص النظري للتخطيط قد ي�سقل القدرة عليه، وي�ساعد يف التعبري عن اخلطة، 
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و�سياغتها، لكنه ل ي�سنع خمططا، فعلى �سبيل املثال لي�ص معنى اأن يتعلم املخطط 
اأن عليه اأن يبداأ بدرا�سة الواقع، ويدرك ما فيه من �سعوبات و فر�ص - اأنه اأ�سبح 

قادرا على القيام بذلك، وهكذا مع بقية عنا�سر التخطيط.
كما  الآخرين،  ب�سهادة  الب�سرية  تاريخ  العظماء يف  اأعظم    النبي  كان  وملا 
اأو�سح مايكل هارت يف كتابه: )اخلالدون مئة: اأعظمهم حممد)))) حني ا�ستخدم 
جمموعة من املعايري اأهمها درجة التاأثري يف التاريخ الإن�ساين، ودرجة النجاح التي 
ال�سنة وال�سرية بو�سفهما  تُْدَر�َص  اأن  الطبيعي  بنف�سه - فقد كان من  القائد  حققها 
م�سدرا للتو�سل اإىل خ�سائ�ص التخطيط واأ�س�سه وو�سائله، ل�سيما مع ما يالحظه 
الإداري  الدر�ص  نتائج  بني  جدا  الوا�سح  الت�سابه  من  الأوىل  للوهلة  الدار�ص 
املعا�سر، وعدد كبري من ن�سو�ص ال�سنة النبوية امل�سرفة، واأحداث ال�سرية العطرة.
غري اأن هناك حقيقة مهمة جتب الإ�سارة اإليها ابتداء، وهي خطورة النطالق 
من نتائج العلم املعا�سر لدرا�سة الرتاث الديني، لأن ذلك يعني يف التحليل النهائي 
معيارا  النتائج وجعلها  لهذه  مبوافقته  قيمته  بربط  تراثنا  الذاتية عن  القيمة  �سحب 
لتقوميه، وهو ما تقع فيه اأكرث الدرا�سات التي تُْعَنى باملقارنة عندما تركز على اأوجه 
الأهم؛  كونها  ورغم  وجودها،  رغم  الختالف،  اأوجه  عن  تت�ساءل  ول  ال�سبه، 
وعدم  التبعية،  تكري�ص  اإهمالها  �ساأن  ومن  وال�سوابط،  اخل�سو�سية  متثل  حيث 
الواقع،  م�سكالت  عالج  يف  ا�ستخدامها  ميكن  مالئمة  نتائج  تقدمي  على  القدرة 
واإ�سباغ قيمة دينية على ما قد يكون يف بع�ص نظريات العلم من اأخطاء، مما ي�سر 

ب�سورة الدين نف�سه عندما تثبت هذه الأخطاء. 
ويعني هذا اأننا يجب األ نن�سى ونحن نتحدث عن النبي  بو�سفه خمططا 
بال�سرورة على �سفة املخطط،  اأنه خمطط نبي، واأن �سفة النبوة تنعك�ص  عظيما 

انظر: "اخلالدون مئة: اأعظمهم حممد"، ملايكل هارت، �ص: 4)، 9).   -(
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ُر ملو�سوع معا�سر  ومن ثم ي�سبح الأف�سل ملثل هذا النوع من الدرا�سات التي تَُنظِّ
يف ال�سنة امل�سرفة اأن تنطلق من خلفية �سرعية كبرية، بل قد يكون من الأف�سل اأن 
ينجزها دار�ص متعمق يف العلوم ال�سرعية اأ�سا�سا، م�ستقرئ لل�سنة، ُمِلمٌّ يف الوقت 
نف�سه مبنجزات العلم املعا�سر، ومب�سكالت الواقع، فيكون قادرا على الف�سل بني 
دور الوحي، ودور اجتهاد النبي، فالتخطيط �سفة ب�سرية يت�سف بها من لو كان 

يعلم الغيب ل�ستكرث من اخلري وما م�سه ال�سوء. 
وتاأ�سي�سا على ما �سبق يفرت�ص هذا البحث وجود خمطط ا�سرتاتيجي كانت 
وي�ستهدف جمع  عنه،  تعبريا  امل�سرفة  ال�سنة  كانت  كما  له،  تطبيقا  العطرة  ال�سرية 
لبنات هذا املخطط ودرا�سته، وحتديد اأهدافه الكربى واأهدافه املرحلية، وو�سائل 
املتاحة وتعظيمها،  الفر�ص  ا�ستثمار  العوائق، وكيفية  التعامل مع  حتقيقها، وكيفية 
كما ي�ستهدف حتديد جمالت هذا املخطط، والك�سف عن الأ�س�ص العامة التي بني 
على  املخطط  هذا  و�سع  كيف  وبيان  وخ�سائ�سه،  اأدواته  على  والتعرف  عليها، 
ا�ستقراء  ويتم ذلك من خالل  املتاحة وعوائقه.  بفر�سه  للواقع  فذ  اإدارك  اأ�سا�ص 
ال�سنة النبوية امل�سرفة و�سرب �سياقاتها، واأ�سباب ورودها، ومن خالل درا�سة ال�سرية 
باأهدافها  وتربطها  ببع�ص،  بع�سها  الأحداث  تربط  دقيقة،  حتليلية  درا�سة  العطرة 

واأ�سبابها ونتائجها.
ب- مادة البحث ومنهجه: 

من الطبيعي اأن يحتاج مثل هذا البحث اإىل ا�ستقراء م�سادر احلديث النبوي 
ورغم  ورودها،  واأ�سباب  �سياقاتها  تتبع  بل  املباركة،  النبوية  وال�سرية  ال�سريف 
مرحلة  مُتَثُِّل  البحث  هذا  كتابة  كون  اإطار  يف  ممكن  فاإنه  لذلك  النظرية  ال�سعوبة 
على  جتمع  مادته  كانت  بحيث  طويلة،  فرتة  منذ  به  الباحث  اهتمام  مراحل  من 
اأبحاث متت قبل ذلك على معظم دواوين ال�سنة امل�سرفة، بل كان بع�سها  هام�ص 
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منا�سبة. وعندما فرغت  مادة كبرية  فتجمعت  البحث،  مبا�سرا لإجناز هذا  متهيدا 
اأ�سا�سية  لإجناز هذا البحث اآثرت حتقيقا لل�سوابط الأكادميية اأن تكون هناك مادة 
منا�سبة، وقد متثلت هذه املادة التي قمت با�ستقرائها بدقة يف مرحلة جمع املادة 
يف ال�سحيحني بو�سفهما اأ�سح دواوين ال�سنة، وامل�سند بو�سفه اأو�سعها. اأما فيما 
ال�سهيلي  و�سرح  ه�سام  وابن  اإ�سحق  ابن  �سريتي  يف  متثلت  فقد  بال�سرية  يت�سل 
املو�سوعي لها، ومباحث ال�سرية يف بع�ص كتب التاريخ واأهمها تاريخي الطربي و 

ابن خلدون، وقد اختريت عند التوثيق الروايات الأقوى.
ْعُت يف البحث عن  اأما يف مرحلة كتابة البحث والتحقق من نتائجه فقد تََو�سَّ
واملغازي  ال�سرية  وكتب  ال�سنة  دواوين  اأغلب  يف  باملو�سوع  املرتبطة  الن�سو�ص 
والتاريخ. ويتيح هذا النهج درجة جيدة من ال�ستقراء، دون التفريط يف �سروط 
ال�سحة عند الحتجاج، كما يتيح درجة جيدة من املالءمة بني الرغبة يف اأن يكون 
ال�ستقراء تاما، وهو اأمر تفر�سه طبيعة البحث واأهدافه، والرغبة يف حتقيق ال�سروط 
الأكادميية للدرا�سة العلمية التي تتطلب وجود مادة منا�سبة يتم ا�ستيعابها والعودة 
دائما اإليها لختبار الفرو�ص والنتائج. ويعني هذا اأن البحث ل يقت�سر على املادة 
كما  ذلك،  الأمر  تطلب  كلما  املادة  يو�سع  ثم  با�ستقرائها،  يلتزم  واإمنا  الأ�سا�سية، 
يو�سعها عند التوثيق لختيار الروايات الأقوى، حيث يُِحيُل على الرواية الأوثق 

دون اللتزام باإثبات امل�سدر الأول الذي نُِقَل الن�ص عنه يف مرحلة جمع املادة. 
من  البحث  يفيد  اأن  الطبيعي  من  كان  ال�شابقة  بالدرا�شات  يت�شل  وفيما 
التي  التقليدية  الأعمال غري  بع�ص  امل�سرفة، ل�سيما  ال�سرية  املعا�سرة يف  الأعمال 
الإ�سالم  تاريخ  اأطل�ص  مثل  النبوي،  للتفكري  ال�سرتاتيجية  الطبيعة  اإىل  تنبهت 
للدكتور ح�سني موؤن�ص، وكذلك كتابات الإداريني امل�سلمني التي تنبهت اإىل ال�سلة 
بني عدد كبري من الأفكار الإدارية املعا�سرة واحلديث النبوي، وبع�ص البحوث 
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التي اهتمت بالفكر امل�ستقبلي يف ال�سنة امل�سرفة، نحو درا�سة الدكتور اإليا�ص بلكا 
هي  البحث  خطة  كانت  عام  وب�سكل  النبوي.  احلديث  يف  امل�ستقبلية  قيمة  عن 
ارتياد املناطق اجلديدة، وذكر نتائج الدرا�سات ال�سابقة والبناء عليها، مع الكتفاء 
بالإحالة عليها، دون العودة اإىل بحث املو�سوع من جديد، رغبة يف الخت�سار 

من ناحية، ويف بركة العلم من ناحية ثانية، فاإن من بركة العلم ن�سبته اإىل اأهله. 
ويعتمد منهج هذا البحث على ا�ستقراء امل�سادر لتحديد الن�سو�ص املت�سلة 
  النبي  اأفعال  للت�سنيف، وتتبع  مبو�سوعه، وت�سنيفها على كل املحاور املمكنة 
وحتليلها بغية الوقوف على اأ�سبابها وغاياتها ونتائجها، ودرا�سة عالقة هذه الأفعال 
بع�سها ببع�ص، وعالقتها باأهداف الر�سالة، و�سول اإىل املخطط العام الذي يربط 
الأهداف ال�سغرى بالر�سالة العظمى، والنتائج بالأ�سباب، والإجراءات بالأ�س�ص 
التي تنطلق منها، وبالعقبات التي تعاجلها، حمددا مراحل التنفيذ واأدوار املنفذين 

وكيفية اختيارهم. 
مباحث:  مقدمة وثالثة  اإىل  البحث  ينق�سم  ال�سابقة  الأهداف  وتاأ�سي�سا على 
ُف املقدمة مبو�سوع البحث واأهدافه ومادته ومنهجه، ويخ�س�ص املبحث الأول  تَُعرِّ
لالأ�س�ص العامة للتخطيط ال�سرتاتيجي يف ال�سنة امل�سرفة، وي�سطلع املبحث الثاين 
بتقدمي خمت�سر  فيتكفل  الثالث  املبحث  اأما  النبوي،  التخطيط  بدرا�سة خ�سائ�ص 
النبوية، بو�سفها م�سروعا متكامال لتحقيق ر�سالة �سامية،  العام لل�سرية  للمخطط 

ا�ستخدمت يف حتقيقها اأدوات كثرية مالئمة. 
املبحث االأول: االأ�ش�س العامة للتخطيط.

اإليها  ي�ستند  التي  العامة  والأفكار  املبادئ  جمموعة  العامة  بالأ�س�ص  املق�سود 
الإميان  اإىل  املبادئ  بهذه  الإميان  يوؤدي  بحيث  امل�ستقبلي،  بالتخطيط  الهتمام 
ب�سرورة التخطيط ال�سرتاتيجي، ويوؤدي حتقيقها اإىل ا�ستخدامه والعتماد عليه. 
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تكون  اأن  فاإنها يجب  للتخطيط  عاما  مبداأ  متثل  باأنها  ما  فكرة  ي�سح و�سف  ولكي 
فكرة موؤدية اإىل هذا النمط من اأمناط التفكري امل�ستقبلي، كما يجب اأن تكون فكرة 
م�ستقرة م�ستندة اإىل اخل�سائ�ص العامة للدين من ناحية، ومدعومة بن�سو�ص جزئية 
�سحيحة �سريحة من ناحية ثانية، مما يجعلها قاعدة كلية ذات حجية غري م�سكوك 

فيها؛ بحيث يجوز ال�ستناد اإليها، والثقة يف حجية الأفكار التي تعتمد عليها. 
تخ�س�ص  التي  الن�سر  م�ساحة  �سوء  يف  البحث  ي�ستطيع  لن  احلال  وبطبيعة 
العامة، فهي حتتاج  اأكادميية حمكمة تف�سيل احلديث حول هذه الأ�س�ص  لدرا�سة 
لأن تفرد بدرا�سة م�ستقلة كبرية؛ ل�سيما اأنها مل تدر�ص من قبل من هذه الزاوية؛ 
ولذلك ف�سوف اأكتفي باحلديث عن بع�سها، والإ�سارة املوجزة اإىل بع�سها الآخر، 
على نحو يوؤكد اأن مو�سوع التخطيط للم�ستقبل البعيد موؤ�سل يف الفكر النبوي. 

1- عالقة التخطيط ب�شرورة االأخذ باالأ�شباب:
متثل قاعدة الأخذ بالأ�سباب قاعدة اأ�سا�سية يف الفكر الإ�سالمي ب�سكل عام، 
يف  البحث  فاإن  ثم  ومن  والت�سورات،  الأفكار  من  للعديد  منتجة  قاعدة  وهي 
حجيتها يجب األ يقت�سر على ال�ستناد اإىل الأدلة اجلزئية نحو قوله : »اعقلها 
وتوكل«)))، اأو قوله : »يا عباد اهلل تداووا«)2)، اأو اأنه  كما يقول ابن حجر: 
»ظاهر بني درعني يوم اأحد، ولب�ص على راأ�سه املغفر، وبني له العري�ص يوم بدر، 
قوتهم«)3)،  املدينة، وادخر لأهله  ال�سعب، وخندق حول  فم  الرماة على  واأقعد 
فرغم اأهمية هذه الأدلة فاإن القت�سار على العتماد عليها اأدى يف اأحيان كثرية اإىل 

القيامة والرقائق والورع، احلديث رقم:  اأن�ص ر�سي اهلل عنه، كتاب �سفة  الرتمذي من حديث  )-  رواه 
)244. وقال: هذا حديث غريب، ورواه البيهقي يف �سعب الإميان من حديث عمرو بن اأمية ال�سمري 

ر�سي اهلل عنه، الباب الثاين ع�سر من �سعب الإميان، باب يف الرجاء، احلديث رقم: 55)). 
رواه الرتمذي يف كتاب الطب، من حديث اأ�سامة بن �سريك، رقم: )96)، وقال: هذا حديث ح�سن   -2

�سحيح، ورواه اأبو داود عن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه، يف كتاب الطب، احلديث رقم: 33067. 
ْت َعَليَّ الأمم" كتاب الطب، باب من مل يرق، رقم: ))53.  فتح الباري، �سرحه حلديث البخاري "ُعِر�سَ  -3
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الإ�سالمية،  الفل�سفة  �سمن  بالأ�سباب  الأخذ  لفكرة  احلقيقية  الأهمية  اإدراك  عدم 
ومن هنا اأمكن يف بع�ص اجتاهات الفكر الإ�سالمي حمل مثل هذه الن�سو�ص على 
اأن هذا  الأوىل، رغم  بالأ�سباب جائز واإن كان خالف  الأخذ  اأن  الإباحة، وبيان 
التاأويل يناق�ص عددا كبريا من الأدلة اجلزئية التي ترتب عقابا اأو زجرا �سديدا على 

 : جتاوز الأ�سباب كما جند يف اأحاديث النبي
الذمة،  اأجار ]�سور[ فوقع فمات فربئت منه  له  لي�ص  بيت  بات فوق  - »من 

ومن ركب البحر عند ارجتاجه فمات فقد برئت منه الذمة«))). 
ول  ِعٌب  ُم�سْ يدلج  فال  مدجلون  »اإنا  له:  م�سري  يف    اهلل  ر�سول  قال   -
�سعبة  ناقة  على  رجل  فاأدلج  �سعيفة[،  اأو  �سعبة  ناقة  �ساحب  ِعٌف،]اأي:  ُم�سْ
ينادى يف  اأمر مناديًا  بال�سالة عليه، ثم    الر�سول  فاأمر  فاندلقت فخذه فمات، 

النا�ص: »اإن اجلنة ل حتل لعا�ص«)2).
مو�سعها  يو�سح  تنظريا  بالأ�سباب  الأخذ  لفكرة  التنظري  نحاول  وعندما 
احلقيقي من الإ�سالم نالحظ اأن مبداأ �سرورة الأخذ بالأ�سباب يتاأ�س�ص على ثالث 
املعجزة، والثانية هي فكرة  الإ�سالمي من  املوقف  الأوىل هي  ا،  ِجدًّ اأفكار مهمة 

كون الإن�سان خمتارا مكلفا، والثالثة هي فكرة كون النبي  خامت النبيني. 
اإذ يرى فيها خطورة  اأما املوقف الإ�سالمي من املعجزة فهو موقف وا�سح، 
املعجزات  بعد  الطاعة  عدم  عاقبة  اأن  موؤداه  عاما  قانونا  هناك  لأن  م�سلحة؛  ل 

)-  رواه اأحمد يف م�سنده يف غري مو�سع من حديث رجل من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، منها احلديث رقم: 
20626 باإ�سناد �سحيح، قال املحقق: رجاله ثقات م�ساهري. وهو عند اأبى داود يف الأدب من حديث علي 
بن �سيبان ر�سي اهلل عنه، رقم: )504 بلفظ من بات على ظهر بيت لي�ص له حجار، ورواه البيهقي يف 
�سعب الإميان من حديث زهري بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه، رقم: 3495، باإ�سناد ح�سن. واملعنى: ل حقوق 

له. لكن مع درجة كبرية من الزجر والتوبيخ.
2-  رواه اأحمد من حديث ثوبان ر�سي اهلل عنه، باإ�سناد ح�سن، احلديث رقم: 22264، وقد �سححه احلاكم 
يف امل�ستدرك، كتاب الإمامة، باب التاأمني، رقم: 2570، قال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه.
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األيمة، ومن ثم فعلى امل�سلم عدم طلبها، وال�سعي لتحقيق اأهدافه عن طريق الأخذ 
بالأ�سباب، ات�ساقا مع خ�سو�سية هذه الأمة التي ُرِحَمْت من العتماد على خوارق 
ابن  به يف حديث  َح  رِّ ما �سُ التوبة. وهذا هو  باب  لها  مُيَدَّ  اأن  العادات يف مقابل 
عبا�ص ر�سي اهلل عنهما: »قال: قالت قري�ص للنبي : ادع لنا ربك ي�سبح لنا ال�سفا 
عز  ربه  ف�ساأل  قلت،  كما  قلت  ما  اأن  وعرفنا  اتبعناك،  ذهبة  اأ�سبحت  فاإن  ذهبة، 
وجل، فاأتاه جربيل فقال اإن �سئت اأ�سبحت لهم هذه ال�سفا ذهبة، فمن كفر منهم 
اأبواب  لهم  فتحنا  �سئت  واإن  العاملني،  من  اأحًدا  اأعذبه  ل  عذابًا  عذبته  ذلك  بعد 

التوبة، قال: يا رب، بل افتح لهم اأبواب التوبة«))).
ولذلك جاء يف تف�سري قوله تعاىل: چ ک  ک  گ         گ  گچ  ]الأنبياء: 
اإياهم يف الدنيا  07)[ اأن الرحمة ت�سمل اجلميع: الرب والفاجر، »فاأما الرب فرحمته 
والآخرة، واأما الفاجر فاإنهم اأمنوا من اخل�سف والغرق واإر�سال حا�سب عليهم من 
َح الطربي يف تف�سريه لالآية هذا  ال�سماء«)2) نتيجة التكذيب باملعجزات، وقد َرجَّ

املعنى بعد اأن رواه عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما)3). 
والذي يدعو اأن تخرق من اأجله نوامي�ص الطبيعة فيغتني وهو قاعد يف بيته، 
اأو ينت�سر دون اأن يعد لالنت�سار عدته، طالب لهذا النمط من املعجزات، الذي 
ُعُب اأداء �سكره، وهو من املعتدين يف الدعاء، قال : »يكون يف هذه الأمة  يَ�سْ
قوم يعتدون يف الدعاء«)4) ومن العتداء يف الدعاء، طلب املعجزات، وعدم 

العمل، ومتني الأماين. 
رواه اأحمد من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما رقم: 3223 باإ�سناد �سحيح رجاله ثقات، على �سرط   -(

م�سلم. 
الرو�ص الأنف: ال�سهيلي: ج3/ �ص: 35).   -2

تف�سري الطربي: 8)/ 552.  -3
رواه اأحمد من حديث �سعد ر�سي اهلل عنه، رقم: 6740) باإ�سناد �سحيح، وهو عند اأبي داود يف كتاب   -4
ال�سالة، باب الدعاء رقم: 265)، ورواه اأي�سا عن عبد اهلل بن مغفل ر�سي اهلل عنه، وحديث عبد اهلل بن 

مغفل : �سححه احلاكم يف امل�ستدرك ]رقم: 5)9)[. 
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فل�سفة  من  مهما  جزءا  بالأ�سباب  الأخذ  من  يجعل  الذي  الثاين  ال�سبب  اأما 
الإ�سالم، فهو اأن ذلك مرتبط بفكرة الختيار؛حيث اإن الختيار يعني عدم �سوق 
اإليه.  باإجلائهم  اأي�سا  الكفر  اإىل  �سوقهم  ملزمة، وعدم  باآية  ولو  الإميان  اإىل  النا�ص 
اأن يُْعَطى غري املوؤمنني  اأمرين: الأول هو  اأن الختيار احلر يتنافى مع  ومعنى هذا 
الب�سر،  اأعني  للكفر يف  �سيكون حت�سينا  لأن هذا  احلياة،  يريدونه يف هذه  ما  كل 
وقد اأخربنا اهلل اأنه لول ذلك لأعطى الكفار كل ما يريدون يف الدنيا، والثاين هو 
اأن يخت�ص املوؤمنون باأن يحقق اهلل لهم كل �سيء، بدون عمل منهم، لأن هذا ي�سبه 
اإجبار غري املوؤمنني على الإميان، وهذا ما ل يريده اهلل، ولذلك مل يكن احل�ساب 
واجلزاء يف هذه احلياة، واإمنا كان بعد املوت، ومن هنا جعل اهلل حتقيق الإن�سان 
حلاجاته يف احلياة مرتبطا باأ�سباٍب، من ياأخذ بها يح�سل على نتائجها. وبهذا الت�سور 

نعرف اأن الأخذ بالأ�سباب مكون اأ�سا�سي يف الفكر الإ�سالمي.
  اأما الفكرة الثالثة التي ي�ستند اإليها التنظري لأهمية الأ�سباب فهي كون النبي
هو خامت النبيني، واأمته اآخر الأمم. ويعني كون حممد  اآخر الأنبياء انتقال وظيفة 
الأنبياء يف التعليم والبالغ اإىل العلماء، وقد تطلب هذا اأن يكون النبي  خلامت 
مبلغا وحمققا لر�سالته يف اإطار الأخذ بالأ�سباب، واإل لرف�ست قيادة العلماء من 
بعده، ما دام التدليل على ال�سدق وحتقيق الأهداف ل يكون اإل بخرق نوامي�ص 

الطبيعة، كما كان احلال يف النبوات ال�سابقة. 
حمل  من  ماأمن  يف  نكون  العامة  الإ�سالمية  للفل�سفة  الفهم  هذا  اإطار  ويف 
�ستبدو هذه  الندب، حيث  اأو  الإباحة  بالأ�سباب على  بالأخذ  املرتبطة  الن�سو�ص 
الن�سو�ص جتليات لذلك ملبداأ الأ�سا�سي فتاأخذ حقها من الهتمام، وتفهم الأوامر 
الوجوب،  التي هي  احلقيقية  بالأ�سباب يف �سوء دللتها  بالأخذ  ال�سابقة  اجلزئية 

دون تاأويل يحملها على الإباحة اأو الندب.
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اإىل  بالأ�سباب  الأخذ  وفكرة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  بني  العالقة  حتتاج  ول 
اعتمادا  بالأ�سباب  الأخذ  فكرة  على  يعتمد  التخطيط  من  النمط  فهذا  اإي�ساح، 
رئي�سيا يف حموريه الأ�سا�سيني، وهما: حمور التوقع، حيث اإن م�سدر التوقع هو 
ا�ست�سراف نتائج اأ�سباب من �ساأنها اأن توؤدي اإىل هذه النتائج، وحمور ا�ستهداف 
�سبق ميكن  ما  وتاأ�سي�سا على  التي حتققها.  بالأ�سباب  الإتيان  معينة عن طريق  غاية 
ويف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  جوهرية  فكرة  بالأ�سباب  الأخذ  فكرة  اأن  تاأكيد 

ال�سنة امل�سرفة على ال�سواء. 
2- نظرية الفنت يف الفكر االإ�شالمي: 

اأن ي�سطر الإن�سان  يعني م�سطلح الفتنة يف الفكر الإ�سالمي كل ما من �ساأنه 
تقريبه  اأو  ت�سهيل ذلك  اأو  قواعده،  ببع�ص  اأو  بدينه  التم�سك  اإىل عدم  يقوده  اأو 
اأو الدعوة اإليه. ويعنى هذا التعريف اأمرين: الأول اأن الفنت درجات، وتتفاوت 
اإليه، والثاين:  ما تدعو  فيها، وبح�سب خطورة  الإجبار  درجتها بح�سب م�ستوى 
ات�ساع دائرة الفنت ات�ساعا �سديدا كما هو وا�سح يف احلديث ال�سريف، فالفقر فتنة 
يكونون  قد  والأبناء  والزوجات  فتنة،  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وعدم  فتنة،  والغنى 
ي�سيب  ما  وكل  فتنة،  ال�سالة  يف  الإمام  واإطالة  فتنة،  ال�سلطان  وم�ساحبة  فتنة، 

الإن�سان من بالء اأو نعماء قد يكون فتنة.
واحلديث  الكرمي  القراآن  يف  الفنت  بنظرية  ترتبط  جدا  كثرية  تف�سيالت  وثم 
النبوي ال�سريف، ما يهمنا منها يف هذا ال�سياق هو احلر�ص ال�سديد يف احلديث 
احلفاظ  له  تي�سر  منا�سبة  ظروف  يف  نف�سه  امل�سلم  ي�سع  اأن  �سرورة  على  النبوي 
على دينه، وتدعم ا�ستمرار اإميانه وزيادته، ومقاومة نق�سه، بدءا من التحذير من 
الأو�ساع اجل�سمية والنف�سية غري املواتية للعبادة، كما جند يف اأحاديثه : »ل �سالة 
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بح�سرة طعام«))). و«ل ياأتي اأحدكم ال�سالة وهو حاقن«)2)، و«ل يق�سي احلاكم 
بني اثنني وهو غ�سبان«)3)، وغريها كثري.- مرورا ب�سرورة مراعاة الظروف املادية 
املحيطة كما جند يف قوله : »ل ينبغي للموؤمن اأن يذل نف�سه، قالوا وكيف يذل 
نف�سه؟ قال يتعر�ص من البالء ملا ل يطيق«)4). ومن اأ�سهر تطبيقات ذلك يف ال�سرية 
العطرة: اقرتاح النبي  يف غزوة الأحزاب م�ساحلة )غطفان) على ثلث ثمار 
ْعَدْيِن  ال�سَّ لكن  عليهم،  العرب  اجتماع  وطاأة  امل�سلمني  عن  يخفف  حتى  يرثب 

رف�سا ذلك، عندما علما اأن دافع النبي  كان الإ�سفاق على قومهما)5). 

  اأهمية اأن تكون الظروف املحيطة بالإن�سان منا�سبة جمع النبي  ومما يوؤكد 
بني الكفر والفقر يف ال�ستعاذة منهما دبر كل �سالة، كما كان ي�ستعيذ من الكفر 
اأيعدل  اهلل:  ر�سول  يا  فقال رجل  ين،  والدَّ الكفر  من  باهلل  »اأعوذ  بقوله:  والدين، 
اآخر  نعم«)6)، وتف�سري ذلك جاء يف حديث   : اهلل  فقال ر�سول  بالكفر؟  ين  الدَّ
غرم،  اإذا  الرجل  »اإن   : قال  حيث  النفاق  اأخالقيات  وبع�ص  ْيِن  الدَّ بني  يربط 

رواه م�سلم يف كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، رقم: 560.   -(
2-  رواه اأحمد من حديث �سدي بن عجالن ر�سي اهلل عنه، رقم: 42)22 باإ�سناد �سحيح. وعند الرتمذي 
عن ثوبان ر�سي اهلل عنه، رقم: 325: "ول يقوم اإىل ال�سالة وهو َحِقن"، وعند اأبي داود يف الطهارة، 

حديث رقم: 83، "ل يحل لرجل يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن ي�سلي وهو حقن". 
3-  متفق عليه من حديث اأبي بكرة ر�سي اهلل عنه، رواه البخاري يف كتاب الأحكام، رقم: 6625، وم�سلم 

يف كتاب الأق�سية رقم: )324. 
4-  رواه الرتمذي يف كتاب الفنت عن حذيفة ر�سي اهلل عنه، رقم: 2254، قال ابن حجر يف الأمايل املطلقة 
]52)[ هذا حديث ح�سن، ورواه ابن ماجه كذلك عن حذيفة يف كتاب الفنت، رقم] 4006[، واأخرجه 

الطرباين يف الأو�سط عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما باإ�سناد ح�سن، احلديث رقم: ]5503[. 
اأبي �سيبة  اإ�سحق، وهو كذلك يف م�سنف ابن  �سرية ابن ه�سام، ج2: 227.واحلديث مر�سل عند ابن   -5
رقم: 23)36، ويف معرفة ال�سنن والآثار للبيهقي، رقم: 4856، لكن و�سله اأبو نعيم يف معرفة ال�سحابة 
من حديث اأبي هريرة باإ�سناد ح�سن رقم: 2879، وكذلك الدولبي يف الكنى والأ�سماء عن اأبي هريرة 

باإ�سناد ح�سن، رقم: 49)2. 
الن�سائي يف  باإ�سناد ح�سن، وهو عند  اهلل عنه، رقم: 272))  �سعيد ر�سي  اأبي  اأحمد من حديث  رواه   -6
رقم:  اأي�سا،  ال�ستعاذة  باب  الرقائق  كتاب  يف  حبان  ابن  �سحيح  يف  وهو   ،5473 رقم:  ال�ستعاذة 

]038)[. وقد �سححه احلاكم ]883)[ ووافقه الذهبي.
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حدث فكذب ووعد فاأخلف«))).
يتعر�ص  التي  الظروف  اأثر  اإهمال  للفنت ل يجوز  ال�سابق  للت�سور  اإذن وفقا 
الإن�سان لها على ق�سية الإميان، وهو ما تغفل عنه درا�سات كثرية تقي�ص الأمور على 
درجة الكتمال الإمياين التي ل ي�سر معها �سيء، وهي درجة نادرة ل ي�سل اإليها 

اإل القليل، ول تبنى احل�سابات والتوقعات على اأ�سا�سها. 
وثم عن�سر بالغ الأهمية من عنا�سر النظرية الإ�سالمية يف الفنت، ي�سري قوله جل 

�ساأنه: چ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جب  حبچ]الزخرف: 33[، هو اأن من بني الفنت التي قد توؤثر على اإميان 
ال�سديد لالآية  املادية. والفهم  القوة  املوؤمنني مبظاهر  املوؤمنني اخت�سا�ص غري  بع�ص 
يو�سح اأن املقارنة بني حال املوؤمنني وحال غريهم قد تكون م�سدرا لفتنة النا�ص، وهو 
املعنى الذي اأكده النبي  يف حديث البخاري عن اإ�سالم عدي بن حامت ر�سي اهلل 
عنه، حني ذكر له اأن ما اأبعده عن الإميان هو ما راآه من فقر املوؤمنني وخوفهم وكون 

امللك يف غريهم، واأخربه اأن كل ذلك �سوف يتغري، فاآمن عدي ر�سي اهلل عنه)2). 
الأمة  تخلف  اإن  حيث  الفتنة،  م�سادر  اأهم  من  م�سدرا  الفكرة  هذه  ومتثل 
من الناحية احل�سارية عن غريها يف الآونة الأخرية على نقي�ص ما كان يف األفيتها 
لبع�ص  النف�سي  التوازن  حالة  فقدان  اأهمها  من  كثرية،  فنت  اإىل  اأدى  قد  الأوىل 
اأبنائها، ب�سبب كرثة الهزائم على امل�ستويات املادية والثقافية، ومن �ساأن ذلك اأن 
املغلوب  اإن  اإذ  املنت�سر؛  ثقافة  يقربه من  ثوابته، واأن  العادي يف  الإن�سان  ي�سكك 
البخاري يف كتاب ال�ستقرا�ص رقم:  املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها، رواه  اأم  متفق عليه من حديث   -(

2267 ورواه م�سلم يف باب ما ي�ستعاذ منه يف ال�سالة رقم: 589.
حديث عدي ر�سي اهلل عنه رواه البخاري يف كتاب احلج رقم: )335، وال�ساهد اأكرث و�سوحا يف زيادة   -2
عند اأحمد وابن حبان واحلاكم وغريهم جاء فيها: "اإين اأرى اأن مما مينعك خ�سا�سة تراها مبن حويل، واأن 
النا�ص علينا األب واحد"امل�سند رقم: 8949)، باإ�سناد ح�سن رجاله ثقات غري اأبي عبيدة ابن حذيفة وهو 
وقال  رقم: 8700،  امل�ستدرك  واحلاكم يف  رقم: 6835،  ابن حبان  احلديث، و�سحيح  �سدوق ح�سن 

احلاكم: هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه. 
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كما يقرر ابن خلدون »مولع اأبًدا بالقتداء بالغالب يف �سعاره وزيه ونحلته و�سائر 
اأحواله وعوائده، وال�سبب يف ذلك اأن النف�ص تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت 
اأهم قوانني علم الجتماع. ولقد خ�سرت الأمة ب�سبب  اإليه«))). وهذا قانون من 

هذه احلالة قطاًعا من اأذكى اأبنائها، �ساروا اأعداًء حل�سارتها من اأنف�سها.
اإن هذا الفهم لفكرة الفنت يوجب على الأمة اأن تكون يف طليعة الأمم على 
ال�سامل،  القوة مبعناها  اأنه يوجب عليها احل�سول على  امل�ستويات كافة، مما يعني 
كافة،  امليادين  يف  لالأمة  الدائمة  التنمية  اإجناح  �سرورة  اإىل  يوؤدي  ح�سول  وهو 
وذلك من باب ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، اأو من باب اأن الو�سائل تاأخذ 

حكم الغايات واملقا�سد كما هو مقرر يف علم الأ�سول.
ويف الظروف املعا�سرة ي�ستحيل اإجناز مثل هذه التنمية ال�ساملة دون تخطيط 
ا�سرتاتيجي يح�سد كل طاقات الأمة ويديرها بكفاءة بحيث يح�سل منها على اأف�سل 
النتائج، مراعيا حتمية �سمولها كل جوانب احلياة، فاإعداد القوة الع�سكرية املاأمور 
بها ي�ستحيل الآن دون القوة القت�سادية التي ت�ستحيل بدورها دون القوة العلمية، 
حيث مل يعد الغنى مرتبطا باملادة اخلام بقدر ما اأ�سبح مرتبطا بالقيمة امل�سافة التي 
ت�سيفها العقول اإىل املادة اخلام، فاخرتاع دواء واحد قد يدر اأ�سعاف ما تدره مناجم 
الذهب اأو اآبار البرتول، وقد ت�ساءلت قيمة املادة اخلام يف املنتجات ال�سناعية حتى 
و�سلت يف اأ�سباه املو�سالت املتناهية ال�سغر اإىل واحد يف املئة)2). اإ�سافة اإىل اأن 
القوة الع�سكرية املاأمور باإعدادها تعتمد على العلم اعتمادا رئي�سا، والعلم بدوره 

يحتاج اإىل اإنفاق كبري جدا على التعليم والبحث العلمي، وهكذا دواليك.
حتقيق  ا�ستحالة  والقت�سادية  الإدارية  العلوم  يف  الثابت  من  اأنه  علمنا  واإذا 
تقدم دائم كبري دون تخطيط ا�سرتاتيجي، وعلمنا اأن حتقيق هذا التقدم واجب ملنع 

مقدمة ابن خلدون �ص: 04)  -(
الراأ�سمالية جتدد نف�سها، فوؤاد مر�سي، �ص: 48.   -2
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الفتنة، واأنه و�سيلة لغاية واجبة، واأن الو�سائل تاأخذ حكم الغايات- تاأكدت �سحة 
الربهان القائل بوجوب التخطيط ال�سرتاتيجي الذي يحافظ لالأمة على مكانتها بني 
الأمم، دعما لثبات اأبنائها الذي يتاأثر بولع املغلوب بتقليد الغالب يف �سعاره وزيه 

ونحلته و�سائر اأحواله كما ذكر ابن خلدون. 
3- فل�شفة العمل يف احلديث النبوي ال�شريف: 

ميثل العمل كما اأو�سح النبي  مكونا من مكونات الإميان، فالإميان مفهوم 
مركب يتكون من عدد كبري من العنا�سر يجمعها اأنها اإما من باب الت�سديق باملفاهيم 
الإ�سالمية الكربى، واأهمها ل اإله اإل اهلل، اأو من باب الأعمال التي تعد ثمرة لهذا 
الت�سديق، ودليال عليه. ومن املهم اأن نالحظ اأن الإ�سالم ل يفرق بني اأنواع العمل 
تفاوتت  واإن  الإميان،  من  اأجزاء  كونها  ويف  عليها،  ماأجورا  مطلوبات  كونها  يف 
اأهميتها، فاإماطة الأذى عن الطريق جزء من الإميان، كما اأن اإقامة ال�سالة جزء من 

الإميان. وتدعم نظرية الإ�سالم يف العمل فكرة التخطيط عن طريق اأمرين: 
ُدُه  يَُعوِّ فامل�سلم  ذاتها،  يف  امل�ستقبل  اأجل  من  العمل  فكرة  دعم  هو  الأول 
اأجل  من  العاجل  يف  ويتعب  غدا،  احل�ساد  وينتظر  الآن  يعمل  اأن  على  الإ�سالم 
التخطيط  مو�سوع  ويف  الإ�سالم  يف  جوهرية  فكرة  وهذه  الآجل،  يف  الفوز 

ال�سرتاتيجي ل حتتاج اإىل تدليل اأو بيان.
معايري  فهناك  الأجر،  يف  تت�ساوى  ل  الأعمال  اأن  من  معلوم  هو  ما  والثاين 
حتدد درجة الأجر على العمل، ومن هذه املعايري معياران مهمان يرتبطان مبو�سوع 
وماآله،  العمل  نتائج  هو  الأول:  املعيار  مبا�سرا،  ارتباطا  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

واملعيار الثاين هو عموم نفعه وا�ستمراره. 
ومعيار البحث يف نتائج العمل يعد �سرط جواز للعمل، فال يجوز عمل يوؤدي 
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اإىل �سرر، كما يَُعدُّ هذا املعيار حمددا لأجر العمل يف الوقت ذاته، فالعمل يكون 
اأكرث اأجرا اإذا كان اأكرث اإفادة. ويدعم هذا �سرورة النظر يف الواقع وتوقع النتائج 
الهدف  بو�سع  يبداأ  الذي  التخطيط  الفكرة هي جوهر عملية  الفعل، وهذه  قبل 

وياأتي من الأعمال ما من �ساأنه اأن يحقق ذلك الهدف يف �سوء الوعي بالواقع. 
َر  ويدعم املنظرون لأهمية اعتبار املاآلت يف الأعمال منذ ال�ساطبي الذي نَظَّ
عن  ال�سحيحني    النبي  بحديثي  الأهمية  هذه  املاآلت،  يف  البحث  ل�سرورة 
عدم بنائه الكعبة على قواعد اإبراهيم  خوفا من حدثان عهد قري�ص بالكفر، 
ورف�سه اقرتاح عمر  بقتل املنافقني خوفا من اأن يقول النا�ص اإن حممدا يقتل 
اأ�سحابه في�سر ذلك ب�سورة الدين. غري اأن الأمر اأبعد من ذلك، حيث قد يُْفَهُم من 
املثالني ال�سابقني اأن مراعاة املاآلت مندوبة، بينما احلقيقة اأن النظر يف املاآلت قد 
يكون واجبا، وذلك عندما يت�سل الأمر مب�سالح الأمة، ويتاأكد هذا عندما نتخل�ص 
َر للمو�سوع، وعندئذ  من عادة القت�سار على ال�سواهد التي ذكرها اأول من نَظَّ

�سيت�سح اأن هناك حالت ياأثم فيها من اأغفل اعتبار املاآلت.
قيل  والديه،  الرجل  يلعن  اأن  الكبائر  اأكرب  من  »اإن   : قوله  ذلك  اأدلة  من 
في�سب  الرجل  اأبا  الرجل  ي�سب  قال:  والديه؟  الرجل  يلعن  اهلل: وكيف  ر�سول  يا 
اأباه وي�سب اأمه«)))، ونحو ذلك قوله : »اإن اأعظم امل�سلمني جرما من �ساأل عن 
�سيء مل يحرم فحرم من اأجل م�ساألته«)2). ول �سك اأن عمدة هذا الباب هو قوله 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ   چ  جل �ساأنه: قاىل تعاىل 
ۆ          ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېچ ]الأنعام: 08)[، 
ولذلك تزداد ده�ستي من قطاع من امل�سلمني ي�سهم يف ت�سويه �سورة الدين بربطه 

مبا هو مرفو�ص، وقد اأمروا اأن يحببوا اهلل اإىل عباده. 
رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما، يف كتاب الأدب رقم: 6)55.  -(

رواه البخاري من حديث �سعد ر�سي اهلل عنه، كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة، احلديث رقم: 6745.   -2
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املاآلت  يف  النظر  اإن  يقال:  ل  امل�سلمني  مب�سالح  متعلقا  الأمر  يكون  وعندما 
لأن  وذلك  النتائج،  ي�سمن  اأن  ميكنه  ل  الإن�سان  واإن  اأحد،  كل  يوؤتاها  مل  موهبة 
ال�سرع مينع اأن يت�سدى الإن�سان ملا ل يح�سن. والقدرة على توقع املاآلت ومعرفة 
نتائج الأعمال من اأهم ال�سفات الالزمة للت�سدي لالإدارة. واإذا كان من اأفتى بغري 
علم ياأثم، ولذلك قال  عندما اأفتى بع�ص امل�سلمني جريحا ب�سرورة الغت�سال 
دون  اأدار  من  ياأثم  فكذلك  يعلموا«)))  اإذ مل  �ساألوا  األ  اهلل  قتلهم  »قتلوه  فمات: 
التوقع هي يف  وفكرة  املاآلت.  توقع  عنا�سرها  اأهم  ومن  الإدارة،  على  القدرة 
الفقه  مفاخر  من  جوهري  مبداأ  وهو  الذرائع،  �سد  مبداأ  قلب  النهائي  التحليل 

الإ�سالمي، وهي كذلك قلب عملية التخطيط. 
معيار  فهو  العمل  الأجر على  تف�سر درجة  التي  املعايري  من  الثاين  املعيار  اأما 
امل�ستفيدين منه  اأجرا بقدر ما يكون عدد  اأعلى  العمل  النفع، حيث يكون  عموم 
معا.  فيهما  اأو  الزمان،  اأو يف  املكان،  الفائدة يف  بعموم  ذلك  يكون  واإمنا  اأكرث، 
ويهمنا هنا فكرة العموم يف الزمان التي تعني اأن الإن�سان يظل يح�سد اأجر عمله 
بعد املوت، ما دام لعمله هذا اأثر بعده، يفيد منه اإن�سان اأو طائر اأو حيوان، وهي 

فكرة عظيمة الأثر يف دعم العمل امل�ستقبلي والتخطيط للزمن البعيد.
منطقة  يف  اجلوز  زراعة  بداية  عن  عنه  اهلل  ر�سي  اأحمد  حديث  ويوؤكد 
)الدينباذ)]وهي منطقة مبرو[ اأهمية هذه الفكرة يف العمل ذي الهدف امل�ستقبلي؛ 
حيث اإِنَّ َمْن َزَرَع هذا اجلوز ]وهو تابعي ا�سمه َفنَُّج[ رف�ص يف بداية الأمر زراعته؛ 
لأنه �سجر معمر بطيء الإنتاج، رمبا ل يرى الزارع ثمرته، وقال: »ما ينفعني ذلك؟ 
قال فقال الرجل: �سمعت ر�سول اهلل  يقول باأذين هاتني: من ن�سب �سجرة ف�سرب 
على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له يف كل �سيء ي�ساب من ثمرها �سدقة 
رواه اأبو داود من حديث جابر ر�سي اهلل عنه، كتاب الطهارة، رقم: 284، ورواه اأحمد عن ابن عبا�ص   -(

ب�سند �سحيح على �سرط ال�سيخني البخاري وم�سلم واإن مل يخرجاه، رقم: 2898.
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فاأنا  فقال:  نعم،  فقال:  اهلل؟  ر�سول  من  هذا  �سمعَت  اأنت  َفنَُّج:  له  فقال  اهلل،  عند 
اأ�سمنها، فمنها جوز الدينباذ«))).

لقد اأثمر هذا املفهوم يف الثقافة الإ�سالمية عن اأهمية خا�سة لالأعمال التي يعم 
اأثرها وتعطي يف امل�ستقبل اأكلها، كما يف ال�سدقة اجلارية، والعلم الذي ينتفع به، 
وال�سنة احل�سنة املتبعة، ويف احلث على كل ذلك اأحاديث �سحيحة، نحو حديثي 
م�سلم: »اإذا مات الإن�سان انقطع عنه عمله اإل من ثالثة اإل من �سدقة جارية اأو علم 
ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو له«)2) »ومن �سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله اأجرها 

واأجر من عمل بها بعده من غري اأن ينق�ص من اأجورهم �سيء«)3).
وقد دعم النبي  هذا الفكر بت�سريعني كان لهما اأكرب الأثر يف احل�سارة الإ�سالمية 
ول يزالن قادرين على اأداء دور كبري، هما ت�سريعا الوقف والو�سية، مما يجعل فكرة 
موؤ�س�سات املجتمع املدين ابتكارا اإ�سالميا. ففكرة الوقف حتول ال�سدقة اإىل �سدقة 
جارية تدر ريعا م�ستمرا ينفق منه على اأعمال اخلري. اأما ت�سريع الو�سية فيقوي احتمال 
الوقف، حيث يتيح لالإن�سان ]وهو ُمْدِبٌر عن الدنيا، مقبل على الآخرة، وقد هان ماله 
عليه[ اأن ي�ستخدم ثلثه يف تعوي�ص ما فاته، ولذا قال النبي  : »اأيكم مال وارثه اأحب 
اإليه من ماله قالوا يا ر�سول اهلل ما منا اأحد اإل ماله اأحب اإليه، قال: فاإن ماله ما قدم، 
ومال وارثه ما اأخر«)4) وعندما يجعل الإن�سان و�سيته وقفا يتمكن من اأن يجعل لنف�سه 
�سيئا م�ستمرا بعد موته، فيخطط لنف�سه وملجتمعه حتى بعد موته. وهكذا ل تعد فل�سفة 
العمل يف الإ�سالم دعما للتخطيط للم�ستقبل البعيد فقط، واإمنا لتعليم ح�سن الإدارة 
يف هذا التخطيط، حيث يجب التخطيط للح�سول على اأكرب نفع من الإنفاق، ما دام 

الأجر على الأعمال لي�ص مت�ساويا، وما دام مرتبطا بعموم الفائدة.
رواه اأحمد يف اأول م�سند املدنيني، احلديث رقم: )599)، ويف باقي م�سند الأن�سار، رقم: 22092.  -(

رواه م�سلم من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، كتاب الو�سية، رقم: 3048.   -2
رواه م�سلم من حديث جرير بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه: كتاب الزكاة، رقم: )69).   -3

رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه، كتاب الرقاق، رقم: )596.  -4
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4- التوا�شل واالأمل: 
نظر  ووجهة  والالحقة.  ال�سابقة  الأزمنة  اإزاء  ِة  الأمَّ ِعيََّة  َو�سْ التوا�سُل  يعني 
الإ�سالم التي ذكرها القراآن الكرمي واأفا�ص احلديث النبوي ال�سريف يف �سرحها 
هي اأن الأمة الإ�سالمية متثل حلقة من حلقات اأمة الإميان التي قبلت دعوة الر�سل 
اإىل التوحيد. اإن الإ�سالم يرى اأن التوحيد لي�ص منجزا ب�سريا كما يزعم عدد من 
التوحيد فريد  بداأ الإن�سان موحدا، ثم كان يحيد عن  املوؤرخني الو�سعيني، واإمنا 
اإليه بنبوة جديدة، ومن ثم كانت دعوة الأنبياء واحدة، وكانت دعوة الإ�سالم 
مكملة ومتممة للبناء، وكان اأتباع حممد  اأوىل بكل نبي من الأنبياء من اخلالئف 
الذين جاوؤوا بعده، ورف�سوا دعوة الإ�سالم. والأدلة على هذه املعاين يف القراآن 

وال�سنة كثرية م�سهورة. 
لكن عن�سر التوا�سل مع اأمة الإميان ل يعني امتداد الإ�سالم يف التاريخ فقط 
واإمنا يعني امتداده يف امل�ستقبل اأي�سا، فالنبي  اآخر الأنبياء، والقراآن الكرمي اآخر 
ر�سائل ال�سماء، ولذا تعهد اهلل بحفظه حتى تبقى حجته قائمة على خلقه، مما يعني 
توا�سل الأمة وا�ستمرارها ما دامت احلياة على الأر�ص كما قال النبي : »ل تزال 
طائفة من اأمتي ظاهرين على احلق ل ي�سرهم من خذلهم حتى ياأتي اأمر اهلل وهم 
جدا،  كثرية  الأمة  م�ستقبل  يف  لالأمل  الداعمة    النبي  واأحاديث  كذلك«))). 
اأمة الإ�سالم وجتددها مهما ادلهمت  ببقاء  مما يجعل منها امل�سدر الأ�سا�سي لالأمل 
اأَْفَرْدُت هذا املو�سوع من قبل بدرا�سة م�ستقلة، كما كتب فيه غري  الظروف.وقد 

واحد من العلماء لأهميته. 
ومن هنا ميثل احلديث ال�سريف ِدَعاَمًة اأ�سا�سية من دعائم التخطيط ال�سرتاتيجي، 
حيث اإن هذا النمط من اأمناط التخطيط مرتبط بامل�ستقبل البعيد، ومن ثم فهو غري 

رواه م�سلم من حديث ثوبان ر�سي اهلل عنه، كتاب الإمارة، احلديث رقم: 3544.   -(
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بالتخطيط  فالقائمون  الوجود.  على  والقلق  العام  الت�ساوؤم  حالت  يف  مت�سور 
املرحلية  اأبدا، لأن �سفة  تعي�ص  اأمتهم  كاأن  لدنياهم  يعملون  يكونوا ممن  اأن  يجب 
تعني اأن املخططني واملنفذين يبذلون جهدا هائال يف عمل ل تظهر نتائجه اإل بعد 
فرتة طويلة. ولذلك يربط دار�سو التخطيط وعلماء الجتماع بني العمران والأمل 
منذ ابن خلدون الذي �سرح اأن: »العتمار اإمنا هو عن جدة الأمل وما يحدث عنه 

من الن�ساط«))).
5- التوقع يف �شوء ال�شنن الكونية: 

ميثل التوقع دعامة اأ�سا�سية من دعائم التخطيط للم�ستقبل البعيد، حيث تبنى 
اأ�سا�ص فرو�ص واحتمالت، وتكون هذه اخلطط دقيقة مبقدار الدقة  اخلطط على 
يف و�سع هذه الفرو�ص، وات�ساقها مع الواقع واخلربة والعلم، ورغم اأن احلديث 
النبوي ال�سريف قد وقف موقفا حا�سما من كل اأ�سرب التنجيم والكهانة، فاإنه قد 
اإدراك  املبني على  التوقع  املبنية على اخلربات واحلكمة، كما دعم  الفرا�سة  دعم 
�سنن اهلل يف اخللق. وهذه ال�سنن نوعان: النوع الأول هو ال�سنن الكونية التي متثل 
قوانني الطبيعة التي نكت�سفها با�ستقراء العالقات بني ظواهرها، كاأن ندر�ص العالقة 
اأن  اأن املعادن تتمدد باحلرارة، وعندئذ يجب علينا  بني احلرارة واملعادن لنعرف 
نتوقع اأن اأي معدن يتعر�ص للحرارة �سوف يتمدد. ويدخل يف هذا النوع واإن 
ب�سكل اأقل اطرادا توقع �سلوك الظواهر الطبيعية من خالل ا�ستقراء اأحوالها، نحو: 
قال:  اأنه    النبي  ال�سحب، وقد ورد عن  �سلوك  ا�ستقراء  املطر من خالل  توقع 
من  �سحابة  اإذا ظهرت  اأي  غديقة«)2)  فتلك عني  ت�ساءمت  ثم  بحرية  اأن�ساأت  »اإذا 

املقدمة: 04).   -(
اأحد بالغات مالك يف املوطاأ، كتاب  املعنى"ف�سوف تكون �سحابة ممطرة مطرا غزيرا"، وهذا احلديث   -2
ال�ست�سقاء رقم: 449، وقد و�سله ابن ال�سالح عن عائ�سة، يف و�سله لبالغات مالك، احلديث الرابع، 
باإ�سناد  اأي�سا، رقم: 796،  اإ�سناده ب�سبب الواقدي، واأخرجه الطرباين يف الأو�سط عن عائ�سة  و�سعف 
لعالقة  وحتليل  اأخرى  روايات  وانظر   .435 رقم:  احلديث  الأم  مر�سال:  ال�سافعي  عند  وهو  �سعيف، 

احلديث بالتوقع، والتوقع بامل�ستقبلية: قيمة امل�ستقبلية يف احلديث النبوي: �ص: )). من البحث. 
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ر�سد عالقة  فيها  يدخل  كما  مطرية.  �ستكون  فاإنها  �سمال  اجتهت  ثم  البحر  ناحية 
اأنه   املحا�سيل بالتغريات املناخية امل�ساحبة لأوقات بعينها، وقد ورد عن النبي
قال: »اإذا طلع النجم ذا �سباح رفعت العاهة«))). اأي اإذا طلعت الرثيا ظهر �سالح 
الثمار فيجوز بيعها و�سراوؤها. ورمبا يحمل على هذا النوع، واإن كان بدرجة اأقل 
يف القوة التوقع الناجت عن اخلربة املبا�سرة املجربة، مثل َخَر�ِص النخل ]اأي تقدير 
حم�سوله وحتديد خراجه قبل ن�سجه[، وقد �سح اأن النبي  »بعث ابن رواحة 
اإىل خيرب يخر�ص عليهم، ثم خريهم اأن ياأخذوا اأو يردوا، فقالوا هذا احلق. بهذا 
م�سروعية  �سك  دون  تعني  اخلر�ص  وم�سروعية  والأر�ص«)2).  ال�سموات  قامت 

التوقع املرتبط باخلربة املجربة. 
والنوع الثاين هو ال�سنن الإلهية التي تتحكم يف حركة املجتمعات الب�سرية، 
بدرا�سة  وكذلك  منها،  واحلديث  القراآن  يف  جاء  ما  بر�سد  نكت�سفها  �سنن  وهي 
التاريخ للك�سف عن قواعد العمران الب�سري. ويجب اأن نحدد التوقعات يف اإطار 
هذه ال�سنن، فاإذا راأينا الفاح�سة تنت�سر يف قوم، توقعنا اأن تنت�سر فيهم الأمرا�ص التي 
مل تكن فيمن قبلهم، وهكذا. وقد �سبق غري واحد من الباحثني اإىل الك�سف عن 
اأهمية التعرف على هذه ال�سنن، وتو�سيح اأن فائدة هذا التعرف هي ا�ست�سراف 
امل�ستقبل والعمل على اأ�سا�سه)3)، ولذلك ا�ستحق العقاب من مل يدرك هذه ال�سنن 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې   فيعرف ماآل فعله، قال تعاىل:چ 
ىى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  
فيه �سعف، وله روايات  اإ�سناده  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، رقم: )829، لكن  اأحمد من حديث  رواه   -(
اأخرى كثرية باألفاظ متقاربة، ول ي�سل اأيٌّ منها اإىل درجة ال�سحة، غري اأن ما يقويه جدا هو حديث اأحمد 
باإ�سناد �سحيح على �سرط ال�سيخني، عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما: "نهى ر�سول اهلل  عن بيع الثمار 
حتى تذهب العاهة، قلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الرثيا«. باقي م�سند املكرثين، احلديث رقم: 4960. 
رواه اأحمد عن ابن منري عن عبيد اهلل عن نافع عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما، وهذا اإ�سناد مت�سل   -2

رجاله ثقات على �سرط ال�سيخني البخاري وم�سلم، م�سند املكرثين، احلديث رقم: 4548. 
انظر على �سبيل املثال: ال�سنن الإلهية يف الأمم واجلماعات والأفراد، يف ال�سريعة الإ�سالمية، لعبد الكرمي   -3

زيدان. وكذلك: قيمة امل�ستقبلية يف احلديث النبوي ال�سريف لإليا�ص بلكا. 
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ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ              ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   يبجت  حت  خت           مت  ىت        
يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ   حخ  مخچ ]فاطر: 43 – 44[. 

و�سوف ياأتي يف احلديث عن خ�سائ�ص التخطيط النبوي كيف و�سع النبي 
 الأمة يف الإطار الذي يجعلها م�ستحقة للن�سر يف �سوء �سنن الن�سر.

املبحث الثاين: خ�شائ�س التخطيط النبوي وجماالته.
حمددا  النبوي  للتخطيط  عاما  و�سفا  يقدم  اأن  املبحث  هذا  يحاول  متهيد: 
اأهم خ�سائ�سه �سواء اخل�سائ�ص املرتبطة بهذا النوع من اأنواع التخطيط للم�ستقبل 
 . البعيد، اأو اخل�سائ�ص املت�سلة ب�سفة النبوة التي هي ال�سفة الأ�سا�سية لأحمد
هو  الأول:  باأمرين،  حمكومة  النبوي  التخطيط  طبيعة  فاإن  املقدمة  يف  جاء  وكما 
ال�سماء، والثاين:  اإن�سان خمتار لوحي  تلقي  يعني  الذي  النبوة وجوهرها  طبيعة 
هو طبيعة هذا النمط من اأمناط التخطيط للم�ستقبل البعيد و�سفاته، من حيث هو 
وحتويل  حركته،  وا�ست�سراف  الواقع  درا�سة  على  يعتمد  مرن،  مرحلي،  تخطيط 
من  متاح  هو  ما  كل  من  الإفادة  طريق  عن  بعينه،  هدف  اجتاه  يف  احلركة  هذه 

الأدوات، و�سنع ما هو �سروري اإذا مل يكن متاحا. 
بو�سفه  لالإ�سالم  اخلا�سة  الطبيعة  لول  اإنه  نقول  اأن  ن�ستطيع  احلال  وبطبيعة 
حمكومة  الكون  يف  الإن�سان  حلركة  النهائي  النموذج  قدم  الذي  اخلامت  الدين 
بوحي ال�سماء ]مما قلل العتماد على املعجزات، ومل يتنا�سب معه التوقف يف كل 
التفا�سيل انتظارا لالطالع على الغيب من خالل الوحي كما جند يف التاريخ الديني 
لليهودية[ - لول ذلك ملا اأمكن احلديث عن تخطيط ا�سرتاتيجي عند النبي، فهو 
مت�سل باهلل �سبحانه، وهو اخلالق العليم بكل �سيء، والقدير على كل �سيء، الذي 
ي�ستحيل و�سفه ب�سفة التخطيط، واإمنا ب�سفات: العليم، القدير، املدبر، اللطيف ملا 

ي�ساء، الفعال ملا يريد، مما يجعل فكرة الحتمال م�ستحيلة عليه �سبحانه. 
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غري اأن الأ�س�ص العامة للتخطيط التي عر�سنا لها يف املبحث ال�سابق وامل�ستمدة 
م�ساحة  يتحرك يف  قائدا   النبي قد جعلت  الإ�سالم وطبيعته  من خ�سو�سيات 
الإن�سانية  بطبيعته  املحكوم  والعمل  الب�سري،  الجتهاد  دائرة  داخل  جدا  كبرية 
التي ل تعلم الغيب، والتي ميكن اأن مي�سها ال�سوء، حتى اإن بع�ص العلماء قد اأفرد 
مو�سوع الجتهاد النبوي ببحث م�ستقل))). لكن هذا ل يعني يف الوقت نف�سه اأننا 
ٌه ب�سكل مبا�سر  اإزاء تخطيط يقوم به ب�سر عادي، واإمنا ب�سر نبي موفق مبارك، ُمَوجَّ
يف بع�ص الأحيان من ناحية، ومت�سف ب�سفات نبوية اأخالقية حتكم اختياراته كلها 
من ناحية ثانية، وفيما يلي عر�س خل�شائ�س التخطيط النبوي يو�سح كيف اأن 
بع�سها مت�سل بطبيعة النبوة، وكيف اأن بع�سها مت�سل بال�سفات العامة للمخطط 

ال�سرتاتيجي مع مراعاة خ�سو�سيات النبي يف كل احلالت. 
1- الواقعية والكفاءة: 

املق�سود بالكفاءة القدرة على اإدارة الإمكانات املتاحة لتحقيق اأكرب النتائج 
الواقع  املمكن يف ظل ظروف  يكن من  اإنه مل  نقول  اأن  ن�ستطيع  بحيث  املمكنة، 
درا�سة  ودرا�سته  الواقع  من  النطالق  بالواقعية  واملق�سود  اأف�سل،  نتيجة  حتقيق 
دقيقة حتدد ما فيه من فر�ص يجب ا�ستغاللها، وما به من معوقات يجب جتاوزها، 
الأهداف  لتحقيق  كافية  ممكنة  مالئمة  اأدوات  على  العتماد  �سرورة  تعني  كما 
املرجوة. وبالن�سبة للنبي  مل تتحكم �سفة الواقعية يف حتديد الر�سالة اأو الغاية 
العظمى لعمله، فالر�سالة حمددة �سلفا، وعليه ال�سعي لتحقيقها، وحتديد خطواته 
التنفيذية، وقد حددها على اأ�سا�ص واقعي؛ مما ا�ستلزم �سفتني اأخريني من �سفات 

التخطيط، هما �سفتا املرحلية واملرونة. 
�ست�سرحهما  اأ�سا�سيني  اأمرين  بو�سوح  يدرك    النبي  ل�سرية  واملتاأمل 

انظر: اجتهادات الر�سول لل�سيخ: عبد اجلليل اأبو الن�سر، الطبعة الثانية، مكتبة ال�سروق، القاهرة، 2003.  -(
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للبيئة  دقيقة  قراءة  على  اعتمدت  قد  حركته  اأن  هو  الأول:  التالية،  ال�سفحات 
املحيطة بالدعوة، �سواء البيئة الداخلية اأو اخلارجية، وقد اأدت هذه القراءة اإىل 
حتديد متميز لالإمكانيات والفر�ص املتاحة التي يجب ا�ستغاللها، وللمعوقات التي 
يجب التغلب عليها. و الأمر الثاين هو اأن النبي  قد اعتمد على عدد كبري من 
الو�سائل لتحقيق اأهدافه كلها كانت واقعية ممكنة، واأنه ا�ستخدمها بكفاءة منقطعة 
النظري للو�سول بها اإىل اأف�سل النتائج، بحيث مل يتغلب على املعوقات فح�سب 

بل متكن من حتويلها اإىل اإيجابيات وفر�ص. 
للك�سف عن هذه احلقيقة يف ظل  املعا�سر  الباحث  اأمام  املتاحة  الو�سيلة  اإن 
عدم وجود تنظريات �سابقة ت�سرح تخطيط النبي  هي اأن يقوم باإجراءين: الأول 
ما  ولي�ص  منها،  اجتهاده  اإىل  يعزى  ما  اأدق  بتعبري  اأو    النبي  قرارات  تتبع  هو 
يعزى اإىل الوحي، ثم حماولة فهم اأ�سباب هذه القرارات، والإجراء الثاين هو اأن 
يقوم الباحث بنف�سه بتحليل البيئة اخلارجية والداخلية للدعوة الإ�سالمية، ور�سد 

املعوقات والفر�ص القائمة ثم درا�سة عالقة قرارات النبي  بها. 
بو�سوح  �سنكت�سف  النبوية  البعثة  �سدر  يف  اجلاهلي  امل�سهد  نتتبع  وعندما 

�سديد اأن العنا�سر الأ�سا�سية املكونة له هي: 
�سيطرة القبلية على الثقافة وال�سيا�سة اجلاهلية، حيث يعي�ص العرب يف قبائل    -

متناف�سة مت�سارعة.
ميكن  ل  بحيث  مهمة  جوانب  يف  رئي�سيا  اعتمادا  التجارة  على  العتماد    -
ال�ستغناء عنها، وقد فر�ص هذا العتماد يف اأحيان كثرية نوعا ما من ال�سالم 
التجارة  تاأمني رحالت  اإىل  ب�سبب احلاجة  الإيالف  اأو درجة من  الداخلي، 
حيث ميكن لأي جمموعة من اخلارجني على التحالف قطع طريقها، وحيث 
يجب اأن تكون رحالت كبرية ي�سرتك فيها عدد كبري عن طريق توكيل القافلة 
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بالبيع وال�سراء لكل من يريد، وهو الإيالف الذي اأ�سارت اإليه �سورة قري�ص.
وجود اإمرباطوريتني كبريتني ت�سيطران �سيا�سيا على الأجزاء العربية املتاخمة    -
الغ�سا�سنة  دولتا  هما  مت�سارعتان،  قويتان  عربيتان  دولتان  وتتبعهما  لهما، 
واملناذرة اللتان كانتا متثالن الثقل ال�سيا�سي العربي حينئذ، اإ�سافة اإىل �سيطرة 
الفر�ص على اليمن بعد انتهاء �سيطرة الأحبا�ص عليها. وقد كان الثقل ال�سكاين 
العربي موجودا بال�سام، ومرتبطا بالروم، بدليل اأن جموع الروم يف موؤتة قد 
األف من العرب من خلم وجذام وبهراء وبَِلّي، يقودهم  ا�ستملت على مائة 
رجل من بلي ا�سمه مالك بن زافلة)))، وهذا عدد من العرب مل يكن متخيال 

يف احلجاز وجند يف ذلك الوقت. 
ومن الناحية الدينية كان العرب على وثنية غري كتابية، اأهم العنا�سر املكونة    -
ال�سعائر،  اأقد�ص  احلج  حيث  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  دين  بقايا  هي  لديانتها 
دينية  اأهمية  لقري�ص  اأعطى  ما  وهو  املقد�سات،  اأهم  احلرم  والأ�سهر  والبيت 
كان النبي  على وعي كامل بها. وقد جعل هذا الو�سع اإ�سالم العرب اأمرا 
مرتبطا باأمرين: الأول هو اإزالة الأ�سباب ال�سيا�سية والقت�سادية لرف�ص الدين، 
العرب  دين  عماد  هو  الذي  البيت  تبعية  يعني  مما  قري�ص  اإ�سالم  هو  والثاين 

لالإ�سالم. 
وقد كان النبي  يدرك هذه احلقيقة عن العرب و�سرح بها يف حواره مع 
عدي بن حامت حني حدد له يف حديث البخاري اأ�سباب هروبه من الإ�سالم، وهي 
ما عليه امل�سلمون من خوف وفقر، وكون امللك يف غريهم. كما كان يدركها حني 
ذكر خ�سو�سية ملن ي�سلم من اأهل الكتاب باأن له اأجرين، وذلك لأن له تراثا دينيا 
الذي  الرتاث  ذلك  مثل  للعرب  لي�ص  بينما  الإ�سالم،  بينه وبني  يحول  قد  وثقافيا 

رواه ابن اإ�سحق مر�سال، �سرية ابن ه�سام: ج3، �ص: 375.وتاريخ الطربي: 37/3.   -(
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يحول بينهم وبني هذا الدين، فهو دينهم احلقيقي، كما اأن النبي  حفيد اإبراهيم 
 هو حظهم من الأنبياء. 

ويف �سوء ما �سبق �سنفهم خطة النبي  لإ�سالم العرب، التي اعتمدت على 
العرب،  اإ�سالم  اإ�سالمها  يف  فيكون  ت�سلم  حتى  قري�ص  اإنهاك  الأول:  حمورين، 
والثاين: اإفقاد العرب الدافعية ل�ستمرار املقاومة والعناد. ويف �سوء ذلك اأي�سا 
�سنفهم كيف كان العرب رغم كل ما كابده النبي  معهم من اأكرث الأمم ا�ستجابة 
ليلة واحدة كما حدث مع همدان، ومع  باأكملها يف  قبائل  اأ�سلمت  فقد  لنبيهم؛ 
قوم �سمام ر�سي اهلل عنه، كما اأ�سلم العرب جميعا يف �سنوات معدودة، هي زمن 

البعثة املباركة، ومل يع�ص النبي  معهم األف �سنة اإل خم�سني عاما. 
عن  اأعماله  كل  �سدرت  كيف  بجالء  �سنفهم    النبي  �سرية  نتاأمل  وعندما 

قراءة دقيقة لهذا الواقع، كما يبدو يف املالحظات الآتية:
يف مفاو�سات الهجرة كان النبي  يعر�ص نف�سه على وفود القبائل العربية،  اأ-  
ويرف�ص العرو�ص التي ل تتنا�سب مع الو�سع ال�سيا�سي للجزيرة، كما حدث 
مل  حيث  العرب،  من  بحمايته  عر�سهم  رف�ص  حني  وائل،  بن  بكر  وفد  مع 
»اإن دين اهلل لن  لهم:  قائال  الفر�ص،  الدعوة من  قادرين على حماية  يكونوا 

ين�سره اإل من حاطه من جميع جوانبه«))).
من  باأنه ل خ�سائر  قوية  ر�سالة  لهم  تو�سل  القبائل  مع    النبي  �سيا�سة  كانت  ب- 
َمى لهم، والنبي  يتعامل مع قبائلهم  اإ�سالمهم، فهم يحوزون اأر�سهم، بل حُتْ
بو�سفها وحدات اإدارية م�ستقلة، ما دامت قد قبلت الإ�سالم واأدت فرائ�سه، 
ول يَُويلِّ على القبيلة اإل اأحد اأبنائها، و يحتفي بالوفود ويجيزها. بل كان النبي 
64/4.واحلديث  الوكيل،  الرحمن  عبد  حتقيق:  لل�سهيلي،  النبوية،  ال�سرية  �سرح  يف  الأنف  الرو�ص   -(
اإ�سناده ح�سن رجاله ثقات عدا ابن اإ�سحاق القر�سي وهو �سدوق مدل�ص، رجاله رجال البخاري ماعدا 

ابن اإ�سحاق القر�سي روى له البخاري تعليًقا.
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 يراعي هذا الواقع يف اختيار القادة كما حدث مع عمرو بن العا�ص ؛ 
اإذ وجهه فور اإ�سالمه اإىل اأخواله من ق�ساعة، فهم جديرون بالقبول منه ل من 
غريه، فابن اأخت القوم منهم. كما اأوىل النبي  عالقة امل�ساهرة اأهمية كبرية 
حتالفهم  من  فغري  امل�سطلق،  بني  م�ساهرته  يف  حدث  كما  اأهدافه  حتقيق  يف 
عليه مع قري�ص اإىل حتالفهم معه على قري�ص، فكانوا اإحدى اأهم الأدوات التي 
اأو�سلت قري�سا اإىل احلالة التي و�سفها النبي  عام احلديبية بقوله: »اإن قري�سا 
بيني وبني  فاإن �ساوؤوا ماددتهم مدة ويخلوا  قد نهكتهم احلرب واأ�سرت بهم 
النا�ص«)))، مما ا�سطرهم يف البداية اإىل توقيع الهدنة التي كانت �سببا اأ�سا�سيا يف 

انت�سار الإ�سالم انت�سارا ا�سطرت معه قري�ص للت�سليم عام الفتح. 
عن  لتحييده  بع�سهم،  فتاألف  القبائل،  ل�سيوخ  كبرية  اأهمية    النبي  اأوىل  ج- 
الإ�سالم  يف  قبائلهم  اأدخل  مما  بع�سهم،  بدعوة  واهتم  بامل�سلمني،  الإ�سرار 
اأثر  جملة، وت�سامح مع بع�سهم واأقال عرثاتهم، وعفا عنهم فكان لإ�سالمهم 

كبري كما حدث مع ثمامة بن اأثال، كما جاء يف ال�سحيحني)2). 
 العتماد يف حماية امل�سلمني على التقاليد  اأقر النبي  يف بدايات الدعوة  د- 
العربية التي تُْلِزُم القبيلة بحماية اأبنائها، وجتعل ت�سليمهم عارا، وهو ما جعل 
بداية قلتهم و�سعفهم.  يتمتعون بدرجة ما من احلماية يف  امل�سلمني الأوائل 
كما ا�ستخدم امل�سلمون فكرة حاجة قري�ص اإىل غريها من اأجل التجارة، كما 
يف ق�سة قراءة ابن م�سعود للقراآن على قري�ص، حيث منعهم من قتله مرور 
قوافلهم على قومه، وكما يف ق�سة ثمامة، حيث اأنقذه العبا�ص ر�سي اهلل عنه 

من بني اأيديهم باحلجة نف�سها. 

رواه البخاري من حديث امل�سور بن خمرمة ر�سي اهلل عنه، كتاب ال�سروط، احلديث رقم 2529.  -(
رقم:  وال�سري،  اجلهاد  كتاب  ال�سالة، رقم 442، وم�سلم  كتاب  البخاري،  ثمامة:  اإ�سالم  انظر حديث   -2

.33(0
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يف الغزوات اهتم النبي  اأكرب الهتمام بجبهة ال�سمال حيث اخلطر احلقيقي  هـ-  
اأكيدر  لتهديد  القوية  ال�سريعة  ال�ستجابة  هذا  ويف�سر  الدولة.  على  الأكرب 
نف�سه،  لل�سبب  خيرب  بفتح  والهتمام  ال�سمال،  جبهة  خلطورة  نظرا  دومة، 
فلم تكن هناك جبهة متثل خطرا على وجود املدينة ذاته اإل جبهة ال�سمال كما 

�ساأو�سح فيما بعد. 
وعدم  النا�ص  قدرات  تقدير  من    عنه  عرف  مبا  الواقعية  �سفة  وترتبط 
الأحزاب  غزوة  يف  غطفان  مع  مفاو�ساته  توؤكده  كما  طاقتهم،  فوق  حتميلهم 
لريحلوا يف مقابل ثلث ثمار يرثب)))، فلما اأكد له الأن�سار قدرتهم على ال�سمود 
مل يعقد التفاق، كما كانت هذه ال�سفة مرتبطة مبوقفه من جي�ص موؤتة حيث �سوب 
اُمُهْم من  لُوَّ فرارا، وقد كرث  اَر يف مقابل من اعتربهم  اْلُكرَّ ان�سحابهم، واعتربهم 
تعيري  من  خوفا  فرتة  بيته  حبي�ص  ظل    النبي  ربيب  �سلمة  اإن  حتى  امل�سلمني 

امل�سلمني)2).
ما  ا�ستهداف  دائما  يرف�ص  كان    النبي  اأن  نقرر  اأن  ن�ستطيع  عام  وب�سكل 
هو غري واقعي، كما حدث ورف�ص اقرتاح بن الأكوع يف غزوة ذي قرد بال�سري 
وراء كتيبة عيينة التي ا�ستولت على لقاح املدينة؛)3) لأن اللحاق بها كان م�ستبعدا، 

 . وكان ذلك املوقف هو موقفه الدائم

�سرية ابن ه�سام: 3/ 223. واأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى مر�سال عن �سعيد بن امل�سيب، رقم:   -(
)64)، باإ�سناد ح�سن.

�سرية ابن ه�سام: 3/ 38، وحديث تعيري العائدين من موؤتة اأخرجه ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق، رقم:   -2
6325، والذهبي يف تاريخ الإ�سالم مر�سال عن عروة، رقم: 54))..

انظر يف حديث غزوة ذي قرد، كتاب اجلهاد وال�سري يف ال�سحيحني، كالهما عن �سلمة ر�سي اهلل عنه،   -3
البخاري رقم: 4)28، وم�سلم رقم: )337. 
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2- املرحلية: 
ترتبط ب�سفة الواقعية �سفة اأخرى هي �سفة املرحلية، حيث يتم التو�سل اإىل 
الهدف عرب مراحل، يعد كل منها خطوة يف الطريق اإىل الهدف و�سببا يف حتققه. 
لقد �سبق اأن الر�سالة العامة للنبي  هي ر�سالة حمددة من ال�سماء، لكن الأهداف 
املرحلية ترك اأغلبها له ، وحني نتاأمل ال�سرية النبوية ندرك اأن النبي  مل ي�سع 

اأبدا لتحقيق هدف مرحلي ل تتوفر اأ�سبابه ول تتحقق اأدواته.
من ذلك �سربه  الطويل على يهود خيرب رغم خطورتهم، فقد كانوا العامل 
خيرب  اإىل  اخلروج  لكن  قريظة،  بني  غدر  ويف  الأحزاب،  حتزيب  يف  الرئي�سي 
�سلح  بعد  حدث  كما  ن�سبي،  ب�سكل  قري�سا    النبي  ياأمن  اأن  قبل  ممكنا  يكن  مل 
احلديبية، وقبل اأن تزداد قوة املدينة على مواجهة عدو قوي متح�سن، ومدد كبري 

حمتمل من غطفان. 
اتخذ  فقد  العرب،  جزيرة  من  اليهود  اإخراج    تاأجيله  اأي�سا  ذلك  ومن 
القرار واأو�سى بتنفيذه بعد وفاته، وذلك لأن الظرف املنا�سب لهذا الإخراج مل 
ي�سيطر عليه  اإىل مكان  اإخراجهم  تقت�سي  العدالة  يكن قد حان بعد، حيث كانت 
ال�سام بعد، كما كانت  امل�سلمون قد فتحوا  امل�سلمون خارج اجلزيرة، ومل يكن 
اأعوانا  بامل�سلمني[  اخلرباء  ]وهم  يكونوا  ل  حتى  اإخراجهم  تاأخري  تقت�سي  احلكمة 

للرومان، فاتخذ النبي  القرار واأرجئ تنفيذه اإىل اأن ت�سبح الظروف مواتية.
املرحلية  �سفة  يدرك  اأن  ي�ستطيع  املباركة  لل�سرية  العادي  القارئ  اأن  واحلق 
هذه، حيث يت�سح اأنه  رغم كرثة اأعداء املدينة مل يفتح جبهتني يف اآن واحد 
خمتارا اأبدا، اأما الدار�ص املدقق فاإنه ي�ستطيع تاأكيدها متاما، نحو ما فعل الدكتور 
ح�سني موؤن�ص يف درا�سته لل�سرية، حني اأو�سح مراحل تو�سيع دولة املدينة، وكيف 
اأن هذا التو�سيع مت يف ت�سع مراحل متعاقبة، قام بتو�سيحها، ور�سم خرائطها، مما 
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يجعل الإحالة عليه يف هذا اجلانب اأكرث علمية من اإعادة تلخي�ص نتائج درا�سته))). 
3- املرونة: 

املرونة �سفة اأخرى من �سفات التخطيط ال�سرتاتيجي والتخطيط النبوي على 
ال�سواء، وهي تعني القدرة على تغيري الجتاه وعدم الت�سلب اأو ال�ست�سالم لفكرة 
متخذا  يكون  قد  املتخذ  فالقرار  الواقعية؛  ب�سفة  اأي�سا  مرتبطة  ال�سفة  وهذه  ما. 
على اأ�سا�ص معلومات غري دقيقة عن الواقع، وحينئذ يجب تعديله مبجرد ظهور 
املعلومات الأدق، ما دام ذلك ممكنا، كما قد يحدث تغري يف عن�سر من عنا�سر 
الواقع الذي و�سعت اخلطة على اأ�سا�سه، وعندئذ جتب مراعاة الواقع اجلديد، ما 

دام ذلك ممكنا. 
  يف غزوة ثقيف �سعب الأمر على امل�سلمني ل�سدة حت�سنها، فقرر النبي
الرحتال دون الفتح، اإذ ل خطورة من ثعلب يف جحر لن ي�ستطيع اأن يغادره، و 
لن ي�ستطيع اأن ي�ستمر يف املقاومة مبفرده، بينما يف الإقامة عليه �سرر، لكن هذا 
القرار مل يلق ترحيبا عند امل�سلمني اأول الأمر، جاء يف ال�سحيحني: »حا�سر النبي 
 اأهل الطائف فلم يفتحها فقال اإنا قافلون غدا اإن �ساء اهلل، فقال امل�سلمون: نقفل 
 : ومل نفتح؟ قال: فاغدوا على القتال، فغدوا، فاأ�سابتهم جراحات، قال النبي

.(2(» اإنا قافلون غدا اإن �ساء اهلل، فكاأن ذلك اأعجبهم، فتب�سم ر�سول اهلل
وروى م�سلم اأن النبي بعث اأبا هريرة مب�سرا باجلنة من يلقاه ي�سهد األ اإله 
  النبي  اإىل  واأعاده  التب�سري جربا،  فمنعه عمر من  قلبه،  بها  م�ستيقنا  اهلل  اإل 
ِهْم يَْعَمُلوَن،   اأن يتواكل النا�ص، وقال يا ر�سول اهلل«َفَخلِّ باكيا، اإذ خ�سي عمر 

اأطل�ص تاريخ الإ�سالم، �ص: 87، وما بعدها.   -(
متفق عليه، واللفظ للبخاري، كتاب التوحيد، احلديث رقم: 6926، وهو عند م�سلم يف كتاب اجلهاد   -2

وال�سري، احلديث رقم: 3329. 
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بن عمرو  �سهيل  اأ�سر  احلديبية  وثيقة  كتابة  َفَخلِِّهْم«)))، وعند    اهلل  ر�سول  قال 
َوَها، فمحاها  على عدم و�سفه  بالر�سالة واأ�سر على حمو ال�سفة، فاأبى َعِليٌّ حَمْ

النبي  بنف�سه، واأثبت ا�سمه فقط)2).
ول نحتاج اإىل الإكثار من الأمثلة، فكل قارئ لل�سرية العطرة يدرك كيف اأن 
النبي  مل ي�ستمر على راأي يظهر اأن غريه اأف�سل منه اأبدا، كما غري نزله يوم بدر 
مب�سورة احلباب بن املنذر، بل لقد كان يعلن تقوميه ملا اتخذه من اآراء بعد تنفيذه 
قائال: لو ا�ستقبلت من اأمري ما ا�ستدبرت ملا فعلت كذا وكذا. وقد بوب املحدثون 
ملثل هذه الت�سريحات حتت عنوان ما يجوز من »اللو«، تفريقا بني لو التي يق�سد 
بها التندم على املا�سي َفَتْحُرُم؛ لأنها من عمل ال�سيطان، والتي يق�سد بها ا�ستفادة 

اخلربة من املا�سي من اأجل امل�ستقبل فتجوز)3). 
نبي، من  بها  يت�سف  التي  بالكيفية    فيه  تتحقق  املرونة كانت  اأن �سفة  غري 
ال�سم�ص يف  لو و�سعوا  يا عم  القائل واهلل  فهو  احلق  النا�ص على  اأ�سرب  اإنه  حيث 
مييني والقمر يف ي�ساري على اأن اأترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره اهلل اأو اأهلك 
النا�ص  اأ�سرب    اأنه  اإمنا تكون يف دائرة ما هو جائز �سرعا، كما  دونه)4)، فاملرونة 
على امل�سلحة، فاملرونة تكون فيما لي�ص فيه م�سلحة �سرورية، فقد �سعب فتح خيرب 
كما �سعب فتح الطائف، وتاأخر كما تاأخر، لكن الأمر كان خمتلفا، فقد كان فتح 
خيرب تاأمينا لو�سع املدينة من ال�سمال، وتاأمينا لعمرة الق�ساء فال يخرج اإليها النبي 
ويف ال�سمال عدو قوي حانق مرتب�ص، وعقابا طال انتظاره ملن األب الأحزاب 
ايِنٍّ ياأتي من  ودعم جي�ص اأحد، وملن ميكن اأن يكون قاعدة النطالق لأي جي�ص َغ�سَّ

رواه م�سلم من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه يف كتاب الإميان، احلديث رقم: 46   -(
متفق عليه من حديث الرباء، البخاري يف كتاب ال�سلح، رقم: 2500، وم�سلم يف اجلهاد، رقم: 3335.  -2
من   (3 �ص:  بلكا  لإليا�ص  امل�ستقبلية،  قيمة  امل�ستقبلي:  الفكر  �سياق  يف  واأهميتها  التفرقة  هذه  يف  انظر   -3

البحث. 
�سرية ابن ه�سام: )/266. واأخرجه البيهقي يف دلئل النبوة، ب�سند �سعيف رقم: 522، وكذلك ابن   -4

قدامة يف الرقة والبكاء مر�سال. احلديث رقم: 9.
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ال�سمال، حيث امللوك الأقوياء الذين يتوعدون املدينة. ومن ثم كان الإ�سرار على 
الفتح الذي حققه اهلل بعد الثبات وال�سرب، ومل يكن الرتاجع ممكنا، اإذ اإن املرونة 

والواقعية ل تكون اإل فيما يت�سل بدائرة الف�سحة املقيدة باحلق وامل�سلحة. 
4- الرتوي واملراجعة واملعاجلة: 

الرتوي يف اتخاذ القرار، ومراجعته قبل تنفيذه، بل بعد تنفيذه للتقليل من 
اأ�سا�سية من �سفات املخطط  ، وهي �سفة  اآثاره- �سفة مهمة من �سفات النبي 
ويف  ا�سرتاتيجية.  طبيعة  ذات  قرارات  ويتخذ  ا�سرتاتيجيا،  تخطيطا  ي�سنع  الذي 
كتب الأحاديث وال�سرية اأمثلة كثرية �سدرت عن هذه ال�سفة،وذلك اأمر طبيعي 
باأمور  َهمَّ  باأنه  و�سرح  اهلل)))،  يحبها  خ�سلة  اأنها  وذكر  الأناة،  مدح  فقد    منه 
عدل عنها بعد التدبر فيها، من ذلك ما رواه م�سلم عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها، اأنه قال«: لقد هممت اأن اأنهى عن نكاح الغيلة، حتى ذكرت اأن الروم 
اأمر فاطمة بنت قي�ص  اأنه  اأولدهم«)2) ومن ذلك  وفار�ص ي�سنعون ذلك فال ي�سر 
اأن تعتد يف بيت اأم �سريك، فقالت �ساأفعل، ثم قال لها: »ل تفعلي اإن اأم �سريك 
امراأة كثرية ال�سيفان«)3)، ومن ذلك اأنه اأمر �سرية اإذا لقيت رجلني من قري�ص اأن 
حترقهما، فلما جتهزت نهى رجال ال�سرية عن حرقهما، حيث راأى  اأن النار ل 

يعذب بها اإل اهلل عز وجل)4). 
تنفيذها فمن ذلك ما  اأعماله بعد   ملراجعة راأيه يف بع�ص  النبي  اإعالن  اأما 
روته عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »خرج ر�سول اهلل  من عندي وهو قرير العني 
طيب النف�ص، ثم رجع اإيل وهو حزين القلب، فقلت يا ر�سول اهلل: خرجت من 
عندي واأنت كذا وكذا، فقال: »اإين دخلت الكعبة وودت اأين مل اأكن فعلت، اإين 

رواه م�سلم من حديث اأبي �سعيد ر�سي اهلل عنه، كتاب الإميان، احلديث رقم: 25.   -(
رواه م�سلم من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها، كتاب النكاح، احلديث رقم: 2)26، 3)26.   -2

رواه م�سلم من حديث فاطمة بنت قي�ص ر�سي اهلل عنها، كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة، رقم: 5235.  -3
رواه البخاري من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه يف كتاب اجلهاد وال�سري، رقم: 2793.   -4
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اأخاف اأن اأكون اأتعبت اأمتي من بعدي«))). 
وخال�سة القول اأن التقومي الدائم لالأعمال �سفة اأ�سا�سية من �سفات املخطط، 
وقد كانت �سفة اأ�سا�سية من �سفات النبي  يف اأموره كلها. ومن باب اأوىل اأن 
يكون كذلك يف تخطيطه امل�ستقبلي ومتابعة تنفيذه، وقد مكن ذلك النبي  من 
معاجلة كل ما ميكن اأن يكون املنفذون قد وقعوا فيه من اأخطاء. وحتفل ال�سرية بالكثري 
من املواقف التي توؤكد الكفاءة الكبرية يف معاجلة مثل هذه الأخطاء اإدراكا خلطورة 
تاأثريها، ومن ثم كان النبي  يف بع�ص الأحيان يبالغ يف ا�سرت�ساء من وقع يف حقه 
بع�ص الأخطاء حتى يزيل اآثارها متاما، حيث كان تقدمي الأ�سوة والقدوة لدولة العدل 
و�سيلة من و�سائل الدعوة، فاأمنه النا�ص وركنوا اإليه. من ذلك: اإر�سال َعِليٍّ  ليدي 
قوما قتلهم خالد بن الوليد  بعد الفتح تاأول، فاأر�سل عليا  واأمره اأن يجعل اأمر 
اجلاهلية حتت قدميه، »فودى لهم الدماء، وما اأ�سيب من الأموال، حتى اإنه ليدي لهم 
ميلغة الكلب، حتى اإذا مل يبق �سيء من دم ول مال اإل وداه بقيت معه بقية من املال، 
فقال لهم علي ر�سي اهلل عنه: هل بقي لكم بقية من دم اأو مال مل يود لكم، قالوا ل، 

 . قال فاإين اأعطيكم هذه البقية من املال احتياطا لر�سول اهلل
5- اال�شتخارة واال�شت�شارة، وتقدمي امل�شيئة، وا�شتجالب الربكة والن�شر:

هذه �سفات نبوية متيز تخطيط النبي ، فقد كان  ي�ستخري اهلل يف الأمور 
كلها ويعلم امل�سلمني ال�ستخارة والدعاء قبل العزم على كل اأمر من الأمور، كما 
كان يكرث من ا�ست�سارة اأ�سحابه حتى قال اأبو هريرة: »ما راأيت اأحدا قط كان اأكرث 
م�سورة لأ�سحابه من ر�سول اهلل «)2)، وكان دائما ما يحلل املعلومات املتاحة يف 

ح�سن  وقال   ،799 رقم:  احلج،  كتاب  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  حديث  من  الرتمذي  رواه   -(
�سحيح. 

رواه الرتمذي من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه يف كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف امل�سورة، رقم:   -2
636)، ب�سند رجاله ثقات اإل اأنه منقطع وهو كذلك عند اأحمد يف م�سنده رقم: 66)8). لكن اأخرجه 

البيهقي يف ال�سنن الكربى ب�سند مت�سل رجاله اأثبات ثقات، كتاب الو�سايا، رقم: 4)23).
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وجودهم ويف �سوء اآرائهم.
وكان  املعلومات،  بجمع  الأمور  من  اأمر  لكل  الإعداد  يبداأ    النبي  كان 
يفيد من الروح ال�ست�سهادية عند امل�سلمني يف احل�سول على املعلومات اإذا كان 
احل�سول عليها متعذرا، فثم �سرايا واأ�سخا�ص ذهبوا يف ظروف خطرة للح�سول 
على معلومات، نحو �سرية عبد اهلل بن جح�ص اإىل نخلة ل�ستطالع اأخبار قري�ص)))، 

ونحو ذهاب حذيفة اإىل مع�سكر الأحزاب يوم اخلندق)2).
اأ�سحابه  وجود  يف  املعلومات  يحلل    كان  ال�سورة  و�سوح  وبعد 
اأخبار  اأر�سل ل�ستطالع  ملا  فاإنه  الكبرية وحنكته،  وم�سورتهم، ويف �سوء خرباته 
من  العدد  فعرف  يعرف،  فلم  ف�ساأله عن عددهم  باأ�سري،  بدر جاوؤوا  يوم  قري�ص 
خالل ما ينحرون من الإبل، فكان كما قال ، ثم حدد موقع املع�سكر يف �سوء 
م�سورة احلباب، ثم كان النبي  بعد ذلك ي�سع خطة التنفيذ مهتما باأدق التفا�سيل 
وباختيار الرجال املنا�سبني للتنفيذ، ثم يقدم امل�سيئة ويتوكل على اهلل ول يركن اإىل 
الأ�سباب، واإمنا اإىل عون اهلل وتوفيقه، فالأ�سباب قد ل تعمل، اأو قد يوجد ما يعطل 

عملها.
ومل يكن ا�ستجالب النبي  للعون والربكة بال�ستخارة والدعاء فح�سب، 
واإمنا كان كذلك عن طريق الوعي ب�سنن اهلل يف الأر�ص، والدخول حتت قواعد 
الربكة والن�سر والتاأييد، فعون اهلل ل ياأتي م�سادفة، واإمنا يف �سوء �سنن معروفة، 
فالربكة لها ما يجلبها كال�سدق، والتوكل، وال�سدقة، والعدل، وتطبيق حدود اهلل، 
والتناهي عن املنكر، واجلماعة، ولها ما ميحقها كالفرقة، والبخل، واحللف.ون�سر 
انظر يف �سرية عبد اهلل، �سرية ابن ه�سام ج )، �ص: 602. قال ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف باب   -(
يف  اإ�سحق  ابن  ذكرها  مر�سلة  اإحداهما  طريقني،  من  وجدته  وقد  �سحيح،  "وهو  املناولة:  يف  يذكر  ما 
املغازي،... والأخرى مو�سولة اأخرجها الطرباين من حديث جندب البجلي باإ�سناد ح�سن، ثم وجدت 

له �ساهدا من حديث ابن عبا�ص  عند الطربي، فبمجموع هذه الطرق يكون �سحيحا". 
حديث ذهاب حذيفة اإىل مع�سكر قري�ص رواه عنه م�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري، رقم: 3343.  -2



60

اهلل مبذول وفق قانون ل يتخلف: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چ   ]احلج: 40[.

اأراد الن�سر من اهلل فاإن عليه اأن ي�سع نف�سه حتت هذا القانون فيح�سل  فمن 
على النتائج، و�سنن اهلل ل تتخلف اأبدا، غري اأن بع�ص من مل يح�سن فهم القانون 
ال�سابق رمبا يتحري عندما يظن اأن الآية تتحدث عن الذين يقيمون ال�سالة، والأمر 
لي�ص كذلك؛ فهي تتحدث عن الذين اإن انت�سروا اأقاموا و�سلوا واأمروا باملعروف 
اإن  فالذين  للحق،  جهادها  جترد  ملجموعة  اإل  ذلك  يكون  ول  املنكر،  عن  ونهوا 
انت�سروا فعلوا ذلك، ومل ي�ستطيلوا على اخللق، ومل ين�سغلوا مبا اأحرزوه من الدنيا 
فيتناف�سوا عليه هم قوم على درجة عالية ونادرة من الإميان والتجرد والإخال�ص.
ل�ستحقاق  املوؤمنة  اجلماعة  ويعد  خلقه،  يف  اهلل  �سنن  يعرف    النبي  كان 
حالت  فهناك  العقاب،  �سنن  حتت  الدخول  وبني  بينها  ويحول  والربكة،  الن�سر 
تقت�سي ال�سنن اأن يعاقب من ي�سل اإليها، كان يو�سحها لهم، ويحول يبنهم وبينها، 
ويحذرنا جميعا منها كما جند يف قوله : »يا مع�سر املهاجرين خم�ص اإذا ابتليتم 
اإل  اأن تدركوهن مل تظهر الفاح�سة يف قوم قط حتى يعلنوا بها  بهن واأعوذ باهلل 
ف�سا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ست يف اأ�سالفهم الذين م�سوا، ومل 
ينق�سوا املكيال وامليزان اإل اأخذوا بال�سنني و�سدة املوؤونة وجور ال�سلطان عليهم، 
ومل مينعوا زكاة اأموالهم اإل منعوا القطر من ال�سماء، ولول البهائم مل ميطروا، ومل 
ينق�سوا عهد اهلل وعهد ر�سوله اإل �سلط اهلل عليهم عدوا من غريهم فاأخذوا بع�ص 
ما يف اأيديهم، وما مل حتكم اأئمتهم بكتاب اهلل ويتخريوا مما اأنزل اهلل اإل جعل اهلل 

باأ�سهم بينهم«))).  
رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، كتاب الفنت باب العقوبات، رقم: 4009، واأخرجه   -(
ومل  الإ�سناد  �سحيح  حديث  هذا  وقال   ،8744 رقم:  ال�سحابة،  معرفة  كتاب  امل�ستدرك،  يف  احلاكم 

يخرجاه. 
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6- الفرا�شة واإدارة الرجال: 
تعد هذه �سمة اأ�سا�سية من �سمات التخطيط، ذلك اأن كون اخلطة جيدة قابلة 
للتنفيذ ل يكفي لتحقيقها، فاخلطط مهما عظمت، والنظريات مهما كانت دقيقة ل 
تنفذ نف�سها، اإمنا ينفذها الرجال، ومن هنا كان اختيار املنفذ اأ�سا�سيًّا؛ ل�سيما اأنه قد 
فيه  ي�ستحيل  وقت  يف  تعديالت  اأو  قرارات  اإىل  حتتاج  جديدة  ملواقف  يتعر�ص 
الت�سال مب�سدر اخلطة. ولذلك اأوىل النبي  م�ساألة اختيار العمال اأهمية كربى، 
واعترب التق�سري فيها ذنبا عظيما، فقال: »من ويل من اأمر امل�سلمني �سيئا فاأمر عليهم 
حماباة فعليه لعنة اهلل«)))، وقال: »من ويل من اأمر امل�سلمني �سيئا، فوىل رجال وهو 
يجد من هو اأ�سلح للموؤمنني منه فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني«)2). وقد اعتمد 
�سيخ الإ�سالم ابن تيمية على رواية احلاكم لهذين احلديثني وجعل تولية الأ�سلح 

واجبة)3).
وقد تبدو هذه الأحاديث مده�سة ملنحها هذا العمل ]ذا الطبيعة الإدارية ل 
باأن عموم  العبادية[ قيمة دينية كربى، لكن الده�سة تزول متاما يف �سوء معرفتنا 
�سبق، ويف  كما  الإ�سالم  والوزر يف  الأجر  ال�سرر من حمددات  النفع وعموم 
�سوء معرفتنا بنظرية الفنت التي �سبق �سرحها، والتي تك�سف عن اأن تخريب دنيا 

امل�سلمني فتنة لهم يف دينهم. 
والقدرة  التنفيذ،  كفاءة  ي�سمن    النبي  كان  الأ�سلح  تكليف  طريق  وعن 
كان    النبي  عند  الختيار  معيار  اأن  ل�سيما  الظروف،  مع  املنفذ  جتاوب  على 
رواه اأحمد من حديث اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، احلديث رقم: )2. ويف اإ�سناده �سعف لوجود   -(
راو جمهول، لكن اأخرجه احلاكم من طريق اآخر، عن ال�سديق اأي�سا، وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد 

ومل يخرجاه. امل�ستدرك، كتاب معرفة ال�سحابة، رقم: )709. 
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، وقال هذا حديث �سحيح الإ�سناد   -2
ومل يخرجاه، كتاب معرفة ال�سحابة: رقم: 7090، والبيهقي يف ال�سنن الكربى من طريق اآخر عن ابن 

عبا�ص  اأي�سا، احلديث رقم: 8747).
ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية: ابن تيمية، �ص: 4).   -3
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لعله  بل  والأمانة،  الدين  ي�سمل  ما  بقدر  والكفاءة  القوة  ي�سمل  مزدوجا،  معيارا 
يعطي الكفاءة اأولية، كما اأو�سح ابن القيم ودلل بكثري من الأحاديث والق�س�ص 
على اأن »هديه  كان تولية الأنفع للم�سلمني، واإن كان غريه اأف�سل منه يف الدين 
اأهل  لالأعمال  »طلب  الطربي[  تاريخ  يف  جاء  ]كما  واأنه  والتقوى«))).  والورع 
اجلزاء عن امل�سلمني ومل يطلب اأهل الجتهاد«)2) اأي طلب اأهل الكفاءة والقوة ل 

اأهل الجتهاد يف العبادة. 
كانت  ال�سيا�سة  هذه  اأن  كيف  تو�سح  كثرية  ق�س�ص  على  ال�سرية  وحتتوي 
مده�سة وغري مفهومة للنا�ص يف ذلك الزمان، فعندما اختار النبي  اأحد اأ�سحابه 
ليعطيه �سيفه يوم اأحد ورف�ص طلب الزبري رغم اأنه �سبق اإىل الطلب ]وهو من هو 
دينا وكفاءة وقرابة[ واأعطاه لأبي دجانة، - اأده�ص ذلك احلواري ر�سي اهلل عنه، 
وجعله يجد يف نف�سه، حتى قال: »واهلل لأنظرن ما ي�سنع« فلما راأى اأعاجيب ما 
العا�ص ر�سي  بن  اأعلم)3). ويف غزوة ق�ساعة عاد عمرو  قال اهلل ور�سوله  �سنع 
اهلل عنه ي�ساأل النبي  عن اأحب النا�ص اإليه، بعد اأن وله القيادة على كتيبة فيها 
ال�سفوة الكبار، فلما اأجابه النبي  عرف اأن هوؤلء هم الأحب، لكن ال�ستعمال 

له معايري اأخرى)4)، فقد اأر�سله اإىل اأخواله لأنهم اأقرب انقيادا اإليه.
كل  وو�سع  الختيار  ح�سن  على    للنبي  الإدارية  الكفاءة  تقت�سر  ول 
اخلطاأ،  على  والتاأديب  املتابعة  دقة  اإىل  ذلك  تتعدى  واإمنا  مكانه،  اأ�سحابه يف  من 
والت�سجيع واإثارة التناف�ص املحمود، واإقالة عرثات الكرام، كي ل يفقد امل�سلمون 
ال�سرية كثرية جدا، حتى  اأ�سباب قوتهم، والق�س�ص على كل ذلك يف  �سيئا من 

اأعالم املوقعني: )/ 83.   -(
تاريخ الر�سل وامللوك للطربي، 4/ )23..   -2

�سرية ابن ه�سام: 3/ 66.   -3
املناقب  البخاري يف  ب�سوؤال عمرو ر�سي اهلل عنه متفق عليه،  ال�سال�سل وارتباطها  حديث غزوة ذات   -4

رقم: 3398، وم�سلم يف ف�سائل ال�سحابة رقم: 4396.
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ن�ستطيع اأن نقرر اأنه كان ي�ستخرج من اجلميع اأق�سى ما عندهم. وعن طريق هذه 
ال�سفة حقق النبي  تخطيطا مرنا، ل يفتقر اإىل الإبداع، ول يُْلِزُم بخطة تف�سيلية 
تنظم  التي  العامة  والقواعد  الأهداف،  لها  ويحدد  كفاءات  يختار  واإمنا  مكتوبة، 
احلركة، مع ترك م�ساحة كبرية لإبداعها، فنحن ل�سنا اإزاء ردود اأفعال دون خطة، 

كما اأننا ل�سنا اإزاء تفا�سيل دقيقة ُمَقيَِّدٍة.  
7- ال�شمول: 

احلياة  اأن جمالت  ذلك  التخطيط؛  �سفات  من  اأ�سا�سية  �سفة  ال�سمول  �سفة 
كبرية يف  م�سكلة  توجد  فال  بع�ص،  بع�سها يف  ويوؤثر  ببع�ص  بع�سها  يت�سل  كلها 
جمال من املجالت اإل وهي توؤثر يف غريه، ول توجد حماولة لتح�سني جمال من 
املجالت  بكل  الهتمام  ثم كان  املجالت دون حاجة لالعتماد على غريه، ومن 
واإدراجها جميعا يف اإطار اخلطة العامة اأمرا لزما. غري اأننا عندما نتحدث عن �سفة 
قائدا   بو�سفه  باأننا ل نتحدث عن حممد  اأن نكون على وعي  ال�سمول يجب 
خمططا فقط بل بو�سفه نبيا، فال�سمول �سفة من �سفات ال�سريعة الإ�سالمية التي 
ال�سريعة التي ل تفرق بني ما هو مادي وما هو معنوي،  ال�سماء، تلك  هي وحي 
مدركة عالقة التاأثري والتاأثر املتبادلة؛ ولذا فهي ل تكلف الإن�سان فوق طاقته، كما 
جتعل من اأهدافها حتقيق كل ما من �ساأنه اأن يجعل الإن�سان قادرا على واجبات دينه، 
فتهتم بكل اجلوانب التي تعطي القوة للفرد وللمجتمع، ولذا كان »املوؤمن القوي 

خري واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف«))).
وكان من اآثار هذا املنهج الهتمام بكل جوانب احلياة القت�سادية وال�سيا�سية 
ال�سغرية  واجلماعة  الأ�سرة،  يف  الإن�ساين  الوجود  دوائر  وبكل  والجتماعية، 
�سابقة  درا�سة  يف  اأو�سحت  وقد  و�سيخا،  و�سابا  طفال  مراحله  وبكل  واملجتمع، 

رواه م�سلم من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، كتاب القدر، رقم: 6)4.   -(
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كيف اهتم احلديث ال�سريف بكل هذه اجلوانب اهتماما وا�سعا وعاجلها يف عدد 
اأننا جند يف كل هذه املجالت والدوائر  اإىل  كبري جدا من ن�سو�سه. واأ�سري هنا 
ن�سو�سا تو�سي بالتفكري يف امل�ستقبل البعيد، و�سناعة ال�سياق الذي يحافظ على 
الإن�سان ويحقق متطلباته، فالطفل ي�سان حقه يف ا�سم ح�سن ل ي�سبب له اأملا عندما 
يكرب، ويف اأم �ساحلة حت�سن تربيته، ويف تعليمه ما يفيده عند الكرب، بل يكون اأبوه 
مدعوا لأن يرتك له ما يكفيه اإذا مات ول يرتكه عالة على اأحد. وال�سيخ يحفظ له 
حقه امل�ستقبلي يف حياة اآمنة عن طريق اإيجاب بر الوالدين، فثم من يعوله ويرعاه 
عند الكرب.وقد قلت ذات مرة يف بلد غري اإ�سالمي اإن فكرة بر الوالدين متثل اأهم 
م�سدر لل�سمان الجتماعي، حيث قد ي�سمن التاأمني املعا�سر الحتياجات املادية 
للكبار، لكنه ل ميكن اأن ي�سمن احلاجات النف�سية لهم، وقد وافق احلا�سرون على 
ذلك متذكرين وفاة اآلف من كبار ال�سن يف فرن�سا منذ �سنوات ب�سبب موجة حر 

�سديدة حيث مل يوجد من يهتم بهم.
النف�سية،  لل�سالمة  م�ستقبله ميثل م�سدرا  الإن�سان على  اطمئنان  اأن  �سك  ول 
فكرة  غياب  اإن  بل  خدمته.  على  وي�سجع  فيه  يعي�ص  الذي  للمجتمع  ولالنتماء 
اأ�سباب العزوف عن الإجناب يف عدد من املجتمعات  بر الوالدين متثل �سببا من 

ال�سناعية، وميثل هذا العزوف م�سكلة كربى يف بع�ص الدول.
عددا  ال�سنة  يف  امل�ستقبلية  عن  درا�سته  يف  بلكا  اإليا�ص  الدكتور  ر�سد  وقد 
من جمالت الهتمام بالتخطيط للم�ستقبل على م�ستوى الأ�سرة واملجتمع، كاإباحة 
بو�سفه  وكالعزل  متفرغا،  الإن�سان  ذهن  يكون  حتى  اأكرث  اأو  �سنة  القوت  ادخار 
منطا من اأمناط التخطيط للم�ستقبل الأ�سري، وكالأمر بالإح�ساء، وهو اأداة رئي�سية 
لتمكني من يخطط للمجتمع من التخطيط على اأ�سا�ص وعي �سليم بالواقع املخطط 
له))). ولن يتطرق هذا البحث اإىل هذه اجلوانب التي �سبقت درا�ستها والتدليل 

قيمة امل�ستقبلية، �ص: 6) وما بعدها.   -(
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ال�سنة  يف  ال�سمول  �سفة  لدرا�سة  جديدة  اأر�سا  يرتاد  اأن  �سيحاول  واإمنا  عليها، 
امل�سرفة، هي درا�سة مدى تنوع الأدوات التي ا�ستخدمها النبي  لتحقيق اأهدافه.
ورغم اأن �سفة ال�سمول ل تن�سب للنبي كما �سبق اإل من حيث هو مبلغ لدين 
التطبيق،  يف  املحمدية  العبقرية  خ�سو�سية  ينفي  ل  ذلك  فاإن  طبيعته  هذه  عظيم 
ويف ا�ستخدام كل الإجراءات املنا�سبة وجميع الأدوات املتاحة، فثمة قدرة عجيبة 
على ا�ستنها�ص كل جوانب القوة يف اجلماعة املوؤمنة دون اإغفال لأي م�سدر من 
م�سادر القوة، وعند هذه النقطة �سنكت�سف مدى تنوع الأدوات التي ا�ستخدمها 
النبي  لتحقيق اأهدافه. فلم يكن الأمر اأمر غزوات فقط. و�سوف يفرد املبحث 
هذه  لتحقيق  ا�ستخدمت  التي  والأدوات  الو�سائل  عن  للحديث  مطلبا  التايل 

الأهداف يف ال�سنة امل�سرفة. 
والواقع  االأهداف  امل�شرفة:  النبوية  لل�شرية  العام  املخطط  الثالث:  املبحث 

واالإجراءات.
جرى العرف عندما تقوم الهيئات امل�سوؤولة عن التخطيط ال�سرتاتيجي لدولة 
يو�سح  عام  خمطط  يف  اخلطة  ت�سع  اأن  املوؤ�س�سات  من  ملوؤ�س�سة  اأو  الدول  من 
املواجهة،  املتاحة، والعقبات  الفر�ص  املوؤ�س�سة واأهدافها اجلزئية، وي�سرح  ر�سالة 
الغايات،  وحتقق  العقبات،  وتعالج  الفر�ص،  ت�ستثمر  التي  التنفيذية  والإجراءات 
ال�سطور  حتاول  و�سوف  مربرة.  مرتابطة  وا�سحة  كلها  اخلطوات  تبدو  بحيث 
التالية تقدمي هذا املخطط العام لل�سرية املباركة، الذي يظهر العالقات ال�سببية بني 
القرارات ونتائجها واأ�سبابها ودورها يف حتقيق الأهداف اجلزئية والر�سالة العامة، 
و�سوف اأحاول اأن يكون ذلك وا�سحا دون حاجة اإىل اإطالة ال�سرح الذي ل تتيحه 

�سوابط الن�سر.
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1- الر�شالة: 
كانت ر�سالة النبي  حمددة من ال�سماء، وهي تبليغ دعوة احلق، والتمكني 
ال�ستجابة  من  مينع  ول  عائق  تبليغها  يعيق  ل  بحيث  والنت�سار،  الن�سر  من  لها 

الطوعية لها مانع.
2- االأهداف العامة: 

ا�ستلزم حتقيق هذه الر�سالة اإجناز عدد كبري من الأهداف التي جتب من باب 
ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، ومن ثم فهي اأهداف يتولد بع�سها عن بع�ص، 

مثل: 
حتت  جتعلهم  ل  التي  احتياجاتهم  وتوفري  ودعمهم  والدعاة  املوؤمنني  حماية    -

�سغط ال�سرورة.
فيها  والتحبيب  الدعوة  وت�سهم يف  احلماية،  تتوىل هذه  التي  الدولة  اإن�ساء    -

بتقدمي القدوة والنموذج.
تاأمني هذه الدولة من اأعدائها ورعايتها حتى ت�سب وتكون قادرة على القيام    -

بوظائفها.
جتميع املوؤمنني تقوية لدولة الإ�سالم وت�سهيال حلمايتهم.ولذلك كانت الهجرة    -

اأول الأمر واجبة.
تقوية هذه الدولة ودعم قدراتها على امل�ستويات كلها القت�سادية والع�سكرية    -
اأهدافا  ذلك  وي�ستوجب  بوظائفها  القيام  على  قادرة  تكون  حتى  والعلمية، 
وتقليل  حلفائها،  وزيادة  اأبنائها،  وتعليم  املدينة،  جتارة  حماية  مثل:  اأخرى، 

اأعدائها من حيث الكم، وتقليل عداوتهم من حيث الدرجة.
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اإعداد عدد كبري من العلماء القادرين على فهم الر�سالة وتبليغها.    -
الكعبة  حيث  العرب،  بني  لالإ�سالم  متكينا  الأوثان  عبادة  من  البيت  تطهري    -

العن�سر الأ�سا�سي يف دينهم.
على  نفوذها  ممار�سة  من  الفتنة  قوى  وملنع  الدعوة،  حلمل  امل�سلمني  اإعداد    -

النا�ص. 
3- واقع الدعوة: اخلارجي والداخلي: الفر�س والعقبات:

اأ- الفر�س: 
القراآن  وهي  الإ�سالم  معجزة    -
ي�سعب  التي  وحالوته  الكرمي، 

مقاومة العرب لها.
الب�سيطة  ومبادئه  الإ�سالم  طبيعة    -
املثل  من  ولكثري  للفطرة،  املطابقة 
الأخالقية للعرب، ولذلك كان اأكرث 
قادتهم ي�ستح�سنون دعوته، ويعيبون 
على قري�ص حربها، قبل اأن ي�سلموا.

جناة  يف  الإ�سالمية  النظرية  طبيعة    -
اجلنة  يف  ودرجته  وفالحه  الإن�سان 
اإىل  اأدى  مما  بالعمل،  ترتبط  التي 
اأن  نتيجته  من  كان  العمل  يف  تفان 
الأغنياء  من  حمدود  عدد  يكون 
  فعثمان  التبعات،  لتحمل  كافيا 

ب- العقبات: 
وتنازع  القبائل  بني  التناف�ص  طبيعة    -
املالأ  اأبعد  مما  بطونها،  بني  ال�سرف 
من  �سببا  وكان  الدين،  عن  مبكة 

اأ�سباب النفاق باملدينة. 
وثنية  من  فيها  وما  اجلاهلية  الثقافة    -
اأ�سا�سية  اإ�سالمية  اأفكار  عنها  تغيب 
عليها  وت�سيطر  البعث،  فكرة  مثل 

فكرة تقليد الآباء والأجداد. 
و�سيطرة  الدولية  العالقات  طبيعة    -
الإمرباطوريتني على قطاع كبري من 

العرب. 
الهجرة  بعد  القت�سادي  الو�سع    -
مبا�سرة، حيث ا�ستولت قري�ص على 
حتالفاتها  وكانت  املهاجرين،  اأموال 
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وال�سديق  الع�سرة،  جي�ص  يجهز 
اإىل  اإ�سافة  ماله،  بكل  يت�سدق   
الروح ال�ست�سهادية واملكا�سب التي 

حققتها.
بالعرب بو�سفه دين  عالقة الإ�سالم    -
احلقيقي  ودينهم   ، اإبراهيم 
بقاياه  تزال  ول  عنه،  حادوا  الذي 

ماثلة يف ثقافتهم.
الع�سبية العربية التي ترف�ص اأن ت�سلم    -
لكل  تتيح  كما  اأبنائها،  اأحد  القبيلة 
والع�سبية  يحب.  من  اإجارة  منهم 
الوقت  يف  وعائقا  فر�سة  كانت 

نف�سه.
التي  وبقري�ص  بالبيت  العرب  عالقة    -
وتبعية  قري�ص  اإ�سالم  من  جعلت 
للم�سلمني و�سيلة لإ�سالمهم،  البيت 
وقد كانت مكانة قري�ص عائقا فحولها 
النبي    اإىل فر�سة، فلم ي�ستغرق 
وقتا  اإ�سالمها  بعد  العرب  اإ�سالم 

طويال.
التجارة،  طرق  على  املدينة  موقع    -
نفوذ  عن  بعيدا  وموقعها 

بع�ص  كان  فقد  حركتهم،  حتا�سر 
حلفائها على تخوم املدينة، مثل بني 
  النبي  اإليهم  اأر�سل  الذين  كنانة 

اأوىل الغزوات. 
الأو�ص  بني  ال�سراعي  التاريخ    -
غري  ي�ستعل  كاد  الذي  واخلزرج 

مرة. 
مقاومة  على  واإ�سرارهم  اليهود    -
امل�ستمرة  وحماولتهم  الإ�سالم 
ل�سربه، مع وجودهم باملدينة، وعدم 
حتييدهم  على  املعاهدات  قدرة 
يف  وجناحهم  لها.  احرتامهم  لعدم 
تو�سيع دائرة التحالف �سد املدينة، 
وال�سفارة  املايل،  الدعم  طريق  عن 

بني القبائل. 
مقاومتها،  و�سعوبة  النفاق،  حركة    -
الدولة  داخل  وجودها  لطبيعة  نظرا 
جتمعها  التي  وال�سالت  نف�سها، 

بامل�سلمني. 
مبنع  الدعوة  على  الت�سوي�ص    -
بتو�سيل  اأو  النا�ص،  اإىل  و�سولها 
فعل  كما  والفرتاءات  الأكاذيب 
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4- الو�شائل واالإجراءات:
عندما نتاأمل �سرية النبي  يف �سوء التحديد ال�سابق لالأهداف، والإمكانيات 
الفر�ص  كل  من  يفيد  الذي  ال�سرتاتيجي  للتخطيط  رائعا  مثال  �سنجد  والعقبات 
عالقة  يدر�ص  َمْن  يكت�سف  كثرية  بو�سائل  العقبات  ويعالج  ويعظمها،  املتاحة، 

نتائجها باأهدافها كم كانت اإبداعية موؤثرة.
اآخى  اأن  املدينة  قدوم  بعد    النبي  فعله  ما  اأول  كان  املثال  �سبيل  فعلى 
املوقف  �سعوبة  كبرية جدا هي  م�سكلة  املوؤاخاة  هذه  عاجلت  وقد  املوؤمنني.  بني 
البداية  اأموالهم وكانت حركتهم مقيدة يف  تركوا  الذين  للمهاجرين  القت�سادي 
بني  القربى  اأوا�سر  املوؤاخاة  دعمت  ذلك  اإىل  واإ�سافة  وحلفائها.  قري�ص  ب�سبب 

وكونها  الكبرية،  الإمرباطوريات 
على  ن�سبية  قدرة  ذات  واحة 

ال�ستقالل القت�سادي.
يف  امل�سلمني  بني  ال�سديد  التنوع    -
وقد  والعرقية،  القبلية  النتماءات 
العن�سر  هذا    النبي  ا�ستخدم 

كثريا، كما �سياأتي.
نتائج ال�سراع بني الأو�ص واخلزرج    -
حدث  وما  الفريقني،  اأنهكت  التي 
قادة  من  املالأ  فقدان  من  بعاث  يوم 
�سباب  اإىل  القيادة  وانتقال  املدينة، 

اأكرث مرونة يف تقبل الدين اجلديد.

�سعراء قري�ص، و ابن الأ�سرف.
املجاورتني  الإمرباطوريتني  اتخاذ    -
مقاومة  على  ا  رًّ ُم�سِ عدائيا  موقفا 
يف  ك�سرى  من  مَتَثََّل  اجلديد،  الدين 
يقب�ص  اأن  اليمن  على  لعامله  اأمره 
يف  قي�سر  ومن   ، النبي  على  له 
من  اآمن  من  وفتنة  اجلموع  جمعه 
عرب الروم، مثل قتله حلاكم َمَعان. 
التي  الر�سالة  ملدى  الهائل  الت�ساع    -
ق�سر  مقابل  يف  كافة  النا�ص  ت�سمل 

فرتة التبليغ.
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اأفراد املجتمع، واأعطت الدين مكانته بو�سفه حمددا لهوية الأمة يف تطبيق عملي 
للقطيعة املعرفية مع الثقافة اجلاهلية.

مرهقة  تكون  اأن  دون  ذلك  كل  اأدت  قد  املوؤاخاة  اأن  مالحظة  املهم  ومن 
لالأن�سار، ودون اأن ترتب حقوقا غري معلومة وغري مقننة وغري منظمة يف اأموالهم، 
لالأن�سار  قدمت  اإنها  بل  والإمكانية،  ال�سهولة  بالغ  توزيعا  املتطلبات  وزعت  فقد 
مك�سبا كان العربي يحر�ص عليه دائما، هو احل�سول على حليف متميز يعني على 
النوائب، وهو اأمر تدعو ثقافة العربي وخربته اإىل بذل كل �سيء من اأجله، وقد 
�سجع هذا الو�سع دون �سك على تلبية متطلبات اجلهاد، اإذ اأوجد لكل موؤمن اأخا 
يََتَوىلَّ َمْن َوَراَءُه اإذا تطلب الأمر ذلك. وكان هذا م�سدرا من م�سادر متكن املدينة 
نهكتها  التي  قري�ص  مقابل  يف  اإنهاك،  دون  ال�سمود  على  حاربها  من  كرثة  رغم 
احلرب رغم كرثة حلفائها ورغم اأنها مل حتارب غري املدينة، ولكن َمْن ِلقري�ص مبثل 

اأحمد ؟!! 
ا�ستخدمها  التي  الو�سائل  بع�ص  تذكر  اأن  التالية  ال�سفحات  حتاول  و�سوف 
الفر�ص،  وا�ستخدام  العقبات  جتاوز  يف  دورها  مربزة  غايته  لتحقيق    النبي 
اأهدافها. ول ينفي هذا بطبيعة احلال  ومو�سحة مدى كفاءتها وكفايتها يف حتقيق 
عن�سر الربكة والن�سر الإلهي، لكن يجب اأن نذكر حتى ونحن نتحدث عن التاأييد 
والربكة الدور النبوي يف الو�سول اإىل حالة ا�ستحقاق التاأييد والربكة، بفهم �سنن 

اهلل يف الأر�ص، واإعداد امل�سلمني لكي تكون منطبقة عليهم. 
]اأ[- الهجرة: 

اأداة  كانت  ثم  الأمر،  بداية  يف  املوؤمنني  حلماية  مهمة  اأداة  الهجرة  كانت 
حلمايتهم ولتكوين اأمة الإميان التي ت�سعى لن�سره والتمكني له بعد ذلك، وقد هاجر 
امل�سلمون يف البداية اإىل احلب�سة مرتني. وكان هدف هذه الهجرة حماية املوؤمنني، 
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لكنها اأدت دورا مهما يف الدعوة بعد ذلك. ويدل اختيار احلب�سة على وعي كامل 
عند النبي  باخلريطة ال�سيا�سية العاملية يف ذلك الوقت، لي�ص فقط لختياره ملكا 
عادل، واإمنا لختياره ملكا �سبه م�ستقل، قادر على تنفيذ قراره رغم حتالفه الوا�سح 

مع الروم، وقد كان ما توقعه النبي  من حتقيق احلماية للم�سلمني.
اأ�سلم،  النجا�سي قد  اأول لأن  الدعوة  الهجرة دورا مهما يف  اأدت هذه  وقد 
وثانيا لأن حديثه عن الإ�سالم قد و�سل اإىل قري�ص، وحديث مثله ل �سك يزلزل 
القناعات الوثنية عندهم، وقد كان �سببا يف اإميان عمرو بن العا�ص  ب�سكل مبا�سر 
فيما بعد، ويف امل�ساعدة على اإقناع ابني اجللندي: ]ملكي عمان[ بالإ�سالم، فاأ�سلما 
واأ�سلم قومهما)))، وثالثا لأن الهجرة مثلت درجة من الت�سهري بقري�ص التي مل تتحمل 
من  عند عدد  كان عجيبا  اأمر  وهو  بالدهم،  ترك  اإىل  واأجلاأتهم  اأبنائها  بع�ص خرية 
عقالء العرب، متاما كما اأحدثت املقاطعة القت�سادية وعزل بني ها�سم يف �سعب عبد 
املطلب اأثرا نف�سيا يف نفو�ص عدد من قادة قري�ص ف�سعوا يف نق�سها. ومثل هذه الآثار 
النف�سية قد توؤدي اإىل اإميان من يتعر�ص لها ب�سكل مبا�سر مثلما حدث مع عمر ر�سي 
اهلل عنه بعد �سربه لأخته، وقد تقربه من الإميان فح�سب، وحينئذ ل ير�سد اأثرها، لكن 

هذا ل ينفي وجود هذا الأثر، الذي ميثل يف حد ذاته خطوة اإىل الأمام. 
اأبيهم ل يجب  بكرة  العرب عن  الباب لإ�سالم  فتح  الذي  اإ�سالم قري�ص  اإن 
نتيجة لرتاكم عدد كبري من  نتيجة لفتح مكة فح�سب، واإمنا  اأنه  اإليه على  يُْنَظَر  اأن 
ق�سية  تدريجي  نحو  على  ودعمت  م�سلماتها،  يف  قري�ص  �سككت  التي  العوامل 
الإميان، وجعلت عددا كبريا من اأبنائها يوؤمن قبل الفتح ويكتم اإميانه، لكن عندما 

حديث اإ�سالم عمرو بناء على ن�سيحة النجا�سي، رواه اأحمد عنه يف م�سنده، رقم: 09)7)،ب�سند ح�سن   -(
رجاله ثقات عدا ابن اإ�سحق وهو ح�سن احلديث وانظر يف ا�ستخدام ق�سة اإ�سالم النجا�سي يف اإقناع 
ابني اجللندي: ملكي عمان بالإ�سالم: اإعالم ال�سائلني عن كتب �سيد املر�سلني لبن طولون، احلديث رقم: 
23. وزاد املعاد لبن القيم: 694/3، وعيون الأثر لبن �سيد النا�ص: 335/2.وتف�سري املنار،لر�سيد ر�سا: 

 .3/7
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تغيب التحليالت الدقيقة التي حتدد نتائج جممل �سيا�سات النبي  تاأخذ الغزوات 
دورا اأكرب من دورها، َوتُْن�َسى و�سائل كثرية كان لها يف احلقيقة الدور الأكرب يف 

ن�سر الإ�سالم والتمكني له. 
ال�سياق، فهي حادثة  فتمثل حدثا مهما جدا يف هذا  املدينة  اإىل  الهجرة  اأما 
َمُع بني التخطيط الدقيق الذي  منوذجية تو�سح خ�سو�سية ال�سرية، من حيث اإنها جَتْ
اأكلها، وميحق  يبارك يف الأ�سباب فتوؤتي  بالأ�سباب، والعون الإلهي الذي  ياأخذ 
الأخذ  اأهمية  على  فذ  مثال  كذلك  وهي  ينت�سرون.  فال  احلق  معاندي  اأ�سباب 
بالأ�سباب حتى مع املعرفة امل�سبقة بالنتائج، وهي املعرفة التي يوؤكدها رباط جاأ�ص 
النبي  يف كل الأوقات، وثقته يف انت�سار اثنني اهلل ثالثهما، ومع ذلك فقد بذل 
جهده، وفعل كل ما من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل النجاح، متاما كما حدث يوم بدر فقد 
اإل  يبق  ومل  العري،  اأفلتت  وقد  الطائفتني  اإحدى  ُوِعَد  اأن  بعد  النتيجة  يعلم  كان 

النفري، ومع ذلك اأخذ بكل الأ�سباب، واهتم بكل التفا�سيل. 
التف�سيلي  للحديث  الإيجاز  املبني على  البحث  امل�ساحة يف هذا  تت�سع  ول 
ببع�ص  اأكتفي  ف�سوف  ولذلك  الفذ،  التخطيط  على  كمثال  امل�سرفة  الهجرة  عن 
قد  للهجرة  الإعداد  اأن  املالحظات  هذه  من  ال�سياق.  بهذا  املت�سلة  املالحظات 
ا�ستغرق  وقبلهما  والثانية،  الأوىل  العقبة:  بيعتي  �َسِمَلْت  طويلة،  فرتة  ا�ستغرق 
اختيار يرثب فرتة عر�ص النبي  فيها الأمر على القبائل، وقد كان لهذا العر�ص 
اأثر مهم ل�سالح الدعوة فيما بعد، فبع�ص القبائل اقرتب من املوافقة، وبع�سها وافق 
ب�سروط مل يقبلها النبي ، وبع�سها عر�ص اأن تقت�سر حمايته للدعوة على احلماية 
من العرب فقط،كما فعلت بكر بن وائل فلم يقبل النبي  كما �سبق. وقد كان 
لهذا بدون �سك اأثر يف قبول القبائل لالإ�سالم بعد ذلك. ويهمنا الآن مالحظة اأن 
ما اتخذه النبي  من اأ�سباب للهجرة كان من �ساأنه اأن يوؤدي للنجاح، حيث قام 
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النبي  مبا يلي))): 
و�سع اخلطة على اأ�سا�ص اأن يتحرك بعد اأن يخف الطلب، فمكث يف الغار    -
ثالثة اأيام، وهو اأكرث الأمور منا�سبة، مراعاة ل�سعوبة ال�سري يف طريق مك�سوفة 

لفرتة طويلة مما يجعل الختفاء فيها م�ستحيال.
تاأمني م�سدر ياأتيه باملعلومات، هو عبد الرحمن بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما،    -
وتاأمني م�سدر للطعام غري لفٍت هو اأغنام اأبي بكر، التي كان عامر بن فهرية 

يريحها ليال عليهما لينال حاجتهما من لبنها. 
احلر�ص على �سرية املعلومات، فقد جاء النبي  اأبا بكر يف وقت مل يتعود    -

اأن ياأتيه فيه، وطلب منه اإخراج من عنده فقال له: اإمنا هم اأهلك.
اأَْمره  َعِليًّا ر�سي اهلل عنه بالنوم يف فرا�سه مما �سلل قري�سا عنه طوال فرتة    -

الليل.
اإ�سناد جانب من املهمة اإىل حكيم موثوق يف قدراته هو ال�سديق الذي جهز    -

املطلوب بكفاءة.
ال�ستعانة باأهل القوة والكفاءة؛ حيث ا�ستخدم النبي  عبد اهلل بن اأريقط دليال،    -

وكان على �سركه، كما كان حليفا للعا�ص بن وائل، غري اأنه كان ماأمونا ذا كفاءة.
اإن تاأمل اخلطوات ال�سابقة يو�سح كيف اهتم النبي  بكل التفا�سيل، وبدقة 
كان  ثم  متاما،  منا�سبة  كانت  اخلطة  اأن  م�سبقا، وكيف  النتيجة  معرفة  التنفيذ رغم 
التوكل على اهلل الذي يعطي الربكة يف الأ�سباب، ويعو�ص ما تعجز الأ�سباب عنه، 

كما يعطل اأ�سباب املعاندين عندما يكون الأمر لزما. 

انظر عر�سا مف�سال لأحداث الهجرة يف: الرو�ص الأنف، 60/4 وما بعدها. وانظر ملخ�سا لأحداثها   -(
يف: �سرية ابن خلدون، �ص: 27، 28. و�سرحا للتخطيط بها يف: اإدارة الأزمات يف الإ�سالم، ل�سو�سن 

ال�سيخ �ص: 86.
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]ب[- ال�شعر واخلطابة: 
كان ال�سعر علم العرب الذي ل علم لهم �سواه، وكان ديوان ماآثرهم، و�سجل 
حكمتهم، يرفع اأنا�سا ويخف�ص اآخرين، ولذلك كان ظهور �ساعر يف القبيلة حدثا 
جميدا حتتفل به، وتهنئها القبائل عليه؛ ومن هنا َمثََّل ال�سعر اأداة ل ميكن ل�ساحب 
اأداة  بو�سفه  النبي  به  يهتم  اأن  يغفلها، فكان طبيعيا  اأن  العربية  البيئة  دعوة يف 
�سريع  العرب  بني  فال�سعر  اجلديد،  الدين  مبادئ  ولن�سر  امل�سلمني،  عن  للدفاع 

النت�سار �سديد ال�ستمرار، كما كان ال�سعراء اجلاهليون يرددون يف ق�سائدهم. 
اأن  اأن حاولت قري�ص  بعد  بال�سعر كان طبيعيا    النبي  اهتمام  اأن  ول �سك 
  تبعد النا�ص عن الإ�سالم عن طريقه، ولذلك فال تُْن�َسُب الكفاءة الإدارية للنبي
اآخر يزيد عما  ثَمَّ عربي ل يهتم به، ولكن لأمر  بال�سعر، فلم يكن  اأنه اهتم  ملجرد 
الإ�سالم،  بانت�سار  انتهت  التي  ال�سعرية  للمعركة  املتميزة  الإدارة  هو  معتاد،  هو 

و�ساعدت على انت�ساره بني العرب.
والعن�سران الإداريان اللذان ا�ستخدمهما النبي  يف اإدارة هذه املعركة هما 
الت�سجيع واإ�سناد الأمر لأهله، اأما الت�سجيع فقد اأكرث منه، ومن ذلك قوله حل�سان: 
»هاجهم اأو اهجهم وجربيل معك«)))، وقوله عن ابن رواحة: »لكالمه اأ�سد عليهم 
اآخر  اإىل  ول�سانه«)3)  ب�سيفه  يجاهد  املوؤمن  »اإن  لكعب:  النبل«)2)، وقوله  من وقع 
هذه الن�سو�ص وهي كثرية. واأما اإ�سناد الأمر لأهله فقد اختار النبي  ح�سان بن 
ثابت  فحل �سعراء ع�سره ليكون املتحدث الر�سمي با�سم دولة الإ�سالم، رغم 
الأهمية الدينية لعبد اهلل ابن رواحة وكعب بن مالك ر�سي اهلل عنهما، فاأ�سند الأمر 
البخاري، يف كتاب بدء اخللق، رقم: 2974،  الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه،  متفق عليه من حديث   -(

وم�سلم يف كتاب ف�سائل ال�سحابة، رقم: )454. 
واللفظ  �سحيح.  ح�سن  حديث  هذا  وقال  عنه،  اهلل  ر�سي  اأن�ص  حديث  من  والرتمذي  الن�سائي  رواه   -2

للن�سائي، الرتمذي يف كتاب الأدب، رقم: 2774، والن�سائي يف منا�سك احلج، رقم: 2844. 
رواه اأحمد من حديث كعب بن مالك رقم: 26540، باإ�ستاد مت�سل رجاله ثقات على �سرط ال�سيخني   -3

البخاري وم�سلم، وهو عند ابن حبان يف �سننه، رقم: 5905، باإ�سناد ح�سن. 
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ملن هو اأقدر عليه، وقد بز ح�سان  قرناءه، ومالأ �سعره بثقافة الإ�سالم اجلديدة 
َف ِبَها على نطاق وا�سع. ولي�ص معنى اختيار النبي  حل�سان  اأن الأمر قد  َوَعرَّ
اقت�سر عليه، فقد �سارك فيه �سعراء امل�سلمني جميعا، غري اأن ح�سان كان �ساحب 
الوظيفة الر�سمية، وقد اأعانه النبي  بال�سديق ر�سي اهلل عنه ليدله على مثالب 
قري�ص مما جعلهم يتعجبون ملا �سمعوا �سعره، وكان ال�سديق ر�سي اهلل عنه اأعلم 

النا�ص باأن�ساب العرب. 
ال�سعر واخلطابة يف  به  ا�سطلع  الذي  الكبري  الدور  توؤكد  التي  الأخبار  ومن 
ترجيح كفة امل�سلمني ق�سة وفد بني متيم، فقد جاوؤوا يفاخرون النبي  ب�ساعرهم 
وخطيبهم، فاأمر ح�سان فاأن�سدهم، واأمر قي�ص بن ثابت فخطبهم، فقالوا »اإن هذا 
اأ�سعر من �ساعرنا...، فلما  اأخطب من خطيبنا، و�ساعره  لَُه، خطيبه  مَلُوؤْتًى  الرجل 

فرغ القوم اأ�سلموا »))) والق�سة غنية عن التعليق. 
]ج[- توظيف العالقات االجتماعية للم�شلمني وحلفائهم: 

التنوع، فهو جمتمع يجمع الدين بني  باأنه جمتمع �سديد  متيز جمتمع املدينة 
البالد،  اأكرث  القبائل ومن  اأع�ساء من كل  فقد �سم  ثم  الع�سبية، ومن  اأع�سائه ل 
امل�ساورة  �سفة  اأن  راأينا  وقد  فار�سي،  و�سلمان  رومي،  و�سهيب  حب�سي،  فبالل 
قد �سهرت خربات هوؤلء جميعا يف بوتقة واحدة لتكون ع�سارة القوة للمجتمع 
املدين، ون�سيف هنا اأداة اأخرى ا�ستخدمها النبي  يف حتقيق م�سالح كثرية هي 
توظيف العالقات الجتماعية لكل اأبناء املجتمع وللمتحالفني معهم ل�سالح خدمة 
الإ�سالم وامل�سلمني، وتت�سح هذه ال�سفة يف مواطن كثرية جدا، ففي غزوة اأحد 
َت على قري�ص فر�سة مهاجمة املدينة بعد اخل�سارة الكبرية  ا�ستطاع النبي  اأن يَُفوِّ
التي حققوها يف جي�ص امل�سلمني حني انحاز اإىل �سخرة عالية وظل يقاتلهم منها 
اع اأبواب غزوة تبوك،  رواه ابن اإ�سحق مر�سال،�سرية ابن ه�سام: 2/ 567. ودلئل النبوة للبيهقي، ُجمَّ  -(

رقم: 2070. وانظر تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر، حرف الباء من ا�سمه ب�سر، احلديث رقم: 3879. 
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يتداركوا  اأن  اأرادوا  اأنهم  غري  املدينة.  مهاجمة  فكرة  عن  ف�سغلهم  امل�ساء  حتى 
الأمر بعد ذلك، و�سعروا اأنهم مل يحققوا �سيئا ذا قيمة؛ لأنهم مل يهاجموا املدينة، 
وعندئذ خرج النبي  ملالقاتهم يف اليوم الثاين بامل�سلمني بعدما اأ�سابهم القرح، 
حتى حتامل كثري من اجلرحى على نف�سه وخرج جريحا، لكن النبي  يف حقيقة 
الأمر مل يكن يريد قتال، فقد كان م�سفقا على امل�سلمني، فا�ستخدم معبد اخلزاعي 
كان  من  حتى    للنبي  اأميل  خزاعة  وكانت  املحاولة،  تكرار  عن  قري�ص  لإثناء 
اإىل مكة  تخويفا كبريا، حتى عادوا  امل�سلمني  فقابلهم وخوفهم من  منها،  م�سركا 

م�سرعني، وكانوا قد عزموا على مهاجمة املدينة))). 
ويف موقعة الأحزاب ملا اآمن نعيم بن م�سعود ر�سي اهلل عنه، وجاء اإىل النبي 
واأن  واحد  اأنه رجل    النبي  قدر  قريظة،  وقد غدرت  موقف ع�سيب   يف 
قد  وقري�ص  بقريظة  عالقته  ا�ستخدام  بينما  كثريا،  امل�سلمني  اإىل  ت�سيف  لن  قوته 
لُُهْم عن امل�سلمني، فوظفه لإجناز هذه املهمة، فقام بها خري قيام، على نحو ما  يَُخذِّ

هو معروف مما ل يت�سع حجم البحث ل�سرده)2). 
والنماذج امل�سابهة لهذين املثالني كثرية فقد كان النبي  يراعي على نحو دائم 
يف اختيار مبعوثيه خ�سائ�سهم القبلية التي تخفف دون �سك من مدى معاندة من 
اأر�سلوا اإليهم، فعمرو بن العا�ص ر�سي اهلل عنه يقود اجلي�ص املر�سل اإىل ق�ساعة فهم 
اأخواله ويف الثقافة العربية: »ابن اأخت القوم منهم«كما قال النبي  لالأن�سار يوم 
حنني)3)، واملغرية بن �سعبة يذهب لهدم الالت]طاغية ثقيف[؛ لأنه ثقفي وانقيادهم 
له اأي�سر واأ�سهل، وهكذا كان النبي  يحيد الع�سبية، اأو ي�سعفها اإىل اأكرب حد ممكن، 
وقد كانت الع�سبية ال�سبب الأ�سا�سي يف رف�ص العرب لالإ�سالم، ويف اإ�سعاف اآثار 

�سرية ابن ه�سام: )/ )0).   -(
�سرية ابن ه�سام: 2/ 229.   -2

متفق عليه من حديث اأن�ص ر�سي اهلل عنه، رواه البخاري، يف كتاب املناقب، رقم: 3265، وم�سلم يف   -3
كتاب الزكاة، رقم: 754). 



77

الع�سبية دعم لفر�سة اإ�سالمهم، ويف حتييدها جتاوز لواحدة من اأكرب العقبات. 
]د[- املعاهدة والتحالف وال�شفارة: 

مل يرتك النبي  اأداة م�سروعة خلدمة هدفه دون اأن ي�ستخدمها، ومن هذه 
الأدوات التحالف والتعاهد واملوادعة، وال�سفارة عن طريق ر�سل اأكفاء اأدخلوا 
دول كالبحرين وعمان يف دولة الإ�سالم. لقد بداأ النبي  اإجراءات اإقامة الدولة 
  باملوؤاخاة بني املهاجرين والأن�سار، واملوؤاخاة عبارة عن حتالف كما ذكر اأن�ص
يف حديث البخاري، لكنه حتالف من نوع خا�ص. وهو اإجراء مهم مل يكن ممكنا 
اأن يحل غريه حمله اأبدا كما �سبق، ثم عاهد النبي  اليهود يف وثيقة فذة تدعم 
�سيا�سته  فغري  غدر،  حتى  منهم  عهده  على  حافظ  ملن  وويف  الداخلي،  الو�سع 
الكثري  باملدينة، وتوادع  املنطقة املحيطة  البعوث لتجوب  اإر�سال  بداأ يف  معه، ثم 
من قبائلها، وكثري من هذه العهود ظل �ساريا حتى دخل اأهله يف الإ�سالم، نحو 
عهد بني �سمرة الذي عقد يف غزوة ودان بَُعْيَد الهجرة، والذي حافظ قائدهم: 

خم�سي بن عمرو ال�سمري عليه حتى يف ظل ما حدث للم�سلمني بعد اأحد))). 
ول �سك اأن اأكرث العهود اأهمية كان عهد احلديبية الذي َحيََّد قري�سا فلم تعد ت�سد 
عن الدين، ومنح فر�سة لأن ي�ستمع النا�ص ويتفكروا، فدخل يف دين اهلل يف عامني 
اأكرث ممن كان فيه، كما لحظ الزهري، قال: »ما فتح يف الإ�سالم فتح قبله كان اأعظم 
منه، اإمنا كان القتال حيث التقى النا�ص، فلما كانت الهدنة وو�سعت احلرب اأوزارها، 
واأمن النا�ص كّلهم بع�سهم بع�سا، فالتقوا وتفاو�سوا يف احلديث واملنازعة، فلم يكلَّم 
اأحد بالإ�سالم يعقل �سيئا اإل دخل فيه، فلقد دخل يف تينك ال�سنتني يف الإ�سالم مثل 
ما كان يف الإ�سالم قبل ذلك واأكرث«)2). وتتاأكد مالحظة الزهري هذه اإذا علمنا اأن 

عدد امل�سلمني يف فتح مكة كان �سبعة اأ�سعاف عددهم يف احلديبية. 
�سرية ابن ه�سام: 0/3)2.   -(

تاريخ الطربي، 636/2، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي، 6)/265.و�سرية ابن ه�سام: 4/)29.  -2
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اأن  ن�ستطيع  ما  بقدر    النبي  جهد  اإىل  نن�سبه  اأن  ن�ستطيع  احلديبية  و�سلح 
نن�سبه اإىل الوحي، يخ�ص الوحي فيه املنع من دخول مكة عنوة، �سواء كان هذا 
منعا مبا�سرا عن طريق الوحي، اأو كان تاأويال ملوقف الق�سواء بعد اأن توقفت، فقال 
اأما اإجراءات التفاو�ص و�سروط التعاهد فكانت  : حب�سها حاب�ص الفيل.  النبي 
اجتهادات للنبي  بدًءا من حتديد هدفه الذي �سرح به، وهو حتييد قري�ص حتى 
عقد  على  قري�ص  واإجبار  التفاو�ص  خطة  اإىل  و�سول  العرب،  وبني  بينه  تَُخلِّي 
التفاق، بعد تقومي فذ لل�سروط التي بدت قا�سية على امل�سلمني، غري اأنها مل تكن 

كذلك يف حقيقة الأمر، كما اكت�سفوا فيما بعد.
ال�سلح  اأن قري�سا قد قبلت هذا  الدار�سني هي  ت�سيع بني  التي ل  اإن احلقيقة 
م�سطرة بعد اأن اأحدث النبي  اأثناء املفاو�سات �سرخا هائال يف حتالفاتها مل يكن 
جربه ممكنا، اإن الدار�ص لعلم التفاو�ص يقف الآن معجبا بل م�سدوها اأمام موقف 
ْي�َص): ]�سيد الأحابي�ص[ ليلقى النبي ، فاأمر  لَّ النبي  عندما اأر�سلت قري�ص )احْلُ
ال�سحابة اأن ي�ستقبلوه بالهدي؛ لأنه من قوم يعظمون الهدي، فما كان من الرجل 
اإل اأن عاد راف�سا ملوقف قري�ص من�سحبا من التحالف، قائال: "اأبى اهلل اأن حتج خلم 
اأتوا  اإمنا  اإن القوم  وجذام وكندة وحمري ومينع ابن عبد املطلب. هلكت قري�ص، 
عمارا"))). وكذلك فعل عروة بن م�سعود بعد اأن جاء مبن اأطاعه من ثقيف لن�سرة 
قائال: »راأيت  التحالف  من�سحبا من    اهلل  يعود من عند ر�سول  به  فاإذا  قري�ص، 
حتالفات    النبي  َفكَّ  لقد  قارعة«)2).  �ست�سيبكم  اإل  اأراكم  وما  معكوفا  الهدي 
الو�سيلة  �سبق  كما  كان  الذي  التفاق،  هذا  عقد  اإىل  فاأجلاأها  بها،  َر  َو�َسهَّ قري�ص، 

الأهم لإ�سالم العرب. 
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، يف �سرح ابن حجر حلديث البخاري رقم: 2529. والن�ص رواه   -(

ابن اإ�سحق مر�سال.�سرية ابن ه�سام: 285/4.
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، يف �سرح ابن حجر حلديث البخاري رقم: 2529. وقد عزاه اإىل   -2
مر�سل علي بن زيد عند ابن اأبي �سيبة. ووجدته مر�سال يف م�سند اأبي يعلى املو�سلي،74/3)، احلديث 

رقم: 598)
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وهكذا كانت معاهدات النبي  اأداة فاعلة من اأدوات الدعوة اإىل اهلل عز 
وجل حققت اأهدافا كثرية منها امل�ساهمة يف حماية املدينة وتقليل اأعدائها، ومنها 
حتقيق م�ساحلها القت�سادية وحما�سرة قري�ص، وتاأمني حركة الدعاة ب�سكل ن�سبي، 

وامل�ساعدة الن�سبية اأي�سا يف حرب اأعداء امل�سلمني.
]هـ[ )الدفع بالتي هي اأح�شن(: املبادرة النف�شية جتاه العدو:

بطبيعة احلال ل ن�ستطيع اأن نزعم اأن هذه التقنية اإجناز نبوي، فهي اأمر اإلهي 
قال تعاىل: چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ           ڱ  ڱچ ]ف�سلت: 34[، ومع ذلك فاإن التطبيق النبوي الفذ ل�سل �سخائم 
نادرة حت�سن  عبقرية  يظهر  اإىل حالة ود  بل حتويلها  العداء  القلوب ووقف حالة 
وعادات  الأفراد  بطبائع  رائعا  وعيا  وتوؤكد  والإمكانيات،  املواقف  كل  ا�ستغالل 
املجتمع. وقد كانت هذه الأداة جزءا مهما من �سيا�سة النبي  للعرب وو�سيلة 

من و�سائل دعوتهم اإىل الإ�سالم. 
يف  النف�سية  الأبعاد  درا�سة  يف  معا�سر  م�سطلح  النف�سية  املبادرة  وم�سطلح 
درا�سته  يف  الجتماعي  النف�ص  علم  يف  الباحثني  بع�ص  �ساغه  الدولية،  ال�سيا�سة 
عن اإدارة كندي للحرب الباردة وال�سراع الأمريكي ال�سوفييتي حول ال�سواريخ 
الكوبية، وهي الأزمة التي كادت توؤدي اإىل حرب عامية ثالثة، حيث بداأ كندي 
ب�سكل مفاجئ يف ا�ستخدام خطاب ت�ساحلي يحمل حتية لل�سوفييت واإكبارا لهم، 
ثم اأتبعه ببع�ص اخلطوات الرمزية التي مل تكن حتمل اأي تنازل حقيقي، وقد لحظ 
الباحث اأن كل خطوة كان يتخذها الرئي�ص الأمريكي كانت تُْتَبُع بخطوة �سوفيتية 
اأكرث جدية، حتى انتهى املطاف اإىل اأن اأ�سبح الو�سع بعد الأزمة اأف�سل منه قبلها، 

ونتج عن ذلك اأن وقعت اأول اتفاقية خلف�ص الت�سلح))). 
اأميتاي اأتزوين: جتربة كندي: �سمن: �سيكولوجية العدوان، ترجمة عبد الكرمي نا�سيف: �ص: 35.  -(
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التاريخ  مدار  على  ا�ستخدام  اأف�سل  �سنجد  النبوية  ال�سرية  يف  ننظر  وحني 
لفكرة حماولة اقتالع العداوة من قلوب الأعداء، وتليني قلوبهم، و�سل �سخيمتهم 
بالدفع بالتي هي اأح�سن، وقد كانت هذه التقنية جزءا اأ�سا�سيا من ال�سيا�سة النبوية 
التي اأو�سلت للجميع ر�سالة وا�سحة مفادها: اأنه ل داعي ل�ستمرار عداوة النبي 

. ومن هنا تعددت مظاهر هذه املبادرات النف�سية جتاه اخل�سوم والأعداء.
وحتتاج هذه املظاهر اإىل اأن تفرد بدرا�سة م�ستقلة لكرثتها وكرثة نتائجها. من 
هذه املظاهر: العفو، وقد �سرح ثمامة بن اأثال يف حديث البخاري اأن العفو اأحال 
كرهه للنبي  حبا يف �ساعة واحدة، ومنها: العطاء، وقد قال �سفوان »اأعطاين 
ر�سول اهلل  يوم حنني واإنه لأبغ�ص اخللق اإيل فما زال يعطيني حتى اإنه لأحب 
وتو�سع يف  الهدية،  وقبل    النبي  اأهدى  وقد  االإهداء،  ومنها:  اإيل«)))،  اخللق 
وقومه،  فاأ�سلم  �سرار  بن  احلارث  النبي  �ساهر  وقد  امل�شاهرة،  ومنها:  ذلك، 
و�ساهر اأبا �سفيان، ول �سك اأن ذلك قد خفف من عداوته و�سهل اإ�سالمه، وقد كان 
اإ�سالمه مهما لإ�سالم قري�ص. ومنها: اإكبار النا�س ومراعاة احليثيات االجتماعية 
َره، مما جعل  غِّ لهم، وقد جعل لأبي �سفيان ما يفخر به عام الفتح، بََدل من اأن يُ�سَ
اجلميع يدرك اأنه ل خ�سارة يف الإ�سالم، كما �سلى النبي  على ابن �سلول تاألفا 
لقومه، وهو يعلم اأن ذلك غرُي ُمْغٍن عنه �سيئا، ولذلك ُرِوَي عنه  اأنه قال: »وما 

يغني عنه قمي�سي من اهلل. واإين لأرجو اأن ي�سلم بذلك األف من قومه«)2). 
لي�ص  كربى،  اأهمية  لل�سراع  النف�سية  اجلوانب    النبي  اأوىل  عام  وب�سكل 
اإن  حتى  امل�سلمني،  اإرادة  يك�سروا  اأن  من  بتيئي�سهم  واإمنا  الأعداء،  بتاألف  فقط 
بل  الطواف،  يف  َمل  الرَّ كت�سريع  خا�سة  ت�سريعات  اأجله  من  كانت  الغر�ص  هذا 

رواه الرتمذي، يف كتاب الزكاة رقم: 602، باإ�سناد �سحيح.  -(
فتح الباري، �سرح حديث البخاري: "اأت�سلي عليه وقد نهاك ربك" كتاب التف�سري، رقم: 4302. وحتفة   -2
واأ�سل  املنافقني"،  على  ت�سلي  اأن  اهلل  نهى  قد  "األي�ص   :3033 رقم:  الرتمذي  حديث  �سرح  الأحوذي 

احلديث رواه الطربي مر�سال من طريق �سعيد عن قتادة، 4)/409، احلديث رقم: 7058).
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عن  امل�سلمني  �سمود  بدعم  وكذلك  اأحد.  بَُعْيَد  الأ�سد  حمراء  كغزوة  غزوات 
املدقق  القارئ  ويالحظ  الأمور.  ادلهمت  اإذا  والتب�سري  النف�سية  امل�ساعدة  طريق 
لل�سرية اأن اأكرث معجزات النبي وب�ساراته اإمنا كان هدفها التثبيت يف الأوقات 
ال�سعبة كيوم اخلندق، حيث ك�سر لهم بنف�سه ال�سخرة الكاأداء التي مل يقدروا 
عليها ف�سربها ف�سارت كثيبا مهيال)))، وب�سرهم بالفتوح كلها،واأطعمهم جميعا من 

�سويهة جلابر ر�سي اهلل عنه)2). 
]و[- البعثات الدعوية، والغزوات: 

كان النبي  يعرف جيدا اأن �سالحه الأم�سى يف الدعوة اإىل اهلل هو كتاب 
اهلل وما فيه من حجج ومعجزات، ومن ثم كان هدفه هو اأن يَُخلَّى بني النا�ص وبني 
كتاب ربهم، فيزيل العقبات التي تقف يف طريقه �سواء كانت خارجية باملنع املبا�سر 
والت�سوي�ص)3) عليه، اأو داخلية من ع�سبية مفرطة وعناد جاهلي �سببه التناف�ص بني 
القبائل، ومن ثم كان تو�سيل القراآن و�سرحه للنا�ص هدفا كبريا ي�سعى لتحقيقه بكل 
ُم لإر�سال من ي�سرح الإ�سالم كما  الو�سائل، ولذا كان يقبل كل العرو�ص التي تَُقدَّ
فعل مع ع�سل والقارة، ومع اأبي براء �سيد بني عامر. وقد ت�سبب ذلك اأحيانا يف 
الغدر ببع�ص امل�سلمني، ولي�ص هذا الغدر ناجتا عن قلة احتياط النبي ، واإمنا عن 
َطْوِرِهْم  العرب عن  اأخرجت  التي  له  العداوة  و�سدة  الإ�سالم  على  احلقد  �سدة 
وعاداتهم، فها هي قري�ص ت�سد امل�سلمني عن البيت وما كان اأحد ي�سد عنه، وها هو 
عامر بن الطفيل يَْخِفُر ِجَواَر عمه اأبي الرباء: ]مالعب الأ�سنة، �سيد بني عامر[ ومل 
يكن جوار من هو اأقل من اأبي براء يُْخَفُر اأبدا، ومن هنا حاول اأبو الرباء قتل عامر، 
ثم انتحر، فلم يكن ما فعله عامر متوقعا، بل مل يكن متخيال وفق عادات العرب. 

رواه البخاري من حديث جابر ر�سي اهلل عنه، كتاب املغازي: رقم: 3792.   -(
حديث �ساة جابر متفق عليه، البخاري يف املغازي رقم: 3793، وم�سلم يف الأ�سربة، رقم: 3800.   -2
ف�سيحة كما ذكر اجلوهري، واإن قال اأبو من�سور اإنها من كالم املولدين، لكنها معربة يف موقعها.   -3
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ولأنه مل يكن من املمكن اأن يتوقف النبي  عن حماولة اإر�سال الدعاة، فقد 
اعتمد بعد ذلك على الفرق امل�سلحة التي تخرج للدعوة ول توؤمر بقتال، لكنها 
اإذا هوجمت، ا�ستجابة لهذا الو�سع اجلديد  تكون قادرة على الدفاع عن نف�سها 
الذي يوجد فيه من ل يرقب يف امل�سلمني اإل ول ذمة، على خالف ما اعتادت عليه 

العرب من قبل، وقد كان لهذه البعوث دور كبري يف الدعوة اإىل الإ�سالم.
اآمنت  فقد  همدان  اإىل  عنه  اهلل  ر�سي  علي  �سرية  البعوث  هذه  اأجنح  ومن 
همدان كلها دون قتال وفتح ذلك الطريق اإىل اإ�سالم اليمن كلها دون قتال، وقد 
كانت خطة النبي  التي خطها للجي�ص الداعي اإىل اهلل خطة فذة، اإذ اأمرهم األ 
يبدوؤوا القتال، واأل يقاتلوا حتى يُْقَتَل منهم، فيكون قتالهم ق�سا�سا واجبا، ثم األ 
اإذا  الق�سا�ص  يف  حقهم  �سيرتكون  اأنهم  لأعدائهم  يبينوا  حتى  للق�سا�ص  يقاتلوا 
اأ�سلموا، و�سيكون لهم بعد اإ�سالمهم ما للم�سلمني وعليهم ما عليهم. وهذه �ِسيَا�َسٌة 

موؤكدة النتائج.
جاء يف الثقات لبن حبان اأن عليا ر�سي اهلل عنه ذهب قائدا على هذه ال�سرية 
 : اأ�سهر، واأنه »قال يا ر�سول اهللَّ مكان خالد ر�سي اهلل عنه الذي ظل يقودها �ستة 
كيف اأ�سنع بهم؟ قال اإذا نزلت ب�ساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك، فاإن قاتلوك 
فال تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيال، فاإن قتلوا منكم قتيال فال تقاتلوهم حتى تريهم 
اإياه، ثم تقول لهم: هل لكم اإىل اأن تقولوا ل اإله اإل اهلل؟ فاإن قالوا نعم فقل: هل 
لكم اإىل اأن ت�سلوا؟ فاإن قالوا نعم فقل لهم: هل لكم اإىل اأن تخرجوا من اأموالكم 
اأي الزكاة، فاإن قالوا نعم: فال تبغ منهم غري ذلك. واهلل لأن يهدي اهلل  ال�سدقة، 
على يديك رجال خري لك مما طلعت عليه ال�سم�ص وغربت«))). وتلك خطة جديرة 

باأن تكتب مباء الذهب. 

من  العا�سرة  ال�سنة  حوادث  اأربع.  عن  واأنهاكم  باأربع  اآمركم   ،26 رقم  احلديث  الثقات،  حبان:  ابن   -(
الهجرة. �سرح ال�سري الكبري لل�سرخ�سي: )/ 87. والن�ص بتمامه يف مغازي الواقدي، 3/ 580.
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اأدوار مهمة، منها حماية املدينة ممن ق�سد  القتالية فقد كان لها  اأما الغزوات 
مهاجمتها، مثل اأحد والأحزاب، اأو ممن هدد بغزوها، مثل غزوة دومة اجلندل، 
تعر�ص  املدينة ممن  اقت�ساد  ومنها حماية  قريظة،  مثل غزوة  اأعدائها  مع  تعاون  اأو 
جتارة  اأخذهم  بعد  جذام،  اإىل  حارثة  بن  زيد  وغزوة  قرد،  ذي  غزوة  مثل  له، 
والإ�سالم، وعلى  النا�ص  بني  تخلي  قري�ص وح�سارها، حتى  اإنهاك  ومنها  دحية، 
راأ�ص غزوات هذا الق�سم تاأتي بدر الكربى. واأخريا ا�ستهدف النبي  حماية من 
ي�سلم من اأن يفنت يف دينه وهو يف بلده، وكان ذلك يف اآخر الأمر، بعد اأن قويت 
الدولة، بينما كان الواجب يف اأول الأمر على من ي�سلم اأن يهاجر. واأهم الغزوات 

املرتبطة بهذا الهدف غزوتا موؤتة وتبوك، وبهما بداأ غزو عرب الروم.
الدكتور  �سبق  وقد  النبوي،  للفكر  ال�سرتاتيجي  الطابع  الغزوات  وتوؤكد 
ح�سني موؤن�ص ل�سرح ذلك والتدليل عليه، حني انطلق من مالحظة �سائبة مفادها 
قلة عدد الغزوات، وعظم النتيجة التي ترتبت عليها، وهي مالحظة �سحيحة تتاأكد 
اأي�سا يف �سوء ما اأثبته حممد عمارة من قلة عدد القتلى وال�سهداء الذين بلغوا 
يف كل الغزوات ]386[ ثالثمئة و�ستة وثمانني من اجلانبني، با�ستثناء الذين حكم 
اأثناء  للدولة  العظمى  اخليانة  تهمة  ثبوت  نتيجة  قريظة؛  بني  من  بالإعدام  عليهم 

احلرب))).
وقد عزا الدكتور ح�سني موؤن�ص هذه النتيجة اإىل �سببني جعلهما اهلل بتوفيقه 

م�سدرا لذلك النجاح)2): 
الإ�سالم  قبل  العربي  ال�سيا�سي  التنظيم  لطبيعة    النبي  اإدراك  هو  الأول:    -
منطقة  عن  يدافع  كبري  حلف  يف  القبائل  من  جمموعة  كل  ي�سم  كان  الذي 
نفوذها حتى لو كانت مت�سارعة فيما بينها، وقد كان من نتيجة ذلك الو�سع 
انظر: الإ�سالم والآخر ملحمد عمارة: �ص: 65، وهو يعتمد على الدرر يف املغازي وال�سري لبن عبد الرب.   -(

اأطل�ص تاريخ الإ�سالم: �ص: 06-98).  -2
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عدم احلاجة اإىل حرب كل القبائل العربية لإخ�ساعها، حيث يكفي اأن تخ�سع 
قدم  وقد  قبائله،  كل  تلقائيا  اإليها  لتن�سم  احللف  يف  الرئي�سية  القبائل  بع�ص 
اأمثلة تو�سح كيف بنى النبي  خطته على هذا الأ�سا�ص و�سرحها، على نحو 
الغزوات عددا كبريا  اأن يخ�سع عدد حمدود جدا من  اأمكن  يو�سح كيف 

جدا من القبائل. 
الثاين: هو اإدراك النبي  للطبيعة القت�سادية يف �سبه اجلزيرة التي جعلت    -
يف  عليها  يعتمدون  كانوا  حيث  للعرب؛  حياة  �سرايني  التجارة  طرق  من 
الدكتور ح�سني  ر�سم  بدونها، وحني  حياتهم  تقوم  ل  اأ�سا�سية  �سلع  ا�سترياد 
موؤن�ص طرق التجارة وحدد موا�سع الغزوات، اأ�سبح وا�سحا كيف اأنهكت 
الغزوات اأعداء املدينة على نحو �سعب معه عليهم ا�ستمرار ال�سراع. لقد 
ا�ستبان للنبي  الدافع القت�سادي للكفر، فحول هذا الدافع حتويال عبقريا 
ُفوا من اأر�سهم،  اإىل فر�سة؛ حني اأثبت لهم اأنهم اإن مل يتبعوا الهدى معه يَُتَخطَّ
ولي�ص عك�ص ذلك كما زعموا، بينما يعني اتباعهم الهدى الأمن وحرية احلركة 

للجميع. 
نن�سب  اأن  �سحيحا  فلي�ص  املذكورين،  لل�سببني  الكبرية  الأهمية  ورغم 
و�سيلة  �سوى  الغزوات  تكن  فلم  العرب،  اإ�سالم  يف  الرئي�ص  الدور  للغزوات 
من و�سائل كثرية، ولول كونها جزءا من خطة عامة ملا حققت كل ذلك النجاح، 
اأ�سلم العرب جميعا ل قبائل احلجاز فقط يف فرتة قيا�سية، ومل تكن القبائل  فقد 
ربيعة  من  القي�ص  عبد  اأ�سلمت  وقد  ع�سكري،  اأو  جتاري  �سغط  حتت  ال�سمالية 
َحَراٍم،  �َسْهِر  اإل يف  قالوا  اإليه كما  ي�سلون   كفار م�سر، ل  النبي  وبينهم وبني 
وقد كانت البحرين تابعة للفر�ص وهم اأقرب اإليها من امل�سلمني، وقد كانت لدى 
الكثري من اأحالف العرب فر�سة للمقاومة ل�سنوات عدة، ل�سيما اإذا حتالفوا مع اأي 
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من الإمرباطوريتني املجاورتني اللتني كانتا �سرتحبان بذلك دون �سك، اأو هاجروا 
الدالية،  ق�سيدته  يف  لك�سرى  ذكرها  التي  الأع�سى  خطة  وفق  منا�سبة  اأماكن  اإىل 
�سارحا كيف اأنها متنعه من ال�سيطرة عليهم، وهي اأنهم لي�سوا مثل اإياد التي احرتفت 
من  اأيا  لكن  معهم،  ترحل  التي  اإبلهم  مالهم يف  واإمنا  لالإقامة،  فا�سطرت  الزراعة 
ذلك مل يحدث، لأن الغزوات كانت يف حقيقة الأمر جزءا من ا�سرتاتيجية عامة 

للدعوة جعلها اهلل بكل عنا�سرها اأ�سبابا لإ�سالم العرب. 
لقد اأدار النبي  خطته مع خ�سوم الدعوة على نحو اأو�سل للجميع ر�سالة 

اأدت اإىل اإ�سالمهم، حتتوي هذه الر�سالة على معلومتني اأ�سا�سيتني: 
الأوىل اأنهم لن ي�ستطيعوا النت�سار على امل�سلمني يف امليادين كافة، بل ل قبل    -
اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه عندما طالب  لهم بهم، وقد كان هذا املعنى حجة 
قري�سا بال�ست�سالم يوم الفتح. وحجة وفد ثقيف عندما اأو�سوا قومهم مببايعة 

. النبي
والثانية اأنه ل م�سلحة لهم يف مقاومة الإ�سالم، بل اإن م�سلحتهم يف الن�سمام    -
اإليه، وتلك كانت احلجة الأهم يف اإعادة عدد كبري من �سناديد العرب اإىل 
د فكرة ال�ستعانة بغري العرب كما حدث  بيت الإ�سالم، و�سمهم لكتيبته، وَواأْ
مع عدي بن حامت، ومع �سفوان بن اأمية، ومع عكرمة بن اأبي جهل، فاحلجة 
التي ا�ستخدمها حماوروهم جميعا لإعادتهم بعد اأن قرروا الهروب هي اأنهم 
لن ي�سيعوا يف كنف النبي  اأبدا، وهو اأحلم النا�ص، واأو�سل النا�ص، حتى 
اآمنوا جميعا  الداعي حلربه. وقد  فما  ملكهم،  فملكه  ملكا فح�سب،  اإذا كان 
ملا تخل�سوا من غ�ساوة العناد، وح�سن اإميانهم، واأبلوا بعد ذلك بالء عظيما 
ل�سالح امل�سلمني. ل ي�سك اأي دار�ص للعلوم ال�سيا�سية اأن تويل خالدا لقيادة 
جي�ص امل�سلمني مبجرد اإ�سالمه يف اإطار �سيا�سة الهتمام بالكفاءة بعد ما كان 
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منه يف اأُُحٍد قد َمثََّل ر�سالة ل�سناديد العرب اأن هلموا اإىل الإ�سالم، حيث لن 
ي�سيع على ذي ف�سل ف�سله، وحيث ل انتقام من اأحد ب�سبب ما�سيه فالإ�سالم 
يَُجبُّ ما قبله، ورمبا كان العفو عن وح�سي اأقوى من ذلك اأثرا، فال جرم اأكرب 
َ النبي  من جرمه، ول قيمة له يَُتاأَلَُّف ب�سببها. ول قرابة له كقرابة الطلقاء. لقد َغريَّ
 قواعد احلرب وال�سلم عند العرب كما جاءت يف اأمثالهم، ]حرب جملية 
ِزيًَة، بل اأ�سبحت  ِليًَة، ومل تعد ال�سلم خُمْ اأو �سلم خمزية[فلم تعد احلرب جُمْ

حالة ال�سلم نافعة ُمْكِرَمٌة هادية، وهذا هو ال�سبب احلقيقي يف النجاح. 
لقد اأدرك النبي اأ�سباب عدم اإميان العرب وعاجلها، واأثبت لهم على نحو 
اأن  اأن الإ�سالم خري لهم يف الدنيا والآخرة، واأنه هو دينهم احلقيقي، كما  عملي 
النبي  حظهم من النبيني، بل و�سعهم ]بعد تطهري البيت من الأوثان[ يف و�سع 

ل ي�ستطيعون فيه اأن ميار�سوا دينهم اإل اإذا كانوا على الإ�سالم.
واحلق اأن غزوات النبي  �ساأنها �ساأن ال�سرية كلها حتتاج اإىل اأن تعاد كتابتها 
ب�سكل غري خطي، فال تكتب الأحداث وفق زمنها، بل وفق هدفها واأ�سبابها، بينما 
تدر�ص التفا�سيل يف عالقتها بالأ�سباب والأهداف والنتائج ويف هذه احلالة �ستتاأكد 

نتائج كثرية جدا، اأذكر منها يف هذا ال�سياق الآتي: 
الظروف  طبيعة  حددتها  بل  مبا�سرة  فعل  ردود  تكن  مل  الغزوات  اأن   -(
والأهداف، فعلى �سبيل املثال جند النبي  يوؤخر كثريا غزو بني حليان رغم فداحة 
جرمهم الذي �سبب له اأملا �سديدا، كما اأّخر الرد على يهود خيرب رغم خطورتهم 
بعد اأن انتقل اإليهم قادة بني الن�سري، ورغم دورهم يف معركتي اأحد والأحزاب، 
ومع ذلك اأخر النبي  مو�سوع اإخ�ساع خيرب حتى يحني الظرف املنا�سب؛ اإذ 
مل يكن اخلروج اإليهم ممكنا قبل اأن ياأمن قري�سا، فلما كان �سلح احلديبية جاء دور 

ُن النبي  اأي�سا ظهره عندما يخرج لعمرة الق�ساء. خيرب، حتى يُوؤَمِّ
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ويف مقابل ذلك التاأخري جنده  ي�ستجيب يف بع�ص احلالت ا�ستجابة �سريعة 
اأق�سى  يف  اجلندل  دومة  اإىل  جدا  املبكر  خروجه  نحو  ب�سيطا،  يبدو  قد  ما  على 
ال�سمال عندما �سمع اأن ملكها يفكر اأن يغزو املدينة فخرج اإليه وعباأ كل امل�سلمني، 
وذلك نظرا حل�سا�سية جبهة ال�سمال من حيث وجود اأعداء اأقوياء كخيرب من ناحية، 
ومن حيث وجود ملوك غ�سان املتحالفني مع الروم واملتوعدين للمدينة من ناحية 
ثانية، ومن حيث اإن التهديد التاريخي والواقعي للمدينة كان من ال�سمال؛ فمنذ 
فرتة طويلة كانت ال�سيطرة على طرق التجارة اإىل اليمن هدفا اإمرباطوريا. ورغم 
ال�سحراوية  الطبيعة  ب�سبب  املبا�سرة،  ال�سيطرة  عن  بعيدا  غالبا  ظل  احلجاز  اأن 
لطرقه، غري اأنه كانت هناك اإمكانية للو�سول اإىل املدينة من ال�سمال، وهذا ما اأدركه 
من قبل امللك البابلي نبونيد، ومهد له وبداأ يف تنفيذه، حني قرر اأن ي�سيطر على 
طرق التجارة واأن ي�سل اإىل اليمن فاملحيط برا، فغزا �سمال احلجاز، ونقل عا�سمة 
ملكه اإىل تيماء، ثم توغل يف �سبه اجلزيرة، واأقام جمموعة من املمالك املوالية له، 
يرثب  اإىل  باليهود  بفدك وخيرب وو�سل  البابلي  ال�سبي  يهود  من  عددا  اإليها  نقل 
قبل الأن�سار))).ورغم اأن نبونيد مل يجاوز يرثب جنوبا، اإل اأنه قدم �سابقة مهمة 
يف حركة اجليو�ص الكبرية من ال�سمال اإىل املدينة، و�سهل هذه احلركة عن طريق 

اإعمار هذه احلوا�سر على الطريق، وزرع اليهود فيها. 
اإن ا�ستيالء هذا امللك على دومة اجلندل وتيماء وخيرب وفدك ويرثب، ونقله 
يهود ال�سبي البابلي اإليها اأمر موؤكد تاريخيا بعد اكت�ساف ن�سو�ص من عهده ت�سرح 
ما قام به، وتو�سح الطريق التي �سلكها، وهي كما يقول الدكتور جواد على يف 
كتابه املهم عن تاريخ العرب قبل الإ�سالم عني طريق حجاج ال�سام اإىل مكة)2). 
ويف �سوء هذا نفهم �سبب اهتمام النبي  الكبري بجبهة ال�سمال فقد كانت من 

جواد علي: املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم: )/ ))3.   -(
جواد علي: املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم )/ 4)3.  -2
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باملعنى  منها خطر وجودي  ياأتي  اأن  التي ميكن  الوحيدة  الع�سكرية اجلبهة  الناحية 
نتائجها  مع  التعامل  ميكن  معارك  جمرد  ولي�ص  الوجودي،  للخطر  ال�سرتاتيجي 
اأنه ملا طرقه  كائنة ما كانت. ويف�سر هذا حديث البخاري عن عمر ر�سي اهلل عنه 
اأحد ال�سحابة بقوة ليعلمه بفراق النبي  لن�سائه فزع، وقال: »اأجاء الغ�ساين«))). 
اأهدافها ومع  مع  متاما  متنا�سبة  كانت  تنفيذها  طبيعة كل غزوة وخطة  2-اأن 
ففي  املتوقعة،  واأمدادهم  الأعداء  حتالفات  ل�سيما  بها،  املحيطة  الظروف  جممل 
غزوة خيرب على �سبيل املثال قام النبي  ب�سلوك طريق غري متوقع على الإطالق 
اإذ جاء خيرب من ال�سمال رغم اأن الطبيعي اأن ياأتيها من اجلنوب؛ فاملدينة جنوب 
بن ح�سن  عيينة  اأن يحول بني خيرب وبني عون غطفان وقائدهم  قرر  لكنه  خيرب، 
الذي ا�ستعد بالفعل لإمداد خيرب، لكنه كما تروي كتب ال�سرية �سمع �سوتا �سديدا 
فرتاجع)2). فلما مت اإخ�ساع خيرب مل يجد عيينة منا�سا من التحالف مع امل�سلمني، 
فخيرب كانت الظهري احل�سري الذي تعتمد عليه غطفان. وبفتح خيرب اأ�سبح اخلروج 

اإىل مكة لعمرة الق�ساء اأو للفتح بعد ذلك اآمنا. 
وعندما ل يتم الربط بني اأحداث الغزوة وطبيعة الهدف منها، ول ينظر اإىل 
هذا الهدف بو�سفه جزءا من اإ�سرتاتيجية الدعوة حتدث اأخطاء كثرية يف الفهم، 
من ذلك ما نراه من خالف فقهي حول جواز الغزو دون �سبق الدعوة ا�ستنادا اإىل 
حديث غزوة بني امل�سطلق الذي ي�سري اإىل اأن النبي  قد بيتهم، وهو خالف 
ناجت عن جتاهل ربط الغزوات باأ�سبابها واأهدافها ونتائجها، وهو ربط مل يكن ُكتَّاُب 
ُروا باأنهم  ال�سرية يقومون به، ومن هنا حتدثوا عن غزوة بني امل�سطلق دون اأن يَُذكِّ
كانوا اأهم الأحابي�ص، والأحابي�ص كانوا اأخل�ص حلفاء قري�ص الذين مل تخلوا منهم 
غزوة من غزواتهم، فلم يكن غزوهم غزوا جديدا واإمنا كان جزءا من احلرب مع 

رواه البخاري من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، كتاب اللبا�ص، احلديث رقم: 5395.   -(
�سرية ابن خلدون، �ص: 65.  -2
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قري�ص، كما كانوا يقيمون بني مكة واملدينة يف موقع ا�سرتاتيجي ل ميكن تركه يف 
ثارات  ترك  العرب فال يكون من احلكمة  اأعز  اأنهم  ُعِرَف عنهم  حالة عداء، كما 
اإذللهم، لأن ذلك �سيجعل �سراعهم مع املدينة �سراعا دائما،  اأو حماولة  فيهم، 
ويف اإطار هذه املعلومات �سنفهم طبيعة اخلطة النبوية يف مهاجمة بني امل�سطلق، 
اأحد  الواقعة  فلم ميت يف  القتلى،  من  كبري  اإىل وقوع عدد  يوؤدي  ل  نحو  على 
وفقا لبن عبد الرب، ومل ميت غري ثالثة نفر وفقا لبن اإ�سحق، ولذلك بَيََّتُهْم النبي 
، فاأ�سر ومل يقتل، ثم اأعاد لهم اأ�سراهم، بل اأ�سهر اإليهم، فغري حتالفات القبيلة 
لت�سبح �سندا للمدينة، وليكون لها دور كبري يف ح�سار قري�ص وثقيف بعد ذلك. 
وعندما نعرف اأن الهدف هو تغيري حتالفات القوم �سنفهم اأن املعركة مل يكن ممكنا 

اأن تدار اإل على هذا النحو. 
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خامتة

يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  عن  علمية  درا�سة  يقدم  اأن  البحث  هذا  حاول 
ال�سنة امل�سرفة مفرت�سا اأن النجاح الهائل الذي حتقق يف ال�سرية العطرة ]يف �سوء 
الفل�سفة الإ�سالمية ب�سرورة الأخذ بالأ�سباب وجتنب طلب املعجزات[ كان مرتبطا 
التي  الن�سو�ص  من  كثري  كذلك  عليه  دلت  وراءه  يقف  ا�سرتاتيجي  فكر  بوجود 
البعيد واأخذ الحتياط واحلذر. واأح�سب  امل�ستقبل  اأجل  العمل من  تتحدث عن 
اأن البحث قد اأثبت اأن حركة ال�سرية املباركة كانت تتم يف اإطار وجود هذا الفكر 
ال�سرتاتيجي، واأن هذه احلركة قد انطلقت من قراءة دقيقة للواقع حددت ما فيه 
من معوقات وفر�ص، ويف اإطار هذه القراءة و�سعت الأهداف اجلزئية املرحلية 

وحددت الو�سائل الكافية لتحقيقها. 
�َص  ُخ�سِّ ت�ستمل على مطالب كثرية،  مباحث  ثالثة  اإىل  البحث  انق�سم  وقد 
الأول لدرا�سة الأ�س�ص العامة للتخطيط، موؤ�سال له عن طريق ربطه باملبادئ املنتجة 
له، ومو�سحا اأن هذه املبادئ متثل اأفكارا اإ�سالمية مهمة؛ ومن ثم فال ميكن الدعاء 
بهام�سية التخطيط عن طريق تاأويل الن�سو�ص اجلزئية التي تدعو اإليه وحملها على 
الإباحة. وقد تكفل املبحث الثاين بدرا�سة خ�سائ�ص التخطيط النبوي وبيان ات�سالها 
بطبيعة هذا النمط من التخطيط من ناحية، وبطبيعة النبوة من ناحية ثانية. وا�سطلع 
اخلطط  ت�ساغ  كما  املباركة  لل�سرية  العام  املخطط  �سياغة  الثالث مبحاولة  املبحث 
املعا�سرة، حمددا ر�سالة ال�سرية العامة، واأهدافها اجلزئية وطبيعة البيئة اخلارجية 
والداخلية للدعوة، وبيان ما احتوت عليه من معوقات وفر�ص، وحمددا الو�سائل 

التي ا�ستخدمها النبي  لإجناز اأهدافه ومدى منا�سبتها لتحقيق هذه الأهداف.
وقد كتب هذا البحث بلغة �سديدة الخت�سار، بل اعتمد اأحيانا على الإحالة 
على ثقافة القارئ بالن�سو�ص كما كان يفعل علماوؤنا الأقدمون؛ ليتالءم مع �سروط 
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اإعادة اخت�سار نتائجه، فلم  الن�سر الأكادميي على نحو ل يجعلني يف حاجة اإىل 
ال�سرية  لدرا�سة  العملية  الأهمية  اإىل  هنا  اأ�سري  لكنني  النتائج،  هذه  �سوى  تُْكَتْب 
العطرة وال�سنة امل�سرفة على هذا النحو حفزا للباحثني على موا�سلة اإعادة كتابة 
ال�سرية وت�سنيفها، لي�ص على اأ�سا�ص تعاقب الأحداث، واإمنا على اأ�سا�ص فهم عالقة 
ذلك  كل  وعالقة  واخلطط،  بالو�سائل  الأهداف  وعالقة  بالأهداف،  الأحداث 
النهج  نتائج عملية كثرية لهذا  اأن هناك  اأو�سح  البحث قد  اأن  بالواقع، واأح�سب 

اأذكر منها: 
اإثبات خطورة غياب هذا النمط من التخطيط امل�ستقبلي عن الواقع املعي�ص،    -(
مع كل ما ترتب على هذا الغياب من اإخفاق �سامل يعم امليادين كافة. وذلك 

عن طريق بيان اأ�سالته واأهمية دوره يف ال�سرية.
تف�سري جوانب من �سريته  رمبا ل تكون وا�سحة عند من ل يعي اأن احلركة   -2
مرحلية  خطة  وفق  تتم  كانت  واإمنا  اأفعال،  ردود  جمرد  تكن  مل  ال�سرية  يف 

متكاملة. 
ت�سحيح فهم بع�ص جوانب �سريته ، وما ينتج عن ذلك من ت�سويب بع�ص   -3
املواقف الفقهية التي نتجت عن عزل بع�ص الأحداث عن اأ�سبابها واأهدافها 
�سبق  ما  نحو  على  امل�سطلق  بني  غزوة  مع  حدث  كما  حتقيقها،  وو�سائل 

اإي�ساحه.
تو�سيح �سبب عدم جناح كثري من حماولت الإ�سالح التي قادها بعد ذلك    -4
طريق  اأن  وا�سحا  بدا  حيث  جناح،  بكل  الدينية  الناحية  من  جديرون  اأنا�ص 
النجاح قد اعتمد على تخطيط حمكم معتمد على و�سائل متعددة، غابت يف 

حقيقة الأمر عن اأكرث املحاولت بعد ذلك، فغاب عنها النجاح. 
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نحو  على  امل�سرفة  ال�سنة  وفهر�سة  العطرة  ال�سرية  كتابة  اإعادة  اأهمية  بيان    -5
يحقق دورهما الرتبوي التعليمي التنموي املن�سود، وهو هدف يختلف عن 
ت�سجيل الأحداث، وبيان  اأجله، وهو  ال�سرية قدميا من  ُكِتَبِت  الذي  الهدف 
املاآثر والف�سائل، اإذ يف �سوء ا�ستهداف بيان املاآثر اأخذت بع�ص الأمور اأهمية 
وما  اأ�سعار،  من  فيها  قيل  وما  الغزوات،  مع  احلال  هو  كما  دورها،  تتجاوز 
كان فيها من بطولت، ومن ا�ست�سهد بها، واأهملت اأمورا اأخرى كان لها اآثار 
و�سيا�سته  للعرب،  النف�سية    النبي  �سيا�سة  مع  احلال  الأهمية كما هو  بالغة 
الإعالمية، واإدارته لالأزمات، ومع الو�سائل الدعوية الكثرية التي ا�ستخدمها. 
ُكِتَبْت  الذي  للقارئ  منا�سبا  هدفا  والف�سائل  املاآثر  بيان  ا�ستهداف  كان  واإذا 
له ال�سري املتقدمة فاإنه مل يعد هدفا منا�سبا للقارئ املعا�سر الذي يحتاج اإىل 
اأن ت�سبح ال�سرية وال�سنة اأداة لتحقيق حياة اأف�سل بالن�سبة له على الأ�سعدة 

كلها، واإمنا يكون ذلك بفهم كل عوامل النجاح على نحو ما �سبق.  
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امل�صادر واملراجع 

اأوال م�شادر احلديث النبوي ال�شريف: 
�سحيح البخاري )لأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل) ط3، املجل�ص الأعلى    -

لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة، 990).
دار  النووي)  �سرف  بن  )يحيي  للحافظ:  النووي،  ب�سرح  م�سلم  �سحيح    -

الفتح، الإ�سكندرية، د.ت.
دار  ط)،  املالكي،  العربي  لبن  الرتمذي،  �سنن  ب�سرح  الأحوذي  عار�سة    -

الكتب العلمية، بريوت، 997). 
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، لبن حجر الع�سقالين، قراأه ال�سيخان:    -
عبد العزيز بن باز، وحممد فوؤاد عبد الباقي، ط 3، املكتبة ال�سلفية، القاهرة، 

407)هـ.
امل�سند: )لالإمام اأحمد بن حنبل ) حتقيق: اأحمد �ساكر، وحمزة الزين، ط)،    -

دار احلديث، القاهرة: 995).
املوطاأ لالإمام مالك بن اأن�ص، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط5، املجل�ص    -

الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، 996).
لتقنية  حرف  �سركة   ،((( الإ�سدار  ال�سريف:  النبوي  احلديث  مو�سوعة    -

املعلومات القاهرة، د.ت.
ثانيا: املراجع: 

اإدارة ومعاجلة الأزمات يف الإ�سالم، �سو�سن �سامل ال�سيخ، ط)، دار الن�سر    -
للجامعات، القاهرة، 2003. 
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القاهرة،  الدولية،  ال�سروق  مكتبة  ط3،  عمارة،  حممد  والآخر،  الإ�سالم    -
 .2002

العربي،  لالإعالم  الزهراء  ط)،  موؤن�ص،  ح�سني  الإ�سالم،  تاريخ  اأطل�ص    -
القاهرة، 987). 

اأعالم املوقعني عن رب العاملني لبن قيم اجلوزية )اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي    -
بكر)، رتبه و�سبطه: حممد عبد ال�سالم اإبراهيم، ط)، دار الكتب العلمية، 

بريوت، )99). 
تاريخ الر�سل وامللوك، للطربي، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط 4، دار    -

املعارف د. ت. 
جتربة كندي: اأميتاي اأتزوين، يف: �سيكولوجية العدوان، ترجمة عبد الكرمي    -

نا�سيف، دار منارات، عمان 986).
ن�سخة  عبيدات،  تركي  ومراحله،  واإطاره  مفهومه  ال�سرتاتيجي:  التخطيط    -

اإلكرتونية. 
الثقات لبن حبان، ط)، مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، حيدر اآباد    -

الدكن، الهند/ 978).
جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن: للطربي، ط)، دار الفكر للطباعة والن�سر،    -

بريوت، )200.
ال�سروق  مكتبة  ط2،  الن�سر،  اأبو  اجلليل  عبد  لل�سيخ:  الر�سول  اجتهادات    -

الدولية، القاهرة، 2003.
اخلالدون مئة: اأعظمهم حممد، مايكل هارت، ترجمة اأني�ص من�سور، املكتب    -
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امل�سري احلديث، القاهرة.
دلئل النبوة، للبيهقي، ط)، دار الريان للرتاث، القاهرة، 408) هـ.    -

 ،(47 العدد:  املعرفة،  عامل  �سل�سلة  مر�سي،  فوؤاد  نف�سها،  جتدد  الراأ�سمالية    -
الكويت، 990).

الرو�ص الأنف: �سرح �سرية ابن اإ�سحاق لل�سهيلي، حتقيق طه عبد الروؤوف،    -
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.د.ت.

القر�ساوي: ط3،دار  يو�سف  للدكتور:  للمعرفة واحل�سارة،  م�سدرا  ال�سنة    -
ال�سروق، القاهرة، 2002.

لعبد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  والأفراد، يف  واجلماعات  الأمم  الإلهية يف  ال�سنن    -
الكرمي زيدان. موؤ�س�سة الر�سالة، 993).

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية: �سيخ الإ�سالم تقي الدين بن    -
تيمية، دار الفكر احلديث،لبنان، د.ت.

الآداب،  مكتبة  ط)،  عا�سور،  هارون  �سعيد  حتقيق:  خلدون:  ابن  �سرية    -
القاهرة، 999). 

ال�سرية النبوية، لعبد امللك بن ه�سام: حتقيق: م�سطفي ال�سقا، ط3، دار اإحياء    -
الرتاث العربي، بريوت، )97).

فقه ال�سرية، حممد الغزايل، ط3، دار القلم، دم�سق، 407).    -
قيمة امل�ستقبلية يف احلديث النبوي، اإليا�ص بلكا، �سمن بحوث الندوة الدولية    -
الثالثة للحديث النبوي ال�سريف، كلية الدرا�سات العربية والإ�سالمية، دبي، 

 .2007
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ما �ساع ومل يثبت يف ال�سرية النبوية، حممد بن عبد اهلل الغو�سن، دار طيبة،    -
428)هـ.

حميد  حممد  الرا�سدة،  واخلالفة  النبوي  للعهد  ال�سيا�سية  الوثائق  جمموعة    -
اهلل، دار النفائ�ص بريوت، 985).

املغازي: حممد بن عمر الواقدي، عامل الكتب، بريوت، لبنان، د.ت.    -
املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم جواد علي.دار العلم للماليني، بريوت    -

.(976
خلدون،  ابن  دار  حممد)،  بن  الرحمن  )عبد  خلدون:  لبن  املقدمة،    -

الإ�سكندرية د. ت. 
املوافقات يف اأ�سول الأحكام، لل�ساطبي، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة،    -

د ت.



االئتمان على امل�ستقبل يف ال�سنة النبوية 
نحو حداثة اإن�سانية جديدة

د. حممد عبد الفتاح اخلطيب
جامعتي االأزهر ال�سريف و االإمارات العربية املتحدة
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P

َل َكالِمِهم:  ُ- َكانُو� يَُقولُوَن �أَوَّ َتْفِتُح ِبَا َكاَن يَ�ْشَتْفِتُح ِبِه �ُشيُوُخَنا - َرِحَمُهُم �لَّ �أََ�ْشْ
َهالَِة،  وِل �ْلَباِطِل، و�ْغ�ِشْل ُقُلوبََنا َوُعُقولََنا ِمْن َغَباَوِة �ْلَ �لًّلُهمَّ �ْحَفْظ �أَْل�ِشَنَتَنا ِمْن ُف�شُ
ِف  ِف  �لتََّكلُّ َوِمَن  �ْلُْتِلِف،  �ْلُعْجِب  َوِمَن  اَفِتَك،  َمَ تَْرِك  َوِمْن  اَللَِة،  �ل�شَّ َوَخَطِل 
يِِّبنَي  �لطَّ َو�آِلِه  ٍد،  مَّ ُمَ �َشيِِّدنَا  َعَلى  �لًّلُهمَّ  لِّ  َو�شَ ��ِشِدْيَن.  �لرَّ ِمَن  َو�ْجَعْلَنا  �ْلَعَمِل، 

ْيِن، �لًّلُهمَّ �آِمنَي. َوبَْعُد،،،، ِة �إَِل يَْوِم �لدَّ اِبيِح �ْلُهَدى، َوُقْدَوِة �ْلأُمَّ اِهِرْيَن، َم�شَ �لطَّ

متهيد: احلداثة ومنهجية االإ�سالم يف »حتريك احلياة«.
�أن  �عتربنا  �إذ�  �أنه  مفادها:  �فرت��شية  من  تنطلق  �لدر��شة  فهذه 
مع  وتعامله  �لإن�شان  و  للكون  روؤية  خالل  من  �حلياة  �حلد�ثة »م�سروع« يحرك 
من  فالبد  �إ�شالمية،  هناك »حداثة« غري  و�أن   ، وم�شتقبالاً  � حا�شراً �لأ�شياء،  عامل 
�أن تكون هناك »حداثة« �إ�شالمية، لها مقولتها ومفاهيمها �خلا�شة بها ف »حتريك 
�إننا  بل  و�حلياة،  و�لكون  لالإن�شان  �لتميزة  من »روؤية« �لإ�شالم  ونابعة  احلياة«، 
نرى، من وجهة نظرنا، �أن وجود هذه »احلداثة االإ�سالمية« ف »حتريك احلياة« 
به  ا  مرتبطاً بالإ�شالم،  ا  لزماً  � �أمراً ذلك  نرى  ا،  جميعاً وكونها »حداثة« لالإن�شانية 
للوجود  لي�س »م�سروع« ترقية  فهو  ثم  �خلامت؛ ومن  �لدين  باعتباره  �لرتباط  �أ�شد 
�أزمانها)))، يعمل على »ترقية  �لإ�شالمي فح�شب، بل لالإن�شانية كلها على �متد�د 
ا، حالاً  وُخُلقاً ا  َخلقاً ا،  الكمال« مادة وروحاً بها ف »مدارج  وجودها«، و�لرتقاء 

ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   تعال: چ  قوله  مقت�شى  وهو   ، وماآلاً

�لدين  هو  �إذ  زمان؛  كمثله  �لدين "�لإ�شالم" لي�س  هذ�  زمان  �أن  �لإ�شالمية،  �لعقيدة  ف  �لقرر  من  �إذ   -(
�خلامت، فال ينح�شر ف زمن �لبعثة �لنبوية، ول ف �لفرتة �لتي ��شتغرقتها ح�شارتها، و�إمنا ميتد لي�شمل كل 
زمان ياأتي بعده حتى تنتهي �حلياة. ينظر ف تقرير هذه �حلقيقة، و�شرح �أبعادها �لفل�شفية: �حلق �لإ�شالمي 

ف �لختالف �لفكري، د. طه عبد �لرحمن، �شـ5) وما بعدها.
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يقت�شي  معنى  فـــ »�ل�شهادة«   ((٤٣ چ )�لبقرة:  ڄڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

هي  �حلياة«،  ف »حتريك  وقيمه  �لعرفية  و�أن�شاقه  �إ�شالمها  خالل  �لأمة،من  كون 
�لرجَع و�ليز�ن، �لذي تتطلع �إليه �لب�شرية، حينما تفقد »�لعنى«، وت�شل »�لق�شد«، 

وتبتعد عن »�لرجعية«.
على  مفهوم:»االئتمان  �ل�شياق  هذ�  ف  �لإ�شالم  قيم  �أهم  من  ولعل 
امل�ستقبل« با ي�شيفه هذ� �لفهوم من وعي ح�شاري ف»حتريك �حلياة«؛ ذلك �أن 
�ل�شلم، ف �لنظور �حل�شاري �لإ�شالمي، لي�س مطالباًا با�شت�شر�ف �ل�شتقبل روؤية 

ا!! قال تعال: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ا فقط، بل هو موؤمتن عليه �أي�شاً وتخطيطاً
ففي   ((٨ چ )�حل�شر:  ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
َمْت ِلَغٍد« �أمر بالنظر �إل ما يقدمه �لإن�شان لبناء  ا َقدَّ قوله تعال: »َوْلَتنُظْر َنْف�ٌس مَّ
�لآخر،  �ليوم  قريباًا، وقد ميتد حتى  م�شتقبله »لغد« ذلك »الغد« �لذي قد يكون 
اَعُة  َقاَمِت �ل�شَّ  : »�إِن  ف حركة م�شتقبلية مو�شولة))). ولعل ف حديث �لنبي 
رو�ية:  وف  َفْليَْفَعْل،  يَْغِر�َشَها  حتى  يَُقوَم   َ �ألَّ ��ْشَتَطاَع  فاإن  َف�ِشيَلٌة،  �أََحِدُكْم  َوِبيَِد 
َفْليَْغِر�ْشَها«))) خرَي دليل على �ل�شعور بال�شوؤولية جتاه حركة �ل�شتقبل، يقول �لإمام 
�لأئمة  من  بع�ٍس  منه على  �حلكمة  �أن ذكر خفاء  بعد  �حلديث،  �شرح  �لُناوي ف 
�لأعالم: »و�حلا�شل: �أنه مبالغة ف �حلث على غر�س �لأ�شجار وحفر �لأنهار؛ لتبقى 
هذه �لد�ر عامرة �إل �آخر �أمدها �لحدود �لعدود �لعلوم عند خالقها، فكما غر�س 
�لدنيا  يبق من  لينتفع، و�إن مل  فاغر�س لن يجيء بعدك  به،  فانتفعت  لك غريك، 
ف�شاأله: »َمتى  �لدقيقة، حينما جاءه رجل  �لنبوية  �لإ�شارة  �إل �شبابة«)٣)، وكذلك 

�لدر��شات �ل�شتقبلية ف عامل �ل�شلمني، د. �شيف �لدين عبد �لفتاح، �شـ٤٤٨.  -(
و�لإمام   .(٣00٤ رقم:  حديث   ،(9(/٣ مالك،  بن  �أن�س  حديث  من  �ل�شند،  ف  �أحمد  �لإمام  رو�ه   -(
�لبخاري ف �لأدب �لفرد، )/٨6)، حديث رقم: ٤79. و�بن �لأعر�بي ف معجمه )/)) عن ه�شام 
ج))/ �لقاري  عمدة  ف  �لعيني  �لإمام  وقال  م�شلم.  �شرط  على  �شحيح  �شند  وهذ�   . عنه  زيد  بن 

�س55): »وذكره علي بن عبد �لعزيز ف �لنتخب باإ�شناد ح�شن عن �أن�س ر�شي �ل تعال عنه«.
�أي: بقية ل قيمة لها.   -٣
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�أن  �إل  �إ�شارة  ذلك  ففي  لها؟«)))،  �أَْعَدْدَت  : »َوَماَذ�  �لنبي  فقال  اعُة؟«،  �ل�شَّ
�لعناية بال�شتقبل، �إمنا تكون بالإعد�د و�لعدة له، و�أن �لإن�شان �ل�شلم موؤمتٌن على 
م�شتقبله و�متد�د  ت�شكيل  قادر على  �ل�شلم  �أن  لَتوؤكد  �لنبوية  �ل�شنة  �إن  بل  ذلك، 
فعله حتى بعد �لوت، وذلك بالولد �ل�شالح، نبت �ل�شتقبل، و�ل�شـدقة �لارية، 
��شتمر�ر �لمتد�د و�لفعل و�لأثر بعد �لوت، و�لعلم �ل�شتد�م �لد�ئم �لعطاء، فقال 
َدَقٍة َجاِريٍَة، �أو ِعْلٍم  ْن�َشاُن �ْنَقَطَع عنه َعَمُلُه �إل من ثاََلثٍَة: �إل من �شَ : »�إذ� َماَت �ْلإِ

اِلٍح يَْدُعو له«))). يُْنَتَفُع ِبِه، �أو َولٍَد �شَ
-من خالل ��شتقر�ء ن�شو�س �لوحي، قر�آناًا  ومن ثم ياأتي هذ� �لبحث ماولاً

و�شنة-: 
ودللت،  معان  من  يتيحه  وما  امل�ستقبل«،  على  مفهوم »االئتمان  حتليل   
ا  ر�بعاً  � بعداً ي�شيف  حيث  �لإ�شالمي؛  �حل�شاري  �لبناء  ف  قيمته  وتو�شيح 
�لن�س على  تنزيل  �لو�قع، وفقه  �لن�س، وفقه  فقه  بعد  �لفقه �حل�شاري،  ف 
من  �لفهوم  بهذ�  يرتبط  ما  وحتليل  �ل�شتقبل،  على  �لئتمان  فقه  ثم  �لو�قع، 
مقولت، وما يتعالق معه من مفاهيم �أخرى، مثل: »العون الرباين« و »التوفيق 
»احلركة  و  احلي«  »ال�سعي  و  »اال�ستخالف«  و  الكوين«  »االإيثار  و  االإلهي« 
امل�سوؤولة« و »اعتبار املاآل« و »التدبر واالعتبار« و »فقه ال�سنن« و »ال�سهود 

احل�ساري«...�لخ )هذ� من باب �لتف�شري �لو�شوعي لل�شنة).
�لادية  باأ�شوليتها  �لعالية  �حل�شارة  لي�شت  �إ�شالمي،  ح�شاري  مفهوم  بناء   
ا �إليه من �حل�شارة �لإ�شالمية، بعد �أن �رتفعت �شيحات تنبئ باأن  باأقل �حتياجاً
متفق عليه، �شحيح �لبخاري، كتاب: ف�شائل �ل�شحابة، باب: مناقب عمر بن �خلطاب، ٣٤9/٣)، حديث   -(
 ،(0٤/)٣ �أحب،  من  مع  �لرء  باب:  و�لآد�ب،  و�ل�شلة  �لرب  كتاب:  م�شلم،  و�شحيح   .٣٤٨5 رقم: 

حديث رقم: 6٣9).
رو�ه م�شلم ف �شحيحه، كتاب: �لو�شية، باب: ما يلحق �لإن�شان من �لثو�ب بعد وفاته، 55/٣))،حديث   -(

رقم: )6٣).
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�لعامل قد ��شتنفد طاقات �حلياة ب�شورة قد ل تدع للم�شتقبل �شيئاًا، ف دعوة 
مع  �لتعامل  �أح�شنا  لو  �لإ�شالم،  �أن  ل�شك  جديدة«،  اإن�سانية  �إل »حداثة 

�لوحي، �شيكون هو فار�س حلبتها.
وف هذ� �ل�شياق تاأتي هذه �لدر��شة، ل لتثبت �أن �لإ�شالم ميلك ف �أن�شاقه 
امل�ستقبل«  »بناء  احلياة« و  ف »حتريك  خا�شة  طبيعة  ذ�  قيميًّا  ا  منوذجاً �لعرفية، 
� وتعقالاً  تعبداً بربه،  �لإن�شان  �لغاية ف و�شل  �إل »ترقية الوجود«، ويبلغ  يهدف 
ا و�إح�شاناًا،  ا، كما يبلغ �لكمال ف و�شل �لإن�شان باأخيه �لإن�شان، تعارفاًا وتر�حماً وتخلقاً
� و�ئتماناًا، فال  ا و��شتثماراً �نتفاعاً �لتعامل مع مفرد�ت �لكون،  �لنتهى ف  يبلغ  كما 
�لتحليل و�لقارنة  لتثبت، من خالل  بل  لتثبت ذلك فح�شب،  �لدر��شة  تاأتي هذه 
احلياة«  ف »حتريك  قيميًّا  ا  منوذجاً منلك  �أننا  �حل�شارية،  و�لقولت  �لفاهيم  وبناء 
كلها)))،  �لب�شرية  حتتاجه   ،� ا« جديداً حداثيًّ ميثل »خطاًبا  وم�شتقبلها،  حا�شرها 
� عن �حلد�ثة �لغربية،  لناه ف حياتنا، ثم �أح�شنا تقدميه، و�لتعريف به؛ بعيداً �إذ� فعَّ
املحيط/ من  )بدًءا  �لأ�شياء  ومع  �لإن�شان  مع  �لتعامل  ف  وتطرفاتها  و�أزماتها، 
املجال ال�سغري، باأزهاره وثماره، وانتهاء اإىل الكون/الف�ساء الكبري، ببحاره 
من  �ليوم  �لأر�س  تعانيه  فيما  ُمالحٌظ  فيه). وهذ�  �سيء  وكل  وطبيعته  واأفالكه 
�لتلويث و�لتخريب و�لعبث، و فقد�ن »التوازن« و »التناغم« ب�شبب �لمار�شات 
�أطلقت »قيم  الكونية«حيث  منظومة »القيم  �إن�شان  بها  يقوم  �لتي  �خلاطئة، 
�لعمالقة،  �ل�شركات  يد  و�ل�شتهالك،  و�لربح  العوملة«و»منظومات« �لإنتاج 
قيمة »االئتمان  عن   � بعيداً �أر�دت،  وكيفما  �شاءت  حيثما  وت�شوق،  ت�شتثمر  �لتي 
االأر�س،  وميلك  الطبيعة،  ي�سود  االإن�سان  اأن  م�شلمة:  امل�ستقبل« وحتت  على 

و�إن كانت هذه "�حلد�ثة "من جذور ح�شارة غري غربية، ولي�س ف ذلك �شعي لإحالل �لركزية �لإ�شالمية   -(
مل �لركزية �لغربية، �أي: �إعادة �إنتاج لركزية معكو�شة، تدعو �إليها حد�ثة جديدة، كما يتوهم �لبع�س؛ 
من هذه  مينع  ما  و�لجاهدة،  و�لرت�حم  و�لتعارف  و�لإح�شان  �لعدل  قيم:  من  �لإ�شالم  لأن ف حد�ثة 

�لركزية. 
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ا له، فكان ما كان من �لأخطار �لتي تهدد  واأن الطبيعة اأََمة لالإن�سان، ولي�ست اأُمًّ
ا بعد يوم فر�س حياة  تتقل�س يوماً ا؛ حيث  �لطبيعية و�لأر�س جميعاً �حلياة و�لبيئة 
�لكائنات �حلية، بعدما عبثت �لتقنية بالإن�شان، و�أف�شدت �لطبيعة))). يقول �آل جور 
�لنظام  �ليز�ن))): »يتعر�س  �لأر�س ف  كتابه  �لأ�شبق ف  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب 
�ل�شناعية  �حل�شارة  مع  عنيف  ل�شد�م  �لأر�س  لكوكب  �لإيكولوجي)�لبيئي) 
�حلديثة بو�شعها �لتنظيمي �لر�هن، �إن �ل�شر��شة �لتي يتم بها عدو�ن هذه �حل�شارة 
على ظ �لأر�س يدعو �إل �لهلع، و�لنتائج �لرهيبة �لرتتبة على ذلك حتدث ب�شرعة 
و��شتغالله  �لطبيعة،  عامل  على  �لهيمنة  على  �إدر�كها  على  قدرتنا  تتحدى  بالغة، 
لتحقيق مكا�شب على �لدى �لق�شري، فاإن هذه �لقوة �لتدمريية �لاحقة �شتظل تلحق 
ح�شاريًّا  ا  امل�ستقبل« مفهوماً على  يكون »االئتمان  وبذلك  بالأر�س«.  �خلر�ب 
�إ�شالميًّا، نحتاج �إل �لوعي به و تفعيله ف �شعينا لتحريك �حلياة، بعد �أن �رتفعت 
للم�شتقبل  تدع  ب�شورة قد ل  �حلياة  ��شتنفد طاقات  �لعامل قد  باأن  تنبئ  �شيحات 

�شيئاًا، وبعد �أن �رتفعت �شيحات متهد لنا، و�ل �أعلم.


ينظر ف �أزمة �لأر�س ف منظومة "�لقيم �لكونية"و�لتحليل �لنقدي لها: ما كتبه �آل جور، نائب �لرئي�س   -(
�لأمريكي ف كتابه �لقيم: �لأر�س ف �ليز�ن، �لإيكولوجيا وروح �لإن�شان، وقد حتدث فيه عن "�لقيم 
�لن�شاز �لتي تقيمها �حل�شارة �لغربية �لعا�شرة مع �لكون بكل ما فيه "، و "�لغطر�شة �لفكرية �لتي ل ترى 
ف �لو�رد �لطبيعية للكون �شوى �أنها �شلع جمانية غري مدودة "، و "�لعدو�ن �حل�شاري غري �ل�شبوق 
و�إدمان  للبيئة،  �لت�شارع  و�لتدمري  بالطبيعة،  �لتالعب  �إل:  �أدت  قيم  �أنها   � �لطبيعة "ذ�كراً عامل  على 
�ل�شتهالك، وتدمري قدرة �لأر�س على �لعطاء ف �ل�شتقبل، فاأ�شبحنا ف �لنهاية نعي�س على "�لأر�س 
�خلر�ب"، ويوؤكد ذلك �لدر��شات �لتي ظهرت ف �أو�خر �ل�شبعينات من �لقرن �لع�شرين، ثم �متدت 
�أمثال: هايدغر، وهابرما�س، وجونا�س، وبول ريكور،  حتى وقتنا هذ� على يد �لفال�شفة �لغربيني، من 
�إياها  �أورثنا  �لتي  �لطبيعة  �لفقِرة عن  �لت�شور�ت  �إل هجر  لتدعو  وكاترين لرير...�لخ وكلها جاءت 
منا  يعي�س كل  و�أن  �لبيئة)،  مع  �لتو��شلية  �لطبيعة)�لأخالقية  مع  بنَّاءاً   � نقيم حو�راً و�أن  �لغربي،  �لرت�ث 
بالطريقة �لتي يتيح بها �أن ت�شتمر �حلياة من بعده، و�أل تكون نتائج �أعماله مدمرة لهذه �حلياة �لإن�شانية ف 

�ل�شتقبل.
�شـ69)  -(
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املحور االأول: االئتمان على امل�ستقبل... الداللة وبناء املفهوم.
م�شطلح: »ا�ست�سراف  �لأخرية،  �لآونة  ف  �حل�شارية،  �لدر��شات  ف  �شاع 
�لأفعال،  ماآلت  ف  و�لنظر  �ل�شتقبل،  مر�عاة  وجوب  على  للدللة  امل�ستقبل« 
بـ »االئتمان  ذلك  عن  �لتعبري  �آثرت  وقد  �حل�شارية.  للحركة  �لو�عي  و�لتخطيط 
على امل�ستقبل«؛ �إذ �إن كلمة »االئتمان« حتمل ف طياتها من �لدللت ما ل حتمله 
�إل  �لنظر  معاين:  على  تدل  �لعجمي  بنائها  ف  فالأخرية  كلمة »اال�ست�سراف« 
كلمة »االئتمان«  وتوقعه))).�أما  منه،  و�لدنو  �إليه،  و�لتطلع  به،  و�لب�شر  �ل�شيء، 
فهي ماأخوذة من »االأمانة« �أي: ما يوؤمتن عليه �لإن�شان، وما يقت�شيه ذلك من �حلفاظ 

تاأديته، قال تعال: چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    عليه، و�لقيام بحقه حتى يتم 
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ۅ  چ)�لن�شاء: 5٨)، وقال تعال: چ 

ڤ  ڦ  ڦ   چ)�لأنفال: 7))، فهي مادة تتعلق ف حقلها �لدليل، بعدة 

وح�سن  بحقه،  والقيام  ال�سيء،  على  احلفاظ  حول:  غالبيتها  ف  تدور  معان، 
تاأديته.

ا على ذلك ميكن �لقول: �إن مفهوم: »االئتمان على امل�ستقبل« ف  وتاأ�شي�شاً
بنائه �لتنظريي، يعد »مفهوًما منظومًة«))) يحرك ف �إطاره جمموعة من �لدللت 

�لحورية، �أهمها ثالثة: 
اأواًل: وجوب �لنظر �إل �ل�شتقبل و�لوعي به، وهو ما يحمله م�شطلح »ا�ست�سراف 
معاين: »الفاعلية«و»امل�سوؤولية«و» من  عليها  يزيد  ما  �إل  امل�ستقبل« بالإ�شافة 
دللتها  لها  �لعاين  هذه  �أن  �شك  ول  لفظ »االئتمان«،  يقت�شيها  �لتي  املحا�سبة« 

ينظر: تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س، لالإمام �لزبيدي، ٣)/505 وما بعدها.  -(
�، بل ي�شتبطن ف بنائه "منظومة "متكاملة  "�لفهوم �لنظومة "م�شطلح ي�شري �إل �أن "�لفهوم" لي�س مفرداً  -(
من �لفاهيم و�لدللت، بحيث ل ميكن فهمه �أو تلم�س قيمته ف بنية �لعلم �إل من خالل حتليل ما يرتبط 
بهذ� �لفهوم من "مقولت"وما يتعالق معه من مفاهيم.ينظر: �لعالقات �لدولية ف �لإ�شالم، د. �شيف 

�لدين عبد �لفتاح، �شـ))6.
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ا  �رتباطاً �أكرث  امل�ستقبل«  على  م�شطلح »االئتمان  فيكون  �حل�شارية،  �حلركة  ف 
بـ »منظومة املفاهيم االإ�سالمية« من م�شطلح »ا�ست�سراف امل�ستقبل« �خلايل من 
معاين: »الفاعلية« و »امل�سوؤولية« و »املحا�سبة« مما يعني �أن �ل�شتقبل ف �لنظور 

�لإ�شالمي وديعة، يحا�شب حاملها على �لتفريط فيها!!.
ثانًيا: وجوب �للتز�م ف �لوعي بهذ� �ل�شتقبل �لوؤمتن عليه �ل�شلم، بالعايري 
بكل  �حل�شاري،  للفعل  و�حلاكمة  و�ل�شابطة  �لإن�شان،  حلركة  �لوجهة  و�لو�زين 
يعمل  �أن  يقت�شي  �إذ  لفظ »االئتمان«  يقت�شيه  ما  هو  وهذ�  و�متد�د�ته،  تنوعاته 
�لإ�شالم ومقا�شده ف »حتريك  �ل�شتقبل وفق روؤية  �أن تكون حركة  �ل�شلم على 
احلياة« من خالل فقه �إ�شالمي �شغوف بـ »التوازن والتجرد«، و»اأداء احلقوق«، 
و »مراعاة احلرمات، ورفيع االأذواق«، و »اأخالق البذل و االإيثار«، و »ا�سطناع 
و  احل�ساري«،  الطغيان  »حماربة  و  وبذله«،  الف�سل  »ابتغاء  و  املعروف«، 
احل�ساري،  والبغي  الت�سليل  األوان  عن  بعيًدا  و  العمراين«،  »اال�ستئثار 
واأخالقياته املدمرة للحياة يف حا�سرها وم�ستقبلها«؛ فال�شلم لي�س بال�شائب، و 
ل ي�شت�شرف م�شتقبله عرب عقالنية م�شة، و�إمنا هو مكوم، بعد ن�شو�س �لقر�آن 
�لكرمي، باحلديث، يخ�شع لل�شحيح منه، ولبد، ذلك...�أو �لتخبط كما قال مالك 
�أن�س رحمه �ل: »ما قلت �لآثار ف قوم �إل كرثت فيهم �لأهو�ء«)))، ويجمع  بن 
ذلك كله حديث �أبي هريرة، �أن ر�شول �ل ، قال: »ل يوؤمن �أحدكم حتى يكون 
ا لا جئت به«))) �أي: ل يكون �لعبد موؤمناًا حتى يخرج عن د�عية هو�ه ف  هو�ه تبعاً
�، كما هو عبد  �ختياراً � ل  ليكون »عبداً ؛  �حلياة، حالاً وماآلاً يحياها ف  كل حركة 
�«)٣)، فما من �شيء-كما يقول �لر�غب �لأ�شبهاين-: »�إل و�إذ� تعاطاه  ل ��شطر�راً

�لفقيه و�لتفقه، للخطيب �لبغد�دي، )/٣٨٣.  -(
�شفيان وغريه،  بن  �لبخاري، ٣)/٨9)): "�أخرجه �حل�شن  �شرح �شحيح  �لباري،  �بن حجر )فتح  قال   -(

ورجاله ثقات، وقد �شححه �لنووي ف �آخر �لأربعني".
�لو�فقات ف �أ�شول �ل�شريعة، لالإمام �ل�شاطبي، )/ 6٨).  -٣
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ا  � ل، م�شتحقاً �لإن�شان على ما يقت�شيه حكم �ل تعال، كان �لإن�شان ف تعاطيه عابداً
ُعها ِف  لثو�به، كما قال �لنبي ل�شعٍد: "�إنََّك لَُتوؤَْجُر ِف كلِّ �شيٍء حتى �للقمُةِ تَ�شَ
فِّ �مر�أِتك)))«، وماطبته  ل�شعد بذلك لا َعَرف منه �أنه ير�عي ف �أفعاله حكم 
منه  يُوؤكل  ُثمَّ  ا،  َغْر�شاً َغَر�َس  ُم�ْشِلٍم  من  : »ما   قال �لوجه  تعال. وعلى هذ�  �ل 

َدَقٌة )))«)٣). �شيٌء �إل كان له �شَ
ياأخذ  ول  �لإ�شالم،  ب�شمة  له  و�لتخطيط  بال�شتقبل،  �لوعي  يت�شم  ل  ثالًثا: 
من  يتم  �لذي  املرجعي«  »االإطار  بـ »املعيار« و  �لتزم  �إذ�  �إل  منه،  م�شروعيته 
.و�لإ�شالم، ف هذ�  خالله »حتريك احلياة« ف م�شريتها و�شريورتها، حالاً وماآلاً
�لجال، يقدم ثالثة مفاهيم، متثل �لعيار و�لإطار �لرجعي لكل حركة ف �حلياة، 

، وهي:  � وم�شتقبالاً حا�شراً
مفهوم »اال�ستخالف« �لذي يحدد م�شار هذه �حلركة، وفق مر�د �ل ف �أمره   

ونهيه.
مفهوم »التزكية« �لتحكمة ف و�شائل هذه �حلركة، بحيث يُر�عى فيها: »حق   

�لنف�س« و»حق �لغري«.

ورد �حلديث برو�يات متلفة، منها: ما ف �لبخاري من حديث �َشْعِد بن �أبي َوقَّا�ٍس : "�أَنَّ َر�ُشوَل   -(
َعُل ف فِّ �ْمَر�أَِتَك")�شحيح  ِ �إل �أُِجْرَت عليها، حتى ما جَتْ ِ  قال: �إِنََّك لَْن تُْنِفَق نََفَقةاً تَْبَتِغي بها َوْجَه �لَّ �لَّ
�لبخاري، كتاب: �لإميان، باب: ما جاء �أن �لأعمال بالنية و�حل�شبة، )/٣0، حديث رقم: 56 وف �شحيح 
م�شلم، كتاب: �لو�شية، باب: �لو�شية بالثلث، 50/٣))، حديث رقم: ٨)6)، ورو�يته: "�إِنََّك �إن تََذَر 
ِ �إل �أُِجْرَت بها  ُفوَن �لنا�س، َولَ�ْشَت تُْنِفُق نََفَقةاً تَْبَتِغي بها َوْجَه �لَّ َوَرثََتَك �أَْغِنيَاَء َخرْيٌ من �أَْن تََذَرُهْم َعالَةاً يََتَكفَّ

َعُلَها ف فِّ �ْمَر�أَِتَك". ْقَمُة جَتْ حتى �للُّ
ورد �حلديث ف �شحيح �لبخاري، ف مو�شعني، كتاب: �لز�رعة، باب: ف�شل �لزرع و�لغر�س �إذ� �أُكل   -(
ا، َفيَاأُْكُل منه َطرْيٌ، �أو  ا، �أو يَْزَرُع َزْرعاً منه،)/7)٨، حديث رقم: 95))، ولفظه: "َما ِمن ُم�ْشِلٍم يَْغِر�ُس َغْر�شاً
َدَقة"، وكتاب �لأدب، باب: رحمة �لنا�س بالبهائم، ٣٨/5))، حديث  �إِْن�َشاٌن، �أو بَِهيَمٌة، �إل كان له ِبِه �شَ
و�لزرع، )/٨٨))،  �لغر�س  ف�شل  باب:  �ل�شاقاة،  كتاب:  م�شلم،  �لإمام  نحوه  و�أخرج  رقم: 5666. 
َد�بٌَّة، ول  �إِْن�َشاٌن، ول  َفيَاأُْكَل منه  ا،  يَْزَرُع َزْرعاً ا، ول  يَْغِر�ُس ُم�ْشِلٌم َغْر�شاً حديث رقم: )55)، ولفظه: ل 

َدَقٌة". �َشْيٌء، �إل كانت له �شَ
تف�شيل �لن�شاأتني وحت�شيل �ل�شعادتني، للر�غب �لأ�شبهاين، �شـ55).  -٣
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وفق  �حلياة  هذه  ف  �ل�شلم  حركة  �ن�شباط  هي  مفهوم »اال�ستقامة« �لتي   
من  منطلقة   ، وماآلاً ،حالاً  وعمالاً ا  علماً حركته،  فتكون  و�شرعته،  �ل  منهج 
كل  فتكون  منه،  �ل�شتمد�د  ومناهج  بقا�شده،  ومن�شبطة  �لوحي،  معارف 

اأقواله واأفعاله، واأحواله ونياته، واقعة هلل، وباهلل، وعلى اأمر اهلل.
فهي مفاهيم ثالثة: »اال�ستخالف« و»التزكية« و »اال�ستقامة«، جميعها ي�شكل 
� مرجعيًّا تن�شد بحركة �ل�شلم ف وعيه �ل�شتقبلي، كما متثل »�سوابط  � و�إطاراً معياراً
متوت.  ل  وفاعلية  ين�شب،  ل  عطاء  �لإن�شانية،ف  �حل�شارة  ل�شتمر�ر  اأ�سا�سية« 
ويتاأ�ش�س على ذلك �أن مرجع �لوعي »بامل�ستقبل« ف �لت�شور �لإ�شالمي، �إذن، 
�شابط،  ول  قاعدة  بال  الب�سري«  �إل »العقل  ولي�س  والهوى«  �إل »الراأي  لي�س 
�ل،  دين  من  باأ�شل  مكومة  غري  �لنا�س  يت�شورها  كما  �إل »امل�سلحة«  ولي�س 
ولي�س �إل �أي �عتبار �آخر، غري �عتبار و�حد هو»الوحي« �لع�شوم، قر�آناًا و�شنة، 
با ي�شعه من �شو�بط ومو�زين تتحكم ف كل �شاأن من �شوؤون �حلياة، حالاً وماآلاً 

و�ل �أعلم.


ومما يجب �لتنبه �إليه هنا �أن م�شوؤولية �ل�شلم جتاه حركة �ل�شتقبل، ��شت�شر�فاًا 
�شة على عنا�شَر معاندٍة للقدر،  ا بالغيب �لنهي عنه، ول موؤ�شَّ و�ئتماناًا، لي�شت رجماً
جوهرها  ف  ل،  حَتَمُّ م�شوؤوليُة  هي  بل  يُظن،  قد  كما  و�لو�قع،  للزمن  خرقاًا  ول 
عنا�شر حركة تفكريية وعملية، تنطلق من �لوعي بال�شنن �لفاعلة، و�حلاكمة حلركة 
وفق »روؤية«  �ل�شتقبل،  لت�شكيل  �ل�شعي  �إل   ،� و�عتباراً  � تدبراً و�لأحياء،  �حلياة 
�حلياة،  حتريك  ف  و»قيمه«  �لكون،  عمارة  ف  و»مقا�سده«  للعامل،  �لإ�شالم 
على �متد�دها ف �لأزمان، عبادةاً ل، وتعبيَد �لدنيا له. ولتاأكيد ذلك نحتاج �إل 

�أن نقف عند مفهومي: »الغيب«و»القدر«: 
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اأواًل: مفهوم الغيب: 
العيون  عن  غاب  ما  كل  على:  يدل  �لعجمي  بنائه  �أ�شل  ف  �إن »الغيب« 
ف  جاء  عامل »ال�سهادة«كما  يقابل  ما  على  يطلق  �لعقدي  بنائه  وف  وا�سترت)))، 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   �لقر�آن �لكرمي، نحو قوله تعال: چ  �آيات كثرية من 
 ((05 وئچ)�لتوبة:  وئ     ەئ   ەئ   ائ      ائ   ى   ى         ې   ېې  

ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   وقوله: چ 
كان  و�إذ�   .(9  –  ٨ کچ)�لرعد:  ک     ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   
�لإدر�ك �حل�شي  �لو�قع حتت  �لادي،  �لوجود  عامل »ال�سهادة« يطلق على: ذلك 
قابل  �لذ�ت،  معقول  �أنه  خ�شائ�شه  ومن  حتته،  يقع  �أن  ميكن  �لذي  �أو  لالإن�شان، 
بالغيب: »ما غاب عن  �لر�د  فاإن  �ل�شهود،  �أ�شباب  تو�فرت  �إذ�  لل�شهود �لإن�شاين 
�حلو��س مما ل يو�شل �إليه �إل باخلرب دون �لنظر، كوجوب �لبعث، ووجود �لنة، 
غيباًا حقيقة،  يكون  فال  �لنظر  ب�شحيح  يدرك  ما  �أما  ونعيمها وعذ�بها و�حل�شاب، 

فالغيب هو �لذي �أخرب به �لر�شول عليه �ل�شالم، مما ل تهتدي �إليه �لعقول«))).
ميتلك  ل  ما  على:  حقيقة  يطلق  �لعقدي  بنائه  �أن »الغيب«ف  ذلك:  ومعنى 
ميتد  �إذ  �لادة،  عن  متعالية  معنوية  طبيعة  ذو  عامل  فهو  �لعرفية،  �أدو�ته  �لإن�شان 
�إل بخرب  �لعقل  �أن يقف عليه  �شهوده، فال ميكن  �لإن�شان و�إل  ما ور�ء علم  �إل 
وما  و�لنار،  و�لنة  وتف�شيله،  �لعاد  �أمور  من:  �ل  ر�شل  ل�شان  �لوحي »على  من 
�ل�شماء  ت�شقق  من  ذلك  قبل  وما  و�حل�شاب،  و�ليز�ن  �ل�شر�ط  من  ذلك  قبل 
و�نفطارها، و�نتثار �لكو�كب، ون�شف �لبال، وطي �لعامل وما قبل ذلك من �أمور 

ېئ         ېئ    ېئ   ۈئ   تعال: چ  قوله  ف  �لر�د  وهو  وعذ�به«)٣)،  ونعيمه  �لربزخ 
ينظر مادة: )غيب) ف: ل�شان �لعرب، لبن منظور، )/65٤، ومقايي�س �للغة، لبن فار�س، ٤0٣/٤،   -(

وتاج �لعرو�س، للزبيدي، ٣/٤97.
�أحكام �لقر�آن، �أبو بكر ممد بن عبد �ل �بن �لعربي،)/5)-6).   -(

مد�رج �ل�شالكني، بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�شتعني، لبن �لقيم، )/)٤0.  -٣



(09

بحيث  �لنظر،  ب�شحيح  �أو  باحلو��س،  يدرك  ما  �أما   .((6 چ)�لن:  ىئ    ىئ   ىئ  
ميكن »ا�ست�سرافه«، و»اإدراك غاياته وماآالته« فاإنه يُعد من عامل »ال�سهادة« و�إن 
ال�سهادة«  من »عامل  كان  وما  �أزمانه))).  بع�س  ف  �لإن�شان  عن  م�شترتاً�  غائباًا  كان 
�أموره،  وتدبر  فيه،  �لتفكري  من  مينع  ما  �لإ�شالمية،  �لقيم  منظومة  ثمة، ف  فلي�س 
�لتفكري،  هذ�  وجوب  تبنيِّ  الوحي«  �إن »ن�سو�س  بل  منه،  يُ�شتقبل  لا  و�لتخطيط 
مع  �لتعامل  على  �لقدرة  و�متالك  �لاآلت،  وتدبر  �لعربة،  و�لتقاط  و�شعياًا،  وعياًا 

�ل�شتقبل، وح�شن بنائه، وفق »مقا�سد االإ�سالم«.
حترمي »الكهانة«و»العرافة«و»والتنجيم«مثل  من  �لإ�شالم  ف  جاء  ما  و�أما 
اأُْنِزَل على  ِبَا  َكَفَر  َفَقْد  ِبَا يقول،  َقُه  َكاِهًنا،َف�َسدَّ اأو  اًفا  َعرَّ اأتى  : »من  قوله 
ٍد«))) فالتحرمي ف هذ�، ونحوه، �إمنا هو حترمي لكل حركة »عبثية«اأو»اأية قراءة  حُمَمَّ
ا عن �أطر �لنهاجية  ا، وخروجاً ا ومتويهاً خرافية« تتعامل مع �ل�شتقبل، كذباًا وتخليطاً
 � �عتباراً الكون«  مع  خالل: »التفاعل  من  �ل�شتقبل  مع  �لتعامل  �أما  وقو�عدها. 
�لعبودية ل تعال، و»قراءة الواقع«، و»فقه ال�سنن«، و»اإدراك  � ف خط  وتدبراً
وفعال،  و�ع  تعامل  وحتكيمها« فهو  القرائن  واملاآالت«و»اإعمال  العواقب 
باعتبارها �شنناًا �شرطية، يتحرك فيها �لفعل ب�شرطه، وكذلك يتحقق �لو�ب، وما 
ينتج عن ذلك من »قواعد«و»موازين«لفهم جريان �حلياة، و�شو�بط �لعمر�ن ف 

كل زمان ومكان.
ا بالغيب، ول يتاأ�س  فالوعي بال�شتقبل، �إذن، و�لندفاع �إل بنائه، لي�س رجماً
ينظر حديث �لإمام �بن تيميَّة عن "�لغيب �لطلق "وهو ما ل يتعلق به علم �أحد، ول ميكن �لطالع عليه �إل   -(
بوحي من �ل �شبحانه، و "�لغيب �لقيد "وهو "ما علمه بع�س �لخلوقات من �لالئكة �أو �لن �أو �لإن�س 
و�شهدوه، فاإمنا هو غيب عمن غاب عنه، و لي�س هو غيباًا عمن �شهده، و�لنا�س كلهم قد يغيب عن هذ� 
ا  � �أي: غيباًا عمن غاب عنه من �لخلوقني، ل عما �شهده، لي�س غيباًا مطلقاً ما ي�شهده هذ�، فيكون غيبا مقيداً

غاب عن �لخلوقني قاطبة. جمموع �لفتاوى، 6)/0)).
ا،  رو�ه �حلاكم ف �ل�شتدرك، )/٤9، حديث رقم: 5)، وقال: "هذ� حديث �شحيح على �شرطهما جميعاً  -(

من حديث �بن �شريين، ومل يخرجاه". 



((0

على عنا�شر م�شادفة، كما �أنه لي�س فعل �لأماين �لهائم ف خيالته وتهومياته، كما �أنه 
لي�س فعل �لتقليد لالآخر، بل هو فعل يقوم على ح�شن قر�ءة �لو�قع، و�لتدبر فيه، 

وقر�ءة �لتاريخ و�لعتبار به، و�لب�شر من ور�ء ذلك كله، بال�شتقبل، و�لعمل له.
ثانًيا: مفهوم القدر: 

�إن »القدر« ف مفهومه �لعقدي ل يخرج عن معنى: �أن كل �شيء ف �لكون، 
�شبحانه  له  ومعلوم  باإر�دته،  وو�قع   ، �ل  ملوق  هو  �إمنا  وم�شبباٍت،  �أ�شباباًا 
�ل  ر�شول  يقول  وقوعه)))  قبل  �لكتاب  �أم  ف  عنده  ومكتوب   ، وتف�شيالاً جملة 
�أَْلَف  ِبَخْم�ِشنَي  َو�ْلأَْر�َس  َماَو�ِت  �ل�شَّ يَْخُلَق  �أَْن  قبل  �خْلَاَلِئِق  َمَقاِديَر  �ل  : »َكَتَب 

�َشَنٍة«))).
حت    چ  �ل  �إمنا هو من  �أ�شباباًا وم�شبباٍت،  �لكون،  و�إذ� كان كل �شيء ف 
خت              مت  ىت  يت     چ)�لقمر: ٤9)، فاإن عالقة �لإن�شان �لكلف بالكون �إمنا هو تعاطي 
�لأ�شباب فيه، وعياًا و�شعياًا، فاإن كان تعاطيه لها وفق منهج �ل ف �أمره ونهيه، كان 
خرجت »�ل�شببات«عن  ثم  ومن  عا�شياًا؛  كان  �ل  منهج  خالف  كان  و�إن  ا،  طائعاً
�إمنا  عليهم  �لذي  و�إمنا  �لعباد،  مقدور  من  لي�شت  لأنها  �لتكليف؛  خطاب 
هو»�لت�شبب« �أي: حت�شيل �لأ�شباب، وتعاطيها وفق منهج �ل؛ لي�شعد من ي�شعد، 
قال  به«كما  مقطوع  ال�سريعة  من  املعنى  هذا  �شقي. »وا�ستقراء  من  وي�شقى 
�ل  �لقيم: »�إن  �بن  �لإمام  يقول  �لأمة  �إجماع  عليه  ما  وهو  �ل�شاطبي)٣)،  �لإمام 
�، وجعل �لأ�شباب مل حكمته ف  ا وقدراً �شبحانه ربط �لأ�شباب ب�شبباتها �شرعاً
فاإنكار  وت�شرفه؛  ملكه  ومل  �لقدري،  �لكوين  و�أمره  و�ل�شرعي،  �لديني  �أمره 
ينظر: �لإبانة عن �شريعة �لفرقة �لناجية وجمانبة �لفرق �لذمومة، تاأليف: �أبو عبد �ل عبيد �ل بن ممد بن   -(

بطة �لعكربي �حلنبلي، )/)٤) وما بعدها، وفتح �لباري، ))/509.
رو�ه م�شلم ف �شحيحه، كتاب: �لقدر، باب: حجاج �آدم ومو�شى عليهما �ل�شالم، 0٤٤/٤)، حديث   -(

رقم: 65٣).
�لو�فقات، )/ )9) وما بعدها.  -٣



(((

و�لفطر،  �لعقول  ف  وقدح  لل�شروريات،  جحد  و�لطبائع  و�لقوى  �لأ�شباب 
ومكابرة للح�س، وجحد لل�شرع و�لز�ء، فقد جعل �شبحانه م�شالح �لعباد، ف 
و�لنو�هي  و�لأو�مر  و�لكفار�ت  و�حلدود  و�لعقاب  و�لثو�ب  ومعادهم  معا�شهم 

ا بها«))).  ا بالأ�شباب قائماً و�حلل و�حلرمة، كل ذلك مرتبطاً
ومعنى ذلك: �أن �لكون بكل ما فيه من �شنن تتحكم ف �شريورة �حلياة، لي�س 
� من �أقد�ر �ل، و�شمن م�شيئته �لإلهية �ل�شاملة �لتي بنت �لكون كله على  �إل قدراً
حكمة، وجعلته على �شنن وعلل و�أ�شباب، فهي من تدبري �ل ، ولي�شت ��شتقاللاً 
عن هذ� �لتدبري، وما على �لإن�شان �إل �لتعامل مع هذه �لأ�شباب، و»دفع االأقدار 
بع�سها ببع�س«، و«»مغالبة قدر بقدر«، و»الفرار من قدر اهلل اإىل قدر اهلل«))) مما 
�لتعامل مع �ل�شتقبل ��شت�شر�فاًا و�ئتماناًا، و�لعبور نحو  مينحنا �لقدرة على ح�شن 
ا �لنهجية �لإ�شالمية �ل�شحيحة  عنا�شر �لفاعلية و�لتمكني، يقول �بن �لقيم، مو�شحاً
ا  م�شت�شلماً يكون  من  ل  للقدر  ا  منازعاً يكون  من  �لقدر: »و�لرجل  مع  �لتعامل  ف 
ببع�س،  بع�شها  �لأقد�ر  بدفع  �إل  معا�شهم  ف  �لعباد  م�شالح  تتم  ول  �لقدر،  مع 
باحل�شنة  قدره،  من  �ل�شيئة، وهي  تدفع  �أن  �أمر  تعال  و�ل  معادهم؟!  فكيف ف 
وهي من قدره، وكذلك �لوع من قدره و�أمر بدفعه بالأكل �لذي هو من قدره، 
مات،  حتى  �لأكل  بقدر  دفعه  على  قدرته  مع  �لوع  لقدر  �لعبد  ��شت�شلم  ولو 
مات عا�شياًا، وكذلك �لربد و�حلر و�لعط�س كلها من �أقد�ره، و�أمر بدفعها باأقد�ر 
ت�شادها، و�لد�فع و�لدفوع و�لدفع من قدره، وقد �أف�شح �لنبي عن هذ� �لعنى 
ِقي بها،  كل �لإف�شاح؛ �إذ قالو� يا ر�شول �ل: �أََر�أَْيَت �أَْدِويَةاً نََتَد�َوى بها، َوُرقاًى نَ�ْشرَتْ

�شفاء �لعليل ف م�شائل �لق�شاء و�لقدر و�حلكمة و�لتعليل، �شـ٨٨).  -(
وتلك هي �لقولة �ل�شهورة لعمر بن �خلطاب، حينما �أر�د �أن يخرج �إل �ل�شام، وقد وقع بها �لطاعون،   -(
ِ؟!! فقال ُعَمُر لو َغرْيَُك َقالََها يا �أَبَا ُعَبْيَدَة،  � من َقَدِر �لَّ �ِح : "�أَِفَر�راً ا، فقال �أبو ُعَبْيَدَة بن �ْلَرَّ فاأفل ر�جعاً
ِ �إل َقَدِر �ل"متفق عليه، رو�ه �لبخاري ف �شحيحه، كتاب: �لطب، باب: ما يذكر  نعم نَِفرُّ من َقَدِر �لَّ
�لطاعون  باب:  �ل�شالم،  �لطاعون، 6٣/5))، حديث رقم: 5٣97، وم�شلم ف �شحيحه، كتاب:  ف 

و�لطرية و�لكهانة، 7٤0/٤)، حديث رقم: 9))).



(((

ِ)))، ودفع �لقدر بالقدر  ِ �شيئاًا؟ قال: ِهَي من َقَدِر �لَّ وتقىاً نَتَِّقيَها، هل تَُردُّ من َقَدِر �لَّ
نوعان، �أحدهما: 

دفع �لقدر �لذي قد �نعقدت �أ�شبابه ولا يقع باأ�شباب �أخرى من �لقدر تقابله،   
فيمتنع وقوعه كدفع �لعدو بقتاله ودفع �حلر و�لربد ونحوه.

قدر  كدفع  ويزيله،  يرفعه  �آخر  بقدر  و��شتقر  وقع  �لذي  �لقدر  دفع  �لثاين   
�لإ�شاءة  قدر  �لتوبة، ودفع  بقدر  �لذنب  قدر  �لتد�وي، ودفع  بقدر  �لر�س 

بقدر �لإح�شان، فهذ� �شاأن �لعارفني.
و�شاأن �لأقد�ر ل �ل�شت�شالم لها، وترك �حلركة و�حليلة، فاإنه عجز، و�ل تعال 
يلوم على �لعجز، فينازع قدر �ل بقدر �ل بال ل، كما ي�شتعيذ بر�شاه من �شخطه 

وبعافاته من عقوبته وي�شتعيذ به منه«))).
لنف�شه  �لإن�شان  �ختيار  باب  من  لي�شت  �لأقد�ر،  مغالبة  �أن  �لقيم  �بن  بني  ثم 
ا ف تف�شيل دقيق، �أن �ختيار �لرب تعال لعبده  خالف ما يختاره �لرب له؛ �شارحاً

نوعان، �أحدهما: 
�ل)،  منهج  وفق  �حلياة  خالله  من  ك  يُحرَّ قدر  )كل  �سرعي  ديني  اختيار   

فالو�جب على �لعبد �أل يختار ف هذ� �لنوع غري ما �ختاره له �ل. 
و�لنوع �لثاين: اختيار كوين قدري ال ي�سخطه الرب، كال�شائب �لتي يبتلي   
�ل بها عبده، فهذ� ل ي�شره فر�ره منها �إل �لقدر �لذي يرفعها عنه ويدفعها 
للقدر  منازعة  فيه  كان  و�إن  للربوبية،  منازعة  ذلك  ف  ولي�س  ويك�شفها، 
بالقدر. �أما �لقدر �لاري عليه باختياره مما يكرهه �ل وي�شخطه وينهى عنه، 
�شحيح  حديث  وقال: "هذ�   ،(((/٤ �ل�شتدرك،  ف  و�حلاكم   ،((٣7/( �شننه،  ف  ماجه  �بن  رو�ه   -(

�لإ�شناد". 
مد�رج �ل�شالكني، )/99)-00).  -(
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بها، بل يعاقب ف  كاأنو�ع �لظلم و�لف�شوق و�لع�شيان، فحر�م عليه �لر�شا 
� على تغيريها))). �لدنيا و�لآخرة، �إن هو مل يفرَّ منها، ويعمل جاهداً

فلي�س، �إذن، ثمة ما يدعو �لإن�شان �ل�شلم �إل �لتنحي عن �لفعل، و�ل�شتقالة 
�لالم�شوؤولية،  عقلية  وتكري�س  عجز،  �إل  �حل�شاري  �لفعل  وحتويل  �حل�شارية، 
ا  حتججاً له؛  و�لتخطيط  �ل�شتقبل  ف  �لتفكري  عن  و�لقعود  و�لعجز  و�لالمبالة، 
وامل�سوؤولية،  اال�ستخالف،  لعاين:  �متهان  ذلك  ففي  بالغيب؛  �أو  بالقدر، 
فيه  �أن  كما  لالآخرة،  الدنيا  وبناء  لالأر�س،  االإمياين  واال�ستعمار  والتزكية، 

مالفة لتعاليم �لوحي، قر�آناًا و�شنة، كما بيَّنا وكما �شياأتي بيانه، و�ل �أعلم.


املحور الثاين: من مظاهر »االئتمان على امل�ستقبل«يف ال�سنة النبوية: 
�لنبوية  �ل�شنة  ف  امل�ستقبل«  على  مظاهر »االئتمان  نوؤ�شل  �أن  لنا  ميكن 
ف  �ل�شلم  �شعي  تاأطري  ف  �لكبري  �أثرها  لها  ثالثة،  مقولت  خالل  من  �ل�شرفة، 
حتريك �حلياة، وقر�ءة �ل�شتقبل، و�لوعي به، وهي: »ال�سعي احلي«، و»االئتمان 
�ل�شلَم  �لإ�شالم  مينح  �لقولت  هذه  خالل  فمن  َنِني«،  ال�سُّ و»البعد  الكوين«، 
بحركته،  و�لوعي  �ل�شتقبل،  على  �لتعرف  ف  وفاعلة  ور�قية  �شادقة  منهجية 
�لعمق و�لفاعلية،  �إياه نحو»روؤية« م�شتقبلية �شديدة  ا  و�ل�شاركة ف �شنعه، د�فعاً
ي�شري  �شوف  املاآالت«�لتي  امل�ستقبل«و»فقه  على »ا�ست�سراف  �لقدرُة  حيث 
�لتي  �ل�شتقبلية  االإلهية«ف حركته  و حت�شيل »املعية  االأقدار«،  و»مغالبة  �إليها، 
تعني: »التوفيق االإلهي«ف �شحة �لقا�شد، و»العون الرباين«ف جناعة �لو�شائل. 

وتف�شيل ذلك على �لنحو �لآتي: 

�لرجع �ل�شابق، )/)9)-9٤).  -(
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اأواًل: ال�سعي احلي: 
�لكون  ف  �شعي  كل  �حل�شاري،  �لأد�ء  ف  احلي«،  بـ »ال�سعي  و�لر�د 
على »التوفيق  ا  حري�شاً و�أو�شافاًا،  �أفعالاً  ن  �لكوِّ على  �لتعرف  بق�شد  ا  موجهاً
في�شل  االإميانية«و�شيلة،  القيمية  � »املنظومة  متخذاً الرباين«،  االإلهي«و»العون 
عبودية  ف  حقيقيًّا،  و�شالاً  بالآخرة،  و�لدنيا  بالغيب،  و�لعقل  بالأخالق،  �لعلم 
�شاملة ل تعال، وهذ� ما و�شحه �لنبي ل�شحابته ر�شو�ن �ل عليهم �أجمعني، 
ِ، لو كان هذ�  حينما مر عليهم رجل، فر�أو� من »َجَلِدِه َونَ�َشاِطِه، َفَقالُو� يا َر�ُشوَل �لَّ
� َفُهَو  َغاراً ِ : �إن كان َخَرَج يَ�ْشَعى على َولَِدِه �شِ ِ؟! فقال ر�شول �لَّ ف �َشِبيِل �لَّ
 ،ِ ِ، َو�إِْن كان َخَرَج يَ�ْشَعى على �أَبََوْيِن �َشْيَخنْيِ َكِبرَيْيِن َفُهَو ف �َشِبيِل �لَّ ف �َشِبيِل �لَّ
ِ، َو�إِْن كان َخَرَج ِريَاءاً َوُمَفاَخَرةاً  َها َفُهَو ف �َشِبيِل �لَّ َو�إِْن كان يَ�ْشَعى على نَْف�ِشِه يُِعفُّ

ْيَطاِن«، وهو مقت�شى قول �ل تعال: چ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   َفُهَو ف �َشِبيِل �ل�شَّ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ)�لإ�شر�ء: 9)).

و�ل�شعي �حلي ف هذ� �ل�شياق هو كل حركة م�شتقبلية يُعنى بها: 
و�لعمل  �لدين،  بعيار  �لن�شباط  يعني:  ما  االإلهية« وهو  املعية  »حت�سيل   
كل  ور�ء  �لألوهية  بوجود  �ل�شلم  فيوؤمن  االإلهي«،  ال�سرع  على »مقت�سى 
م�شتمرة  �لخاطبة  هذه  و�أن  �شيء،  كل  ف  يخاطبه  �حلق  �أن  فيعلم  �شيء، 
روؤية  �أن  ونهيه.ويعلم  �أمره  ربه،مر�عياًا  وجد  توجه  فحيثما  �حلياة،  ��شتمر�ر 
�ل له ل تنقطع؛ ومن ثم فهو ف كل �أعماله مطالب باأن ير�قب نف�شه، وير�قب 
و»حتمل  حياته،  �شوؤون  كل  ف  �ل  اخلطاب«من  بني »تلقي  د�ئر  فهو  ربه، 

الروؤية«من �ل ف كل �أعماله.
»تر�سيخ الذات االإن�سانية«من خالل: ترقية الذات، والرتقي بها يف مدارج   
لها،  تزكية  النف�س«  حق  »مراعاة  بـ  وذلك  واخُلُلقي،  العقلي  الكمال 
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على »مراعاة  و�لعمل  وو�شيلة،   ،� ومق�شداً  ، �أ�شالاً ال�سلوك«،  و»ت�سحيح 
�؛ �إذ �لأ�شل ف منهج �لبناء �حل�شاري  حق الغري« �إن�شاناًا وحيو�ناًا ونباتاًا وجماداً
�أن  ل  ير�شى  �لقابل  ندع  و�أن  ن�شلبها،  �أن  ل  �حلقوق  مننح  �أن  �لإ�شالمي، 
ي�شخط؛ ومن ثم فاإن �لو�حد من �أبناء �لأمة �لإ�شالمية ل هم له �إل �لأدب مع 

َمن �شو�ه!!
وا�ستثماًرا  انتفاًعا  وعطاءاته،  الكون  مفردات  مع  التعامل  يف  اال�ستقامة   
وائتماًنا، وذلك باإ�شالح �لأر�س وعمارتها، وتزجية معا�س �لنا�س فيها، وحتقيق 
جميع  تكون  بحيث  �شبحانه،  ل  فيها  �لب�شري  �لفعل  وتعبيد  عليها،  �لتمكني 
، متجهة �إل �ل)عبادةاً كما �شرع، وعمارة َ�لأر�س  فعاليات �لكون، حالاً وماآلاً
�ل�شريعة:  مقا�شد  �أكرب  من  عا�شور: »�إن  بن  �لطاهر  �لعالمة  يقول  �أمر).  كما 
�لنفعة  رعي  بني  جامعة،  وجوه  على  �لأمة  �أفر�د  بني  �لعامة  بالرثوة  �لنتفاَع 
لمع  َكدَّ  �لذي  مع  �لعدل  بر�عاة  وذلك  �خلا�س،  �لوجد�ن  ورعي  �لعامة، 
اأ به ُجهده. وهذ� �لق�شد من �أ�شرف  �لال وك�شبه، ومر�عاة �لإح�شان للذي بطَّ
�لقا�شد �لت�شريعية«))). ويقول �ل�شيخ عالل �لفا�شي: »�لق�شد �لعام لل�شريعة 
�لإ�شالمية هو: عمارة �لأر�س، وحفظ نظام �لتعاي�س فيها، و�شالحها ب�شالح 
�ل�شتخلفني فيها، وقيامهم با كلفو� به من عدل و��شتقامة، ومن �شالح ف �لعقل 
وف �لعمل، و�إ�شالح ف �لأر�س، و��شتنباط خلري�تها، وتدبري لنافع �لميع«))).
وهذ� »املق�سد الت�سريعي« ف �حل�شارة �لإ�شالمية، يو�شحه �لنهي �لنبوي 
دنياه  ترَك  َمن  بخرِيُكم  �لنبي: »لَْي�َس  فقد روي عن  النف�س«)٣)،  : »كاللة  عن 

�لتحرير و�لتنوير،)/٤٤9.  -(
مقا�شد �ل�شريعة ومكارمها، �شـ)٤-)٤.   -(

وما �أكرث مظاهر هذه "�لكاللة "ف حياة �لأمة �لآن، بعد �أن تنكبت منهج �لوحي ف �شريها �حل�شاري.   -٣
ينظر ف تعد�دها ف حياة �لأمة: �ل�شهود �حل�شاري لالأمة �لإ�شالمية، فقه �لتح�شر �لإ�شالمي، د. عبد 

�لجيد �لنجار، )/76.
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ا؛ فاإنَّ �لدنيا بالٌغ �إل �لآخرِة،  لآخرِته، َول �آخَرتَُه ِلُدنياه، َحتَّى يُ�شيَب منهما جميعاً
ول تَكونو� كاَلًّ َعلى �لنَّا�ِس«))). وعن ممد بن ثور، قال: »كان �شفيان �لثوري مير 
بنا ف �ل�شجد �حلر�م، ونحن جلو�س، فيقول لنا: ما يجل�شكم؟ قلنا: فما ن�شنع؟. 
ول  للعمل-  -يعني  وت�شلحو�  وجل،  عز  �ل  ف�شل  من  و�طلبو�  قومو�،  فقال: 
، �أي: ِثَقٌل  تكونو� كالًّ ول عيالاً على �ل�شلمني«)))، قال �لإمام �لزم�شري: »كلٌّ

وِعياٌل َعلى َمن يِلي �أمَره ويَُعولُه«)٣).
«من �لنا�س، هو �لعاجز، �لذي يثقل عليه �لأمر، فال ينبعث فيه، بل  فـ »الَكلُّ
يتكل على غريه ف حتقيق �شوؤون نف�شه، وف قوله  فيما روي عنه: »ول تَكونو� 
كاَلًّ َعلى �لنَّا�ِس« ل�شة ح�شارية ف غاية �لأهمية؛ �إذ ي�شري �إل وجوب �أن ت�شارك 
هذه �لأمة ف حركة �حلياة م�شاركة �لأقوياء، ول تكون عالة على غريها، فتكون 
�لوجه  يريده هو، ولي�س على  �لذي  �لوجه  �إل  �أد�ة طيعة ف يد غريها يوجهها 
�إذ تتاأمل حولك، فرتى كيف  �لذي تريده هي، وهذ� �لقول من عالمات �لنبوة؛ 
�شاع بالغفلة، وكاللة �لنف�س، ما ُفتح علينا، فاأف�شت بنا كاللة �لنف�س �إل ما �أف�شت 

بنا �إليه، وطمع عدونا ف بالدنا، وكاد لنا، وغفلنا بل كللنا، فكان ما كان.
�أن يرتك عمارة �لأر�س، في�شبح عالة على غريه، متكالاً  للموؤمن  ينبغي  فال 
منكفئاًا  منزوياًا  وم�شتقبله،  حياته  �شنع  ف  متكا�شالاً  نف�شه،  نفع  عن   � عاجزاً عليه، 
بقائه؛ لا ف  على نف�شه، فيتغلب عليه �لغري، وي�شتلبه ��شتالباًا، فيفقد ذ�ته ومربر 
بل  و�لأمة،  احل�ساري«للفرد  و»االنح�سار  و�لعا�س،  �لنف�س  ف  �لوهن  من  ذلك 
ولا ف ذلك من �لوهن ف �لعبادة نف�شها؛ �إذ �إن �لفقر ف �أغلب �أحو�له، يلهي 
رو�ه �بن ع�شاكر عن �أن�س بن مالك، )تاريخ مدينة دم�شق، لبن ع�شاكر، 65/،97) 9)، وف �لتي�شري   -(
ك�شف  تخريجه:  ف  وينظر   ،٣)٣/( بال�شعف،  له  رمز  للُمناوي،  لل�شيوطي،  �ل�شغري  �لامع  ب�شرح 
�ل�شل�شلة  ينظر:  باطل،  �إ�شناده  �أن  �لألباين  وذكر   .٨9/٣ �لعمال،  وكنز   ،((0/( للعجلوين،  �خلفاء 

�ل�شعيفة ،)/5)7، حديث رقم: 500.
�لجال�شة وجو�هر �لعلم، �أحمد بن مرو�ن �لدينوري �لالكي، )/ 90).  -(

�لك�شاف للزم�شري، )/)5٨-)5٨.  -٣
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عن �لعبادة، بالإ�شافة �إل �أن كثرياً� من عباد�ت �لإ�شالم حتتاج �إل �لال �لذي هو 
ع�شب كل عمر�ن، كال�شدقة، و�حلج، و�لهاد، و�لرب و�لإح�شان �إل �لغري؛ ومن 
ثم قال علماء �لإ�شالم: »نعم �لعون على تقوى �ل �لغنى«)))، كما جاء ف �حلديث 
ُمْن�ِشياًا؟«)))، �أي: »جاعل   � َفْقراً �إل  تَْنَتِظُروَن  ا، هل  ْعَماِل �َشْبعاً ِباْلأَ �ل�شريف: »بَاِدُرو� 
ا، ين�شيه �لطاعة، من �لوع و�لعري و�لرتدد ف طلب �لقوت«)٣)،  �شاحبه مدهو�شاً
بنيان  معه  ينهدم  قد  للنفو�س،  و�نحر�ف  من حرمان،  �لفقر  يجلبه  ما  �إل  �إ�شافة 
َث َفَكَذَب، َوَوَعَد َفاأَْخَلَف«)٤)؛  ُجَل �إذ� َغِرَم َحدَّ �لأمة، يقول ر�شول �ل : »�إِنَّ �لرَّ
ومن ثم �أوجب فقهاوؤنا وجوب �شعي �لدولة نحو �لغنى وكفاية �خللق، لا له من 
يعد  نف�شّي  حتليل  ف  �لاوردي،  �لإمام  بينه  ما  وهذ�  �أخالقهم،  ف  �إيجابية  �آثار 
�لإن�شانية ومركاتها،  �لنف�س  طبيعة  بيان  �ل�شتوى، ف  عالية  �لفقهية  �لوثائق  من 
بيان �لقو�عد �لتي تقوم عليها  �أو مد�رج �شالمتها، يقول ف  و�أ�شباب �نحطاطها 
و�لأمو�ل،  و�لمتلكات  �لأر�س،  نتاج  ف  �لوفرة  �أي:  د�ئم،  �لدولة: »خ�شب 
فبها يقل ف �لنا�س �حل�شد، وينتفي عنهم تباغ�س �لعدم، وتت�شع �لنفو�س، وتكرث 
�لو��شاة و�لتو��شل، وذلك من �أقوى �لدو�عي ل�شالح �لدولة و�نتظام �أحو�لها؛ 

لأن �خل�شب يوؤول �إل �لغنى، و�لغنى يورث �لأمانة و�ل�شجاعة«)5).
فهذ� و��شح ف �أن »الي�سر املادي«�لذي يحققه منو �لإنتاج، و��شتثمار مو�رد 
�حلياة، هدف ي�شعى �إليه جمتمع �لتقني، وتفر�شه �لنظرية �لتي يتبناها هذ� �لجتمع 

لالإمام  �لنبالء،  �أعالم  �شري  ينظر:  �لنكدر،  بن  ممد  �لليل:  �لتابعي  �إل  �لذهبي  �لإمام  ن�شبه  وقد   -(
�لذهبي، ٣55/5.

رو�ه �لرتمذي ف �شننه، باب: ما جاء ف �لبادرة بالعمل، ٤/)55، حديث رقم: ٣06)، وقال: "هذ�   -(
حديث ح�شن غريب"، ورو�ه �حلاكم ف �ل�شتدرك، ٣56/٤، حديث رقم: 7906.

حتفة �لأحوذي �شرح جامع �لرتمذي، للمباركفوري، 6/٤٨٨.  -٣
متفق عليه، �شحيح �لبخاري، كتاب: �ل�شتقر��س، باب: من ��شتعاذ ف �لدين،)/٨٤٤، حديث رقم:   -٤
67))، وم�شلم، كتاب: �ل�شاجد ومو��شع �ل�شالة، باب: ما ي�شتعاذ منه ف �ل�شالة، )/))٤، حديث 

رقم: 5٨9.
�أدب �لدنيا و�لدين، �شـ7)).  -5
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�حلاجة  ومقت�شيات  �لفقر،  �أخالقيات  عن   � بعيداً �حلياة،  ف  �شوئها  على  وي�شري 
ورفاقه«،  من »�لك�شل    تعوذه  كرثة  ف  �ل�شر  هو  كان  ذلك  ولعل  و�لعوز؛ 
   ِ �لَّ َر�ُشوَل  ْخُدُم  �أَ مالك: »ُكْنُت  �بن  �أن�س  �لليل  �ل�شحابي  يقول  كما 
َو�حْلََزِن،  �ْلَهمِّ  من  ِبَك  �أَُعوُذ  �إين  �للهم  يَُقوَل:  �أَْن  يُْكرِثُ  �أَ�ْشَمُعُه  َفُكْنُت  نََزَل،  َما  ُكلَّ
َجال«)))، ولعل ذلك  ْيِن َوَغَلَبِة �لرِّ َلِع �لدَّ ، َو�شَ َو�ْلَعْجِز َو�ْلَك�َشِل، َو�ْلُبْخِل َو�ْلُْبِ
ودعوته  النا�س«،  �سوؤال  و  عن »التبطل    نهيه  كرثة  ف  ا،  �أي�شاً �ل�شر  هو  كان 
�إل »ال�سعي«ف �شاحات �حل�شارة، و»االحتطاب« من قيمها و�أخالقها وعلومها 
 قال:  ِ ومدنيتها ومعا�شها، ففي �شحيح �لبخاري عن �أبي ُهَرْيَرَة  �أَنَّ َر�ُشوَل �لَّ
»َو�لَِّذي نَْف�ِشي بيده َلأَْن يَاأُْخَذ �أحدكم َحْبَلُه، َفيَْحَتِطَب على َظْهِرِه َخرْيٌ له من �أَْن 
  ِم عن �لنبي� برَْيِ بن �ْلَعوَّ ا عن �لزُّ ْعَطاُه �أو َمَنَعُه«)))، وفيه �أي�شاً لَُه �أَ يَاأِْتَي َرُجالاً َفيَ�ْشاأَ
قال: »َلأَْن يَاأُْخَذ �أحدكم َحْبَلُه َفيَاأِْتَي ِبُحْزَمِة �حْلََطِب على َظْهِرِه، َفيَِبيَعَها َفيَُكفَّ �ل 
برَْيِ  َل �لنا�س �أَْعَطْوُه �أو َمَنُعوُه«)٣)، وفيه عن ُعْرَوَة بن �لزُّ بها َوْجَهُه َخرْيٌ له من �أَْن يَ�ْشاأَ
ِ  َفاأَْعَطايِن،  ْلُت َر�ُشوَل �لَّ َو�َشِعيِد بن �ْلُ�َشيَِّب، �أَنَّ َحِكيَم بن ِحَز�ٍم  قال: »�َشاأَ
َرٌة ُحْلَوٌة،  ْلُتُه َفاأَْعَطايِن، ثُمَّ قال: يا َحِكيُم �إِنَّ هذ� �ْلَاَل َخ�شِ ُثمَّ �َشاأَْلُتُه َفاأَْعَطايِن، ثُمَّ �َشاأَ
�ْشَر�ِف نَْف�ٍس مل يَُباَرْك له فيه،  َفَمْن �أََخَذُه ِب�َشَخاَوِة نَْف�ٍس بُوِرَك له فيه، َوَمْن �أََخَذُه ِباإِ
عليه  وقوله  ْفَلى«)٤)،  �ل�شُّ �ْليَِد  من  َخرْيٌ  �ْلُعْليَا  �ْليَُد  يَ�ْشَبُع،  يَاأُْكُل ول  َكالَِّذي  وكان 
د  ْفَلى«، جملة بوركت ف �أمته، وهي تزهِّ �ل�شالم: »�ْليَُد �ْلُعْليَا َخرْيٌ من �ْليَِد �ل�شُّ
ب ف �لرثوة، �لتي يتحقق فيها مد �ليد  ف �ل�شاألة، ومد �ليد بالأخذ، ثم هي ترغِّ

بالعطاء، وح�شب �لال ف�شالاً �أن تكون �ليد به �أعلى.
 � �عتباراً �لكون  مع  �لتفاعل  عرب  �ل�شتقبل-  لبناء  �حلي  �ل�شعي  ياأخذ  وبذلك 

�شحيح �لبخاري، كتاب: �لدعو�ت، باب: �لتعوذ من غلبة �لرجال ٣٤0/5).حديث رقم: )600.  -(
�شحيح �لبخاري، كتاب: �لزكاة، باب: �ل�شتعفاف عن �ل�شاألة، )/5٣5،حديث رقم: )٤0).  -(

�شحيح �لبخاري، كتاب: �لزكاة، باب: �ل�شتعفاف عن �ل�شاألة، )/5٣5، حديث رقم: )٤0).  -٣

�شحيح �لبخاري، كتاب: �لزكاة، باب: �ل�شتعفاف عن �ل�شاألة، )/5٣5، حديث رقم: ٤0٣).  -٤
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وتعمرياً� ف خط �لعبودية ل تعال- ياأخذ، ف �لفهوم �لإ�شالمي، �سفة الواجب، 
ومفهوم العبادة، وي�سري اإرادة ربانية ينبغي اأن يجري معها امل�سلم، وينحدر 
ملقا�سد  وتفعياًل  االآخر،  واليوم  باهلل  االإميان  ملقت�سيات  اإعمااًل  تيارها،  يف 

ال�سريعة يف اإعمار الكون، وحتقيًقا ملهام ا�ستخالف االإن�سان يف االأر�س.
وف ذلك دليل على ف�شاد ما يذهب �إليه �لبع�س من �لركون و�لدعة و�لبعد 
عن عمر�ن �حلياة، بدعوى »الزهد« متذرعني ف ذلك باأحاديث من نحو حديث 
ُ، َو�ْزَهْد ِفيَما ف �أَْيِدي �لنَّا�ِس يُِحبُّوَك«)))،  ْنيَا يُِحبََّك �لَّ �لنبي  : »�ْزَهْد ف �لدُّ
ِ وما َو�َلُه، َوَعامِلٌ �أو  ْنيَا َمْلُعونٌَة، َمْلُعوٌن ما فيها، �إل ِذْكُر �لَّ وحديث: »�أََل �إِنَّ �لدُّ
ا �شلبيًّا، وهو ترك �إعمار �حلياة،  ُمَتَعلٌِّم«))). و�حلقيقة �أنهم فهمو� معنى �لزهد فهماً
و�ل�شعي ف �لأر�س، وهذ� مناف لكل حقائق �لإ�شالم، بل �لر�د من �لزهد هنا 
و�ل�شعي  �لدنيا،  �إعمار  �إل  �لرء  يدعو  �لذي  االإيجابي«  كما هو و��شح »الزهد 
فيها، وفق منهج �ل ف �أمره ونهيه، ووفق قيم �لإ�شالم �حلاكمة و�ل�شابطة ل�شعي 
ل  و  �إ�شر�ف  فيه  يتحكم  بطٌر،ول  ول  ميلٌة  �لرَء  ميتلك  فال  �حلياة،  ف  �ل�شلم 

�شنن �بن ماجه، )/٣7٣) كتاب: �لزهد، باب: �لزهد ف �لدنيا، رقم: )0)٤. و�حلاكم ف �ل�شتدرك،   -(
حديث  قال: "هذ�  �لنَّا�ُس"،  يُِحببََّك  �لنَّا�ِس  �أَْيِدي  ف  ِفيَما  ورو�يته: "َو�ْزَهْد   ،7٨7٣ رقم:   ،٣٤٨/٤

�شحيح �لإ�شناد، ومل يخرجاه".
رو�ه �لرتمذي ف �شننه، ٤/)56، حديث رقم: ))٣)، وقال: "هذ� حديث ح�شن غريب"، ورو�ه �بن   -(
ماجه ف �شننه، )/٣77)، حديث رقم: )))٤. �أما ما يذهب �إليه بع�شهم من �أن �لنبي كان ياأتي عليه 
 فهذ� يحتاج �إل مر�جعة؛ �إذ �حلق �أنه ،� ؛ مما يعني �أنه كان فقرياً �أوقات يجوع فيها، ول يجد فيها مالاً
 كان غنيًّا، وقد �أح�شى �لإمام �ل�شيوطي ف تف�شريه �لدر �لنثور، �شورة �حل�شر، م�شادر ثروة �لنبي
� من �لفيء و�لغنائم وغري ذلك، بيد �أنه كان يدخر منها �لقليل وينفق �لباقي على  فظهر �أنها كبرية جداً
�ل�شلمني، بل كان ف غالب �أمره ل يبيت منها �شيء عنده، كما جاء ف �شحيح �لبخاري ج)/�س)9) 
ى ِرَقاَب �لنا�س �إل  ا، َفَتَخطَّ َم، ُثمَّ قام ُم�ْشِرعاً َر َف�َشلَّ ْيُت َوَر�َء �لنبي  ِباْلَِديَنِة �ْلَع�شْ لَّ عن ُعْقَبَة قال: "�شَ
بَْع�ِس ُحَجِر ِن�َشاِئِه، َفَفِزَع �لنا�س من �ُشْرَعِتِه َفَخَرَج عليهم، َفَر�أَى �أَنَُّهْم َعِجُبو� من �ُشْرَعِتِه، فقال َذَكْرُت: 
�شيئاًا من ِترْبٍ ِعْنَدنَا َفَكِرْهُت �أَْن يَْحِب�َشِني َفاأََمْرُت ِبِق�ْشَمِتِه". وف �شحيح �بن حبان،)/9)٤: "��ْشَتدَّ َوَجُع 
َهُب؟ َفُقْلُت ِهَي ِعْنِدي، َقاَل:  َر�ُشوِل �ل َوِعْنَدُه �َشْبَعُة َدنَاِنرَي �أَْو ِت�ْشَعٌة، فَقاَل يَا َعاِئ�َشُة َما َفَعَلْت ِتْلَك �لذَّ
َهُب؟ َفُقْلُت ِهَي ِعْنِدي، فَقاَل �ْئِتِني  ِقي ِبَها، َقالَْت: َف�ُشِغْلُت ِبِه، ُثمَّ َقاَل يَا َعاِئ�َشُة: َما َفَعَلْت ِتْلَك �لذَّ دَّ تَ�شَ
ٍد  مَّ َ َوَهِذِه ِعْنَدُه؟ َما َظنُّ ُمَ ٍد �أَْن لَْو لَِقَي �لَّ مَّ ِه، ُثمَّ َقاَل: َما َظنُّ ُمَ َعَها ِف َكفِّ ِبَها، َقالَْت: َفِجْئُت ِبَها َفَو�شَ

َ َوَهِذِه ِعْنَدُه؟". �أَْن لَْو لَِقَي �لَّ
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� عن كل  �، وبعيداً ا وطغياناًا وف�شاداً فيها ظلماً في�شرَي  بالدنيا وزينتها  يغرت  ترف، ول 
ما من �شاأنه »�أن مييت ف �لنف�س �لهتمام بالأعمال �ل�شاحلة، و�لناف�شة لكت�شابها، 
�لكمال  �لإعر��س عن  �إل ح�شي�س  �للذ�ت  �لإقبال على  �لتوغل ف  به  فينحدر 
لها،   � عبداً ل  للدنيا   � �شيداً يكون  بل  �لدينية«)))،  بالآد�ب  و�لهتمام  �لنف�شاين، 
� �لدنيا لنف�شه وفق منهج ربه، وقد كان ذلك  ا لها، م�شخراً ا للطيبات ل مملوكاً ومالكاً
من  ياأكل   كان فقد  �أجمعني،  عنهم  �ل  ر�شي  �لكر�م  و�أ�شحابه   نبينا منهج 
طيبات هذه �حلياة، ولكنه مل يجعلها �شغله �ل�شاغل، ول مور همومه،و كان من 
ا: »َو�أَُعوُذ  �أي�شاً منه  َو�ْلَفْقِر«)))، كما كان  �ْلُكْفِر  ِبَك من  �أَُعوُذ  �إين  دعائه »�للهم 
� من  ْنيَا«)٣). فال�شلمون �لذين ميار�شون �إعمار �لأر�س بو�شفها جزءاً ِبَك من ِفْتَنِة �لدُّ
�ل�شماء �لتي يتطلعون �إليها، وي�شاهمون ف تنمية �لرثوة باعتبارهم خلفاء عليها، 
�أبعد ما يكونون عن »الزهد ال�سلبي«�لذي يقعد بالإن�شان عن دوره ف �خلالفة، 
 � و�أقرب ما يكونون �إل »الزهد االإيجابي«�لذي يجعل منهم �شادة للدنيا ل عبيداً
لها، ويح�شنهم �شد �لتحول �إل طو�غيت ل�شتغالل �لآخرين، ونهب خري�تهم، 

� ببادئ �لإ�شالم. فيكون �شعيهم �حل�شاري ف �حلياة موؤطراً
�لتي  �لقيم  من  جمموعة  �إل  م�شدود  �لنبوي  �لفقه  ف  �ل�شعي  هذ�  �إن  ثم 

تتحكم فيه، �أبرزها قيمتان: 

�لتحرير و�لتنوير، 0)/7٨).   -(
�شنن �لن�شائي، باب: �لتعوذ ف دبر �ل�شالة، 7٣/٣، حديث رقم: ٣٤7). ورو�ه �حلاكم ف �ل�شتدرك   -(
)/90، حديث رقم: 99)عن �أبي بكرة قال: "�شمعت ر�شول �ل ، يقول: �للهم �أعوذ بك من �لكفر 
ف  وهو  يخرجاه "،  ومل  م�شلم  �شرط  على  �شحيح  حديث  �حلاكم: "هذ�  �لقرب "قال  وعذ�ب  و�لفقر 
�أبي �شعيد �خلدري ر�شي �ل عنه "َعْن  �شحيح �بن حبان،٣/)٣0، حديث رقم: 6)0)، ورو�يته عن 
ِ َويَْعَتِدلِن؟!  ُهمَّ �إِينِّ �أَُعوُذ ِبَك ِمَن �ْلُكْفِر َو�ْلَفْقِر، َفَقاَل َرُجٌل: يَا َر�ُشوَل �لَّ ِ : �أَنَُّه َكاَن يَُقوُل: �للَّ َر�ُشوِل �لَّ

َقاَلِ: نََعْم".
�شحيح �لبخاري، كتاب: �لدعو�ت، باب: �لتعوذ من فتنة �لدنيا، ٣٤7/5)، حديث رقم: )607.  -٣



(((

مع  بقائها،  وح�شن  و�شالحها،  �ل�شنعة،  باإتقان  وذلك  ال�سعي،  اإح�سان    .1
معنى  على  م�شتقبلي،  بعد  ذ�ت  قيمة  وهي  و�إحكامها،  جتويدها  ف  نهاية 
يتحقق  ما  باعتبار  �لدين،  مطلوبات  من  احل�ساري«لي�س  هذ� »االإح�سان  �أن 
مقت�شيات  من  مقت�شى  هو  بل  فح�شب،  ظاهرة  �آنية  منفعة  من  لالإن�شان  به 
القيامة،  يوم  ربه  اأمام  �سعيه  اإح�سان  م�سوؤول عن  العبد  اإذ  �لإلهي؛  �لأمر 
�َشْيٍء«)))،  كل  على  �ْلإِْح�َشاَن  َكَتَب   َ �لَّ �لنبي: »�إِنَّ  قول  مقت�شى  وهذ� 
يُتقَنه«)))،  �أن  �أحُدكم عمالاً  َعِمل  �إذ�  تبارك وتعال يحبُّ  �لَ  وقوله: »�إنَّ 
ا به ف رو�ية؛ وذلك لأّن  قال �لإمام �لُناوي: »�أي يحكمه، كما جاء م�شرحاً
�أتقن  عمله  كان  من  فكل  عمله،  بح�شب  �لعامل  على  ينزل  �لإلهي  �لإمد�د 
تعال«)٣)، وقال  �أحبه �ل  �لعبد  �أكرث  �أكرث ،و�إذ�  ت�شاعف  و�أكمل فاحل�شنات 
ا ف مو�شع �آخر: »فعلى �ل�شانع �لذي ��شتعمله �ل ف �ل�شور و�لآلت  �أي�شاً
و�لُعدد مثالاً �أن يعمل با علمه �ل عمل �إتقان و�إح�شان، بق�شد نفع خلق �ل 
�لذي ��شتعمله ف ذلك، ول يعمل على نية �أنه �إن مل يعمل �شاع، ول على 
مقد�ر �لأجرة، بل على ح�شب �إتقان ما تقت�شيه �ل�شنعة، فمتى ق�شر �ل�شانع 
�لإتقاَن«)٤).  �ُشلب  وربا  �ل،  علمه  ما  كفر  فقد  �لأجرة،  لنق�س  �لعمل  ف 
وف حديث ذي دللة ول�شة ح�شارية ر�ئعة ف �أهمية جتويد �لعمل وحت�شينه 
� عن �لنفع �لآين �ل�شهود، يقول عا�شم بن كليب  باعتباره مقت�شى �إلهيًّا، بعيداً
�لرمي : »حدثني �أبي كليب �أنه �شهد مع �أبيه جنازة �شهدها ر�شول �ل و�أنا 

رو�ه �لإمام م�شلم ف �شحيحه، كتاب: �ل�شيد و�لذبائح، باب: �لأمر باإح�شان �لذبح، 5٤٨/٣)، حديث   -(
رقم: 955).

�لبيهقي ف �شعب �لإميان، ٣٣٤/٤، حديث رقم: ))5٣. وهو ف �لعجم �لأو�شط، )/75)،  رو�ه   -(
حديث رقم: ٨97، ف جممع �لزو�ئد ج٤/�س9٨: "رو�ه �أبو يعلي، وفيه م�شعب بن ثابت وثقه �بن 
� �شو�هد تقويه، ينظر: �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة،  حبان، و�شعفه جماعة". وقد �شححه �لألباين، ذ�كراً

06/٣)، حديث رقم: ٣))).
�لتي�شري ب�شرح �لامع �ل�شغري، )/ 69).   -٣

في�س �لقدير �شرح �لامع �ل�شغري، عبد �لروؤوف �لناوي، )/٨6)-٨7).  -٤



(((

قال: »َفَجعل  لها،  ن  مُيَكَّ �لقرب، ومل  �إل  بالنازة  فانتهى  و�أفهم،  �أعقل  غالم 
و� حلَد هذ�، حتى ظنَّ �لنا�ُس �أنه �ُشنٌة، فالتفَت �إليهم،  ر�شوُل �ِل  يقول: �َشوُّ
�إذ�  �لعاِمِل  ِمن  يحبُّ  �لَ  ُره، ولكنَّ  يَ�شُ �ليَت ول  ينفُع  �إنَّ هذ� ل  �أََما  فقال: 
َعِمل �أن يُح�شَن«)))، لأن �لفعل �حل�شن �ل�شالح هو وحده �لقادر على ت�شييد 
�لنمط  من  �لفقه  وهذ�  و�لأحياء،  �حلياة  خالق  يريدها  �لتي  �حلياة  وعمارة 

�لعايل �لذي ينبغي �أن تُربى عليه �لأمة ف بناء م�شتقبلها. 
ال�سماحة وال�سدقة، فينبغي للم�شلم ف �شعيه �حل�شاري، وتعمريه �لأر�س،    .2
ورحمة  وهب،  �لذي  للمنعم   � �ُشكراً �ل�شدقة؛  من   � مكرثاً ا،  �شمحاً يكون  �أن 
بعباده �لذين خلق، و�أن تكون نف�شه يقظة و�عية ف مبا�شرتها وتعاملها مع ما 
يفي�س عليها ربها من نعم، حتى تزد�د هذه �لنعم ثر�ء، ويزد�د ح�شنها ح�شناًا، 
ف »حتريك  �لوعي  بالغ  وتوجيه  جيد  معنى  وهذ�  عطاء،  عطاوؤها  ويزد�د 
�ْلُ�ْشِلِم  اِحُب  �شَ َفِنْعَم  ُحْلَوٌة،  َرٌة  َخ�شِ �ْلَاَل  هذ�  : »�إِنَّ    قال  احلياة« فقد 
نَُّه من  َو�إِ  ، �لنبي  �أو كما قال  ِبيِل،  �ل�شَّ َو�ْليَِتيَم و�بن  �ْلِ�ْشِكنَي  �أَْعَطى منه  ما 
� عليه يوم �ْلِقيَاَمِة«)))،  ِه َكالَِّذي يَاأُْكُل ول يَ�ْشَبُع، َويَُكوُن �َشِهيداً يَاأُْخُذُه ِبَغرْيِ َحقِّ
اِحُب �ْلُ�ْشِلِم ما �أَْعَطى منه �ْلِ�ْشِكنَي َو�ْليَِتيَم  وور�ء جملة �لدح هذه، »َفِنْعَم �شَ
يِّع فيه حق �ليتيم و�ل�شكني  ِبيِل »معنى �أنه: بئ�س �لال �شاحباًا، �إذ� �شُ و�بن �ل�شَّ
و�بن �ل�شبيل، وكاأنه �شالح ذو حدين، قال �ل�شيخ �أبو حامد: مثال �لال مثال 
�حلية �لتي فيها ترياق نافع، و�شم ناقع، فاإن �أ�شابها �لعزم �لذي يعرف وجه 
�لحرت�ز من �شرها، وطريق ��شتخر�ج ترياقها �لنافع كانت نعمة، و�إن �أ�شابها 

رو�ه �لبيهقي ف �شعب �لإميان، ٣٣5/٤، حديث رقم: 5)5٣. وروى نحوه �لطرب�ين ف �لعجم �لكبري،   -(
 .(99/(9

متفق عليه، و�للفظ للبخاري، �شحيح �لبخاري، كتاب: �لزكاة، باب: �ل�شدقة على �ليتامى، )/)5٣،   -(
حديث رقم: ٣96). و�شحيح م�شلم، كتاب: �لزكاة، باب: تخوف ما يخرج من زهرة �لدنيا، )/٨)7، 

حديث رقم: )05)



((٣

�ل�شو�دي �لغبي فهي عليه بالء مهلك«))). وما �أكرث �ل�شو�دي �لغبي ف �أيامنا 
هذه، و�إذ� كان هذ� �حلديث يعلمنا »�سخاوة العطاء«فاإن هناك حديثاًا مكمالاً 
َر�ُشوَل  »�َشاأَْلُت  قال:  ِحَز�ٍم  بن  َحِكيِم  فعن  االأخذ«،  يعلمنا »�سخاوة  له، 
�إِنَّ  ُثمَّ قال: يا َحِكيُم  َفاأَْعَطايِن،  ُثمَّ �َشاأَْلُتُه  َفاأَْعَطايِن،  ثُمَّ �َشاأَْلُتُه  َفاأَْعَطايِن     ِ �لَّ
�أََخَذُه  �أََخَذُه ِب�َشَخاَوِة نَْف�ٍس بُوِرَك له فيه، َوَمْن  َفَمْن  َرٌة ُحْلَوٌة  هذ� �ْلَاَل َخ�شِ
ِباإِ�ْشَر�ِف نَْف�ٍس مل يَُباَرْك له فيه، وكان َكالَِّذي يَاأُْكُل ول يَ�ْشَبُع �ْليَُد �ْلُعْليَا َخرْيٌ 
مالزم  �ل�شريف  �لنبوي  �لتوجيه  وكاأن »ال�سخاء«ف  ْفَلى«))).  �ل�شُّ �ْليَِد  من 
للمال، لعطيه ولآخذه، و�إذ� تعاملنا مع �لرثوة ب�شخاء عطاء، و�شخاء �أخذ، 
�أي: من غري ��شت�شر�ف، ول تطلع، ول حر�س، كانت نعم �ل�شاحب، وكانت 
مو�شع �لربكة، وهذ� معنى: »ُبورك له فيه«. وقد قال علماوؤنا)٣): �إن �لربكة 
خلق من خلق �ل، يعني حقيقة من حقائق خلقه �شبحانه، يعمل بها �لدرهم 
عمل �لدينار، وبدونها ل يعمل �لدينار عمل �لدرهم، و�لكالم �لنبوي �ل�شريف 
يقرن �لربكة بال�شخاوة، و�أن �لال ي�شخو، �أي: يزيد مع �لنف�س �ل�شخية، �لتي 
حتريك  ف  �شعيها  فيكون  جوهرها،  �إل  يدب  تدعه  ول  �إليه،  ت�شت�شرف  ل 
وترك  �لأخالق،  معايل  و��شتعمال  �لعاملة،  ف  على »�ل�شماحة  ا  قائماً �حلياة 
�لعفو  و�أخذ  �لطالبة،  ف  �لنا�س  على  �لت�شييق  ترك  على  و�حل�س  �ل�شاحة، 

منهم«)٤).
�لوجه  الرثوة«على  مع  التعامل  �لأمر�ن- »�سواب  يلتقي  فحينما  وهكذ�، 
�لذي يجلب نفعها ويكف �شررها، ثم »�سبط اإح�سا�س النف�س«وكف جماحها 
حتى ل تفرت�شها هذه »اخل�سرة احللوة«- ترى �لرثوة تنمو وتتكاثر، وتنفع وتكون 

عمدة �لقاري، �شرح �شحيح �لبخاري9/)٤.  -(
�شحيح �لبخاري، كتاب: �لزكاة، باب: �ل�شتعفاف ف �ل�شاألة، )/5٣٤، حديث رقم: ٤0٣).  -(

فتح �لباري، 7/٣)٣، وعمدة �لقاري، 9/5٣.  -٣
فتح �لباري، ٤/٣07.  -٤



((٤

ف  �شعي  كل  �لإ�شالم  حرم  ثم  ومن  �ل�شبيل؛  و�بن  و�ليتيم  بال�شكني  ةاً  برَّ ثروة 
ا على ��شتغالل �لإن�شان لأخيه �لإن�شان، �أيًّا كان. �حلياة، يكون قائماً



ثانًيا: االئتمان الكوين
�ل�شلم،  �شعي  كل  ف  تتحكم  �لتي  �لامعة  و�لقيمة  �لأ�شول،  �أ�شل  وهذ� 
فالإن�شان، وفق  ��شتخالف؛  منظور كوين  �لإن�شان و�لطبيعة من  �إطار جدلية  ف 
�لنظور �لإ�شالمي، �إذ �شخر �ل له �لكون، و��شتخلفه فيه، فهو موؤمتن عليه، وعالقته 
بالكون، ف جوهرها، لي�شت عالقة مالك بملوك، و�إمنا هي عالقة �أمني على �أمانة 

��شتوؤمن عليها، وفق مفهوم �لت�شخري، ومقت�شيات �ل�شتخالف.
ودللت  معان  من  يحمله  لا  تركيبه؛  حاولنا  الكوين«مفهوم  و»االئتمان 
م�شتبطنة ف تعاليم �لوحي قر�آناًا و�شنة، من حيث وجوب �لتز�م �لإن�شان، ماديًّا 
و�أخالقيًّا، نحو كل �لوجود�ت و�لأ�شياء ف �لكون، فيما له هو منها، وما لها هي 
للمبد�أ  ا  احلياة«وفقاً �لفهوم من وعي ح�شاري ف »حتريك  ي�شيفه هذ�  ولا  منه، 
�لإ�شالمي: »اأن املخلوقات كلها، على تفاوتها، بع�سها قريب لبع�س«، و»اأن 
ا  مت�شفاً معها  �حل�شاري  �لإن�شان  فعل  فياأتي  تخ�سه«،  اأو حقوًقا  حًقا  َخلق  لكل 

بـ »م�سروعية املنطلقات«و»�سالمة املاآالت«.
من »حفظ  يفيده  با  �لإ�شالمي،  بنائه  الكوين«ف  �لفهوم »االئتمان  وهذ� 
ا  قيماً متثل  �لأهمية،  غاية  ف  ثالثة  �أبعاد  على  االأخالق« يقوم  احلقوق«و»مراعاة 
تليق بعامل �شادر عن �ل، ومتجه �إل �ل، و�شائر �إل �ل ف نهاية �لطاف)وهو 
ما يلخ�س جدلية االإن�سان والطبيعة من منظور كوين ا�ستخاليف)، وهذه �لأبعاد 

هي: 



((5

للقيم  يكون  تفاعالاً  ومعطياته)))،  الكون  مفردات  مع  االإيجابي  التفاعل    .1
�لأخالقية فيه �لن�شيب �لوفري ف توجيه حركة �لإن�شان ف تعامله مع �لكون 
ا له من �أن يناله  ا به، وحفاظاً ا بالقدر�ت �لودعة فيه، ورفقاً �لوؤمتن عليه، �نتفاعاً
منه  تنتفي  و�ل�شر�ع»بحيث  �لقهر  معاين  من  معنى  �أي  عن   � وبعيداً ف�شاد، 
معاين �ل�شتهتار و�لالمبالة، كما تنتفي معاين �لأنانية و�لأثرة، ومعاين �حلقد 

و�لت�شلط و�لحتقار«))).
وف �شياق هذ� �لبعد »التفاعل االإيجابي مع مفردات الكون و معطياته«: 
نهى �لإ�شالم عن ��شتخد�م معطيات �لكون ف غري ما هي له، �أو �إتيانها ف غري    -
ماآتيها، مما يعطل منافعها، ويبدد مقدر�تها ف غري وجه، ففي �إ�شارة متثل �أ�شالاً 
�أ�شول �لفقه �حل�شاري ف �لإ�شالم، يقول �لنبي: »بَْيَنَما َرُجٌل  ا من  جامعاً
َر�ِكٌب على بََقَرٍة، �ْلَتَفَتْت �إليه، فقالت: مل �أُْخَلْق ِلَهَذ�؛ ُخِلْقُت ِلْلِحَر�ثَِة«)٣)، 
َمْتُه،  َفاْلَتَفَتْت �إليه، َفَكلَّ ، قد َحَمَل عليها،  وف رو�ية: »بَْيَنا َرُجٌل يَ�ُشوُق بََقَرةاً
�بن  �لعالمة  قال  ِلْلَحْرِث«)٤)،  ُخِلْقُت  َولَِكنِّي  ِلَهَذ�  �أُْخَلْق  مل  �إين  فقالت: 
حجر: »��شتدل به على �أن �لدو�ب ل ت�شتعمل �إل فيما جرت �لعادة با�شتعمالها 
فيه«)5)؛ �إذ لو عوملت �لأ�شياء من غري وجهها فاإنها ل تعطي �شيئاًا، بل �أحياناًا 

� من حيث �أريد منها �لنفع. تنتقم لنف�شها فتعطي �شراً

لكل  ��شتققناه  �حلي"م�شطلحا  كان "�ل�شعي  فاإن  لالإن�شان،  �حلي  �ل�شعي  من  "�لتفاعل �لإيجابي"جزء   -(
حركة �شاحلة ف �حلياة تعامالاً مع �لإن�شان وغريه من مقدر�ت �حلياة، فاإن "�لتفاعل �لإيجابي"م�شطلح 
بالإن�شان، وجوديًّا و�أخالقيًّا. وقد  �لبيئية �لحيطة  �لتعامل مع �لكونات  ��شتققناه لكل حركة �شاحلة ف 
ا �إ�شالميًّا يكون بديالاً عما �شاع ف �لآونة �لأخرية من م�شطلح "�لفل�شفة �لبيئية و�أخالق  �أردناه م�شطلحاً
�لأر�س"�إذ �إنه �أكرث دللة منه ف نفي معاين �لعبثية ف �لتعامل مع مفرد�ت �لكون وعطاء�تها، بالإ�شافة 

�إل ما يفيده هذ� �ل�شطلح من "ح�شن �ل�شحبة". و�ل �أعلم.
ق�شايا �لبيئة من منظور �إ�شالمي، د. عبد �لجيد �لنجار، �شـ97).  -(

�شحيح �لبخاري، كتاب: �لز�رعة، باب: ��شتعمال �لبقر للحر�ثة،)/7)٨، حديث رقم: 99)).  -٣
�شحيح �لبخاري، كتاب: �لأنبياء، باب: ما ذكر عن بني �إ�شر�ئيل حديث رقم: ٣٤6٣.  -٤

فتح �لباري، 6/٨)5.  -5
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�لكون، و�شحِبها عن جمالت  ثرو�ت  من  �أيٍّ  تعطيل  �لإ�شالم عن  نهى  كما   -
�لنتفاع و�ل�شتثمار، و�عترب �لإ�شالم فكرة تعطيل هذه �لرثو�ت �أو �إهمالها، 
لوناًا من �ألو�ن �لحود، وكفر�ناًا بالنعمة �لتي �أنعم �ل بها على عباده، فقرر �أن 
�لأر�س لن يزرعها ويقوم با�شتثمار منافعها، وهو ما يعرف ف �لفقه �لإ�شالمي 
بـ »اإحياء املوات«�أي: خدمة �لأر�س وبناوؤها، فقد جاء ف �شحيح �لبخاري 
ِباْلُكوَفِة  �خْلََر�ِب  �أَْر�ِس  ف  َعِليٌّ  ذلك  ى  َوَر�أَ َمَو�تاًا،  ا  �أَْر�شاً �أَْحيَا  من  : »بَاب 
ا َميَِّتةاً َفِهَي له، َويُْرَوى عن عمرو بن َعْوٍف  َمَو�ٌت، وقال ُعَمُر: من �أَْحيَا �أَْر�شاً
ر، �شبهت �لعمارة  عن �لنبي«))). قال �بن حجر: »املوات« �لأر�س �لتي مل تعمَّ
لأر�س  �ل�شخ�س  يعمد  املوات« �أن  �حلياة، و»اإحياء  بفقد  وتعطيلها  باحلياة، 
ل يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بال�شقي، �أو �لزرع، �أو �لغر�س، �أو 
�لبناء، فت�شري بذلك ملكه، �شو�ء كانت فيما قرب من �لعمر�ن �أم بعد، �شو�ء 
�أذن له �لإمام ف ذلك �أم مل ياأذن. وهذ� قول �لمهور))). وف هذ� يقول 
َرْت ف �لإِ�ْشاَلِم،  �لإمام �بن حزم: »ُكلُّ �أَْر�ٍس َل َماِلَك لها، َوَل يُْعَرُف �أنها ُعمِّ

ْحيَاَها«)٣). َفِهَي ِلَْن �َشَبَق �إلَْيَها َو�أَ
�شاحبها،  من  نزعها  �شبباًا ف  �إهمالها،  �أو  �لأر�س،  ثرو�ت  تعطيل    جعل    -
فقال : »من كانت له �أَْر�ٌس َفْليَْزَرْعَها، َفاإِْن مل يَْزَرْعَها َفْليُْزِرْعَها �أََخاُه«)٤)، 
ا، فاحتجرها  ومن ذلك ما ورد �أن ر�شول �ل  �أقطع بالل بن �حلارث �أر�شاً
رها، فلما كانت خالفة عمر ، قال له : »يا بالل، �إنك ��شتقطعت  ومل يُعمِّ
ا طويلة عري�شة فقطعها لك، و�إن ر�شول �ل  مل يكن  ر�شول �ل  �أر�شاً
ما  فانظر  فقال:  �أجل.  فقال:  يديك.  ف  ما  تطيق  ل  و�أنت  يُ�شاأله،  �شيئاًا  مينع 

�شحيح �لبخاري، )/٣)٨.   -(
فتح �لباري، 5/٨).  -(

�لحلى، ٣٣/٨).  -٣
متفق عليه، و�للفظ ل�شلم، كتاب: �لبيوع، باب: كر�ء �لأر�س، 76/٣))، حديث رقم: 5٣6). و�شحيح   -٤

�لبخاري، كتاب: �لهبة وف�شلها، باب: ف�شل �لنيحة، )/7)9، حديث رقم: ٤٨9).
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قويت عليه منها فاأم�شكه، وما مل تطق وما مل تقو عليه فادفعه �إلينا نق�شمه بني 
�ل�شلمني، فقال: ل �أفعل، هذ� �شيء �أقطعنيه ر�شول �ل ، فقال عمر: و�ل 

لتفعلن، فاأخذ منه ما عجز عن عمارته، فق�شمه بني �ل�شلمني«))).
ومن ثم نهى �لإ�شالم عن »احِلمى«، وهو �كتناز �أر�س وحيازتها بالقوة، بال �أية    -
ِ َوَر�ُشوِلِه«. وف حديث  حركة لإحيائها و��شتثمارها، فقال : »ل ِحَمى �إِل ِلَّ
ثرو�تها،  تعطيل  �إل  توؤدي  �حلياة  ف  حركة  كل  منع  على  موحية  دللة  ذي 
�أو منع منائها، فقد روي عن عبد �ل بن ُعَمَر، ر�شي �ل عنهما، قوله: »نهى 
ْلِق«)))،  ْيِل َو�ْلَبَهاِئِم، وقال �بن ُعَمَر: فيها مَنَاُء �خْلَ اِء �خْلَ ِ  عن �إِْخ�شَ ر�شول �لَّ
ومن ذلك قول �لنبي ل�شيفه �لأن�شاري �لذي �أر�د �إكر�مه بذبح �شاة: »�إِيَّاَك 
غري  ذبح  ف  �أن  مع  بحليبها،  لالنتفاع  قطع  من  ذلك  ف  لا  َو�حْلَُلوَب«)٣)؛ 
�حللوب ما يغني عن ذبحها، وف ذلك كله، دللة على �أنه ل يجوز �أن تعطل 
د�ئمااً  تظل  �أن  يجب  بل  �لإنتاج،  �لإيجابي ف  �لكون عن: »دورها  معطيات 
عامالاً قويااً ي�شاهم ف رخاء �لإن�شان، ويُ�شِر �حلياة، فاإذ� حال �حلق �خلا�س دون 
قيامها بهذ� �لدور، �أُلغي هذ� �حلق، وكيفت بال�شكل �لذي يتيح لها �لإنتاج«)٤).

ر له، وهذ� هو  القوامة و�سرورتها يف تنظيم عالقة االإن�سان بالكون امل�سخَّ   .2
�لبعد �لثاين ف مفهوم »االئتمان الكوين«، فعالقة �لإن�شان بالكون وما فيه من 

�خلر�ج، ليحيى بن �آدم �لقر�شي، �شـ0)). و�حلديث ف �شنن �لبيهقي �لكربى،٤9/6)، حديث رقم:   -(
.((605

�لأحوذي70/٤): "رو�ه  حتفة  ف  ٤769.قال  رقم:  حديث   ،(٤/( م�شنده،  ف  �أحمد  �لإمام  رو�ه   -(
�أحمد و�لطحاوي باإ�شناد �شعيف"، قال �لألباين: "لكن للحديث طرق �أخرى جتعله بجموع طرقه برتبة 
�أحاديث �حلالل و�حلر�م، �شـ٨0)، حديث  تخريج  �لر�م ف  غاية  �لدرجات".ينظر:  �أقل  �حل�شن على 

رقم: )٤٨.
اُه ِبَذِلَك، ٣/609)،  ُه �إل َد�ِر من يَِثُق ِبِر�شَ �شحيح م�شلم،كتاب: �لأ�شاحي، باب: َجَو�ِز ��ْشِتْتَباِعِه َغرْيَ  -٣

رقم: 0٣٨). 
ف  و�لأخالق  �لقيم  ودور  �شـ)٣)،  �لنجار،  �لجيد  عبد  د.  جديدة،  باأبعاد  �ل�شريعة  مقا�شد  ينظر:   -٤

�لقت�شاد �لإ�شالمي، د. يو�شف �لقر�شاوي، �شـ)6)، وما بعدها.



((٨

عامل �لأ�شياء، وفق �لنظور �لإ�شالمي، هي عالقة »قوامة«. و»القوامة«مفهوم 
�إ�شالمي يدل ف بنائه على »اآداب �سلوكية« تقوم على: »الرعاية واالإ�سراف« 
و»املحافظة واالإ�سالح« و»اتقاء عنا�سر التهدمي والتدمري«))). ووفق هذ� 
موؤطرة  عليه،  ا  قيِّماً باعتباره  بالكون،  �ل�شلم  عالقة  �لفهوم »القوامة«فاإن 
بتعاليم  ومددة  خرييتها،  ف  �لإن�شانية  �لفطرة  من  م�شتقة  وقيم،  باأ�شول 

�ل�شريعة ف م�شالكها، على �لنحو �لآتي: 
�لإن�شان  بني  يقوم  ل  �لإ�شالمي،  �لنظور  ف  فالرت�حم،  والرحمة،  الرفق    -
ا بينه وبني �لأ�شياء من حوله، فينبغي  و�أخيه �لإن�شان فح�شب، بل يقوم �أي�شاً
رحمة  �لرحمة،  غاية  مظاهره  بكل  �لكون  مع  �لإن�شان  �أخالق  تكون  �أن 
ا  و�حرت�ماً �لوجود،  لقيمة  ا  حفظاً لي�س  �؛  وقدراً ا  نوعاً �لإن�شان  باأخيه  �لإن�شان 
ا لأن �لكون ل ينفك يبادلنا هذه �لرحمة،  لوحدة �لأ�شل، فح�شب، بل �أي�شاً
�لكربى  �لإ�شالم  وقاعدة  يغمرنا،  يز�ل  وما  بعطاء�ته ورحماته،  غمرنا  وقد 
ف  من  �ْرَحُمو�  ْحَمُن،  �لرَّ يَْرَحُمُهْم  �ِحُموَن  : »�لرَّ �لنبي  قول  ذلك:  ف 
َماِء«))). قال �لعالمة �لُناوي: »ب�شيغة �لعموم،  �لأر�س يَْرَحْمُكْم من ف �ل�شَّ
و�لبهم،  و�لناطق  و�لفاجر،  �لرب  فريحم  �خلالئق،  �أ�شناف  جميع  ي�شمل 
و�لوح�س و�لطري«)٣). وف هذ� �ل�شياق ياأتي حديث عبد �لرحمن بن عبد 
َفَر�أَْيَنا  حِلَاَجِتِه،  َفاْنَطَلَق  �َشَفٍر،   ف   ِ �لَّ قال: »كنا مع ر�شول  �أبيه،  ِ عن  �لَّ
َمَرُة َفَجَعَلْت تَْفِر�ُس، َفَجاَء  ُحَمَرةاً َمَعَها َفْرَخاِن، َفاأََخْذنَا َفْرَخْيَها، َفَجاَءْت �حْلُ
َقْريََة  َوَر�أَى  �إِلَْيَها،  َولََدَها  و�  ُردُّ ِبَولَِدَها؟!  هذه  َفَجَع  من  فقال:    �لنبي 
�أَْن  يَْنَبِغي  َل  �إنه  قال:  نَْحُن.  ُقْلَنا:  َق هذه؟!  َحرَّ فقال: من  ْقَناَها،  َحرَّ مَنٍْل قد 

ل�شان �لعرب، مادة )قوم).  -(
رو�ه �لرتمذي ف �شننه، ٣/٤)٣، حديث رقم: ٤)9)، من حديث عبد �ل بن عمر ر�شي �ل عنهما، ثم   -(

قال: "هذ� حديث ح�شن �شحيح".
في�س �لقدير، )/٤7٣.  -٣



((9

َب ِبالنَّاِر �إل َربُّ �لنَّاِر«)))؛ ولهذ� قرر علماوؤنا �أن »�لرفق بالدو�ب ف  يَُعذِّ
م�شاألة  وهذه  و�جب،  �لوجود�ت،  �شائر  وكذلك  عليها،  و�حلمل  ركوبها 
بح�شب  عليه  تقدر  مما  �أكرث  �لدو�ب  حتميل  وكذ�  و�لعقاب،  �لأجر  عظيمة 

�لعادة، وغري ذلك. وذلك كله من نزع �لرحمة من �لقلوب«))).
 ِ وف هذ� قد جاءت �أحاديث �شتى، منها: حديث �أبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ َر�ُشوَل �لَّ
� َف�َشِرَب منها ُثمَّ َخَرَج،  ي، َفا�ْشَتدَّ عليه �ْلَعَط�ُس، َفَنَزَل ِبْئراً قال: »بْيَنا َرُجٌل مَيْ�شِ
بََلَغ  �لذي  ِمْثُل  بََلَغ هذ�  لقد  فقال  �ْلَعَط�ِس،  من  َى  �لرثَّ يَاأُْكُل  يَْلَهُث  ِبَكْلٍب  هو  فاإذ� 
ُه ثُمَّ �أَْم�َشَكُه ِبِفيِه ثُمَّ َرِقَي َف�َشَقى �ْلَكْلَب َف�َشَكَر �ل له َفَغَفَر له، قالو� يا  ِبي، َفَماَلأَ ُخفَّ
�؟! قال: ف كل َكِبٍد َرْطَبٍة �أَْجٌر«)٣)، وعن �أبي  : َو�إِنَّ لنا ف �ْلَبَهاِئِم �أَْجراً ِ َر�ُشوَل �لَّ
�ْلَعَط�ُس،  يَْقُتُلُه  َكاَد  قد  ِبَرِكيٍَّة،  يُِطيُف  َكْلٌب  بَْيَنَما     ِ �لَّ قال: »قال ر�شول  ُهَرْيَرَة 
ِبِه،  له  َفا�ْشَتَقْت  خفها)  ُموَقَها)�أي:  َفَنَزَعْت  �إِ�ْشَر�ِئيَل،  بَِني  بََغايَا  من  بَِغيٌّ  ْتُه  َر�أَ �إِْذ 
 ِ �أَنَّ َر�ُشوَل �لَّ ِ بن ُعَمَر ر�شي �ل عنهما  ِبِه«)٤)، وعن عبد �لَّ َفُغِفَر لها  �إِيَّاُه  َف�َشَقْتُه 
�لنَّاَر،  فيها  َفَدَخَلْت  ا،  ُجوعاً َماتَْت  حتى  َحَب�َشْتَها  ٍة  ِهرَّ ف  �ْمَر�أٌَة  بَْت  قال: »ُعذِّ  
ُ �أَْعَلُم، َل �أَْنِت �أَْطَعْمِتَها ول �َشَقْيِتَها حني حب�شتها، ول �أَْنِت �أَْر�َشْلِتَها  قال فقال: َو�لَّ
  ِ ْنَظِليَِّة، قال: »َمرَّ ر�شول �لَّ َفاأََكَلْت من َخ�َشا�ِس �لأر�س«)5)، وعن �َشْهِل بن �حْلَ
َفاْرَكُبوَها  �ْلُْعَجَمِة،  �ْلَبَهاِئِم  هذه  ف   َ �لَّ �تَُّقو�  فقال:  ِبَبْطِنِه،  َظْهُرُه  َق  حَلِ قد  ِبَبِعرٍي 

�شنن �أبي د�ود، 55/٣، حديث رقم: 675). وهو حديث �شحيح، ينظر: �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة،   -(
�لألباين، )/6٤، حديث رقم: 5).

�لرت�تيب �لإد�رية لنظام �حلكومة �لنبوية، لل�شيخ عبد �حلي �لكتاين، )/)5)-5٣).  -(
متفق عليه، �شحيح �لبخاري، كتاب: �ل�شاقاة و�ل�شرب، باب: ف�شل �شقي �لاء، )/٨٣٣، حديث رقم:   -٣
 ،(76(/٤ و�إطعامها،  �لحرتمة  �لبهائم  �شاقي  ف�شل  باب:  �ل�شالم،  كتاب:  م�شلم،  و�شحيح   .((٣٤

حديث رقم: ٤٤)). 
متفق عليه، �شحيح �لبخاري، كتاب: �لأنبياء، باب: ما ذكر عن بني �إ�شر�ئيل، 79/٣))، حديث رقم:   -٤
 ،(76(/٤ و�إطعامها،  �لحرتمة  �لبهائم  �شاقي  ف�شل  باب:  �ل�شالم،  كتاب:  م�شلم،  �شحيح  و   ،٨)٣0

حديث رقم: ٤5)).
�لرجع �ل�شابق، حديث رقم: ٣6))  -5



(٣0

.(((» احِلَةاً ، َوُكُلوَها �شَ احِلَةاً �شَ
ف  �لجتهاد  تقت�شي  �لكون  على  �لإن�شان  فـ »قوامة«  واحلماية،  املحافظة    -
من  عليه  و�حلفاظ  و�شيانته،  �إليه،  �لنافع  و�إي�شال  وتثمريها،  مفرد�ته،  مناء 
قرر  وقد  منافعه،  تعطل  �أو  بقدر�ته،  ت�شتهرت  �أو  بعطياته،  تعبث  حركة  كل 
علماء �لإ�شالم »�أن مق�شد �ل�شريعة من �لت�شريع: حفظ نظام �لعامل، و�شبط 
ثم  ومن  و�لتهالك«)))؛  �لتفا�شد  من  يع�شم  وجه  على  فيه،  �لنا�س  ت�شرف 
جعل �لإ�شالم تنمية �لكون بالعطاء فيه من �أوكد �لعباد�ت، حتى و�إن قامت 
اَعُة  �ل�شَّ َقاَمِت  : »�إِن  �لإن�شان، كما جاء ف حديثه  يتخلى عنها  �ل�شاعة ل 
َوِبيَِد �أََحِدُكْم َف�ِشيَلٌة فاإن ��ْشَتَطاَع �أّل يَُقوَم حتى يَْغِر�َشَها َفْليَْفَعْل، وف رو�ية: 
َفْليَْغِر�ْشَها«)٣)، كما جعل »�إماطة �لأذى عن �لطريق »عبادة، و�شعبة من �شعب 
 : ِ �لإميان، كما جاء ف �شحيح م�شلم عن �أبي ُهَرْيَرَة قال: قال ر�شول �لَّ
لََه �إل �ل،  ُلَها َقْوُل َل �إِ ، َفاأَْف�شَ ٌع َو�ِشتُّوَن �ُشْعَبةاً ٌع َو�َشْبُعوَن، �أو ِب�شْ »�ْلإِميَاُن ِب�شْ
بـ »ح�شن  �شغوف  لفقٍه  يوؤ�ش�س  وهذ�  ِريِق«)٤)،  �لطَّ عن  �ْلأََذى  �إَِماَطُة  َو�أَْدنَاَها 
�لجاورة و�ل�شحبة لنعم �ل تعال، ووجوب حر��شتها«. ومن �لتوجيهات 
�لنبوية ذ�ت �لدللة ف هذ� �ل�شاأن ما روي عن �أمنا عائ�شة ر�شي �ل عنها، 
ا، فر�أى ك�شرة ملقاة، فم�شى �إليها فاأخذها  �أنها قالت: »دخل ر�شول �ل  يوماً
فم�شحها ثم �أكلها، ثم قال : يا عائ�شة، �أح�شني جو�ر نعم �ل؛ فاإنها قلما تزول 

�أ�شباب  �لبيان و�لتعريف ف  �أبو د�ود ف �شننه، ٣/٣)، حديث رقم: 5٤٨). قال �حل�شيني ف  رو�ه   -(
ورود �حلديث: )/٤): "�أخرجه �لإمام �أحمد و�أبو د�ود و�بن خزمية ف �شحيحه و�بن حبان عن �شهل 
بن �حلنظلية ر�شي �ل عنه، قال �لهيثمي: رجال �أحمد رجال �ل�شحيح، وقال �لنووي ف �لريا�س بعد 
م�شندة  يعلى ف  و�أبو  �أحمد  ل�شحته "وقد وروى  �ل�شيوطي  �إ�شناده �شحيح،ورمز  د�ود:  لأبي  عزوه 
تتخذوها  ول  �شالة،  و�بتدعوها  �شالة،  �لدو�ب  هذه  �أن�س: "�ركبو�  بن  معاذ  عن  و�حلاكم  و�لطرب�ين 

كر��شي لأحاديثكم ف �لطرق و�لأ�شو�ق؛ فرب مركوبة خري من ر�كبها و�أكرث ذكر �ل منه".
مقا�شد �ل�شريعة �لإ�شالمية، لل�شيخ �لطاهر بن عا�شور، �شـ٣0).  -(

�شبق تخريجه.  -٣
كتاب: �لإميان، باب: بيان عدد �شعب �لإميان، )/6٣، حديث رقم: ٣5.   -٤



(٣(

 :أن�س� يرويه  فيما   ، وقوله  �إليهم«)))،  تعود  �أن  فكادت  بيت،  �أهل  عن 
ْيَطاِن،  ُكْلَها ول يََدْعَها ِلل�شَّ َحِدُكْم َفْليُِمْط عنها �ْلأََذى، َوْليَاأْ »�إذ� �َشَقَطْت لُْقَمُة �أَ
َل  َفاإِنَُّكْم  قال:  �لطعام)،  من  فيها  بقي  ما  )تتبع  َعَة  �ْلَق�شْ نَ�ْشُلَت  �أَْن  َو�أََمَرنَا 
�ْلرَبََكُة«))). فهذ�ن �حلديثان، وغريهما كثري، يدلن  َطَعاِمُكْم  �أَيِّ  تَْدُروَن ف 
�شكرها.  تعظيمها  و  تعظيمها،  من  �ل،  لنعم  �لجاورة  على وجوب »ح�شن 
و �أن �لرمي بها من �ل�شتخفاف بها، و ذلك من �لكفر�ن، و �لكفور ممقوت 
م�شلوب، فارتباط �لنعم ف �شكرها، و زو�لها ف كفر�نها، ومن عظمها فقد 

�بتد�أ ف �شكرها، و من �شغرها �أو ��شتخف بها فقد تعر�س لزو�لها«)٣). 
الزهد اأو»االإيثار الكوين«، ولي�س �لر�د هنا �لزهد بفهومه �ل�شلبي، �لذي يُعنى    -
به: �ل�شتقالة من دور �لتعمري ف �لكون، و �لهروب من �ل�شعي �حل�شاري ف 
على »التقلل«و»االعتدال«ف  �لقائم  �لإيجابي«  �لر�د: »�لزهد  بل  �حلياة، 
�لتعامل مع مقدر�ت �لكون، ومو�رده، تعامل �لقيِّم �لر�عي �لحكوم بقا�شد 
فينتفع  �ل�شهوة.  بقت�شيات  �لحكوم  �ل�شتهرت،  �ل�شهو�ين  تعامل  ل  �ل�شرع، 
بعطاء�ت �لكون وفق ما تقت�شيه وظيفته �ل�شتخالفية من جهة، وتتحمله مقدر�ت 
�لكون من جهة ثانية، ووفق روؤيٍة ل تكون فيها هـذه �حلياة �لدنيا هـي كل �حلياة، 
ل من حيث �لوجود، ول من حيث �لأثر �لرتتب على �لدور �لوظيفي، و�إمنا 
�شتتلوها حياة �أخرى بعدها �أعلى منها �شاأناًا من جهة ثالثة، مما ي�شمن �حلفاظ على 
مقدر�ت �لكون ومعطياته، و تو��شل عطائها، و�شريورة منوها و�إثمارها.وقد 

تر�وحت تعاليم �لإ�شالم ف ذلك، بني �أمرين، ي�شبطان �لكم و�لكيف، هما: 

�لإمام  رو�ه �لطرب�ين ف �لعجم �لأو�شط، 9٣/6)، حديث رقم: )6٤5، وللحديث رو�يات ذكرها   -(
�لعجلوين ف ك�شف �خلفاء، )/٨0). وهو حديث �شعيف �لإ�شناد، ينظر: م�شباح �لزجاجة ف زو�ئد 

�بن ماجه، للكناين، ٤/)٣.
�شحيح م�شلم، كتاب: �لأ�شربة، باب: ��شتحباب لعق �لأ�شابع و�لق�شعة، 607/٣)، حديث رقم 0٣٣).   -(

نو�در �لأ�شول ف �أحاديث �لر�شول، للحكيم �لرتمذي، )/6٤).  -٣



(٣(

اأواًل: الدعوة اإىل االنتفاع)1) بعطيات الكون وفق احلاجة، وعلى مقت�سى 
قال  احلياة،  اإعالة  يف  كفاءته  وي�سون  توازنه،  يحفظ  مما  واالعتدال،  التقلل 

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ         ېئ   �لرحمن: چ  عباد  �شفات  ف  تعال، 
�لنفقة، »فاأدب  ف  معتدلاً  ا«�أي:  و»َقَو�ماً  ،(67 چ)�لفرقان:  حئ   جئ   ی  
�أّل  �أو عيالاً ونحو هذ�، و  �آخر  ا  �لإن�شان حتى ي�شيع حقاً �أّل يفرط  فيها:  �ل�شرع 
هو  ذلك  ف  و�حل�شن  �ل�شح.  ف  ويفرط  �لعيال  يجيع  حتى  ويقرت  ا  �أي�شاً ي�شيق 
�أي: �لعتدل. و�لقو�م ف كل و�حد بح�شب عياله وحاله وخفة ظهره  �لقو�م، 
و�شربه وجلده على �لك�شب، �أو �شد هذه �خل�شال، وخري �لأمور �أو�شطها«)))، 

وهو مقت�شى قوله تعال: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 � )�لإ�شر�ء: 9))، ومن مد�د ذلك قوله : »َما مالأ �آَدِميٌّ ِوَعاءاً �َشرًّ ٹ  ڤچ 
َفُثُلٌث  نَْف�ُشُه،  �ْلآَدِميَّ  َغَلَبْت  َفاإِْن  ْلَبُه،  �شُ يُِقْمَن  لَُقْيَماٌت  �ْلآَدِميِّ  َح�ْشُب  بَْطٍن،  من 
َر�ِب، َوُثُلٌث ِللنََّف�ِس«)٣)؛ ومن ثم كان من دعائه : »�للهم  َعاِم، َوُثُلٌث ِلل�شَّ ِللطَّ
َكَفافاًا،  َوُرِزَق  �أَ�ْشَلَم،  من  �أَْفَلَح  : »قد  يقول  ُقوتاًا«)٤)، وكان  ٍد  مَّ ُمَ �آَل  �ْرُزْق 
ن�شتخدم م�شطلح "�لنتفاع"لبيان عالقة �لإن�شان بقدر�ت �لكون ومعطياته، وهو مفهوم قر�آين، م�شتق   -(
من "�لنفع"قال �لإمام �لر�غب)�لفرد�ت، )50): "�لنفع ما ي�شتعان به ف �لو�شول �إل �خلري�ت، وما 
و�ل�شعي  �لكون،  من  فيه خري  ما  يدل على: طلب  بنائه  مفهوم ف  فهو خري "فهو  �خلري  �إل  به  يتو�شل 
من "هلك "و "��شتهلك  م�شتق  م�شطلح "�ل�شتهالك "فهو  بخالف  به.  �لإ�شر�ر  دون  به،  �لنتفاع  ف 
�ل�شيء "بعنى: �أنفقه و�أنفده)ل�شان �لعرب، مادة: هلك)، وهو بهذ� مفهوم يخالف �لطبيعة �لتي ينبغي 
�أن يكون �لتعامل بها مع معطيات �لكون، وهو �لنتفاع بها وخري�تها، ل �إهالكها و�إنفادها، هذ� من جهة. 
�ع، كما يقول �آل جور)�لأر�س ف �ليز�ن، �شـ)5))؛ �إذ يفرت�س �أن  ومن جهة �أخرى، فهو م�شطلح خدَّ
ا، ومن ثم ل يُعباأ باآثارها، و�حلقيقة �أن  �لو�د �لتي يتم ��شتهالكها على �ختالف �أنو�عها يختفي �آثارها متاماً
�لأمر لي�س كذلك، بل يرتتب عليها �ألو�ن كثرية من �لف�شالت، �لتي مل يكن يُلتفت �إليها، حتى �أ�شبحت 

� ل يتجز�أ من �أزمة �حل�شارة �ل�شناعية ب�شفة عامة.  ت�شكل �أزمة وجزءاً
�لحرر �لوجيز، ف تف�شري �لكتاب �لعزيز، لبن عطية �لأندل�شي، ٤/0)).  -(

رو�ه �لرتمذي ف �شننه، باب: ما جاء ف كر�هية كرثة �لأكل، 590/٤، حديث رقم: ٣٨0)، وقال: "هذ�   -٣
حديث ح�شن �شحيح "ورو�ه �بن ماجه ف �شننه، باب: �لقت�شاد ف �لأكل وكر�هية �ل�شبع، )/))))، 

حديث رقم: ٣٣٤9.
 ،(٣7٣/5 و�أ�شحابه،   لنبي� عي�س  كان  كيف  باب:  �لرقاق،  كتاب:  �لبخاري،  �شحيح  عليه،  متفق   -٤
حديث رقم: 609٤، و�شحيح م�شلم، كتاب: �لزكاة، باب: ف �لكفاف و�لقناعة،)/7٣0، حديث رقم: 

.(055



(٣٣

زيادة ول  بال  �لكفاية  �بن حجر: »و�لكفاف:  �لعالمة  قال  �آتَاُه«)))،  ِبَا  �ل  َوَقنََّعُه 
ول  �ل�شرور�ت،  ويَدفع  �حلاجات،  عن  يَُكف ُّ ما  هو  �لقرطبي:  وقال  نق�شان، 
ح�شل  �ل�شفات  بتلك  �ت�شف  من  �أن  �حلديث:  ومعنى   . �لرتفهات  باأهل  يُلحق 
�ْرُزْق  �للهم   : قال  ولهذ�  و�لآخرة؛  �لدنيا  ف  برغوبه  وظفر  مطلوبه،  على 
ٍد ُقوتاًا، �أي: �كفهم من �لقوت با ل يرهقهم �إل ذل �ل�شاألة، ول يكون  مَّ �آَل ُمَ
�أن »   �لنبي  بني  �لدنيا«))). وقد  و�لتب�شط ف  �لرتفه،  تبعث على  ف�شوٌل  فيه 
ِمْنُكْم  َبَح  �أَ�شْ فقال: »َمن  �لدنيا،  �أمور  جماع  االأمن«و»العافية«و»الكفاية«هي 
ْنيَا  �لدُّ له  ِحيَزْت  َا  منَّ َفَكاأَ يَْوِمِه،  ُقوُت  ِعْنَدُه  َج�َشِدِه،  ف  ُمَعافاًى  �ِشْرِبِه،  ف  �آِمناًا 

ِبَحَذ�ِفرِيَها«)٣). 
�إطار  ف  مطالَباًا،  كان  �إذ�  فال�شلم  والتبذير)٤)،  االإ�سراف  عن  النهي  ثانًيا: 
ا، ف  قو�مته على �لكون، و��شتنفاعه بقدر�ته، بالق�شد و�لعتد�ل، فهو مطالٌَب �أي�شاً
�إطار هذه �لقو�مة، بعدم �لإ�شر�ف و�لتبذير ف �لتعامل مع ما عطاء�ته، وذلك باأل 
يكرث مما ل خري فيه، و�أل ينفقه ف غري حقه، �أو ف غري ما تلبية حلاجة من حاجاته 
� �إليها  �حلقيقية، بل ي�شيق منافذ �لنتفاع بعطاء�ت �لكون، وفق مقا�شد �ل�شرع، ناظراً
على �أنها »نعمة ل يجوز �إهد�رها، مع حتديد حاجات �لإن�شان، و�لق�شاء على �لبالغة 
ف �ل�شتخد�م و�لتلذذ بالأ�شياء، مما ي�شعف مفهوم »تعدد احلاجات«�لذي روجت 

�شحيح م�شلم، كتاب: �لزكاة، باب: ف �لكفاف و�لقناعة،)/7٣0، حديث رقم: 05٤).   -(
فتح �لباري، ))/75).  -(

رو�ه �لبخاري ف �لأدب �لفرد، )/)))، حديث رقم: ٣00، ورو�ه �لرتمذي ف �شننه، و�للفظ له،   -٣
57٤/٤، حديث رقم: ٣٤6)، وقال: "هذ� حديث ح�شن غريب "، و�بن ماجه ف �شننه، )/٣٨7)، 

حديث رقم: )٤)٤.
كما  �لعتد�ل،  ف  �حلد  جماوزة  بعنى:  �للغة،  �أهل  جمهور  عند  مرت�دفان  لفظان  و�لتبذير  �لإ�شر�ف   -٤
َرَف  جاء ف تاج �لعرو�س، ))/٨)٤. وقد حاول �لإمام �لاوردي �لتفرقة بينهما، فقال: "�ْعَلْم �أَنَّ �ل�شَّ
ْهُل ِبََو�ِقِع �حْلُُقوِق،  ْبِذيُر : ُهَو �ْلَ ْهُل ِبََقاِديِر �حْلُُقوِق، َو�لتَّ َرُف : ُهَو �ْلَ ُق َمْعَناُهَما، َفال�شَّ ْبِذيَر َقْد يَْفرَتِ َو�لتَّ
ُر يُْخِطُئ ِف �ْلَْهِل، َوَمْن  يَاَدِة، َو�ْلَُبذِّ ْبِذيِر �أَْعَظُم؛ ِلأَنَّ �ْلُ�ْشِرَف يُْخِطُئ ِف �لزِّ َوِكاَلُهَما َمْذُموٌم، َوَذمُّ �لتَّ
ُع  �َها، َوَكَما �أَنَُّه ِبَتْبِذيِرِه َقْد يَ�شَ َجِهَل َمَو�ِقَع �حْلُُقوِق َوَمَقاِديَرَها ِبَاِلِه َو�أَْخَطاأََها، َفُهَو َكَمْن َجِهَلَها ِبِفَعاِلِه َفَتَعدَّ

ِعِه". �أدب �لدنيا و�لدين، �شـ٨7).  ِعِه، َفَهَكَذ� َقْد يُْعَدُل ِبِه َعْن َمْو�شِ ْيَء ِف َغرْيِ َمْو�شِ �ل�شَّ



(٣٤

خدمة »اال�ستهالك«�أي  ف  �لإن�شان  جعل  حد  �إل  و�لإعالن،  �لدعاية  و�شائل  له 
�أنه  رغم  �لإن�شان،  �إليها  ي�شعى  جذب  نقطة  �أو  غاية  يكون »اال�ستهالك«�أ�شبح  �أن 
ا �إليها«)))؛ومن ثم كان تهذيب �لنف�س، وتروي�شها على �لتقلل  قد ل يكون متاجاً
و�لعتد�ل، وعدم �لتبذير و�ل�شرف، ف �لاأكل و�ل�شرب و و�للب�س و�لبنيان و�شائر 
�شروط  ا من  �لإ�شالم، و�شرطاً �لفقه �حل�شاري ف  �أ�شول  �أ�شالاً من  �حلياة،  مظاهر 
نهي  على  �لدللت  �أبرز  من  ولعل   ، وماآلاً حالاً  مظاهرها،  كل  ف  �حلياة  حتريك 
�لإ�شالم عن »االإ�سراف«ما رو�ه �بن ماجه من حديث �أن�س بن مالك  قال: »قال 
ا من  َرِف �أَْن تَاأُْكَل ُكلَّ ما ��ْشَتَهْيَت«)))، وكذلك ما رو�ه �أي�شاً  : »�إِنَّ من �ل�شَّ ِ ر�شول �لَّ
اأُ،  ِ  َمرَّ ِب�َشْعٍد، وهو يََتَو�شَّ طريق عبد �ل بن عمرو ر�شي �ل عنهما، �أَنَّ َر�ُشوَل �لَّ
�ْشَر�ٌف؟ قال : نعم، َو�إِْن ُكْنَت  وِء �إِ َرُف يَا �َشْعُد؟! فقال: �أَِف �ْلُو�شُ فقال: ما هذ� �ل�شَّ
على نََهٍر َجاٍر«)٣)، وقوله  : »َو�إِْن ُكْنَت على نََهٍر َجاٍر«يدل على �أن نهي �لإ�شالم 
عن »�لإ�شر�ف«ف �لتعامل مع مو�رد �حلياة،�إجر�ء �إ�شالمي ممتد ف حياة �ل�شلم، 
ول يتعلق بـ »�لوفرة ف هذه �لو�رد �أو بالقلة، ول بال�شفة �لالية �أو عدمها، و�إمنا كان 
�أو  �أو �شئيلة،  ا ف كل �لأحو�ل و�لأو�شاع، �شو�ء كانت �لو�رد وفرية  �إجر�ء عامًّ
كانت مالاً �أو لي�شت بال، ومقيا�شه �لوحيد هو حد �لكفاية ف قيام �لإن�شان بوظيفته 
ا ل ي�شبب  �لتعمريية ف ي�شر، وذلك هو �حلد �لذي ينخرط به ف دورة �لبيئة �نخر�طاً
لها �إرهاقاًا، وهو حد»االقت�ساد«وما جتاوزه من ��شتهالك فهو»االإ�سراف« �لذي جاء 

�لتغليظ ف �لنهي عنه، و�لبتعاد منه)٤).

�لإ�شالم ف معركة �حل�شارة، منري �شفيق، �شـ66.  -(
�شنن �بن ماجه، )/))))، حديث رقم: )٣٣5. قال �شاحب م�شباح �لزجاجة ف �إ�شناد هذ� �حلديث:   -(
٤/)٣: "هذ� �إ�شناد �شعيف تقدم �لكالم عليه قبل هذ� �حلديث، رو�ه بن �أبي �لدنيا ف كتاب �لوع، 
و�لبيهقي، وقد �شحح �حلاكم �إ�شناده لنت غري هذ�، وح�شنه غريه، و�أورده بن �لوزي ف �لو�شوعات 

من طريف يحيى بن عثمان عن بقية بن �لوليد به، و�شعفه بنوح بن ذكو�ن".
 ،(٤7/(  ، �شننه  ف  ماجه  �بن  ورو�ه   ،7065 رقم:  حديث  م�شند،)/)))،  ف  �أحمد  �لإمام  رو�ه   -٣
ِعيٌف". ُه َو�إِ�ْشَناُدُه �شَ حديث رقم: ٤7).قال �بن حجر ف تلخي�س �حلبري)/٤٤): "َرَو�ُه بن ماجة َوَغرْيُ

مقا�شد �ل�شريعة باأبعاد جديدة، د. عبد �لجيد �لنجار، �شـ5)).  -٤



(٣5

�لإ�شالمية،  �لنظومة  الكوين«ف  مفهوم: »الزهد«اأو»االإيثار  �أن  يتبني  وبهذ� 
�لغربية،  �حل�شارة  منظومة  ف  و�لالنهائي،  �ل�شتمر  �لتقدم  لفهوم  ا  متاماً مناق�س 
�لرهق خلري�ت  �لأهوج  و�لنهب  �حلياة،  لو�رد  �لقائمة على »اال�ستنزاف«�لدمر 
و�لأثرة،  �لأنانية  بد�فع  منها،  يعو�س  ل  لا  �لتلف  و�لتبذير  ومو�ردها،  �لأر�س 
وت�شخم �لذ�ت، بل بد�فع �للعب و�تباع �لهوى ف �إنتاٍج و��شتهالٍك ل يقوم على 
ل  بل  فيها،  تكن  مل  �أو  لالإن�شانية،  منفعة  فيه  كان  �إن  يبايل  ول  مقا�شد مددة، 
باأن هـذه �حلياة  �أم ل، وفق روؤية توؤمن  �إن كانت تتحمله مقدر�ت �لكون  ير�عي 
�أثر لدوره  ا كل  �أي�شاً بانتهائها كل وجود لالإن�شان، وينتهي  ينتهي  هـي كل �حلياة، 
�لوظيفي فيها، فال يبقى �إذن �إل �أن تكون �لعالقة بالكون وما فيه من عامل �لأ�شياء 
�ل�شهو�ت ف  لإ�شباع  �ل�شتهالك، وذلك  �لأكرب من  بالقدر  ��شتهالك  هي عالقة 
�أق�شى حد ممكن من �لإ�شباع، وهو منوذج �نتهى �إل نوع جديد من »االإدمان«كما 
يقول �آل جور: »اإنني اأعتقد اأن ح�سارتنا احلديثة، يف الواقع، اأدمنت ا�ستهالك 
بالأمل  �ل�شعور  عن  �لإدمان،  على  �لقائمة  �لعالقة  هذه  وتلهينا  ذاتها«،  االأر�س 
�ل�شناعية،  �حل�شارة  مييز�ن  �للذين  و�ل�شعار  �ل�شطحية  فقدناه..�إن  ما  جر�ء  من 
يحجبان �إح�شا�شنا �لرير بالوح�شة، �إز�ء �شلة حميمة تربطنا بالعامل...اإن ح�سارتنا 
كل  واأكرب  اأكرب  كميات  ا�ستهالك  يف  بعادتها  اإحكاًما،  اأكرث  بطريقة  تت�سبث 
عام، من �لفحم، و�لنفط، و�لهو�ء �لنقي، و�لاء، و�لأ�شجار، و�لطبقة �ل�شطحية 
للرتبة، و�ألف مادة �أخرى نقتطعها من ق�شرة �لأر�س، لتحويلها جميًعا، لي�س 
ما  �إل  �أكرب  بدرجة  الذي نحتاجه، ولكن  املاأوى  لنا  اأودنا، ويوفر  ما يقيم  اإىل 
ل نحتاجه: كميات هائلة من �لتلوث، ومنتجات ننفق �لليار�ت ف �لإعالن عنها 
االأ�سكال  يف  ذواتنا  بفقدان  �سغًفا  نزداد  اأننا  نريدها..ويبدو  باأننا  �أنف�شنا  لنقنع 
االإنتاج  االإعالم وطقو�س  وو�سائل  والتكنولوجيا  واملجتمع  للثقافة  املختلفة 
واال�ستهالك، اإال اأن الثمن الذي ندفعه هو �سياع حياتنا، �إن �لن�شاز ف عالقتنا 
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بالأر�س، و�لذي يرجع ف جزء منه �إل �إدماننا لنمط من �ل�شتهالك يقوم على 
��شتنفاد كميات �أكرب و�أكرب من مو�رد �لأر�س �لطبيعية، �أ�شبح يعلن عن نف�شه �لآن 
من خالل �لأزمات �لتتالية، وكل منها ينطوي على ت�سادم مدمر بني ح�سارتنا 
�أن  �إل  حاجته  �شيء  �إل  �ليوم  �لعامل  يحتاج  ل  ثم  ومن  الطبيعة«))).  وعامل 
يحيي هذ� �لفهوم �لإ�شالمي: »الزهد«اأو »االإيثار الكوين«، و�أن يخرج �لإن�شان، 
حقوق  �أد�ء  �إل  �لكون،  على  �ل�شيادة  حظوظ  طلب  من  �حل�شاري،  �شعيه  ف 
�لعبودية ل�شيد �لكون �شبحانه، فيكون �نتفاعه به، وفق منهج �ل ف �أمره ونهيه، 
و�لنظومة �لإ�شالمية ف ذلك ميكن �أن ت�شكل نقطة �نطالق للوقوف �شد »ال�سعار 
الكون  التعامل مع  اال�ستهالكي«و»التكالب على كل �سيء« و»الالعقالنية يف 

ومقدراته«�لذي ثبت �أنه �شيودي بالعامل، ويدمر نف�شه بنف�شه!!


عليه  يقوم  �لذي  �لثالث  �لبعد  هو  وهذ�  واملحا�سبة،  امل�سوؤولية    .3
مفهوم »االئتمان الكوين«، بل يُعد من �لقيم �لحورية �لتي يدور عليها منهج 
�لإ�شالم ف »حتريك احلياة«؛ �إذ �لإن�شان، وفق �لنظور �لإ�شالمي كما تقدم، 
�لكون  وم�شري  م�شريه،  عن  كاملة  م�شوؤولية  م�شوؤول  بل  بال�شائب،  لي�س 
فهو يحمل م�سوؤولية ا�ستخدام مقدراته وعطاءاتها، وهذا  �لوؤمتن عليه، 
االإح�سا�س بامل�سئولية من �ساأنه اأن يجعل اجلميع يحافظون على الكون، 
هو  وهذ�  �سواء،  حد  على  اخلراب  من  وبال�سيانة  االنتفاع،  يف  بالق�سد 

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   تعال: چ  قوله  ف  �ل�شتبطن  �لعنى 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    
�لتي  �ل�شرعية  �لآثار  كل  �ل�شتبطن ف  �لعنى  �أنه  كما   ،(٨  - 6 چ)�لزلزلة: 

�إتالف مقدر�ت �لكون  �أي حركة توؤدي �إل  �أوردناها ف نهي �لإ�شالم عن 
�لأر�س ف �ليز�ن، �شـ٣))-5)).  -(
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  فما فوقها بغري حقها، �شاأل �ل � بغري حق،مثل قوله : »من قتل ع�شفوراً
عنها يوم �لقيامة، قيل: يا ر�شول �ل، فما حقها؟ قال: حقها �أن تذبحها فتاأكلها، 
� عبثاًا عجل �إل �ل  ول تقطع ر�أ�شها فريمى بها، وف رو�ية: من قتل ع�شفوراً
�إن فالناًا قتلني عبثاًا ومل يقتلني لنفعة«)))،  �لقيامة، يقول: يا رب،   يوم 
فيها  َفَدَخَلْت  ا،  َماتَْت ُجوعاً َحَب�َشْتَها حتى  ٍة  ِهرَّ �ْمَر�أٌَة ف  بَْت  : »ُعذِّ وقوله 
�َشَقْيِتَها حني حب�شتها، ول  �أَْطَعْمِتَها ول  �أَْنِت  َل  �أَْعَلُم،   ُ َو�لَّ �لنَّاَر، قال فقال: 
عموم  ف  د�خل  كله  وذلك  �لأر�س«)))،  َخ�َشا�ِس  من  َفاأََكَلْت  �أَْر�َشْلِتَها  �أَْنِت 
تَُزوُل  وقوله: »َل  َرِعيَِّتِه«)٣)،  عن  م�شوؤول  ُكْم  َوُكلُّ َر�ٍع  ُكْم  »ُكلُّ  : قوله 
َل عن: ُعُمِرِه ِفيَما �أَْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل؟  َقَدَما َعْبٍد يوم �ْلِقيَاَمِة حتى يُ�ْشاأَ

ْنَفَقُه؟ َوَعْن ِج�ْشِمِه ِفيَم �أَْباَلُه؟«)٤). َوَعْن َماِلِه من �أَْيَن �ْكَت�َشَبُه َوِفيَم �أَ
��شتخد�م  كيفية  عن  و�لجاز�ة،  �لحا�شبة  هذه »امل�سوؤولية«تقت�شي  �إن  ثم 
ف  �ل  منهج  وفق  بها،  �لكون  و�إعمار  و��شتغاللها،  وعطاء�تها،  �لكون  مفرد�ت 
من  �لنافع  بع�س  ف  ما  و�إز�لة  �لنافع،  بنفع  وجوب »�لنتفاع  ف  ونهيه،  �أمره 
فاأُف�شد  �لنظام،  بالإز�لة..فاإذ� غري ذلك  �أو  بالتهذيب  �ل�شار،  �ل�شر، وجتنب �شر 
� بعد  �ل�شالُح، و��شُتعمل �ل�شار على �شره، �أو ��شتبقي مع �إمكان �إز�لته، كان �إف�شاداً
�إ�شالح«)5) يتحمل �لإن�شان م�شوؤوليته، ويحا�شب عليه، يقول ر�شول �ل : »َل 
ه،  لَبُه، َوثوٌب يُو�ِري َعْوَرتَُه، َوبيٌت يُِكنُّ َحقَّ لبِن �آدَم �إل ف ثاَلٍث: َطعاٌم يُقيُم �شُ

رو�ه �لن�شائي ف �شننه �لكربى، 7٣/٣، حديث رقم: ٤5٣٤، و٤5٣5.  -(
�حلرم،  ف  يقتلن  فو��شق  �لدو�ب  من  خم�س  باب:  �خللق،  بدء  كتاب  �لبخاري،  رو�ه  عليه،  متفق   -(
غ�شبه،  �شبقت  و�أنها  تعال  �ل  رحمة  �شعة  ف  باب:  م�شلم،  ورو�ه   .٤)٣0 رقم:  حديث   ،((05/(

0/٤)))، حديث رقم: 9)6).
متفق عليه، و�للفظ للبخاري)وقد رو�ه ف مو��شع من �شحيحه، حديث رقم: ٨5٣، باب: �لمعة ف   -٣
�لقرى و�لدن، ورقم: ٨7))، باب: �لعبد ر�ع ف مال �شيده، ورقم: ٤90٤،باب: �لر�أة ر�عية ف بيت 

زوجها. ورو�ه م�شلم ف باب: ف�شيلة �لإمام �لعادل، حديث رقم: 9)٨)).
رو�ه �لرتمذي، وقال: "هذ� حديث ح�شن �شحيح ")�شنن �لرتمذي، ٤/))6، حديث رقم: 7)٤)).  -٤

�لتحرير و�لتنوير، 7٣/٨)- 7٤).  -5
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َفَما َز�َد َفُهو ِح�شاٌب«))) �أي: �أن �لإن�شان �إذ� �أخذ قدر �حلاجة من هذه �لثالث مثاب، 
وفيما ز�د عليه، �إن مل يع�س �ل متعر�س للح�شاب، و�إن ع�شى �ل فهو متعر�س 
للعقاب)))، لي�س ف �لآخرة فح�شب، بل يناله �شقاء ما ك�شبت يد�ه ف �لدنيا، قبل 

�أن يجازى على ف�شاده ف �لآخرة، وهذ� هو �لفهوم من قوله تعال: چی  ی        
جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت چ)�لروم: )٤).

ومن �لأمور �لقررة �أن هذه »امل�سوؤولية«وما يرتتب عليها من »ما�شبة«تتعلق 
بالفرد وبالماعة على حد �شو�ء، فاحلفاظ على �لكون ومفرد�ته، و�لرتفق بعطياته، 
ل يُ�شاأل ويُحا�شب عليه �لفرد وحده، بل �إنه ميتد �إل د�ئرة �لماعة و�لأمم، فهناك 

كتاب يح�شي على �لأمة عملها: چ ڭ  ڭ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           
ۉ  ۉ  ې  ې        ې   ې  ىى  ائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ             وئچ)�لاثية: ٨) - 9))، 

كما كان هناك كتاب يح�شي على �لفرد عمله چ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  
چ)�لإ�شر�ء:  ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے             ے       ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ  
٣) - ٤))، فهذ� كتاب لكل فرد، وذ�ك كتاب لكل �أمة، وبني �لكتابني فرق كبري، 
وهذ� �لفهوم يعطي قيمة �أكرث فاعلية ف �لمار�شة و�ل�شيانة و�حلماية لفرد�ت �لكون 
ا،  ومعطياتها، فيكون �لفرد م�شوؤولاً ف �حلفاظ عليها �أمام �لأمة بل و�لإن�شانية جميعاً

ا!!  كما �أن �لأمة م�شوؤولة عنها �أمام �لفرد، بل و�لإن�شانية جميعاً
�إن مفهوم »امل�سوؤولية« و»املحا�سبة« عن �لكون �لوؤمتن عليه �لإن�شان، �لتي 
ربى عليها �لوحُي �ل�شلَم، من �لقيم �لتي لبد من �شيوعها بني �لعامل، ف مقابل 
�نعد�م �ل�شوؤولية غري �ل�شبوقة �لتي ي�شهدها �لعامل �لآن ف �لتعامل مع معطيات 
بن  عثمان  حديث  من  �لرتمذي  �لدين: "�أخرجه  علوم  �إحياء  �أحاديث  تخريج  ف  �لعر�قي  �لإمام  قال   -(
عفان، وقال: "وجلف �خلبز و�لاء "بدل قوله: "طعام يقيم �شلبه "، وقال: �شحيح "�إحياء علوم �لدين، 
يَُو�ِري  َوثَْوٌب  يَ�ْشُكُنُه  بَْيٌت  اِل  �شَ �خْلِ هذه  �ِشَوى  َحقٌّ ف  �آَدَم  لبن  �لرتمذي: "لي�س  ورو�ية   .(09  /٤
ْبِز َو�ْلَاِء "�شنن �لرتمذي، ٤/)57، حديث رقم: )٣٤)، وقال: "هذ� حديث ح�شن  َعْوَرتَُه َوِجْلُف �خْلُ

�شحيح ".
�إحياء علوم �لدين، ٤/09).  -(



(٣9

مزيد  من  �لإن�شان  �لقيمة  هذه  متكن  �إذ  �)))؛  و��شتكباراً  � غروراً وعطاء�تها،  �لكون 
�لر�قبة لأفعاله، وتعقب �آثارها، و�لنظر ف ماآلتها، فينه�س �إل نقد نف�شه، وحتمل 
م�شوؤولياته �إز�ء �لأحياء و�لأ�شياء على �لوجه �لذي ينبغي، موؤدياًا حقوقها با يحفظ 
كيانها، وي�شمن ��شتمر�ر عطائها، و دميومتها و متتع �لأجيال من بعده بها، فياأتي 
بكل فعل من �أفعاله وهو يعي، على �أكمل وجه، �أن �آثار فعله وم�شوؤوليته فيه، ل 
تقف عند جيله وذريته، بل تتعد�هما، ل �إل �لأجيال و�لذريات من بعده، و�إمنا 
�لكون،  �أد�ء حقوق  بتق�شريه ف  �أنه  يعلم  ثم  �لأبد؛ ومن  �إل  �إل م�شتقبل ميتد 
، ثم ف حقوق غريه ثانياًا؛  ا، �إمنا يق�شر ف �أد�ء حقوق نف�شه هو �أولاً حماية وحفظاً
�إذ �إن تبعات �أفعاله �حلالية غري مدودة �لآثار ف �لقادم من �أجيال �لإن�شان، وف 

�لكنون من عامل �لأ�شياء))).
�لإن�شان  عالقة  ي�شبط  �لذي  �لأ�شل  بهذ�  �لإ�شالم  فاإن  وهكذ�، 
مع  �لإيجابي  �لقيم)�لتفاعل  جملة  من  عنه  تولد  وما  الكوين«  بالكون: »االئتمان 
يوؤ�ش�س  و�لحا�شبة)  و�ل�شوؤولية  �لكونية  و�لقو�مة  وعطاء�تها  �لكون  مفرد�ت 
حتريكه  منهجية  ف  بال�شلم  يرتقي  كما  �لدنيا«،  �حلياة  بطيبات  لفقه »�ل�شتمتاع 
ا  �، وحتقيقاً ا و��شتثماراً للحياة، وتعامله مع �لكون وعامل �لأ�شياء من حولنا، ��شتنفاعاً
للتو�زن و�لعدل ف �لأر�س، فال ي�شعى جيل بعينه للتمتع و�ل�شتفادة، �أو �ل�شتئثار 
ا للم�شوؤولية، يدعو للده�شة ف مو�جهة  يقول �آل جور، ف �لأر�س و�ليز�ن، �شـ7٤): "�إننا نالحظ �نعد�ماً  -(
�لأزمات �خلطرية غري �ل�شبوقة.. وبدلاً من حتمل �ل�شوؤولية عن �ختيار�تنا، فاإننا بب�شاطة نحيل تاللاً �شخمة 
: "�إن �أملنا كح�شارة، قد يكمن ف  من �لديون، و�أ�شباب �لتلوث �إل �لأجيال �لقادمة "ثم �أردف قائالاً
قدرتنا على �أن نتكيف مع �إح�شا�س �شحي �إز�ء �أنف�شنا، بو�شفنا ن�شكل ح�شارة عالية بحق، ح�شارة تت�شم 
باإح�شا�س نا�شج بال�شوؤولية نحو �شنع عالقة جديدة، ومثمرة، بيننا وبني كوكب �لأر�س "�شـ6)) فبدلاً 

من �لتماهي مع �أنانيتنا ينبغي علينا �أن نتحمل �ل�شوؤولية، ونتماهى مع �لكون �لذي نعي�س.
�أ�شار �ل�شندوق �لعالي حلماية �لبيئة ف تقريره لعام 006)م، �لذي حمل عنو�ن: "�لكوكب �حلي"�إل   -(
ما  و�إذ�  �لطبيعة جتديده،  ت�شتطيع  ما  بن�شبة ٣0%  يفوق  �لطبيعية  للمو�رد  �لب�شرية  ��شتهالك  �أن م�شتوى 
فاإن �شكان �لعمورة ف عام 050)م �لذين �شي�شل عددهم قر�بة 9  ��شتمر �لو�شع على هذه �لوترية، 
يهدد  ما  يوفره!! وهو  �أن  �لأر�شي  للكوكب  �لذي ميكن  �لإنتاج  �شيحتاجون ل�شعف  ن�شمة،  مليار�ت 

قدرة �لأر�س على �لعطاء، كما يهدد م�شتقبل �لأجيال �لقادمة، وقدرتها على �حلياة و�لبقاء.



(٤0

عامل  باإيجاد  تق�شي  كلها  �أ�شول  هي  �إذ  �آخر؛  ح�شاب  على  �لكون،  طاقات  بكل 
بينهم،  فيما  �أقرباء  �أقرباء،  بني  و�لأ�شياء عالقات  �لأحياء  بني  �لعالقات  فيه  تكون 
تعامله  بقهره، و�إمنا برحمته، في�شري  �لذي يتجلى عليهم، ل  �لرحمن  و�أقرباء من 
�أد�ء �لقريب  معها تعامل قو�مة وتر�حم، ل تعامل عد�ء ومغالبة، فيوؤدي حقوقها 
و�شيانة  عليها  ا  حفاظاً و  ��شتثمارها،  كيفية  ف  ا  وتلطفاً بها،  ا  رفقاً قريبه)))؛  حلقوق 
، وبالقت�شاد ف �لنتفاع بخري�تها ثانياًا،  مقدر�تها، وذلك بحفظها من �لف�شاد �أولاً

وبتنميتها ثالثاًا.و�ل �أعلم.
 

َنِني:  ثالًثا: البعد ال�سُّ
ة« مفهوم يدور ف معانيه �لعجمية حول: »االأمر املطرد«، و»الطريقة  نَّ »ال�سُّ
�لبعد  ذلك  هو  ال�ُسَنِني«:  بـ »البعد  و�لر�د  الثابت«)))،  و»القانون  الدائمة«، 
�لذي ير�عي »عاد�ت« �ل �لاألوفة، و»قو�نينه« �لثابتة �لتي تتحكم ف حركة �حلياة 
و�لأحياء، و�لعتبار بها، و�لتجان�س معها؛ �إذ �إن ما وقع منها ف �لا�شي يقع ف 

�حلا�شر، ويُتوقع حدوثه ف �ل�شتقبل، �إذ� ت�شابهت �لأحو�ل)٣) قال تعال: چ ې  
ۆئچ  ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   ې   ې  

)�لن�شاء: 6)).

ينظر: روح حلد�ثة، د. طه عبد �لرحمن، �شـ5٣).  -(
جريان  وهو:  مطرد،  و�حد  �أ�شل  و�لنون:  60/٣): "�ل�شني  �للغة،  مقايي�س  فار�س)معجم  �بن  يقول   -(

�ل�شيء و�طر�ده ف �شهولة ".
و�لظو�هر  �لأحد�ث  ور�ء  تقف  �لتاريخية"�أو "�لجتماعية"�لتي  هنا: "�ل�شنن  �لر�د  �أن  ف  �شك  ول   -٣
�لن�س  �شنن  مثل:   ، وزو�لاً بقاء  ا،  وهبوطاً  � �شعوداً �حلياة،  ف  و�لأمم  �لب�شر  بحركة  و�لرتبطة  �لعمر�نية، 
و�لهزمية، و�شنن �لبتالء، و�ل�شنن �لتحذيرية،وغالباًا ما يخت�س هذ� �لفهوم ف �لفكر �لإ�شالمي بـ "�ل�شنن 
�لإلهية". بخالف: "�ل�شنن �لكونية"�لتي ل ميلك �لإن�شان �أن يغري ظروفها، �أو يعدل من �شروطها، �أو مينع 
من وقوعها، فهي جتري عليه �شاء �أم �أبى، مثل: "�لوت"و "�حلياة"... ومثل: "م�شخر�ت �لكون"�لتي 

ي�شتفيد منها �لنا�س، كل وفق جهده و�شعيه ف �كت�شافها، و�ل�شتفادة من ت�شخريها.



(٤(

ا« حلركة �حلياة، و»قيًما«  اإميانيًّ �لفهوم متثل »حتلياًل  �إن »ال�سنن«وفق هذ� 
مطردة تتحكم ف م�شار�ت �لأفعال فيها، كما �أنها من �أهم �أبو�ب �لفقه �حل�شاري 
تقدم  فهي  وتفاعلها،  �لأفعال وتد�خلها  تلك  تنوع  �لأفعال �حل�شارية، على  لفهم 

�أ�شولاً حلركة �ل�شتخالف، وم�شار�ت �لعمر�ن �لب�شري؛ ومن ثم متكننا من: 
بناء  ف  �شروري  �أمر  وهذ�  اأحداثها،  وتواتر  االأمة  ذاكرة  على  التعرف   
�إل  �لر�أ�س  �إد�رة  من  نوٌع  يلزمه  �لأمام  �إل  �ل�شتقبلي  �لنظر  ذ  �ل�شتقبل؛�إ 
وفقه  ومفادها،  درو�شه  و��شتنباط  فيه،  و�لتدقيق  �لا�شي،  وروؤية  �لور�ء، 
�لعو�قب و�لاآلت، و�متالك �لروؤية على ت�شويب �خللل وجتنب �لإ�شابات؛ 
فمن خالل قر�ءة هذه �ل�شنن و�لتب�شر فيها، يجمع �ل�شلم عقولاً ف عقله، 
حلقت  �لتي  �لعلل   � مب�شراً عمره،  �إل   � �أعماراً وي�شيف  جتربته،  ف  وجتارب 
ا للقاعدة �حل�شارية: �إن للعمر�ن  بالأمم �ل�شابقة، متقياًا �لإ�شابات �لحتملة؛ وفقاً

طبائع معروفة لو ك�شفناها لأمكننا تقدير �لاآلت، يقول تعال: چ ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہچ)�آل عمر�ن: ٣7) – ٣٨)).

قراءة م�ستقبل االأمة، ومعرفة حركته يف �سوء املدخل ال�سنني؛ �إذ �لعتبار   
ير�شد �إل �ل�شو�بية ف بناء �حلا�شر، ومينح �لقدرة على عبور �لا�شي و�حلا�شر 
�إل »ا�ست�سراف امل�ستقبل«، ثم �لتمكن من ت�شكيل �ل�شتقبل و�لد�خلة ف بنائه، 
ف �إطاٍر تتو��شل فيه حلقات �لزمان، وتتفاعل �شمن مناهج �لتفكري و�لعتبار؛ 
للنا�س  عامة  �حل�شارية  �حلركة  مرجعية«حتكم  هي »كليات  �ل�شنن  �أن  ذلك 
� ف مك �لتعامل معها،  كافة، فهي فاعلة على �ل�شلم و�لكافر، ل حتابي �أحداً
� عن �أي وهم �أو �دعاء كاذب يحاول تف�شري قيام �حل�شار�ت �أو �نهيارها،  بعيداً
اأو  �أو �لبناء بدور »العرق«  �أو �لعمارة  �أو �لتقدم  �أو يحاول ربط �شنن �لتغيري 



(٤(

ُم« به حركته �حل�شارية،  »اللون«)))، وبذلك ميتلك �ل�شلم »املعيار« �لذي »ُيَقوِّ
تف�شرياً� وتقومياًا، فيحاكم فعله �حل�شاري �إل »ال�سنن االإلهية«وعياًا بها، و�شعياًا 
�إل �ل�شتثمار �لإيجابي لها، و�لعبور من خاللها نحو عنا�شر �لفاعلية و�لتمكني، 
فاإذ� كان ت�شابٌه بني �أمٍة �ليوَم، وو�شع �أمم �شابقة عليهم، فعلينا �أن نعلم �أن »�سنة 
ا عليهم، ففي حديث زياد بن لبيد،  االأولني« قد �نطبقت �أو لبد �أن تنطبق يوماً
قال: »َذَكَر �لنبي �َشْيئااً، فقال َوَذ�َك ِعْنَد �أو�ن َذَهاِب �ْلِعْلِم، قال: ُقْلَنا يا َر�ُشوَل 
ِ: َوَكْيَف يَْذَهُب �ْلِعْلُم َونَْحُن نقر�أُ �ْلُقْر�آَن، َونُْقِرئُُه �أَْبَناَءنَا، و يقرئه �أَْبَناوؤُنَا �أَْبَناَءُهْم  �لَّ
َك يا �بن �أُمِّ لَِبيٍد، �إِْن كنُت لأََر�َك من �أفقه َرُجٍل  �إل يَْوِم �ْلِقيَاَمةِ؟! قال: ثَِكَلْتَك �أُمُّ
يَل َل يَْنَتِفُعوَن مِمَّا  اَرى يقروؤون �لتَّْوَر�َة َو�لإجِْنِ ِباْلَِديَنِة؛ �أو لي�س َهَذِه �ْليَُهوُد َو�لنَّ�شَ
اَرى يقروؤون �لتَّْوَر�َة  فيهما ب�شيء؟!«))).فقوله : »�أو لي�س َهَذِه �ْليَُهوُد َو�لنَّ�شَ
ا ف �ل�شتقبل، يدل على  � بها و�قعاً يَل َل يَْنَتِفُعوَن مِمَّا فيهما ب�شيء؟!« مف�شراً َو�لإجِْنِ
�أنهكان يرى �ل�شتقبل من خالل �ل�شنن �لتي تعم �لميع، فالذي �نطبق على 
�لأفعال)٣)،  ت�شابهت  ما  �لقر�آن،�إذ�  �أمة  على  �شينطبق  �ل�شابقني،  �لكتاب  �أهل 
�لنظور  ف  احل�ساري«  الفقه  عمليات »اأ�سول  �أهم  يجعل »ال�سنن«  مما 
�لإ�شالمي، با متثله من »معيار« علمي �شديد من�شبط يتفهم عنا�شر �لظاهرة 
للجمع  ا«  معرفيًّ يجعلها »ناظًما  كما  وخ�شو�شياتها،  ت�شابهاتها  ف  �لإن�شانية 
مدخل »ال�سنن«ف »اال�ستعمار  �إذ  وقر�ءة »الكون«؛  قر�ءة »الوحي«  بني 
؛  ا وتنـزيالاً االإمياين لالأر�س«يجعل قر�ءة »الوحي«مو�شولة بالكون وو�قعه، فهماً
�متد�دها وتر�كمها، كما يجعل  �لأفعال �حل�شارية ف  ت�شتوعب جملة  �إنها  �إذ 
 ، � وتقومياًا، و�شريورة وماآلاً قر�ءة »الكون«مو�شولة بالوحي و�شو�بطه، ر�شداً

مدخل �لقيم، د. �شيف �لدين عبد �لفتاح، �شـ)9).  -(
رو�ه �لإمام �أحمد ف �ل�شند، 60/٤)، حديث رقم: 750٨)، وروى نحوه �لإمام �حلاكم ف �ل�شتدرك،   -(

٣/)6٨، حديث رقم: 6500، وقال: "هذ� حديث �شحيح على �شرط �ل�شيخني، ومل يخرجاه".
٣97)هـ/  دم�شق،  �شعيد،  جودت  و�لجتمع،  �لنف�س  تغيري  �شنن  ف  بحث  باأنف�شهم،  ما  يغريو�  حتى   -٣

977)م، �شـ0)). 



(٤٣

وهذ� �لمع هو �لذي يفهم من قوله تعال: چ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  
ڳ  چ)ممد: ٤))))).

�لنبوية،  �ل�شنة  كتب  ف  و»النبوءات«  الفنت«  من »باب  �شح  ما  ويعترب 
و�لتي تتناول »�سنن ظهور االإ�سالم«و »�سنن غربته«و »اأ�سباب ن�سر امل�سلمني«و 
لفهم  �لعظيمة  �لفاتيح  من  االجتماعية«  العالقات  �سعفهم«و»�سبكة  »اأ�سباب 
هذه �ل�شنن �لتحذيرية؛ �إذ مو�شوعاتها متعلقة ب�شتقبل �لأمة، ومو�جهتها لتغري�ت 
�شاملة، وحتذيرها من �أن تكون هذه �لتغري�ت، و�لتغري�ت، �شبيالاً �إل تفريطها ف 
�شيء من �شريعتها، ومنهاجها �لذي جعلها �ل لها، كما �أنها حتذر من �لوقوع ف 
ْيِل  ْعَماِل، ِفَتناًا َكِقَطِع �للَّ بر�ثن تلك �لفنت، �أو �لر�شا بها، مثل قوله : »بَاِدُرو� ِباْلأَ
� يَِبيُع ِديَنُه  ِبُح َكاِفراً ِمناًا، َويُ�شْ �، �أو مُيْ�ِشي ُموؤْ ُجُل ُموؤِْمناًا َومُيْ�ِشي َكاِفراً ِبُح �لرَّ �ْلُْظِلِم، يُ�شْ
ا  � ب�شرب َوِذَر�عاً ْنيَا«)))، وقوله : »لََتْتَبُعنَّ �َشنَنَ من كان َقْبَلُكْم �ِشرْباً ِبَعَر�ٍس من �لدُّ
اَرى  ِ �ْليَُهوُد َو�لنَّ�شَ بٍّ تَِبْعُتُموُهْم ُقْلَنا يا َر�ُشوَل �لَّ ِبِذَر�ٍع حتى لو َدَخُلو� ُجْحَر �شَ
َكَلُة �إل  مَمُ �أَْن تََد�َعى َعَلْيُكْم كما تََد�َعى �ْلأَ قال َفَمْن؟!«)٣)، وقوله : »يُو�ِشُك �ْلأُ
َولَِكنَُّكْم  َكِثرٌي،  يَْوَمِئٍذ  �أَْنُتْم  بَْل  قال:  يَْوَمِئٍذ؟  نَْحُن  ٍة  ِقلَّ َوِمْن  َقاِئٌل:  فقال  َعِتَها،  َق�شْ
�ل  َولَيَْقِذَفنَّ  ِمْنُكْم،  �ْلََهابََة  ُكْم  َعُدوِّ ُدوِر  �شُ من  �ل  َولَيَْنَزَعنَّ  ْيِل،  �ل�شَّ َكُغثَاِء  ُغثَاٌء 
ْنيَا،  �لدُّ ُحبُّ  قال:  �ْلَوْهُن؟  وما   ،ِ �لَّ َر�ُشوَل  يا  َقاِئٌل:  فقال  �ْلَوْهَن،  ُقُلوِبُكْم  ف 
�ْلَبَقِر،  �أَْذنَاَب  َو�أََخْذمُتْ  ِباْلِعيَنِة،  تََبايَْعُتْم  قوله: »�إذ�  ونحو  �ْلَْوِت«)٤)،  َوَكَر�ِهيَُة 
بخالف فل�شفة "��شت�شر�ف �ل�شتقبل"ف �لفكر �لغربي؛ �إذ �إنها و�إن كانت ل حُترم "منطق �لو�قع"وح�شن   -(
منظار  خالل  من  �لإن�شانية  تطور  ف  تنظر  و�إمنا  �ل،  باآيات  و�لعتبار  �لتدبر  من  مرومة  فهي  قر�ءته، 

و�حد، وفكرة بعينها، هي فكرة �لتقدم �لادي، �لنقطع عن �لغيب، وعن قيم �لوحي �لع�شومة.
رو�ه م�شلم ف �شحيحه، كتاب: �لإميان، باب: �حلث على �لبادرة بالأعمال قبل تظاهر �لفنت، )/0))،   -(

رقم: ٨)).
رو�ه �لبخاري ف �شحيحه، كتاب: �لعت�شام بالكتاب و�ل�شنة، باب: قول �لنبي: »لََتْتَبُعنَّ �َشنَنَ من   -٣

كان َقْبَلُكْم«، 669/6)، حديث رقم: 6٨٨9.
رو�ه �أبو د�ود ف �شننه، ٤/)))، حديث رقم: 97)٤، وروى نحوه �لإمام �أحمد ف م�شنده، 5/7٨)،   -٤
حديث رقم: ٤50)). و�إ�شناده �شحيح، ينظر: �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة، �لألباين،)/6٤7، حديث 

رقم: 95٨.
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َهاَد، �َشلََّط �ل َعَلْيُكْم ُذلًّ َل يَْنِزُعُه حتى تَْرِجُعو� �إل  ْرِع، َوتََرْكُتْم �ْلِ يُتْم ِبالزَّ َوَر�شِ
ا: ما جاء من عد �لنبي  عجز �لأمة عن جمابهة �لظامل  ِديِنُكْم«))). ومن ذلك، �أي�شاً
، �أن  وطغيانه دليالاً على »عطالتها احل�سارية«، فقال: »�إذ� َر�أَْيُتْم �أمتي تََهاُب �ْلَظامِلَ
َع منهم«))). قال �ُلناوي ف معنى قوله: »َفَقْد  تَُقوَل له: �إنك �أنت َظامِلٌ َفَقْد تُُودِّ
َع منهم«: �أي: ��شتوى وجودهم وعدمهم، �أو تركو� و�أ�شلمو� ما ��شتحقوه من  تُُودِّ
�لنكري عليهم و��شرتيح منهم، وُخذلو� وخلي بينهم وبني ما يرتكبون من �لعا�شي؛ 

ليعاقبو� عليها«)٣).
فاإن هذه �لأحاديث، وغريها من بابها، ميكن قر�ءتها على �أنها تنبيه للم�شلمني 
تتبعها  يجب  بل  �لزمان،  ف�شاد  على  �لد�لة  �لأفعال  هذه  مثل  ف  يقعو�  �أن  من 
بال�شائر  تب�شر  �أنها »منبهات«و»حمفزات«ح�شارية،  �أي:  و�لإ�شالح،  بالو�جهة 
� لو�قع  � عن �لهدي �لإلهي، فهي تقدم نقداً �لتي �شوف ي�شري �إليها من يعي�شون بعيداً
 � ا من �لوقوع ف بر�ثن ذلك �لو�قع �أو �لر�شا به، و حتفيزاً � وتخويفاً �شيكون؛ حتذيراً
للم�شلمني، و�إثارة لفاعليتهم؛ لال�شتعد�د للتعامل مع هذ� �لو�قع، وحتقيق مقت�شى 
�لعتبار من »االإنذار النبوي«)٤)، فال تنزلق حركة �ل�شلم م�شتقبالاً �إل �نحر�ف، 
�أو تتوه عن �لطريق؛ ذلك �أن �لتعرف على »الفنت«ل مينح �لإن�شان �لقدرة على 
رو�ه �أبو د�ود ف �شننه، ٣7٤/٣، حديث رقم: )٣٤6، و�لبيهقي ف �شننه �لكربى، 6/5)٣، حديث   -(
رقم: 0٤٨٤)، وروى نحوه �لإمام �أحمد ف م�شنده، )/٨)، حديث رقم: 5)٤٨.وقد �شححه �لألباين، 

ينظر: غاية �لر�م، �شـ0))، حديث رقم: 60).
رو�ه �لإمام �أحمد ف م�شنده، )/6٣)، حديث رقم: ))65، ورو�ه �حلاكم ف �ل�شتدرك، 0٨/٤)،   -(

وقال: "هذ� حديث �شحيح �لإ�شناد، ومل يخرجاه".
في�س �لقدير، )/٣5٤.   -٣

وذلك ف �إطار وظائف �لنبوة �لأربعة: "وظيفة �ل�شهادة"، و"وظيفة �لب�شارة"و"وظيفة �لنذ�رة"و"وظيفة   -٤
ا  َو�ِشَر�جاً ِباإِْذِنِه   ِ �لَّ �إَِل  َوَد�ِعياًا   � َونَِذيراً  � راً َوُمَب�شِّ  � �َشاِهداً �أَْر�َشْلَناَك  �إِنَّا  �لنَِّبيُّ  َها  �أَيُّ تعال: "يَا  قال  �لدعوة". 
�")�لأحز�ب: ٤5 - ٤6)، و�لفهم �ل�شحيح لهذه �لوظائف، وتنزيل �أحاديث �لنبي  عليها، هو  ِنرياً مُّ
وفهم وظيفة  يياأ�س،  لئال  لالإن�شان  �حل�شاري  �لفعل  �لب�شارة؛ حلفز  �إذ "فهم وظيفة  �خللل؛  من  �لعا�شم 
�لنذ�رة؛ لد�فعية �لفعل �حل�شاري، لئال يركن �أو يغفل، وفهم وظيفة �لدعوة �لتي حترك فاعليات �لإن�شان 
�ل�شلم ف كل عالقاته وفاعلياته"، �لدر��شات �ل�شتقبلية ف عامل �ل�شلمني، د. �شيف �لدين عبد �لفتاح، 

�شـ٤٤٣.
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�آثارها  من  و�لتخفيف  فيها،  �لتحكم  من   � كبرياً  � قدراً مينحه  و�إمنا  فح�شب،  متييزها 
فيها،  �لوقوع  و�إل كان  �إل قدر،  قدر  و�لفر�ر من  بقدر،  قدر  �ل�شلبية، ومغالبة 
باأبجدية �شحيحة، ف�شوف  �إذ� �أح�شنا قر�ءتها  �أو بعنى �آخر: �إن هذه �لأحاديث، 
ت�شكل لنا �لناعة، و�متالك �لإمكان �حل�شاري، و�لع�شمة من �لوقوع م�شتقبالاً ف 
�لغر�س  هو  هذ�  �أن  و�لإ�شالح، وف ظني  �لو�جهة  على  و�لقدرة  �لفنت،  هذه 

�لأكرب منها.
�أحاديث »الفنت«  يقر�أ  �أن  �لو�عي  �ل�شلم  �لعقل  ي�شتطيع  �ل�شياق  هذ�  وف 
و�لأفعال  �ل�شفات  من  و��شتخال�س جمموعة  و»التنبوؤات«  ال�ساعة«  و»اأ�سراط 
�حل�شارية، ف دللتها �لبا�شرة وغري �لبا�شرة، حلالة »القوة« و»الوهن« و»الن�سر« 
مما  �حل�شارية،  �لتحديات  لنظومة  كلية  روؤية  ن�شكل  وبذلك  و»الهزمية«وغريها، 
� عن  ا لأقو�ل �ل�شادق �ل�شدوق، بعيداً ميكننا من روؤية �خلريطة �ل�شتقبلية، وفقاً
� عن �لقر�ء�ت �لتاأزمة، �ل�شادة عن �لفعل، �لعطلة  مو�قف �لياأ�س و�لقنوط، وبعيداً
� من  للفاعلية، و�لتي تقر�أ هذه �لأحاديث باأبجدية تقلب �لعاين، فال ترى فيها حتذيراً
� عن وقائع حادثة ل مالة،  بر�ثن و�قع ينبغي لنا �أن نب�شره وجناهده، بل �إخباراً
وما علينا �إل �نتظار وقوعها، ولو كان �لأمر كذلك، فهذ� يعني �أن �لإن�شان م�شري، 
ولي�س مرياً�، وهذ� هو �لعنى �لذي ق�شده علي بن �أبي طالب، حني قال: »ويحك 
� حامتاًا، لو كان ذلك ل�شقط �لوعد و�لوعيد، ولبطل  ما، وقدراً لعلك ظننته ق�شاء لزاً
�لثو�ب و�لعقاب، ول �أتت لئمة من �ل لذنب، ول ممدة من �ل لح�شن، ول 
كان �لح�شن �أول بثو�ب �لإح�شان من �لذنب، ذلك مقال �إخو�ن عبدة �لأوثان، 

وجنود �ل�شيطان، وخ�شماء �لرحمن«))).

رو�ه �حلافظ �بن ع�شاكر ف تاريخ مدينة دم�شق، )٤/ ))5.  -(
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�ل�شنن  بعايري  �حلا�شر  معايرة  �إل  ي�شري  �ل�شنني، ل  �لبعد  �أن  ندرك  وبذلك 
ا، ت�شويب �لتوجه  � وتقومياًا، فح�شب، بل يتطلب، �أي�شاً � وحتليالاً وتف�شرياً �لإلهية ر�شداً
ا  �إل �ل�شتقبل، باإدر�ك �لغايات و�لاآلت، �أي: �لعبور بالفعل �إل د�ئرة �أكرث فهماً
ة«  احلركيَّ »املنظومة  و  ة«  االإلهيَّ بقت�شى »ال�سنن  �ل�شلم-  فينظر  و�شعياًا،  ووعياًا 
�لتفكري  �أ�شول  من  عنا�شر  وكلها  االأمور«،  ف »املاآالت«و»عواقب  بها-  �لرتبطة 
ف »امل�ستقبل«، فيبني حركته �حل�شارية من خاللها، فال يكفي �ل�شلَم �لنظُر، من 
ثم  االأمم«و»ُغثائيتها«ومن  �إل »وهن  �لوؤدية  �لف�شاد  عو�مل  ف  �ل�شنن،  خالل 
�نهيارها، وعو�مل �ل�شالح و�لقوة �لوؤدية �إل �حلركة �لفاعلة فيها، ومن ثم بقاوؤها 
و�متد�دها، بل يجب �أن يُتبع ذلك �شعيًّا وحركةاً ح�شارية فاعلة بناءة، فيكون تدبر 
�ل�شنن فعالاً م�شتقبليًّا، يقدر للفعل عو�قبه، ويبحث عن �شننه �لفاعلة، وعياًا و�شعياًا. 

و�ل �أعلم..
 

املحور الثالث: تفعيل قيمة »االئتمان على امل�ستقبل«يف حياة االأمة: 
ل �شك ف �أن تفعيل قيمة »االئتمان على امل�ستقبل«و تنزيلها ف حياة �لأمة، 
�أمور،  على  ف »منهاجية« تقوم  ومر�قبة،  فقها  ويتطلب  و�عية،  حركة  يقت�شي 

�أهمها: 
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�لقيم  فيهما �حلديث عن  فيُدَخل  جتديد خطابنا: »العقدي«و»الفقهي«)))،    .1
و»اال�ستعمار  و»التزكية«،  قيم: »اال�ستخالف«،  مثل  للحياة،  �لحركة 
االإمياين لالأر�س«، و»فقه ال�سنن«، و»ال�سهود احل�ساري لالأمة« و»االئتمان 
على امل�ستقبل« و كذلك قيم االئتمان الكوين»وما حتمله من معان ودللت 
من حيث وجوب التزام االإن�سان،  م�شتبطنة ف تعاليم �لوحي قر�آناًا و�شنة، 
هو  له  فيما  الكون،  يف  واالأ�سياء  املوجودات  كل  نحو  ا،  واأخالقيًّ ماديًّا 
�لعقيدة  �شميم  من  كله  ذلك  �عتبار  من  فالبد  منه،  هي  لها  وما  منها، 
�لإ�شالمية، ومن �لفرد�ت �لتي ينبغي �إدخالها ف »اخلطاب العقدي«؛ حتى 
ي�شعر �ل�شلم �أنه �إذ� �أخل بتفعيل تلك �لقيم ف حياته، جهالاً �أو تق�شرياً�، فقد 
�أخل بو�جب من و�جبات عقيدته، ومتطلب من متطلباتها، و�أهمل مفردة من 
�لتاأ�شيل  مفرد�ته  من  فقهي« يكون  �إنتاج »خطاب  من  لبد  مفرد�تها!!كما 
 ، �، و�لنظر ف و�قعها حالاً وماآلاً لفقٍه يُعنى بق�شايا �لأمة ِكياناًا وبناءاً و��شتمر�راً
تكييف  مفرد�ته  من  يكون  كما  و�ئتماناًا،  ��شت�شر�فاًا  �ل�شتقبل  مع  و�لتعامل 
�لتمثُّل  و�أن  ديٌن،  �أنها  �لإ�شالمية، على  �لتي متثل روح ح�شارتنا  �لقيم  هذه 
و�أن  ال�سرعية«،  هو»مناط  بقت�شاها  و�حلركة  �شلوك،  �إل  وترجمتها  بها، 

ل يفهم من م�شطلح "�لتجديد"هنا ما �شاع ف �لآونة �لأخرية، وخا�شة بعد �أحد�ث �أيلول )�شبتمرب)،   -(
منطق  وفق  وقيمه  �لإ�شالم  عر�س  غالباًا:  به  ويُعنى  �لديني"للم�شلمني،  �خلطاب  �شرورة: "جتديد  من 
ن�شتخدم م�شطلح "�لتجديد"هنا  بل  �لإ�شالم، وحقائقه،  �لآخر، ومقت�شيات خطابه هو، ل وفق منطق 
بالفهوم �لإ�شالمي له، و�لذي يعنى به: فاعلية �لأمة، ورجوعها �إل �أ�شل دينها، وحتريك �حلياة وفق قيمه 
� عن دعاوى �لنف�شال بني علوم �لدين و�لن�س �لوؤ�ش�س كتاباًا و�شنة من جهة، وبينها  ومقت�شياتها، بعيداً
وبني حركة �لجتمع ف �لبناء و�لعمر�ن، من جهة ثانية. و�لتجديد بهذ� �لفهوم جزء ل يتجز�أ من �لبنية 
�لعرفية ف �لإ�شالم، ومدخل من مد�خل �لئتمان على �ل�شتقبل؛ �إذ هو �ل�شبيل لمتد�د مظلة �لإ�شالم، 
ا لكل زمان ومكان، وذلك كله  وثو�بته �إل �ليادين �لديدة، و�ل�شمان لبقاء �أ�شوله وقيمه �شاحلة د�ئماً
ُد لها ِديَنَها". رو�ه �أبو د�ود  ِة على َر�أْ�ِس كل ِمائَِة �َشَنٍة من يَُجدِّ َ يَْبَعُث ِلَهِذِه �ْلأُمَّ �شمن قوله،: "�إِنَّ �لَّ
 .٨59٣ رقم:  حديث   ،56٨/٤ �ل�شتدرك،  ف  و�حلاكم   ،٤(9( رقم:  حديث   ،(09/٤ �شننه،  ف 
�لنبوي �ل�شريف حركة حتمل ف جوهرها معاين م�شتقبلية؛ للخروج من  ففكرة �لتجديد ف �حلديث 
و�شع غري مرغوب فيه)جمود �حلال) �إل ت�شكيل و�شع مرغوب فيه)بناء حركة �ل�شتقبل على �شحيح 

�لدين).
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بر�مج،  �إل  ترجمتها  �إل  �ل�شعي  و  بها،  �حلياة، و�للتز�م  حملها ف حركة 
تنزيلها،  باآلت  �لو�عي  و�لتب�شر  �لو�قع،  على  �إيجاد »االآليات«لتنزيلها  و 
و�أن  �لأمة،  على  �لو�جبة  �لفرو�س  احلياة«من  ا ف »حتريك  منهجاً و�تخاذها 
عنها جهاد، وحر��شتها  و�لدفاع  �حلياة حر�م،  متثلها ف حركة  �لتفريط ف 
م�شوؤولية، يقول �لإمام �لقر�ف: »�أحو�ل �لأمة، و�لنظر ف م�شالح �للة، فاإنه 

من �أعم فرو�س �لكفايات«))).

»فقه الواقع احل�ساري« �لذي يحتوي �لوجود �لدنيوي لالأمة، بكل �أ�شئلته، 
�لتعقيد  بالغة  تنوعاته،  وبكل  و�ل�شتقبلية،  �لتاريخية  �متد�د�ته  وبكل  �شماته،  و 
و�لرتكيب و�لت�شابه، و�لجتهاد ف تطوير »اآليات«يتم من خاللها تفعيل قيم �لإ�شالم 
ف تقومي ذلك �لو�قع، وتزكيته، و�لرتقاء به �إل »احلياة الطيبة«و�لجتهاد ف 
ا، بـ »نَف�ٍس مقا�سدي«يروم �لو�زنة بني �لأفعال،  تنزيل هذه �لقيم تنزيالاً �شحيحاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاًاً
و�لرتجيح بني �ل�شالح و�لفا�شد، وف �شوء وعي �شديد بوجوب »اعتبار الواقع 
ال حتكيمه، ورده الرد اجلميل اإىل قيم االإ�سالم«)))، ووجوب »اعتبار االأولويات 
تنزيل هذه  ماآالت  القيم«، ووجوب »اعتبار  تنزيل  وا�ست�سحابها يف عملية 

�لفروق مع هو�م�شه، )/76). وينظر: قو�عد �لأحكام ف م�شالح �لأنام، )/٤٣.  -(
�لثقاف"من مفهوم: "�لو�قعية"وهو مفهوم لي�س ف  � عما ��شتهر ف �لآونة �لأخرية، ف "خطابنا  بعيداً  -(
�لفاهيم �أ�شد مالفة لقت�شى �لتغيري و�لنهو�س، ول �أقوى على جلب �ل�شرر لأهله منه؛ �إذ ير�د به: ب�شط 
هيمنة �لو�قع بكل �نحر�فات، و�لإكر�ه على قبوله. �أما �لق�شود بـ "فقه �لو�قع"ف "خطابنا �ل�شرعي"، 
و�إن  عاجالاً  �إن  تغريه،  على  �لدوؤوب  و�لعمل  معه،  و�لتعامل  ونقده،  �لو�قع،  بو�شف  �ل�شتغال  فهو: 
، و�لجتهاد ف رده �إل قيم �لإ�شالم، وحتكيمها فيه، �إذ� ما �نحرف عن �لعيار، من خالل حركة  �آجالاً
و�إكر�هاته.  �شرور�ته  عن  ول  عنه،  غافلة  غري  بالو�قع،  �لرتباط  د�ئمة  و�لاآل،  باحلال  متب�شرة،  و�عية 
، �إلَّ ِبَنْوَعنْيِ من �ْلَفْهِم،  ْكِم ِباحْلَقِّ ُن �ْلُْفِتي، َوَل �حْلَاِكُم من �ْلَفْتَوى َو�حْلُ يقول �لإمام �بن �لقيم: "َوَل يََتَمكَّ
حتى  َو�ْلَعاَلَماِت؛  َو�ْلأََماَر�ِت  ِباْلَقَر�ِئِن  َوَقَع  ما  َحِقيَقِة  ِعْلِم  َو��ْشِتْنَباُط  فيه  َو�ْلِفْقِه  �ْلَو�ِقِع  َفْهُم  �أََحُدُهَما: 
ِ �لذي َحَكَم ِبِه ف ِكَتاِبِه، �أو  ا. َو�لنَّْوُع �لثَّايِن: َفْهُم �ْلَو�ِجِب ف �ْلَو�ِقِع، وهو َفْهُم ُحْكِم �لَّ يُِحيَط ِبِه ِعْلماً
على ِل�َشاِن ر�شوله ف هذ� �ْلَو�ِقِع، ثُمَّ يَُطبُِّق �أََحُدُهَما على �ْلآَخِر"، �إعالم �لوقعني، )/٨٨-٨9. ويقول 
ُذ �ْلَو�ِجَب ِبَح�َشِب ��ْشِتَطاَعِتِه، َل من يُْلقي  ف مو�شع �آخر: "َو�ْلَفِقيُه من يَُطبُِّق بني �ْلَو�ِقِع َو�ْلَو�ِجِب، َويَُنفِّ
�ْلَعَد�َوَة بني �ْلَو�ِجِب َو�ْلَو�ِقِع؛ َفِلُكلِّ َزَماٍن ُحْكٌم، َو�لنَّا�ُس ِبَزَماِنِهْم �أ�شبه منهم ِباآبَاِئِهْم"، �إعالم �لوقعني، 

.((0/٤
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؛  ا على »�لو�قع« حالاً و��شتقبالاً � مفتوحاً القيم وعواقبها«، وهذ� يقت�شي �جتهاداً
وهو ما �نتبه له �لإمام بديع �لزمان �لنور�شي، فقال ف �للمعات: »�لتفكري بالعقبى 
�إل  �حلا�شر  من   � فكراً �لذهاب  بل   ، خيالاً �حلا�شر  �إل  �ل�شتقبل  بجلب  هو  لي�س 

�ل�شتقبل، وم�شاهدة �ل�شتقبل من خالل �حلا�شر �لو�قع ف �حلقيقة«))).
�نحر�فاته،  وتوجيه  ومر�قبته،  احل�ساري«لالأمة،  ال�سلوك  اإىل  التوجه  »فقه    .(
�شك  فمما ل  �لر�قبة،  �لتوجه، وهذه  هذ�  و�لثابرة على  �لعيار،  �إل  ورده 
فيه �أن »معاودة اإخراج االأمة«و »ا�سرتداد فاعليتها«و »�سهودها احل�ساري« 
يقت�شي  وهذ�  دينها،  بقيم  ومعايرته  ومر�قبته،  �شلوكها  نحو  بالتوجه  منوط 
�أن تكون �لأمة �ل�شلمة، ف حالة مر�قبة د�ئمة لذ�تها، ولأعمالها، ف حركة 
�أجل  من  نف�شها  �لأمة  د�خل  ف  حركة  متكاملني،  متو�زيني  �جتاهني  ذ�ت 
تنميتها وتطهريها و�ل�شعود بها ف مر�تب �لكمال ومد�رج �خلري، وحركة ف 
معها،  و�لتفاعل  مفرد�ته وعطاء�تها؛ ل�شتثمارها  �لنظر ف  �أجل  من  �لكون، 

وهذ� يعني: 
»تعميق االإح�سا�س بامل�سوؤولية«م�شوؤولية �ل�شلم عن �لأمة بل عن �لإن�شانية   
عن  كلها،و  �لإن�شانية  عن  بل  �لفرد،  عن  �لأمة  م�شوؤولية  وكذلك  كلها، 
اأوال: »من  حر��شتها،  على  و�لعمل  �حلياة،  القيم«ف  هذه  وجوب »تنزيل 
جانب الوجود« وذلك من خالل: �لجتهاد ف �إيجاد »االآليات«و»الربامج« 
القيم يف حياة  الفردية واملوؤ�س�ساتية، والتي من خاللها يتم تنزيل هذه 
من  العدم«وذلك  جانب  �لقيم »من  هذه  مر�عاة  وثانًيا:  واالأمة.  الفرد 
خالل: �لجتهاد ف �إيجاد »االآليات«، و»و�سائل الرقابة العامة«، و»تطوير 
�لختالل  من  امل�سرية«ومتنع  ال�سرعية«�لتي »ت�سوب  واالأوعية  االأ�ساليب 
لبذل  متحفزة  قلقة   � �أبداً �لنف�س  يجعل  ما  وهذ�  القيم«.  هذه  ف »تنزيل 

�شـ٤6).  -(



(50

جهد مع �لباذلني، وف حالة �ل�شتنفار و�ل�شتعد�د للدفاع عن هذه �لقيم، 
وحر��شتها، و�لوعي �ل�شتمر بتجديد »برامج« و »اآليات« تنزيلها، با يحفظ 

كيانها، ويعمل على ��شتمر�رها.
 � وحتديداً �لنكر،  عن  ونهياًا  بالعروف،   � �أمراً واملراجعة«  املنا�سحة  »�سرورة   
ف  �لأمة  فيها  تقع  �لتي  �لنحر�فات  على  ووقوفاًا  و�لتق�شري،  �خللل  لو�طن 
»احلوار  و  من »التفاعل«  ذلك  يقت�شيه  وما  احلياة«  لـ »حتريك  �شعيها  �أثناء 
للقيم  املفتوح«و »التجديد امل�ستمر« �لذي ينفي »نوابت ال�سوء«، ويعيد 
�أحد  »املراجعة«  �لإ�شالم، »املنا�سحة«و  جعل  ولذلك  وتفعيلها؛  عطاءها، 
�لظاهر �لد�ئمة للحفاظ على »القيم« وحر��شتها، على مدى �لتاريخ، فقال 
ِ، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَر�ُشوِلِه، ولأئمة  يَحُة. ُقْلَنا ِلَْن؟ قال ِلَّ يُن �لنَّ�شِ ر�شول �ل : »�لدِّ
ِتِهْم«))). �إنه »التنا�سح« �لتبادل بني �لماعة �لوؤمنة ف �أجو�ء  �ْلُ�ْشِلِمنَي َوَعامَّ
ل  �ل�شلمة  �لأمة  �إذ  و�لتقوى؛  �لرب  على  تعاوناًا  ومكومني،  ا  حكاماً �لإميان، 
بل هو  بحاله،  نف�شه، من�شرفااً عن غريه، م�شتغالاً  فيها �شاحلااً ف  �لرء  يكون 
�لجتمع  فاإذ� غابت عن  �إن�شانااً وكونااً،،  لا حوله:  نف�شه، وم�شلح  �شالح ف 
�لجتمع »الفتنة  لنهيار  مدعاة  ذلك  كان  »املراجعة«  و  هذه »املنا�سحة« 
ِباْلَْعُروِف،  لََتاأُْمُرنَّ  بيده  نَْف�ِشي  �ل: »َو�لَِّذي  ر�شول  يقول  احل�سارية« 
َولََتْنَهُونَّ عن �ْلُْنَكِر، �أو لَيُو�ِشَكنَّ �ل �أَْن يَْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاباًا منه، ُثمَّ تَْدُعونَُه فال 

يُ�ْشَتَجاُب لَُكْم«))).

متفق عليه، و�للفظ لالإمام م�شلم، كتاب: �لإميان، باب: بيان �أن �لدين �لن�شيحة، )/٤7، حديث رقم:   -(
55. و�شحيح �لبخاري، كتاب: �لإميان، باب: قول �لنبي : �لدين �لن�شيحة، )/ ٣0، حديث رقم: 

.٤0
وروى  ح�شن"،  حديث  وقال: "هذ�   ،((69 رقم:  حديث   ،٤6٨/٤ �شننه،  ف  �لرتمذي  �لإمام  رو�ه   -(
ا،  نحوه �لإمام �أحمد ف م�شنده، ٣٨٨/5، حديث رقم: ٣٣75)، وف رو�يته: "�أو لَيَْبَعثَنَّ َعَلْيُكْم َقْوماً

ُثمَّ تَْدُعونَُه َفاَل يُ�ْشَتَجاُب لَُكْم".
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الغربي«،  النموذج  ��شتري�د »قيم  عن  �حلديث  ف  �ل�شتمر�ر  عن  �لكف   .٣
وتكر�ر ما قال به بع�س علمائنا ومفكرينا من �أن »م�سروع احلداثة االإ�سالمي« 
هو بعينه م�شروع »احلداثة الغربية« بعد �إ�شافة بع�س �لقيم �إليه، بعد �أن توهم 
هوؤلء �أن »احلداثة الغربية« و�قع ل يزول، و�أنها نافعة ل �شرر منها، وكاملة 
ومقولته،  بقيمه  عن »االآخر«  �لبحث  عن  �لكف  وكذلك  فيها!!  نق�س  ل 
�لإ�شالم  و�شبق  بل  �لإ�شالم،  ف  موجودة  �أنها  لتاأكيد  ومقولتنا؛  قيمنا  ف 
فيه!!  �إل  �شورتنا  ل جند  وكاأننا  �حلياة،  لكل حركات  وكاأنه »املعيار«  �إليها، 
الغربية«،  �أزمة »احلداثة  بعد  وعلمائنا،  مفكرينا  على  �لتعني  من  �أ�شبح  بل 
�لتي  ومقا�شده  �ل�شاملة،  �لإ�شالم  روؤية  ب�شروعهم »احلداثي«وفق  ياأتو�  �أن 
تربط �لإن�شان بخالقه، من جهة، وتربط �لإن�شان باأخيه �لإن�شان من جهة ثانية، 
كما تربطه بالكون ومفرد�ته من جهة ثالثة، ومن هنا ياأتي �حلديث عن �لإنتاج 
بغري  �إبد�ع  ول  متيُّز،  بغري  تنمية  ل  �إذ  و�لتقليد؛  �لتلقي  من  بدلاً  و�لإبد�ع، 

خ�شو�شية.
و�لعمل  كلها،  االإن�سانية  ق�سايا  يف  بل  االأمة،  ق�سايا  يف  الواعي  االنخراط    .٤
على �إبد�ع قيم جديدة، تعالج هذه �لق�شايا وفق روؤية �لإ�شالم، ومقا�شده 
، بل �أن نعيد �إبد�ع قيم نافعة مت تنا�شيها)مثل  ف »حتريك احلياة« حالاً وماآلاً
على  واالئتمان  والرتاحم،  والتعارف  الكوين،  واالإيثار  الزهد  قيم: 
امل�ستقبل...�لخ) فمثل هذه �لقيم- و�لتي ل جند لها مثيالاً ف �لقيم �لكونية 
�أن تكون بنـزلة »املقا�سد االإن�سانية« �لكربى، �لتي ينبغي  �لزعومة- ميكن 
�أّدى  لها  فعَّ �إن  �لعامل ف �شعيه نحو»حتريك احلياة«، و�لتي  بها  �أن ي�شرت�شد 
جهة،  من  �حل�شارية،  �ختيار�ته  على  دخلت  �لتي  دفع »االآفات«  �إل  ذلك 
ا  ا ف �حلال، وفالحاً و�أّدى �إل تغيري حركة �حلياة على وجه �لأر�س، �شالحاً
�حل�شارية  �لفاهيم  من  نن�شئ  �أن  �إل  يدفعنا  وهذ�  ثانية.  من جهة  �لاآل،  ف 
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ما مل تن�شئه �حل�شارة �لغربية، و�أن نوفر لها »امل�سروعية« عن طريق �إ�شنادها 
�إل �أدلة �شحيحة من ثقافتنا �لإ�شالمية، و�إ�شاعتها ف جمالنا �لتد�ويل، و�أن 
نوفر لها »االإنتاجية« عن طريق تفعيلها، وماكمة حركة �حلياة و�لأحياء من 
منظورها، و��شتخر�ج نتائج مثمرة منها، وبيان نفعها ف حتريك �حلياة، وهذ� 

كله طموح م�شروع من �أجل معانقة �ل�شتقبل. 
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اخلامتة 

وبعد، فمن �لدير بالعتبار هنا �أن مفهوم »االئتمان على امل�ستقبل«يَِعُد-
�إن �أح�شنا متثله وتنـزيله ف حتريك حياتنا، و�حلياة من حولنا- بنتائج من �شاأنها �أن 
�أن ت�شمني هذه �لفهوم ف خطابنا �لإ�شالمي،  �إذ ثمة يقني ف  تغري وجه �حلياة؛ 
وت�شغيله ف �لإجابة عن �لأ�شئلة �لتي يطرحها و�قع �لعامل �لآن، وتفعيله ف مو�جهة 
�ل�شكالت �لتي يعاين منها �إن�شان »منظومة احلداثة الغربية«ل ميثل �إمكاناًا لنقد قيم 
�أدخلت »منظومة احلداثة«�لغربية �لإن�شان ف  �أن  �لآخر ف »حتريك احلياة«بعد 
� لو�قع �ل�شلمني، ومدى  ا نقداً �أزمة مع �لكون وم�شتقبله ،فح�شب، بل يقدم �أي�شاً
تفريطهم حينما غيبو� ف خطابهم، بوعي �أو من دون وعي، هذه �لقيم �لتي تقدم 

روؤية معرفية »�ساملة«و »را�سدة«لـ »حتريك احلياة«.
ف  �لفهوم  هذ�  تناول  خالل  من  �إليها  تو�شلنا  �لتي  �لنتائج  �أهم  ومن  هذ�، 

�ل�شنة �ل�شرفة، ما ياأتي: 
بل لالإن�شانية  ترقية للوجود �لإ�شالمي فح�شب،  لي�س »م�سروع«  �أن �لإ�شالم 
كلها على �متد�د �أزمانها، يعمل على »ترقية وجودها«، و�لرتقاء بها ف »مدارج 
؛ ومن ثم فقد �آن �لأو�ن لكي نعيد  ا، حالاً وماآلاً ا وُخُلقاً ا، َخلقاً الكمال«مادة وروحاً
و�أن  ، وحر��شة، وتنمية،،  تنـزيالاً �لإ�شالم، وتفعيلها ف حياتنا،  قيم  �إل  �لعتبار 
ن�شوغ، ف �شوء هذه �لقيم، خطاباًا �إ�شالميًّا يكون على م�شتوى �شوؤ�لت �لإن�شان 
�أي �شعور  � عن  �لعا�شر. وبذلك، وحده، حتقق �لأمة »�سهودها احل�ساري«بعيداً
بــ »االن�سحاق الداخلي«�أمام �أية �إر�دة ب�شرية �أخرى، كما حتفظ لقيم دينها كيانها 
و��شتمر�رها، لي�س فقط ف �لنظر، بل ف �لمار�شة و�حلركة، ل �أن نرتك قيمنا تعاين 
غربة �لزمان و�لكان، ثم جنعل �لإ�شكال فيها، و�حلقيقة �أن هذ� �إ�شكال �ل�شلم، ل 

�إ�شكال قيمه.
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�أن �ل�شلم، ف �لنظور �حل�شاري �لإ�شالمي، لي�س مطالباًا با�شت�شر�ف �ل�شتقبل 
ا!! ولعل ف حديث �لنبي  : »�إِن  ا فقط، بل هو موؤمتن عليه �أي�شاً روؤية وتخطيطاً
َ يَُقوَم حتى يَْغِر�َشَها َفْليَْفَعْل، وف  اَعُة َوِبيَِد �أََحِدُكْم َف�ِشيَلٌة فاإن ��ْشَتَطاَع �ألَّ َقاَمِت �ل�شَّ
رو�ية: َفْليَْغِر�ْشَها« خرَي دليل على �ل�شعور بال�شوؤولية جتاه حركة �ل�شتقبل، بل �إن 
�ل�شنة �لنبوية لَتوؤكد �أن �ل�شلم قادر على ت�شكيل م�شتقبله و�متد�د فعله حتى بعد 
ا ف �لفقه �حل�شاري، بعد فقه �لن�س،  � ر�بعاً �لوت، ومن ثم ي�شيف هذ� �لفهوم بعداً

وفقه �لو�قع، وفقه تنـزيل �لن�س على �لو�قع، ثم فقه �لئتمان على �ل�شتقبل.
يعد  �لتنظريي،  بنائه  ف  امل�ستقبل«  على  مفهوم: »االئتمان  �أن 
 : �أهمها  �لحورية،  �لدللت  من  جمموعة  �إطاره  ف  يحرك  ا »منظومًة«  مفهوماً
م�شطلح »ا�ست�سراف  يحمله  ما  وهو  به،  و�لوعي  �ل�شتقبل  �إل  �لنظر  وجوب 
و  »امل�سوؤولية«  و  معاين: »�لفاعلية«  من  عليها  يزيد  ما  �إل  امل�ستقبل« بالإ�شافة 
دللتها  لها  �لعاين  هذه  �أن  �شك  ول  لفظ »االئتمان«،  يقت�شيها  »�لحا�شبة«�لتي 
ا  �رتباطاً �أكرث  امل�ستقبل«  على  م�شطلح »االئتمان  فيكون  �حل�شارية،  �حلركة  ف 
من  امل�ستقبل«�خلايل  م�شطلح »ا�ست�سراف  االإ�سالمية«من  املفاهيم  بـ »منظومة 
يف  امل�ستقبل،  اأن  يعني  مما  »املحا�سبة«،  و  »امل�سوؤولية«  و  معاين: »الفاعلية« 

املنظور االإ�سالمي، وديعة يحا�سب حاملها على التفريط فيها!!
�أن �ل�شلم لي�س بال�شائب، و ل ي�شت�شرف م�شتقبله عرب عقالنية م�شة، و�إمنا 
هو مكوم، بعد ن�شو�س �لقر�آن �لكرمي، باحلديث، يخ�شع لل�شحيح منه، ولبد، 
ذلك...�أو �لتخبط؛ ويتاأ�ش�س على ذلك �أن مرجع �لوعي »بامل�ستقبل« ف �لت�شور 
�لإ�شالمي، �إذن، لي�س �إل »الراأي والهوى« ولي�س �إل »العقل الب�سري« بال قاعدة 
ول �شابط، ولي�س �إل »امل�سلحة«كما يت�شورها �لنا�س غري مكومة باأ�شل من دين 
�ل، ولي�س �إل �أي �عتبار �آخر، غري �عتبار و�حد هو»الوحي« �لع�شوم، قر�آناًا و�شنة، 
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 . با ي�شعه من �شو�بط ومو�زين تتحكم ف كل �شاأن من �شوؤون �حلياة، حالاً وماآلاً
وهذ� هو ما يقت�شيه لفظ »االئتمان«�إذ يقت�شي �أن يعمل �ل�شلم على �أن تكون حركة 
�إ�شالمي  �ل�شتقبل وفق روؤية �لإ�شالم ومقا�شده ف »حتريك احلياة«من خالل فقه 
�شغوف بـ »التوازن والتجرد«، و»اأداء احلقوق«و»مراعاة احلرمات ورفيع االأذواق«، 
وبذله«،  الف�سل  و»ابتغاء  املعروف«،  و»ا�سطناع  االإيثار«،  و  البذل  و»اأخالق 
� عن �ألو�ن �لت�شليل  و»حماربة الطغيان احل�ساري«، و»اال�ستئثار العمراين«، و بعيداً

و�لبغي �حل�شاري، و�أخالقياته �لدمرة للحياة ف حا�شرها وم�شتقبلها.
ا  رجماً لي�شت  و�ئتماناًا،  ��شت�شر�فاًا  �ل�شتقبل،  حركة  جتاه  �ل�شلم  م�شوؤولية  �أن 
للزمن  خرقاًا  ول  للقدر،  معاندٍة  عنا�شَر  على  �شة  موؤ�شَّ ول  عنه،  �لنهي  بالغيب 
و�لو�قع، كما قد يُظن، بل هي م�شوؤولية حتمل، ف جوهرها، عنا�شر حركة تفكريية 
 � وعملية، تنطلق من �لوعي بال�شنن �لفاعلة، و�حلاكمة حلركة �حلياة و�لأحياء، تدبراً
�إذن، ثمة ما يدعو �لإن�شان �إل �لتنحي عن �لفعل، و�ل�شتقالة  �، فلي�س،  و�عتباراً
�لالم�شوؤولية،  عقلية  وتكري�س  عجز،  �إل  �حل�شاري  �لفعل  وحتويل  �حل�شارية، 
ا  حتججاً له؛  و�لتخطيط  �ل�شتقبل  ف  �لتفكري  عن  و�لقعود  و�لعجز  و�لالمبالة، 
وامل�سوؤولية،  اال�ستخالف،  لعاين:  �متهان  ذلك  ففي  بالغيب؛  �أو  بالقدر، 
فيه  �أن  كما  لالآخرة،  الدنيا  وبناء  لالأر�س،  االإمياين  واال�ستعمار  والتزكية، 

مالفة لتعاليم �لوحي، قر�آناًا و�شنة«.
من  عنه  تولد  امل�ستقبل« وما  على  �لفهوم »االئتمان  بهذ�  �لإ�شالم  �أن 
يوؤ�ش�س  واملحا�سبة)  الكوين/وامل�سوؤولية  احلي/واالئتمان  )ال�سعي  �لقيم:  جملة 
بال�شلم ف منهجية حتريكه  يرتقي  الدنيا«، كما  لفقه »اال�ستمتاع بطيبات احلياة 
�، وحتقيق  ا و��شتثماراً للحياة، وتعامله مع �لكون وعامل �لأ�شياء من حولنا، ��شتنفاعاً
�لتو�زن و�لعدل ف �لأر�س، فال ي�شعى جيل بعينه للتمتع و�ل�شتفادة، �أو �ل�شتئثار 
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بكل طاقات �لكون، على ح�شاب �آخر؛ �إذ هي �أ�شول كلها تق�شي باإيجاد عامل تكون 
فيه �لعالقات بني �لأحياء و�لأ�شياء عالقات بني �أقرباء، �أقرباء فيما بينهم، و�أقرباء من 
�لرحمن �لذي يتجلى عليهم، ل بقهره، و�إمنا برحمته، فال يت�شارع مع �لكون، ول 
يت�شلط عليه، و�إمنا يخاطبه، بل يتو�دد معه وتر�حمه، حتى يبوح لها باأخباره و�أ�شر�ره!!
ا«  اإميانيًّ متثل »حتلياًل  �لإ�شالمي  �لنظور  االإلهية«وفق  نَن  �أن »ال�سُّ
هذ�  وف  فيها،  �لأفعال  م�شار�ت  ف  تتحكم  مطردة  و»قيًما«  �حلياة،  حلركة 
�ل�شنة  كتب  ف  »النبوءات«  الفنت«و  من »باب  �شح  ما  يعترب  �أن  ميكن  �ل�شياق 
ن�سر  و»اأ�سباب  غربته«  االإ�سالم«و»�سنن  ظهور  تتناول »�سنن  و�لتي  �لنبوية، 
االجتماعية«من  العالقات  �سبكة  �سعفهم«و»انهيار  امل�سلمني«و»اأ�سباب 
ب�شتقبل  متعلقة  مو�شوعاتها  �إذ  �لتحذيرية؛  �ل�شنن  هذه  لفهم  �لعظيمة  �لفاتيح 
�لأمة، فهي متثل »منبهات«و»حمفزات«ح�شارية، تب�شر بال�شائر �لتي �شوف ي�شري 
 � � لو�قع �شيكون؛ حتذيراً � عن �لهدي �لإلهي، كما تقدم نقداً �إليها من يعي�شون بعيداً
للم�شلمني،   � حتفيزاً و  به،  �لر�شا  �أو  �لو�قع  ذلك  بر�ثن  ف  �لوقوع  من  ا  وتخويفاً
و�إثارة لفاعليتهم؛ لال�شتعد�د للتعامل مع هذ� �لو�قع، فاإذ� �أح�شنا قر�ءتها باأبجدية 
من  و�لع�شمة  �حل�شاري،  �لإمكان  و�متالك  �لناعة،  لنا  ت�شكل  ف�شوف  �شحيحة، 

�لوقوع ف �لفنت، و�لقدرة على �لو�جهة و�لإ�شالح.
�، فاإين �أتوجه �إل هذه »الندوة املباركة«بهاتني �لتو�شيتني:  و�أخرياً

اأواًل: �ل�شتمر�ر ف �ختيار مثل هذه �لو��شيع، �لتي تعنى بـ »تقومي امل�سكالت 
واملتغريات العاملية«وم�شاءلتها وماكمتها بقيم �لإ�شالم، ومقا�شده، ف »حتريك 
احلياة«، وخا�شة »م�سكلة البيئة«، و»عالقة االإن�سان باالأر�س«وما تعانيه �لأر�س 
�ليوم من: »التلويث«، و»التخريب«، و»العبث«، وفقد�ن »الر�سد و التوازن«، 
خالل  �لكون)من  معطيات  مع  �لتعامل  و»اجل�سع« ف  القوة«،  و�شيادة »منطق 
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عملية غزو اإمربيالية للكون تتم حل�ساب االإن�سان الغربي وحده، واإن كان يتاأثر 
بنتائجها كل �سكان االأر�س، حتى �أ�شبحت �لب�شرية �ليوم، �أكرث فاعلية وقدرة 
�لنتيجة  �لتي م�شت، وكانت  �لع�شور  منها جمتمعة ف كل  �لتدمري  ف جمالت 
�أن بد�أت �لأر�س متوت. باالإ�سافة اإىل ما ي�سود العامل االآن من عالقات، حتكمها 
العاملي  و»النظام  احل�سارات«  و»�سراع  التاريخ«  نحو: »نهاية  من  مقوالت 
اجلديد«...اإلخ وهي مقوالت حتمل يف طياتها ما ميكن اأن ن�سميه بـ »�سناعة 
العدو« و»البغي احل�ساري«الذي يعمل على »ا�ستالب االآخر«من قيمه وذاته، 
ا�ستتباًعا وتنميًطا، اأو تخريًبا وتدلي�ًسا؛ �إذ ف هذ� �ل�شياق يربز �أن »منظومة 
� على �أن ي�شهم بقوة  ، وقادراً ا كامالاً ، متتلك برناجماً القيم« ف �لوحي قر�آناًا و�شنةاً
طريق  تنكبت  �لتي  �لعا�شرة،  �لإن�شانية  �حل�شارة  م�شكالت  من  كثري  عالج  ف 
�لوحي، ومتركزت حول ذ�تها، تدمرها ومن حولها، �إن�شاناًا وطبيعة، فالإ�شالم قادر 
على �إحالل عامل »الر�سد« ف م�شري �حل�شارة �لإن�شانية، بدل عامل »البغي«، وما 

�أحوجه �لب�شرية �إل ذلك.
بناء مفاهيم ح�شارية م�شتقاة من �لوحي، قر�آناًا  �لتاأكيد على �شرورة  ثانًيا: 
�لتي  الفكرية«  ت�شكل »القبلة  االإ�سالمية«  املفاهيم  و�عتبار »منظومة  و�شنة؛ 
معيارية  مناذج  ت�شكل  لفاهيم  هائالاً   � م�شدراً ي�شكل  فالوحي  �إليها،  �لتوجه  يجب 
وقيا�شية، تتميز بكونها منظومة متكاملة للحكم على �لأ�شياء و�لوقائع و�ل�شتقبل، 
لدى  قيمة  له  وفقهها،  ال�سنة  وقراءة  وتدبره،  بالقراآن  الوعي  ي�سري  وبهذا 
الدار�سني و الباحثني، وله قيمة يف مواجهة الفتنة باملناهج ال�سائعة يف الغرب، 

حيث تتاأكد الروؤية االإ�سالمية واقًعا وممار�سة، اقتداء وا�ستمداًدا.
ول �لأمر من قبل ومن بعد،،،
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املقدمة

الأنبياء واملر�سلني،  اأ�سرف  العاملني، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وبعد،،

فاإن ال�سنة النبوية املطهرة التي تعد امل�سدر الثاين للت�سريع الإ�سالمي واأ�سا�س 
نه�ستنا وعماد معرفتنا قد ندبت اإىل ا�ست�سراف امل�ستقبل، ورغبت يف التخطيط 
امل�ستقبلي، واأكدت دوره يف �سنع القرار، وتطوير جمالت احلياة املختلفة، وكان 
لنظرة النبي  امل�ستقبلية واإعداده العدة لكثري من الأحداث اأثر كبري يف تطور 
الدولة الإ�سالمية، وا�ستكمال نظمها ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، فانت�سر 
الإ�سالم، وات�سعت رقعته اجلغرافية، ومل يكن ازدهار احل�سارة الإ�سالمية والنه�سة 
العلمية والتطور العمراين الذي �سهده العامل الإ�سالمي خالل الع�سور الذهبية 
اإل اأثراً ل�ست�سراف امل�ستقبل يف العهد النبوي، وثمرة من ثمرات العناية املتوازنة 
بحا�سر الأمة وم�ستقبلها، ومن ال�سواهد العملية على ا�ست�سراف الأمة الإ�سالمية 
امل�ستقبل ما قام به امل�سلمون يف القرون الأوىل من مت�سري الأم�سار، وجمع القراآن 

الكرمي، وتدوين ال�سنة النبوية، وتخطيط املدن، وتدوين الدواوين.
يف  تعترب  اجتاهاته  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل  با�ست�سراف  العناية  اأن  املوؤكد  ومن 
الع�سر احلا�سر من الق�سايا امللحة، واملطالب العاجلة، وقد اأ�سبح من البديهيات 
يف ظل املعطيات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية احلا�سرة اأن درا�سة امل�ستقبل 
املوارد  وتطوير  الأزمات،  واإدارة  التنمية،  بعملية  املعنية  املوؤ�س�سات  كفاءة  تعزز 
الب�سرية والطبيعية، ومن اأجل ذلك فقد عملت الدول املتقدمة على تلم�س احتمالت 
م�ستقبلها، وترتيب اأولوياته، ور�سم �سورته، منطلقة من العتبار باملا�سي، وحتليل 
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احلا�سر، ومعرفة �سنن التغيري، واإعمال الفكر ملعرفة املمكن، واملحتمل، واملف�سل.
ويعود ذلك ب�سكل كبري اإىل الأحداث القت�سادية والع�سكرية واملعرفية التي 
الفقر، وانخفا�س  انت�سار  اإىل  اأدت  الع�سرين، والتي  القرن  العامل خالل  �سهدها 
الهتمام  فازداد  الأحداث،  وترية  وت�سارع  التناف�س،  واإذكاء  التنمية،  معدلت 
على  والتغلب  التحديات،  هذه  ملواجهة  اجتاهاته  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل  بدرا�سة 
العالقات  واإدارة  والطبيعية،  الب�سرية  املوارد  وتطوير  عنها،  الناجمة  امل�سكالت 

الدولية.
وهذا الواقع يطرح حتديات فكرية متعددة اأمام اأمتنا الإ�سالمية، فنحن نعي�س 
ودرا�ساته،  مراكزه  وكرثت  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  مناهج  فيه  تعددت  ع�سر  يف 
يف  الإ�سالم  منهج  بيان  يف  التحديات  هذه  تتمثل  ول  به.  للعناية  الأمم  وتداعت 
العناية بامل�ستقبل و�سبط و�سائل درا�سته، وتاأ�سيل ذلك يف القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوية فح�سب؛ بل يف زيادة الوعي باأهميته، وتطبيقه يف حياتنا العملية، وحتديد 

موقعه يف التن�سئة الجتماعية واملناهج التعليمية والنظم الإدارية. 
ومما يجب التاأكيد عليه هنا اأن عاملية الإ�سالم و�سالحيته لكل زمان ومكان حتتم 
�سوابطه  ويو�سحوا  امل�ستقبل،  با�ست�سراف  دينهم  عناية  يربزوا  اأن  امل�سلمني  على 
ال�سر،  ودرء  اخلري  حتقيق  اإىل  توجيهه  يف  واأثرها  امل�ستقبل،  ل�ست�سراف  املتميزة 

ويعملوا على تنقيته مما علق به من ال�سوائب العقدية والفكرية، قال تعاىل: چ ک 
ک گ   گ گ    چ ]الأنبياء: 107[، وقال تعاىل: چ ې ى  ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  چ ]الأحزاب: ٤0[، قال 
الرازي: »وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي اإن ترك �سيئاً من الن�سيحة والبيان 
ي�ستدركه من ياأتي بعده، واأما من ل نبي بعده يكون اأ�سفق على اأمته واأهدى لهم 
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واأجدى، اإذ هو كوالد لولده الذي لي�س له غريه من اأحد«)1)، والعلماء هم ورثة 
الأنبياء عليهم ال�سالم يف ال�سفقة على الأمة، ون�سحها.

وقد راأيت اأن اأ�سارك يف هذه الندوة الطيبة ببحث و�سمته: )باأهمية ا�ست�سراف 
امل�ستقبل و�سوابطه ـ درا�سة تاأ�سيلية يف �سوء ال�سنة النبوية)، وهو حماولة جادة 
لتاأ�سيل مفهوم ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ال�سنة النبوية، وبيان اأثرها يف تقرير اأهميته 
اإي�ساح  اإىل  اأخرى  ناحية  من  يهدف  وهو  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية 
�سوابط ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ال�سنة النبوية التي متيز منهج الإ�سالم عن املناهج 
واحلديثية  القراآنية  الو�سائل  وبيان  الإيجابية،  النظرة  تعريف  وكذلك  الأخرى، 

املعززة لها يف حياة امل�سلم، وتاأكيد اأثرها يف حتقيق نه�سة الأمة الإ�سالمية.
الدرا�ض�ت ال�ض�بقة:  

يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  من  عدد  هناك 
ال�سنة النبوية، ومنها على �سبيل املثال: 

وهو  الإ�سالمية)،  للدعوة  واأهميتها  امل�ستقبلية  )الدرا�سات  بعنوان:  بحث   .1
كلية  اإىل  املديفر،  حممد  بن  عبداهلل  الباحث:  بها  تقدم  ماج�ستري  ر�سالة 
-�سابقاً-  باملدينة  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  بفرع  ـ  الدعوة 
جامعة طيبة حالياً، وقد حتدث فيها عن مالمح املنهج الإ�سالمي يف ا�ست�سراف 
ويف  النبوية،  وال�سنة  الكرمي،  القراآن  يف  امل�ستقبلية  والقواعد  امل�ستقبل، 
القواعد الأ�سولية والفقهية، وخل�س الباحث اإىل نتائج متعددة من اأهمها: 
املوؤ�س�سة  على  بالنفع  تعود  كثرية  فوائد  واأ�ساليبها  امل�ستقبلية  للدرا�سات  اأن 
الإ�سالمية، والعلماء، والداعي، واملدعو، وو�سائل الدعوة، وهذه الر�سالة 

تناولت مو�سوع ا�ست�سراف امل�ستقبل من منظور دعوي.
التف�سري الكبري ـ الرازي ـ ج 25  �س 185.  -1
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النبوية)،  الأحاديث  يف  امل�ستقبل  )ا�ست�سراف  بعنوان:  اأخرى  علمية  ر�سالة   .2
كلية  اإىل  قدمت  ق�سوع،  اللطيف  عبد  الرحمن  عبد  الباحث:  بها  تقدم 
جمالت  بيان  على  الباحث  ركز  وقد  الأردنية،  اجلامعة  العليا،  الدرا�سات 
الدرا�سات امل�ستقبلية يف ال�سنة النبوية، حيث حتدث عن ا�ست�سراف امل�ستقبل 
يف ال�سنة النبوية يف املجالت الت�سريعية والجتماعية والرتبوية والدعوية، 

وكذلك يف املجالت الع�سكرية وال�سيا�سية والقت�سادية.
بلكا،  اإليا�س  للدكتور  النبوي)،  احلديث  يف  امل�ستقبل  )ا�ست�سراف  كتاب:   .3
وقال عنه: »اإن غاية هـذا الكتاب هـي الك�سف عن امل�ستقبلية يف ال�سنة النبوية، 
باعتبارها قيمة ح�سارية كبرية، وموؤثرة يف تطور الأفراد واملجتمعات. وكذا 
تقدمي منوذج للتعامل مع احلديث يجمع بني احرتام اأ�سول احلديث ومراعاة 
القواعد الفنية لل�سنعة احلديثية من جهة، وبني ا�ستفتاء ال�سنة يف ق�سايا الع�سر 
والعامل وربطها بها من جهة اأخرى. كذلك يندرج هـذا الكتاب يف حماولة 
و�سع ما اأُ�سميه بـ: ال�سرح املو�سوعي لل�سنة، على غرار التف�سري املو�سوعي 
للقراآن الكرمي، بحيث نفقه احلديث النبوي باعتباره كالًّ مو�سوعيًّا، ل اأخباًرا 
ع�سرات  نََظم  البحث  هـذا  اأن  كيف  القارئ  �سيالحظ  لذا  متناثرة،  جزئية 
الأحاديث يف �سلك واحد، وبني وحدتها وخدمتها ملو�سوع واحد، هـو هـنا: 

امل�ستقبل، وما يتعلق به من ال�ست�سراف، والتخطيط، والإخبار«)1).
ويتميز بحثي هذا عن الدرا�سات ال�سابقة باأنه يتناول ا�ست�سراف امل�ستقبل يف 
ال�سنة النبوية ب�سفة عامة، ويعمل على تاأ�سيل مفهوم ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ال�سنة 
وهو  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  اأهميته  تقرير  يف  اأثرها  وبيان  النبوية، 
يهدف من ناحية اأخرى اإىل اإي�ساح �سوابط ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ال�سنة النبوية 
الإيجابية،  النظرة  تعريف  املناهج الأخرى، وكذلك  الإ�سالم عن  التي متيز منهج 

ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي ـ د اإليا�س بلكا ـ �س 28.  -1
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اأثرها يف  وتاأكيد  امل�سلم،  حياة  لها يف  املعززة  واحلديثية  القراآنية  الو�سائل  وبيان 
حتقيق نه�سة الأمة الإ�سالمية.

�ضوء  يف  واأهميته  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مفهوم  ت�أ�ضيل  الأول:  املبحث 
ال�ضنة النبوية.

املطلب الأول: مفهوم ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، وت�أ�ضيله يف ال�ضنة النبوية.
مفهوم ال�ضت�ضراف والكلم�ت ذات ال�ضلة:    

قال ابن منظور: »ال�ست�سراف: اأن ت�سع يدك على حاجبك وتنظر، واأ�سله من 
العلو، كاأنه ينظر اإليه من مو�سع مرتفع فيكون اأكرث لإدراكه«)1)، وجاء يف املعجم 
الو�سيط: »)ا�ست�سرف) انت�سب وعال، و لل�سيء: تعر�س، وال�سيء: رفع ب�سره، 
الثقافة  عناية يف  كان مو�سع  ال�ست�سراف  اأن  يبني  التعريف  اإليه«)2)، وهذا  ينظر 
العربية، ويفيد اأنه �سلوك يتطلب معرفة ومهارة، وي�ستلزم عزمية واإرادة، ويهدف 

اإىل جلب خري اأو دفع �سر.
الطموح،  العربية، ومن ذلك  اللغة  لال�ست�سراف يف  مرادفة  كلمات  وهناك 
قال الفيومي: »طمح بب�سره نحو ال�سيء )يطمح) ـ بفتحتني ـ )طموحاً)، ا�ست�سرف 
له«)3)، ومنه اأي�ساً التطلع، قال الفريوز اأبادي: »وتطلع اإىل وروده: ا�ست�سرف«)٤).

ت�أ�ضيل كلمة ال�ضت�ضراف يف احلديث النبوي:   
حديث  ذلك  ومن  النبوية،  الأحاديث  بع�س  يف  ال�ست�سراف  كلمة  وردت 
حذيفة ر�سي اهلل عنه قال: "جاء اأهل جنران اإىل النبي ، فقالوا: ابعث لنا رجاًل 

ل�سان العرب ـ ابن منظور ـ ج 9  �س 171 ـ وانظر: تهذيب اللغة ـ الأزهري ـ ج 11  �س 235.   -1
املعجم الو�سيط ـ جممع اللغة العربية ـ ج 1  �س ٤79.  -2

امل�سباح املنري ـ الفيومي ـ ج 2  �س 378.  -3
القامو�س املحيط ـ الفريوز اأبادي ـ ج 1  �س 961.  -٤
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النا�س...«)1)،  لها  فا�ست�سرف  اأمني،  حق  اأميناً  رجاًل  اإليكم  لأبعثن  فقال:  اأميناً، 
اإليها، ورغبوا فيها«)2)، وحديث علي ر�سي اهلل عنه  قال ابن حجر: »اأي تطلعوا 
»اأي  ال�سندي:  قال  والأذنني«)3)،  العني  ن�ست�سرف  اأن  اهلل  ر�سول  »اأمرنا  قال: 
نبحث عنهما، ونتاأمل يف حالهما؛ لئال يكون فيهما عيب، قال ال�سيوطي يف حا�سية 
الرتمذي: اختلف يف املراد به هل هو من التاأمل والنظر، من قولهم ا�ست�سرف اإذا 
نظر من مكان مرتفع؛ فاإنه اأمكن يف النظر والتاأمل، اأو هو حتري الأ�سرف، باأن ل 

يكون يف عينه اأو اأذنه نق�س«)٤).
اأن ال�ست�سراف ـ من حيث املبداأ ـ كما يكون يف اخلري فاإنه  وقد بينت ال�سنة 
يكون يف ال�سر، وكما يكون ماأموراً به فاإنه يكون منهياً عنه يف بع�س الأحيان، وقد 
جاء ذلك يف حديث اأبي هريرة قال: »قال ر�سول اهلل : �ستكون فنت القاعد فيها 
خري من القائم، والقائم فيها خري من املا�سي، واملا�سي فيها خري من ال�ساعي، من 
ت�سرف لها ت�ست�سرفه...«)5)، قال ابن حجر: »اأي تطلع لها؛ باأن يت�سدى ويتعر�س 
على  منها  ي�سرف  باأن  تهلكه،  اأي  ت�ست�سرفه،  وقوله:  عنها...  يعر�س  ول  لها، 

الهالك«)6).

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب املغازي ـ باب ق�سة اأهل جنران ـ �س 359.  -1
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 13  �س 238.  -2

اأخرجه اأبو داود يف �سننه ـ كتاب ال�سحايا ـ باب ما يكره من ال�سحايا ـ �س 1٤33 ـ والرتمذي يف �سننه ـ   -3
اأبواب الأ�ساحي ـ باب ما يكره من الأ�ساحي ـ �س 1805 ـ و الدارمي يف �سننه ـ كتاب الأ�ساحي ـ باب: 
ما ل يجوز يف الأ�ساحي ـ ج 2 �س 77 ـ قال الألباين: "�سعيف اإل جملة الأمر بال�ست�سراف"ـ انظر: �سنن 

اأبي داود ـ اأبو داود ـ حكم وتعليق العالمة الألباين ـ �س ٤98.
حا�سية ال�سندي على �سنن الن�سائي ـ ال�سندي ـ ج 7  �س 216 ـ وانظر: عون املعبود ـ حممد �سم�س احلق   -٤

ـ ج 7 �س 259.
اأخرجه البخاري يف �سحيحهـ  كتاب الفنتـ  باب: تكون فتنة القاعد فيها خري من القائمـ  �س 591/590 .  -5

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج12 �س 31.  -6
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مفهوم امل�ضتقبل والألف�ظ ذات ال�ضلة، وت�أ�ضيله يف ال�ضنة النبوية:    
زمانك  بعد  وجوده  »يرتقب  فيما:  اجلملة  حيث  من  امل�ستقبل  مفهوم  يتمثل 
يعني:  اللغة  اأن احلال يف  ي�ستقبله«)1)، كما  الزمان  به لأن  ي�سمى  فيه،  اأنت  الذي 

»نهاية املا�سي، وبداية امل�ستقبل«)2).
وقد ا�ستخدم القراآن الكرمي م�سطلح ال�ستقبال يف �سياق احلديث عن عذاب 

الأمم ال�سابقة للدللة على التوجه واملقابلة، وذلك يف قوله تعاىل:چ ڎ ڈ ڈ 
متوجه  »اأي  الألو�سي:  قال   ،]2٤ چ]الأحقاف:  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
اأوديتهم ويف مقابلتها«)3)، وكذلك ا�ستخدمت ال�سنة النبوية كلمة امل�ستقبل، ومن 
 : اأمثلة ذلك احلديث الذي روته عائ�سة ر�سي اهلل عنها، قالت: »قال ر�سول اهلل
حني  النا�س  مع  وحلللت  الهدي،  �سقت  ما  ا�ستدبرت  ما  اأمري  من  ا�ستقبلت  لو 
اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل يكون عرب ت�سور املا�سي،  حلوا«)٤)، وهذا احلديث يبني 
ويوؤ�سل هذا اجلانب يف ال�سنة النبوية ما قاله ابن حجر عن جواز قول: )لو) اإذا 
تعلقت به فائدة يف امل�ستقبل: »فاإن مثل هذا ل يختلف يف جواز اإطالقه، ولي�س فيه 

فتح لعمل ال�سيطان، ول ما يف�سي اإىل حترمي«)5).
مالك  بن  اأن�س  حديث  اأي�ساً  النبوية  ال�سنة  يف  امل�ستقبل  كلمة  �سواهد  ومن 
اأحب  باملدينة ماًل من نخل، وكان  اأن�ساري  اأكرث  اأبو طلحة  ر�سي اهلل عنه: »كان 

ماله اإليه بري حاء، وكانت م�ستقبل امل�سجد«)6).

التعريفات ـ اجلرجاين ـ ج 1  �س 272 ـ وانظر: التعاريف ـ املناوي ـ ج 1  �س 65٤.  -1
امل�سدر ال�سابق ـ ج 1 �س 110.  -2

روح املعاين ـ الألو�سي ـ ج 26  �س 26.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التمني ـ باب قول النبي : ) لو ا�ستقبلت من اأمري ما ا�ستدبرت)   -٤

ـ �س 602.
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 13  �س 228.  -5

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب الأ�سربة ـ باب ا�ستعذاب املاء ـ �س ٤81.  -6
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»)الغد)  الفيومي:  قال  )الغد)،  كلمة  بامل�ستقبل  ال�سلة  ذات  الألفاظ  ومن 
البعيد  على  اأطلق  حتى  فيه  تو�سعوا  ثم  اأثره،  على  يومك  بعد  ياأتي  الذي  اليوم 
املرتقب«)1)، وقال العيني: »يتجوز عن الزمان امل�ستقبل القريب بلفظ الغد، كما 

يتجوز بالأم�س عن املا�سي«)2).
ذلك  ومن  كثرية،  مواطن  يف  بالغد  امل�ستقبل  عن  الكرمي  القراآن  عرب  وقد 
قال   ،]12 ]يو�سف:  چ  ائ  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل:  قوله 

الزخم�سري: »وغداً يقال لليوم الذي يلي يومك الذي اأنت فيه«)3).
واأما ال�سنة فقد ورد التعبري بالغد عن امل�ستقبل يف حديث ابن عمر ر�سي اهلل 
: مفاحت الغيب خم�س: )... وما تدري نف�س ماذا  عنهما قال: »قال ر�سول اهلل 

تك�سب غداً...)«)٤).
وهناك عدد من امل�سطلحات ال�سرعية التي تدل على ما يدل عليه ا�ست�سراف 
يعني:  الذي  الرجاء  م�سطلح  ذلك  ومن  �سره،  ودرء  خريه  جللب  امل�ستقبل 
»ا�ست�سراف القلب لنيل ما يرجوه؛ فيكون العبد دائماً م�ست�سرفاً بقلبه، �سائاًل بل�سانه، 
اللغة الأمل، ويف ال�سطالح  لف�سل ربه«)5)، وقال اجلرجاين: »الرجاء يف  طالباً 
تعلق القلب بح�سول حمبوب يف امل�ستقبل«)6)، ومنه اأي�ساً اخل�سية التي تدل على: 
»تاأمل القلب ب�سبب توقع مكروه يف امل�ستقبل، يكون تارة بكرثة اجلناية من العبد، 

وتارة مبعرفة جالل اهلل وهيبته، وخ�سية الأنبياء من هذا القبيل«)7).

امل�سباح املنري ـ الفيومي ـ ج 2 �س ٤٤3.  -1
عمدة القاري ـ العيني ـ ج 9 �س 231.  -2

الك�ساف ـ الزخم�سري ـ ج 1 �س 358.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التف�سري ـ باب: ) وعنده مفاحت الغيب ل يعلمها اإل هو) ـ �س 382.  -٤

مدارج ال�سالكني ـ ابن القيم ـ ج 2  �س ٤7.  -5
التعريفات ـ اجلرجاين ـ ج 1  �س 1٤6.  -6

امل�سدر ال�سابق ـ ج 1  �س 133.  -7
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الدنيا  يف  اخلوف  �سفة  املوؤمنني  عن  نفى  الإ�سالم  اأن  بذلك  يت�سل  ومما 
والآخرة وهو يعني: »توقع مكروه يف امل�ستقبل، و�سده الأمن«)1)، ووجود هذه 
امل�سطلحات ذات ال�سلة با�ست�سراف امل�ستقبل من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف 
مباحث العقيدة وال�سريعة يدل على اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل ابتغاء خلريه واتقاء 

ل�سره، وحر�س القراآن الكرمي وال�سنة النبوية على تربية امل�سلم على ذلك.
مفهوم ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف ال�ضطالح:   

اأهم  مل يتفق الباحثون على تعريف حمدد ل�ست�سراف امل�ستقبل، ولعل من 
من  مناق�سته  متت  فقد  تناولوه،  الذين  الباحثني  منطلقات  اختالف  ذلك  اأ�سباب 
اجلوانب الرتبوية والتعليمية وال�سيا�سية والقت�سادية، وغري ذلك، ومن الأ�سباب 

كذلك حداثة هذا الفن الذي ما زال النا�س ي�سربون غوره، وي�ستك�سفون اآفاقه .
الدرا�سات  اأو  امل�ستقبل ب�سفة عامة  ا�ست�سراف  اآراء يف تعريف  وهناك عدة 
اإىل  يرمي  منظم،  علمي  »جهد  اأنه:  الآراء  هذه  ومن  خا�سة،  ب�سفة  امل�ستقبلية 
من  لأكرث  متتد  معينة،  زمنية  مدة  عرب  امل�سروطة،  التنبوؤات  من  جمموعة  �سياغة 
ع�سرين عاماً، وذلك عن طريق الرتكيز على املتغريات التي ميكن تغيريها بوا�سطة 
القرارات، اأو التي قد تتغري بفعل اأحداث غري موؤكدة«، ومنها تعريف الدرا�سات 
امل�ستقبلية باأنها: »فن وعلم يدر�س من خالله الباحث كيف يعالج الواقع املعا�سر، 
بناء على ماآلت ممكنة وم�ستقبالت تراد، وكذلك هي نوع من التخمني املبني على 

درا�سة املا�سي واحلا�سر، ملا �سيقع يف الثالثني �سنة املقبلة«)2).
ومن الآراء التي قيلت يف تعريف علم امل�ستقبل: )Futurology) اأنه: درا�سة 
التطورات املحتملة اأو التنبوؤ بها يف املجالت العلمية والتكنولوجية والجتماعية، 

التبيان يف تف�سري غريب القراآن ـ �سهاب الدين ـ ج 1  �س 80.  -1
انظر هذه الآراء وغريها يف ر�سالة: ا�ست�سراف امل�ستقبل يف الأحاديث النبوية ـ �س 11/8 ـ اإعداد: عبد   -2

الرحمن عبد اللطيف ق�سوع.
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واعتبار الأو�ساع والجتاهات احلالية نقطة انطالق)1).
ال�سابقة،  الآراء  يجمع  امل�ستقبل  لعلم  تعريف خمتار  اإىل  تقدم  مما  ونخل�س 
يتمثل يف اأنه »فن التفكري يف الجتاهات امل�ستقبلية املحتملة، وحماولة ا�ستك�سافها، 
وال�سعي لقراءة عواقبها، ور�سد تاأثريها على القرار، يف جمالت احلياة املختلفة، 
على املدى القريب اأو املتو�سط اأو البعيد، وذلك من خالل حتليل معطيات الواقع 

املعا�سر، وفهم �سنن التغيري«.  
املطلب الث�ين: اأهمية ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف �ضوء ال�ضنة النبوية.

ينطلق ا�ست�سراف امل�ستقبل يف املنهج الإ�سالمي من مرتكزات �سرعية، ويقوم 
نبينا حممد  اأ�س�س دينية، وقيم خلقية؛ لأن ال�سريعة الإ�سالمية التي جاء بها  على 
اإىل  ال�سارع  »وق�سد  ال�ساطبي:  قال  املفا�سد،  ودرء  امل�سالح  جللب  و�سعت   
م�سالح اخللق بالتكليف يف العاجلة والآجلة«)2)، وهو موؤ�س�س كذلك على ثوابت 
عقدية تتمثل يف وجوب العناية بامل�ستقبل، و�سرورة ال�ستعداد لليوم الآخر، كما 
 ،]18 ]احل�سر:  ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  قال 
والعرب  القيامة،  ليوم  الأعمال  من  قدمت  �سيء  اأي  لتنظر  »اأي  ال�سوكاين:  قال 
تكنى امل�ستقبل بالغد«)3)، ومن هذه املقدمة يتبني حر�س الإ�سالم على تربية الفرد 
امل�سلم على العناية مب�ستقبله عناية ل تقل عن العناية بحا�سره، وحثه على اأن يكون 
ا�ست�سراف امل�ستقبل على ال�سعيد الدنيوي اأو الأخروي قيمة من قيمه احل�سارية، 

ومقوماً من مقومات �سخ�سيته.
امل�ستقبل؛ لأنه موؤيد من  ي�ست�سرف   مل  النبي  اأن  النا�س  بع�س  ورمبا يظن 
ربه تبارك وتعاىل، ومل يكن بحاجة اإىل اأن يجر نفعاً اأو يدفع �سراً، يف دينه اأو يف 

 http://www.thefreedictionary.com/futurologist  -1
املوافقات ـ ال�ساطبي ـ ج 2  �س 126.  -2

فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج 5 �س 205.  -3
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دنياه، فال�سلة بني ال�سماء والأر�س كانت قائمة غري منقطعة، وكان حماطاً برعاية 
اهلل، حمرو�ساً بعينه التي ل تنام، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  چ   : النبي  �ساأن  يف  تعاىل  قوله   
گ چ ]املائدة: 67[، قال ابن كثري: »اأي بلغ اأنت ر�سالتي، واأنا حافظك 
ونا�سرك، وموؤيدك على اأعدائك، ومظفرك بهم، فال تخف ول حتزن، فلن 
ي�سل اأحد منهم اإليك ب�سوء يوؤذيك«)1)، وقوله يف �ساأنه و�ساأن اأ�سحابه ر�سي 
 ،]6٤ ]الأنفال:  چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  عنهم:  اهلل 
على  وموؤيدهم  ونا�سرهم  كافيهم  اأي  ح�سبهم،  اأنه  »يخربهم  كثري:  ابن  قال 
عدوهم؛ واإن كرثت اأعدادهم وترادفت اأمدادهم، ولو قل عدد املوؤمنني«)2).
اأن اهلل تبارك وتعاىل خري نبيه  بني اأن يعطيه خري الدنيا ونعيمها وكنوزها   
واأعرا�سها وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل، وقد جاء ذلك يف حديث اأبي 
�سعيد اخلدري: »اأن ر�سول اهلل  جل�س على املنرب، فقال: اإن عبداً خريه اهلل 

بني اأن يوؤتيه من زهرة الدنيا ما �ساء وبني ما عنده، فاختار ما عنده...«)3).
ِ : بُِعْثُت  ما جاء يف حديث اأبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه قال: »قال ر�سول اهللهَّ  
َخَزاِئِن الأر�س  َمَفاِتيِح  اأُِتيُت  نَاِئٌم  اأنا  َوبَْيَنا  ْعِب،  ِبالرُّ ْرُت  َونُ�سِ اْلَكِلِم،  ِبَجَواِمِع 
«)٤)، قال ابن بطال: »كانت العرب اأقل الأمم اأمواًل، فب�سرهم  َعْت يف يََديهَّ َفُو�سِ
اأنها �ست�سري اأموال ك�سرى وقي�سر اإليهم، وهم الذين ميلكون اخلزائن«)5)، فهذه 
الأدلة تثبت اأن اهلل تبارك وتعاىل قد كفى نبيه  ما اأهمه يف احلا�سر وامل�ستقبل.

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 2 �س 79.  -1
امل�سدر ال�سابق ـ ج 2 �س 325.  -2

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب مناقب الأن�سار ـ باب هجرة النبي   واأ�سحابه اإىل املدينة ـ �س   -3
.317

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التعبري ـ باب املفاتيح يف اليد ـ �س 585.  -٤
�سرح �سحيح البخاري ـ ابن بطال ـ ج 5  �س 1٤3/1٤2.   -5
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  النبي  ا�ست�سراف  يتعار�س مع  اأنه ل  اإل  تقدم  الرغم من �سحة ما  وعلى 
كان    النبي  لأن  املختلفة؛  احلياة  جمالت  يف  له  وتخطيطه  الإ�سالم  م�ستقبل 
اأمور دينهم،  اإليهم، ويعلمهم  باتخاذ الأ�سباب، وكان يبني للنا�س ما نزل  ماأموراً 

لتتاأ�سى به اأمته، وتقتدي بهديه.
وغري خاف اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل يهدف فيما يهدف اإىل احلذر من مكروه 
حمتمل وجتنب �سر قادم كما اأنه يهدف اإىل احل�سول على منفعة من املنافع، ومن 
هذه احليثية فاإنه ل يتعار�س مع التوكل املاأمور به بل يدخل يف الحتياط الذي اأمر به 
امل�سلم؛ لأنه من اأعمال الفكر واأن�سطة العقل التي ل تتعار�س مع اأعمال القلب، قال 
ابن عقيل: »يظن اأقوام اأن الحتياط والحرتاز ينايف التوكل، واأن التوكل هو اإهمال 
العواقب واطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقت�سي من 
العقالء التوبيخ والتهجني، ومل ياأمر اهلل بالتوكل اإل بعد التحرز وا�ستفراغ الو�سع يف 
التحفظ فقال تعاىل: چ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄچ  ] اآل عمران: 159[«)1).
ويف ال�سنة النبوية تاأ�سيل ل�ست�سراف امل�ستقبل، وبيان لأثره البالغ يف نه�سة 
اأعمل  فمن  اأهدافها،  وبلوغها  قوتها،  حتقيق  يف  العظيم  ودوره  الإ�سالمية،  الأمة 
فاإنه  النبوية  ال�سرية  �سفحات  يف  نظره  واأجال  املطهرة  النبوية  ال�سنة  يف  فكره 
والدنيوي،  الديني  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  متعددة و�سوراً خمتلفة  مناذج  �سيجد 

والفردي واجلماعي، ومن ذلك:
ا�ست�سراف امل�ستقبل ال�سيا�سي يف حديث حممد بن جبري بن مطعم عن اأبيه   
قال: »اأتت امراأة النبي  فاأمرها اأن ترجع اإليه، قالت: اأراأيت اإن جئت ومل 

اأجدك؟ ـ كاأنها تقول املوت ـ قال : اإن مل جتديني فاأتي اأبا بكر«)2).

تلبي�س اإبلي�س ـ ابن اجلوزي ـ ج 1 �س 3٤3/3٤2.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب ف�سائل اأ�سحاب النبي   ـ باب: حدثنا احلميدي وحممد بن عبد   -2

اهلل قال: ـ �س 297. 
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»اأراد  قال:  عنه  اهلل  اأن�س ر�سي  الجتماعي يف حديث  امل�ستقبل  ا�ست�سراف   
البحرين، فقالت الأن�سار: حتى تقطع لإخواننا  اأن يقطع من    ر�سول اهلل 
حتى  فا�سربوا  اأثرة  بعدي  �سرتون  قال:  لنا،  تقطع  الذي  مثل  املهاجرين  من 

تلقوين«)1).
ا�ست�سراف امل�ستقبل املعي�سي؛ لتدبري حياة الأ�سرة، وتلبية مطالبها، وذلك يف   
رِي، َويَْحِب�ُس  حديث ُعَمَر ر�سي اهلل عنه اأَنهَّ النبي : »كان يَِبيُع نَْخَل بَِني النهَّ�سِ

ِلأَْهِلِه ُقوَت �َسَنِتِهْم«)2).
  ا�ست�سراف م�ستقبل الأبناء من اأجل حتقيق مطالب حياتهم يف قول النبي  
من  َخرْيٌ  اأَْغِنيَاَء  ورثتك  تََذَر  ْن  اأَ »اإِنهََّك  عنه:  اهلل  ر�سي  وقا�س  اأبي  بن  ل�سعد 
النا�س«)3)، وهذا احلكم يوؤكد �سرورة ا�ست�سراف  ُفوَن  يََتَكفهَّ َعالًَة  تََذَرُهْم  اأَْن 
م�سالح الأبناء، ووجوب تدبري اأمرهم، قال ابن حجر: »وفيه النظر يف م�سالح 
الورثة، واأن خطاب ال�سارع للواحد يعم من كان ب�سفته من املكلفني؛ لإطباق 
له  وقع  اإمنا  اخلطاب  كان  واإن  هذا؛  �سعد  بحديث  الحتجاج  على  العلماء 
ب�سيغة الأفراد، ولقد اأبعد من قال اإن ذلك يخت�س ب�سعد ومن كان يف مثل 

حاله ممن يخلف وارثاً �سعيفاً اأو كان ما يخلفه قلياًل«)٤).
والنماذج التي قدمتها ال�سنة النبوية يف جمالت متعددة تبني اأن هناك قيماً 

ح�سارية متعددة تتحقق يف ا�ست�سراف امل�ستقبل، وهي تتمثل فيما يلي: 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب امل�ساقاة ـ باب القطائع ـ �س 186.   -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب النفقات ـ باب حب�س الرجل قوت �سنة على اأهله، وكيف نفقات   -2

العيال؟ ـ �س ٤62. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب املغازي ـ باب حجة الوداع ـ �س 361.  -3

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 5  �س 369/368.  -٤
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قيمة الأخذ ب�لأ�ضب�ب امل�دية واملعنوية التي تك�ضب الأمة الإ�ضالمية قوة    
ومنعة: 

والدنيا،  الدين  اأمور  بالأ�سباب يف  ياأخذ  باأن    نبيه  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأمر 
يف  بالأ�سباب  فالتعلق  ذلك،  يف  يدخل  املختلفة  ب�سوره  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
اإ�سالح احلا�سر اأو ا�ست�سراف امل�ستقبل �سواء اأكان ذلك على ال�سعيد املادي اأم 
الأدبي يعد من الأمور اجلائزة، ول ينايف التوكل، قال ابن العربي يف تف�سري قوله 
تعاىل: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃڃ چ ]التوبة: 28[: »دل 
على اأن تعلق القلب بالأ�سباب يف الرزق جائز، واإن كان الرزق مقدوراً، واأمر اهلل 
وق�سمه له مفعوًل؛ ولكنه علقه بالأ�سباب لتعلم القلوب التي تتعلق بالأ�سباب من 

القلوب التي تتوكل على رب الأرباب«)1) .
ومن اأبرز �سور تعلق النبي  بالأ�سباب ما جرى يف الهجرة النبوية املباركة 
حني خرج من مكة املكرمة اإىل املدينة املنورة، ومل ي�ست�سلم للعدو، فا�ست�سرف 

م�ستقبل الدين الإ�سالمي بذلك، قال تعاىل:چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
العربي: »ولو �ساء ربكم لع�سمه مع كونه معهم؛  ابن  ۈچ ]التوبة: ٤0[، قال 
ولكنها �سنة الأنبياء و�سرية الأمم، حكم اهلل بها لتكون قدوة للخلق، واأمنوذجاً يف 

الدين، وعماًل بالأ�سباب«)2).
وا�ست�سراف امل�ستقبل ل ينايف ما يجب اأن يكون عليه املوؤمن من اليقني بوعد 
مما جاء على  العربي ذلك  ابن  ا�ستنبط  والثقة يف رحمته و�سعة رزقه، وقد  ربه، 

ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ  چ  تعاىل:  قوله  ال�سالم يف  عليه  يو�سف  ل�سان 
ۆ ۈ چ ]يو�سف: ٤2[، قال ابن العربي: »فيها جواز التعلق بالأ�سباب واإن 

اأحكام القراآن ـ ابن العربي ـ ج 2  �س ٤71.  -1
امل�سدر ال�سابق ـ ج 2  �س 51٤.  -2
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كان اليقني حا�ساًل؛ لأن الأمور بيد م�سببها؛ ولكنه جعلها �سل�سلة، وركب بع�سها 
على بع�س«)1).

قيمة ا�ضت�ضع�ر امل�ضوؤولية واأداء الأم�نة:   
اإن ا�ست�سراف امل�ستقبل وقراءة اجتاهاته والتطلع اإىل حتقيق الأهداف امل�ستقبلية 
وحا�سره  ما�سيه  على  موؤمتن  فالإن�سان  باأدائها،  الإن�سان  اأُمر  التي  الأمانة  من  يعد 
الدللة يندرج حتتها  الإ�سالم كلمة وا�سعة  الأمانة يف  اأن  املقرر  وم�ستقبله، ومن 
املختلفة،  احلا�سر وحت�سني جوانبه  فيه، وجتويد  مبا جرى  والعتبار  املا�سي  تقومي 
وكذلك ا�ست�سراف امل�ستقبل وقراءة جمالته املختلفة، وامل�سلم حينما يُعمل عقله 
به،  اإمنا يوؤدي ما كلف  امل�ستقبل ودرا�سة اجتاهاته  ا�ست�سراف  وي�ستفرغ جهده يف 
مواردها،  با�ستغالل  وماأمور  الأر�س،  بعمارة  مكلف  فهو  به،  اأمر  ملا  وي�ستجيب 
وتنمية خرياتها، وم�ستخلف فيها، قال اهلل تعاىل: چ ىئ ی ی ی  ی جئچ 

]هود: 61[ .
وقدرة الإن�سان على ا�ست�سراف امل�ستقبل، ورغبته يف ذلك، واإدراكه لأهميته 

يعد من ال�سواهد على تكرميه وتف�سيله على كثري من اخللق، قال اهلل تعاىل: چ ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  
اهلل  كّرمه  اآدم:  ابن  تكرمة  »قيل يف  الزخم�سري:  قال   ،]70 ]الإ�سراء:  ںچ 
بالعقل، والنطق، والتمييز، واخلط، وال�سورة احل�سنة والقامة املعتدلة، وتدبري اأمر 
قاله  بت�سليطهم على ما يف الأر�س وت�سخريه لهم«)2)، وما  املعا�س واملعاد. وقيل 
الزخم�سري فيه ربط لتكرمي الإن�سان با�ست�سراف امل�ستقبل وتاأكيد ل�سلة التف�سيل 
بالتخطيط امل�ستقبلي؛ لأن ا�ست�سراف امل�ستقبل �سواء على ال�سعيد الفردي اأم على 
الناحية  ال�سعيد اجلماعي يعترب من الأن�سطة الذهنية، وهو تدبري لأمر املعا�س من 

اأحكام القراآن ـ ابن العربي ـ ج 3  �س 55.  -1
الك�ساف ـ الزخم�سري ـ ج 2  �س 636/635.  -2
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الرتبوية اأو الجتماعية اأو القت�سادية، وهو كذلك و�سيلة لالنتفاع باخلريات املادية 
واملعنوية التي �سخرها اهلل لالإن�سان.

يف  والتدبر  واملعاد،  املعا�س  اأمر  يف  التفكري  يعني  امل�ستقبلي  وال�ست�سراف 
�سنن التغيري، وهو بذلك يعترب من الجتهاد الذي رغب فيه الإ�سالم، وحث عليه، 
وجعله من م�سادر الت�سريع الإ�سالمي، ومن املوؤكد اأن ال�سرع ل ي�ستح�سن جمود 
العقل، ول تعطيل التفكري يف تدبري اأمر املعا�س واملعاد وتنمية املوارد الب�سرية عرب 
التخطيط امل�ستقبلي، قال ابن اجلوزي: »احلركة للذب عن النف�س ا�ستعمال لنعمة 
اهلل تعاىل...، وقد جعل اهلل تعاىل للطري والبهائم عدة واأ�سلحة تدفع عنها ال�سرور 
كاملخلب والظفر والناب، وخلق لالآدمي عقاًل يقوده اإىل حمل الأ�سلحة ويهديه 
عطل  فقد  الحرتاز  برتك  اهلل  نعمة  عطل  ومن  والدروع،  بالأبنية  التح�سني  اإىل 

حكمته، كمن يرتك الأغذية والأدوية ثم ميوت جوعاً اأو مر�ساً«)1).
رعيته  م�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  الو�سع  يبذل  ل  احلاكم  فاإن  اآخر  جانب  ومن 
اأنيطت به، وكذلك الأب  اإذا ا�ست�سعر عظم امل�سوؤولية التي  والتخطيط لذلك اإل 
الذي ي�ست�سرف م�ستقل اأبنائه ال�سغار، ويتطلع اإىل ازدهار م�ستقبلهم اإمنا ي�ستجيب 
ِ  قال:  ِ بن عمر ر�سي اهلل عنه: »اأَنهَّ َر�ُسوَل اهللهَّ يف ذلك ملا جاء يف حديث عبد اهللهَّ
ُكْم َراٍع و م�سوؤول عن َرِعيهَِّتِه، َفاْلأَِمرُي الذي على النا�س فهو َراٍع عليهم وهو  ُكلُّ
ُجُل َراٍع على اأَْهِل بَْيِتِه وهو م�سوؤول َعْنُهْم، َوامْلَْراأَُة َراِعيٌَة على  م�سوؤول َعْنُهْم، َوالرهَّ
بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه َوِهَي م�سوؤولة َعْنُهْم، َواْلَعْبُد َراٍع على َماِل �َسيِِّدِه وهو م�سوؤول 
ُكْم م�سوؤول عن َرِعيهَِّتِه«)2)، قال ابن حجر: »والراعي هو  ُكْم َراٍع َوُكلُّ عنه، األ َفُكلُّ
فيه،  بالعدل  مطلوب  فهو  حفظه،  على  اوؤمتن  ما  �سالح  امللتزم  املوؤمتن،  احلافظ 

تلبي�س اإبلي�س ـ ابن اجلوزي ـ ج 1  �س 3٤3.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب العتق ـ باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي اأو اأمتي ـ   -2

�س 201 .
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اأن  امل�ستقبل يجب  ا�ست�سراف  اأن  يدل على  والقيام مب�ساحله«)1)، وهذا احلديث 
يتحمل اجلميع م�سوؤوليته، حكاماً وحمكومني، ويجب اأن يكون ثقافة م�سرتكة بني 
نظره  اأن كل من كان حتت  »ففيه  النووي:  قال  بدلوه،  فيها  فرد  النا�س يديل كل 

�سيء فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام مب�ساحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته«)2).
فمن ا�سرتعاه اهلل تبارك وتعاىل رعية، ثم مل ي�ست�سرف م�ستقبلهم ومل يهتم به، 
اأو بدد ثروتهم واأهلكها ظلماً وعدواناً، وق�سد ت�سييع من يعول واإف�ساد م�ستقبل 
من ا�سرتعاه اهلل فاإنه يدخل يف الوعيد الذي جاء يف حديث َمْعِقِل بن يَ�َساٍر ر�سي 
ِ  يقول: ما من اأَِمرٍي يَِلي اأَْمَر امْلُ�ْسِلِمنَي، ُثمهَّ َل يَْجَهُد  اهلل عنه: »�سمعت َر�ُسوَل اهللهَّ
نهََّة«)3)، ويف رواية اأخرى تفيد العموم: »اإين  اجْلَ َمَعُهْم  يَْدُخْل  اإل مل  ُح  لهم َويَْن�سَ
مَيُوُت  يوم  مَيُوُت  َرِعيهًَّة،  اهلل  ِعيِه  يَ�ْسرَتْ َعْبٍد  من  ما  يقول:     ِ اهللهَّ َر�ُسوَل  �سمعت 
نهََّة«)٤)، قال القا�سي عيا�س: »معناه بني يف  َم اهلل عليه اجْلَ وهو َغا�سٌّ ِلَرِعيهَِّتِه اإل َحرهَّ
التحذير من غ�س امل�سلمني ملن قلده اهلل تعاىل �سيئاً من اأمرهم، وا�سرتعاه عليهم، 
ون�سبه مل�سلحتهم يف دينهم اأو دنياهم؛ فاإذا خان فيما اوؤمتن عليه فلم ين�سح فيما 
قلده، اإما بت�سييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم واأخذهم به، واإما بالقيام مبا يتعني 
عليه من حفظ... فقد غ�سهم«)5)، فيجب على احلاكم اأن يقوم بكل ما يتعني عليه 

القيام به �سواء اأتعلق هذا باإدارة احلا�سر اأم با�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له.
وقد كانت هجرة النبي  من مكة املكرمة اإىل املدينة املنورة من اأبرز تطبيقات 
ا�ست�سراف الراعي مل�ستقبل رعيته ون�سحه لهم وتطلعه اإىل حتقيق قوتهم وعزتهم 
امل�سلمني،  و  الإ�سالم  تاريخ  بارز يف  معلم  فهي  اإميانهم،  ووحدة �سفهم وتعزيز 

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 13  �س 112.  -1
�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج 12  �س 213 .  -2

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب الإميان ـ باب ا�ستحقاق الوايل الغا�س لرعيته النار ـ �س 702.   -3
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب الإميان ـ باب ا�ستحقاق الوايل الغا�س لرعيته النار ـ �س 701.  -٤

�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج 2  �س 166.  -5
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ِلأَْربَِعنَي     ِ اهللهَّ ر�سول  »بُِعَث  قال:  عنهما  اهلل  َعبهَّا�ٍس ر�سي  ابن  جاء يف حديث 
َع�ْسَر  َفَهاَجَر  ِباْلِهْجَرِة،  اأُِمَر  ُثمهَّ  اإليه،  يُوَحى  �َسَنًة  َع�ْسَرَة  ثاََلَث  َة  مِبَكهَّ َفَمُكَث  �َسَنًة، 
�ِسِننَي...«)1)، وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنهما قالت: »فقال النبي  للم�سلمني: »اإين 
اأريت دار هجرتكم، ذات نخل بني لبتني«. وهما احلرتان، فهاجر من هاجر قبل 

املدينة، ورجع عامة من كان هاجر باأر�س احلب�سة اإىل املدينة«)2).
والهجرة النبوية املباركة دليل على اأن النبي  اأدى الأمانة، ون�سح الأمة، 
من  فاأخرجها  الإ�سالمية،  الأمة  م�ستقبل  وا�ست�سرف  جهاده،  حق  اهلل  يف  وجاهد 
الذل اإىل العز، ومن ال�سيق اإىل ال�سعة، ومن الفقر اإىل الغنى، ومن اجلهل اإىل 
الهجرة،  هذه  اأهمية  امل�سلمون  اأدرك  وقد  احل�سارة،  اإىل  التخلف  ومن  العلم، 
واأثرها يف م�ستقبل الإ�سالم، قال الغزايل: »وقد تنادى امل�سلمون من كل مكان: 
بل  وال�ستهزاء،  الفتنة  من  فقط  تخل�ساً  الهجرة  تكن  فلم   ،!! يرثب  اإىل  هلموا 

كانت تعاوناً عاماً على اإقامة جمتمع جديد يف بلد اآمن«)3).
قيمة اإح�ض�ن العمل وجتويد الأداء:   

ا�ست�سراف امل�ستقبل يعد من قبيل الن�سح الذي بايع بع�س ال�سحابة ـ ر�سي 
اهلل عنهم ـ عليه ر�سول اهلل ، وهو من اآكد قواعد الإ�سالم التي يجب اأن تبنى 
»بايعت  قال:  اهلل  عبد  بن  جرير  حديث  يف  جاء  وقد  الإن�سانية،  العالقات  عليها 
قال  م�سلم«)٤)،  لكل  والن�سح  الزكاة،  واإيتاء  ال�سالة،  اإقام  على    اهلل  ر�سول 
اخلطابي: »الن�سيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمن�سوح له«)5)، ومن اأعظم 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب مناقب الأن�سار ـ باب هجرة النبي   واأ�سحابه اإىل املدينة ـ �س   -1

.317
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب مناقب الأن�سار ـ باب: هجرة النبي   واأ�سحابه اإىل املدينة ـ �س   -2

.318
فقه ال�سرية ـ حممد الغزايل ـ �س 150.  -3

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب مواقيت ال�سالة ـ باب البيعة على اإقامة ال�سالة ـ �س ٤٤.  -٤
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج1 �س138.  -5
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اأولده،  م�ستقبل  الأب  ا�ست�سراف  الإن�سانية  العالقات  الن�سح على �سعيد  �سور 
وتعليمهم،  تربيتهم  فيح�سن  �ساحلني يف جمتمعاتهم،  اأع�ساء  ليكونوا  واإعدادهم 
ويهذب اأخالقهم، وا�ست�سراف احلاكم م�ستقبل رعيته، ونظرته امل�ستقبلية ملطالب 

حياتهم.
من  يعد  وال�سرعية  العلمية  ب�سوابطه  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن  يف  �سك  ول 
الإح�سان املاأمور به، والإتقان املندوب اإليه، فالذي ي�ست�سرف امل�ستقبل يبتغي من 
وراء ذلك حتديد الهدف، والعمل على اأن يكون الو�سول اإليه ممكناً، ويرمي اإىل 
ب�سرية،  على  تفاديها  ليتم  املنتظرة؛  وامل�سكالت  املحتملة  املخاطر  على  التعرف 
وي�سعى اإىل اإيجاد عدد من اخليارات التي تعني على اتخاذ القرار ال�سائب، ومن 
قوله  يف  به  اهلل  اأمر  الذي  الإح�سان  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يدخل  احليثية  هذه 

تعاىل: چ ھھ ھ  ھ ے  ے چ ]البقرة: 195[.
ال�سنة  اأبرزت  التي  الإح�سان  قيمة  تطبيقات  من  يعد  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
قال:  اأَْو�ٍس  بن  اِد  �َسدهَّ حديث  يف  وذلك  امل�سلم،  حياة  يف  اأثرها  وبينت  اأهميتها، 
َ َكَتَب اْلإِْح�َساَن على كل �َسْيٍء،  ِ : قال: اإِنهَّ اهللهَّ »اثنتان َحِفْظُتُهَما عن ر�سول اهللهَّ
ْبَح، َوْليُِحدهَّ اأحدكم �َسْفَرتَُه،  ْح�ِسُنوا الذهَّ َفاأَ َفاأَْح�ِسُنوا اْلِقْتَلَة، واإذا َذبَْحُتْم  َقَتْلُتْم  فاإذا 
الإح�سان يف  يتوخى  اأن  عليه  يجب  امل�سلم  اأن  يتبني  وبذلك  َذِبيَحَتُه«)1)،  ْح  َفْلرُيِ

ا�ستلهام العرب من املا�سي، وتدبري اأمره يف احلا�سر، وا�ست�سراف امل�ستقبل.
قيمة ال�ضتكث�ر من اخلري وحتقيق التنمية:   

جاء  الذي  الإ�سالمي  الدين  مقا�سد  من  مق�سداً  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يحقق 
ليخرج النا�س من الظلمات اإىل النور، ويعم اخلري، ويكرث الرب، ويزداد الف�سل، 

�س  ـ  ال�سفرة  وحتديد  والقتل،  الذبح  باإح�سان  الأمر  باب  ـ  ال�سيد  كتاب  ـ  �سحيحه  يف  م�سلم  اأخرجه   -1
 .1027
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وتتحقق التنمية امل�ستدامة يف ميادين احلياة كافة، فاملرء حينما ي�ست�سرف امل�ستقبل 
اإىل ال�ستكثار من اخلري، وهذا يف  النماء، وي�سعى  اإىل الزيادة، ويبتغي  يهدف 
التي جتلت  الدينية والدنيوية  الإ�سالم  يتفق مع خ�سي�سة من خ�سائ�س  ذاته  حد 
ِبُعُه اأَ�ْسَراُف النا�س اأَْم  ُجَماِنِه: �َسْلُه... اأَيَتهَّ يف �سوؤال هرقل لأبي �سفيان: »ُثمهَّ قال ِلرَتْ
قلت:  قال:  وَن؟  يَْنُق�سُ اأو  يَِزيُدوَن  قال:  َعَفاوؤُُهْم،  �سُ بَْل  قلت:  قال:  َعَفاوؤُُهْم؟  �سُ
يزالوا يف   مل  النبي  لأتباع  ابن حجر: »وكذا جرى  قال  يَِزيُدوَن«)1)،  بَْل  َل، 
زيادة، حتى كمل بهم ما اأراد اهلل من اإظهار دينه، ومتام نعمته«)2). وكان من هدي 
النبي  اأن ي�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اإمتام النعمة وزيادة اخلري له ولأمته ليغر�س يف 
اإين  »اللهم!  يقول:  اأنه كان    النبي  ابن م�سعود عن  نفو�سهم حب ذلك، فعن 
اأ�ساألك الهدى، والتقى والعفاف والغنى«)3)، قال املباركفوري يف مفهوم طلب 
الزيادة الذي ورد يف بع�س الأدعية النبوية: »اأي من اخلري والرتقي، اأو كرثنا ول 
تنق�سنا، اأي خرينا ومرتبتنا وعددنا«)٤)، فالأ�سل يف امل�سلم اأن ي�سلك كل ال�سبل 

املوؤدية لال�ستكثار من اخلري والزيادة من النعم.
ول�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له �سلة وثيقة بالزدياد من اخلري والتنمية 
الب�سرية والقت�سادية وال�ستكثار من النعم الذي جبلت عليه النفو�س، ويتجلى 

ذلك يف ال�سور التالية:
ال�ضورة الأوىل: اأن الذي ي�ست�سرف امل�ستقبل اإمنا يهدف فيما يهدف اإىل حتقيق   
الأمن القت�سادي وال�ستقرار ال�سيا�سي، وي�سعى كذلك اإىل اأن ينعم مب�ستقبل 
مزدهر �سواء اأكان ذلك على ال�سعيد الرتبوي اأم التعليمي اأم الجتماعي، 

بيننا  اإىل كلمة �سواء  تعالوا  الكتاب  اأهل  يا  ـ باب: ) قل  التف�سري  ـ كتاب  البخاري يف �سحيحه  اأخرجه   -1
وبينكم األ نعبد اإل اهلل) ـ �س 37٤.

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 1  �س 36.  -2
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب الذكر والدعاء ـ باب: يف الأدعية ـ �س 1150.  -3
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ويعمل على حتقيق التوا�سل بني الأجيال املختلفة، وهذه الأهداف تعزز اأهمية 
املن�سو�س  واأهدافه  الإ�سالم  مبقا�سد  �سلته  قوة  وتثبت  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
عليها يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي �سلوات اهلل و�سالمه عليه، جاء يف 
حديث �سلمة بن عبيد اهلل بن حم�سن اخلطمي، عن اأبيه ـ وكانت له �سحبة ـ 
اآمنا يف �سربه،  اأ�سبح منكم  قال: قال ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم: »من 
معافًى يف بدنه، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا«)1)، وعلى ذلك فاإن 
ا�ست�سراف امل�ستقبل ي�ستمد اأهميته من اأهمية الأمن مبفهومه ال�سامل، والذي 

يعد ركيزة التقدم، وعماد ال�ستقرار. 
ال�ضورة الث�نية: اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل يعني يف جانبه الآخر احلذر من �سر   
اأمر  التي  باب احلذر واحليطة  مرتقب، ودرء خطر متوقع، وهذا يدخل يف 
اهلل بها عباده املوؤمنني، فاملوؤمن يجب اأن يكون متيقظاً يف كل الأمور، وكي�ساً 

چ  متاأهباً، ول يليق به اأن يكون غافاًل �ساذجاً، قال اهلل تعاىل:  فطناً، متحفزاً 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں چ ]الن�ساء: 71[، قال 

الزخم�سري: »يقال: اأخذ حذره اإذا تيقظ واحرتز من املخوف«)2).
وبهذا يتبني اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل يعترب و�سيلة من الو�سائل التي حتقق ما وعد 
اهلل به عباده املوؤمنني من الأمن والطماأنينة ورغد العي�س، والتمكني وال�ستخالف 

ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الوعد  هذا  جاء  وقد  الأر�س،  يف 
ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   
ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈ   ڈ ژ   ژچ ]النور: 55[، قال ابن 
كثري: »هذا وعد من اهلل تعاىل لر�سوله �سلوات اهلل و�سالمه عليه باأنه �سيجعل اأمته 
خلفاء الأر�س، اأي اأئمة النا�س والولة عليهم، وبهم ت�سلح البالد، وتخ�سع لهم 
اأخرجه الرتمذي يف �سننه ـ كتاب الزهد ـ باب ] يف الو�سف من حيزت له الدنيا [ ـ �س 1887. ح�سنه   -1

الألباين ـ انظر: �سنن الرتمذي ـ حممد بن عي�سى بن �سورة ـ حكم وتعليق العالمة: الألباين ـ �س 529.
الك�ساف ـ الزخم�سري ـ ج 1  �س 56٤.  -2
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العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم اأمناً، وحكماً فيهم، وقد فعله تبارك وتعاىل، وله 
احلمد واملنة«)1).

املبحث الث�ين: �ضوابط ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل واأثر النظرة الإيج�بية يف 
النهو�ض ب�لأمة الإ�ضالمية.

املطلب الأول: �ضوابط ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف ال�ضنة النبوية.
النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  متعددة  �سوابط  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 
املطهرة تهدف اإىل األ يتعار�س هذا العلم مع اأ�سول الإميان باهلل تعاىل، ول يناق�س 
مقا�سد الت�سريع الإ�سالمي التي تن�س على حفظ الدين والنف�س والعقل والن�سل 
اأو على  واملال، وبهذه ال�سوابط ي�سبح ا�ست�سراف امل�ستقبل على �سعيد الأفراد 
�سعيد الأمة قربة يتقرب بها املوؤمن خلالقه عز وجل، وطاعة يتعبد بها موله، وهي 
�سيئاً،  واآخر  التي خلطت عماًل �ساحلاً  املناهج  املنهج الإ�سالمي عن غريه من  متيز 
فاأ�سبح ا�ست�سراف امل�ستقبل يعني الرجم بالغيب والتكهن والتطري، و�سار و�سيلة 

لالإحلاد والف�ساد يف الأر�س .
ومن حيث املبداأ فاإن املعطيات التاريخية تبني اأن بع�س الأمم الغابرة ا�ست�سرفت 
امل�ستقبل، و�سعت ملعرفة اجتاهاته، وتطلعت اإىل معرفة ما يف الغد من خري، واإدراك 
ما يحمله من �سر، ودفعها اإىل ذلك الرغبة يف تذليل �سعاب احلياة، وا�ستك�ساف 
املجهول؛ ولكنها ا�ست�سرفته بطرق �سركية، وو�سائل باطلة، فقد ظن بع�س النا�س 
حينذاك اأن الطريق اإىل معرفة الغيب يتمثل يف التنجيم الذي يعني: »درا�سة كيفية 
باحلياة والأحداث على  لل�سم�س والقمر والكواكب والنجوم  املفرت�س  الرتباط 
ك�سف  ميكنها  مناذج  ت�سكل  ال�سماوية  الأج�سام  اأن  زعم  على  ويعتمد  الأر�س، 

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 3  �س 301.  -1
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وما  العلم  هذا  اأن  اإىل  خلدون  ابن  ذهب  وقد  م�ستقبله«)1)،  اأو  الفرد  �سخ�سية 
اأ�سبهه: »قد ا�ستهر يف بابل وم�سر القدمية وعند قدماء الإغريق والرومان«)2).

بالنجوم، ويهتدي  اأن من الأمم الغابرة من كان يهتم  وقد بني القراآن الكرمي 
بها، ويتخذها ذريعة ل�ست�سراف امل�ستقبل، قال تعاىل: چ ڑ ک   ک ک ک  گ 
گ   گ چ ]ال�سافات: 88 – 89[، قال القرطبي: »قال ابن زيد عن اأبيه: وكان علم 
تلك اجلهة، واأراهم من  فاأوهمهم هو من  فيه،  النجوم م�ستعماًل عندهم منظوراً 
املعي�ستان  اأهل رعاية وفالحة، وهاتان  كانوا  اأنهم  لنف�سه، وذلك  معتقدهم عذراً 

ٺ  ٺ  ڀٺ  چ  تعاىل:  اهلل  وقال  النجوم«)3)،  يف  نظر  اإىل  فيهما  يحتاج 
اهتداء  لهم  كان  قري�ساً:  اأراد  »كاأنه  الزخم�سري:  قال   ،]16 ]النحل:  چ  ٺ  

بالنجوم يف م�سايرهم، وكان لهم بذلك علم مل يكن مثله لغريهم«)٤).
وو�سائله  ال�سحيحة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  و�سائل  بني  فرق  الإ�سالم  ولكن 
الفا�سدة، فاأقر الأول وحث عليه، وحرم الثاين ونهى عنه، قال ابن الأثري: »وعلم 
النجوم املنهي عنه هو ما يدل عليه اأهل التنجيم من علم الكوائن واحلوادث التي 
مل تقع كمجيء الأمطار وتغري الأ�سعار، واأما ما يعلم به اأوقات ال�سالة وجهة القبلة 

فغري داخل فيما نهي عنه«)5).
وهذه ال�سوابط تتمثل ب�سفة تف�سيلية فيما يلي:  

اليقني ب�أنه ل يعلم الغيب اإل اهلل:   
يجب على كل من ي�ست�سرف امل�ستقبل ال�سيا�سي اأو القت�سادي اأو الجتماعي 

املو�سوعة العربية العاملية ـ ج7 �س 170.  -1
مقدمة ابن خلدون ـ ابن خلدون ـ �س ٤٤5.  -2

اجلامع لأحكام القراآن ـ القرطبي ـ ج 15 �س 92.  -3
الك�ساف ـ الزخم�سري ـ ج 2  �س 560.  -٤

عون املعبود على �سنن اأبي داود ـ العظيم اأبادي ـ �س 1669.  -5
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اأ�ساب يف  فاإذا  تعاىل،  اهلل  اإل  الغيب  يعلم  ل  اأنه  جازماً  يعتقد  اأن  الع�سكري  اأو 
ا�ست�سرافه ووافق ال�سواب فال يدعوه ذلك اإىل اأن ينازع اهلل تبارك وتعاىل علم 
قال   ،]59 ]الأنعام:  چ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  قال  الغيب، 
غريه،  اإليها  يتو�سل  ل  وحده  املغيبات  اإىل  املتو�سل  هو  اأنه  »اأراد  الزخم�سري: 
كمن عنده مفاحت اأقفال املخازن ويعلم فتحها، فهو املتو�سل اإىل ما يف املخازن«)1).
وقد اأمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه  اأن يبني للنا�س اأنه ل يعلم الغيب، وذلك 
يف �سياق احلديث عن ا�ست�سراف امل�ستقبل القت�سادي وال�ستكثار من اخلري، فقال 
تعاىل: چ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ چ ]الأنعام: 
50 [، قال ال�سوكاين: »اأمره اهلل �سبحانه باأن يخربهم ملا كرث اقرتاحهم عليه وتعنتهم 
باإنزال الآيات التي ت�سطرهم اإىل الإميان اأنه مل يكن عنده خزائن اهلل حتى ياأتيهم مبا 
اقرتحوه من الآيات، واملراد خزائن قدرته التي ت�ستمل على كل �سيء من الأ�سياء، 
ويقول لهم اإنه ل يعلم الغيب حتى يخربهم به، ويعرفهم مبا �سيكون يف م�ستقبل 

الدهر«)2).
وكذلك اأمر اهلل عز وجل نبيه  اأن يقول للنا�س: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]الأعراف: 
اأعلم �سنة اجلدب لهياأت لها يف  القرطبي: »قال ابن عبا�س: لو كنت  188[، قال 
زمن اخل�سب ما يكفيني، وقيل: املعنى لو كنت اأعلم التجارة التي تنفق ل�سرتيتها 
وقت ك�سادها«)3)، فهذه الآية جاءت يف �سياق احلديث عن ا�ست�سراف امل�ستقبل 

الديني والقت�سادي وال�سيا�سي والع�سكري.
وقد اأكد القراآن الكرمي اأن امل�ستقبل بيد اهلل وحده دون �سواه، ي�سرفه كيف 

الك�ساف ـ الزخم�سري ـ ج 2  �س 31/30.  -1
فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج 2  �س 118.  -2

اجلامع لأحكام القراآن ـ القرطبي ـ ج 7  �س 336.  -3
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تعاىل:چائ ەئ ەئ  وئ  قال اهلل  الك�سب،  ي�ساء، وذلك يف معر�س احلديث عن 
حئ  جئ  ی  ی  یی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ 
مئ ىئيئ جب   حب خب مبچ ]لقمان: 3٤[، قال ال�سوكاين: »ېئ ېئ ىئ (« 

من النفو�س كائنة ما كانت من غري فرق بني املالئكة والأنبياء واجلن والإن�س »ىئ 
ىئ یی («، من ك�سب دين اأو ك�سب دنيا)1) .

ما  على  الطالع  الغيب وعجزه عن  الإن�سان  علم  اأن عدم  بيانه  يجب  ومما 
يف اللوح املحفوظ امل�ستفاد من الأدلة ال�سابقة ل يناق�س الدعوة اإىل ا�ست�سراف 
امل�ستقل وفق اأ�س�س علمية؛ لأن هذه الآيات ل تدل على حترمي ا�ست�سراف الغيب، 
ين�سرف عن  اأن  امل�سلم  يوجب على  الغيب  بعلم  تعاىل  اهلل  ا�ستئثار  اأن  تفيد  ول 
األ  امل�ستقبل يجب  ا�ست�سراف  اأن  تفيد  اإليه؛ ولكنها  امل�ستقبل والتطلع  ا�ست�سراف 

يكون اأمراً يقينياً؛ بل يكون اأمراً ظنياً، واجتهاداً ب�سرياً، قد يخطئ وقد ي�سيب. 
وقد ذم اهلل تبارك وتعاىل الكفار الذي يخططون مل�ستقبلهم املايل والجتماعي، 
وي�ست�سرفونه يف هذه املجالت وهم يكفرون باآيات اهلل تعاىل، وي�سركون بعامل 

الغيب، فقال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ 
ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  
ڦ ڦ ڦ چ ]مرمي: 77 – 80[، قال ال�سوكاين: »وقد ذهب اجلمهور اإىل اأن 

هذا الكافر اأراد بقوله لأوتني ماًل وولداً اأنه يوؤتي ذلك يف الدنيا«)2).
عدم ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل مب� حرم اهلل تع�ىل:   

ال�سابط الثاين من �سوابط ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ال�سنة النبوية األ ي�ست�سرف 
امل�ستقبل مبحرم من املحرمات، ول ي�سل اإىل ا�ستك�سافه بو�سيلة من الو�سائل التي 

فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج ٤  �س 2٤5.  -1
امل�سدر ال�سابق ـ ج 3  �س 3٤9.  -2
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تناق�س العقيدة الإ�سالمية، فعلى من ي�ست�سرف امل�ستقبل اأن ينطلق من ت�سور حمكم 
للحا�سر بجوانبه املختلفة، اأو اأن ي�ستقرئ معطيات املا�سي واحلا�سر معاً ليخل�س 
اإىل حتديد اجتاهات امل�ستقبل، وكل ذلك وفق اأ�س�س علمية، وجهود منظمة، ترتكز 
على خربات تراكمية، ورغبة يف التطوير والإ�سالح، وحد�س يعتمد على حتليل 

�سامل ودقيق.
�سائدة يف  كانت  التي  الكهانة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  املحرمة يف  الطرق  ومن 
اجلاهلية قبل الإ�سالم، وقد ع�سم اهلل تبارك وتعاىل نبيه  منها، قال اهلل تعاىل: 
چ ڃ   چ چچ چ ڇ ڇ چ ] احلاقة: ٤2[، قال القرطبي: »لأنه ورد ب�سب ال�سياطني 

  و�ستمهم؛ فال ينزلون �سيئاً على من ي�سبهم«)1)، و قال البيهقي: »ومعلوم اأنه
كان ل يعلم النجوم، ول الكهانة، ول يجال�س اأهلها«)2)، و قال ابن حزم: »واأما 
الكهانة فقد بطلت مبجيء النبي ، فكان هذا من اإعالمه واآياته«)3)، ومن طرقهم 

املحرمة ل�ست�سراف امل�ستقبل ال�ستق�سام بالأزلم، قال اهلل تعاىل: چ ڤ ڤ  
ڤڤ ڦ ڦچ ] املائدة: 3[، قال الرازي: »فمعنى ال�ستق�سام بالأزلم طلب 

معرفة اخلري وال�سر بوا�سطة �سرب القداح«)٤).
وهذه الأحاديث تبني حر�س العرب يف اجلاهلية على الكهانة، وقوة اإميانهم 
بتاأثريها يف جمريات الأحداث، قال ال�سيوطي: »الكاهن هو الذي يدعي مطالعة 
اأنهم  يدعون  كهنة  العرب  يف  وكان  الكوائن،  عن  النا�س  ويخرب  الغيب،  علم 
يعرفون كثرياً من الأمور، فمنهم من كان يزعم اأن له رئياً من اجلن وتابعاً يلقي اإليه 
الأخبار، ومنهم من كان يدعي اأنه ي�ستدرك الأمور بفهم اأعطيه«)5)، قال النووي: 

اجلامع لأحكام القراآن ـ القرطبي ـ ج 18 �س 275.  -1
�سعب الإميان ـ البيهقي ـ ج 1  �س 159.  -2

الف�سل يف امللل ـ ابن حزم ـ ج 5  �س 25.  -3
التف�سري الكبري ـ الرازي ـ ج 11  �س 107.  -٤

تهذيب الأ�سماء ـ ال�سيوطي ـ ج 3  �س 299.  -5
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»وقد اأكذبهم كلهم ال�سرع، ونهى عن ت�سديقهم واإتيانهم«)1) .
اإتيان الكهان، وت�سديقهم، ونهى عن اتخاذ الكهانة   من  وقد حذر النبي 
�سبياًل ملعرفة الغيب، وبني اأنها من عقائد اجلاهلية الفا�سدة، وقيمهم الباطلة، وذلك 
َنُعَها  ِ اأُُموًرا كنا نَ�سْ َلِميِّ قال: »قلت: يا َر�ُسوَل اهللهَّ يف حديث ُمَعاِويََة بن احْلََكِم ال�سُّ
ُ، قال: َذاَك  اَن، قال: قلت: كنا نََتَطريهَّ اَن، قال: فال تَاأْتُوا اْلُكههَّ اِهِليهَِّة كنا نَاأِْتي اْلُكههَّ يف اجْلَ
نهَُّكْم«)2)، ويف حديث َعاِئ�َسَة قالت: »قلت:  دهَّ �َسْيٌء يَِجُدُه اأحدكم يف نَْف�ِسِه، فال يَ�سُ
اْلَكِلَمُة  ِتْلَك  قال:  ا،  َحقًّ َفَنِجُدُه  ْيِء  ِبال�سهَّ ثُونََنا  يَُحدِّ َكانُوا  اَن  اْلُكههَّ اإِنهَّ   ،ِ اهللهَّ َر�ُسوَل  يا 

نِّيُّ َفيَْقِذُفَها يف اأُُذِن َوِليِِّه، َويَِزيُد فيها ِمائََة َكْذبٍَة«)3). احْلَقُّ يَْخَطُفَها اجْلِ
وا�ست�سراف امل�ستقبل الذي رغبت فيه ال�سنة النبوية لي�س من قبيل الكهانة لأن 
الغر�س منه نفع النا�س وجلب اخلري اإليهم، وحتقيق التقدم والزدهار، واأما الكهانة 
فاإنها على النقي�س من ذلك، قال ابن حجر: »قال اخلطابي: الكهنة قوم لهم اأذهان 
حادة، ونفو�س �سريرة، وطباع نارية، فاألفتهم ال�سياطني ملا بينهم من التنا�سب يف 

هذه الأمور، و�ساعدتهم بكل ما ت�سل قدرتهم اإليه«)٤).
والعلماء  واملحكومني  واحلكام  والرعية  الراعي  اأن  اإىل  تقدم  مما  ونخل�س 
واملحت�سبني يجب عليهم اأن يبذلوا غاية جهدهم يف حماية املجتمع من التنجيم 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يجعل  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  من  وتطهريه  والعرافة،  والكهانة 
التك�سب  النا�س من  املحت�سب  املاوردي: »ومينع  قال  ال�سرك،  و�سائل  و�سيلة من 

بالكهانة واللهو، ويوؤدب عليه الآخذ واملعطي«)5).

�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج 1٤  �س 223.  -1
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب ال�سالم ـ باب الطرية والفاأل، وما يكون فيه من ال�سوؤم ـ �س 1073.   -2
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب ال�سالم ـ باب الطرية والفاأل، ،ما يكون فيه من ال�سوؤم ـ �س 107٤.   -3

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 10  �س 217.  -٤
الأحكام ال�سلطانية ـ املاوردي ـ ج1 �س 291/290.  -5
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العتق�د ب�أن م�ضيئة اهلل تع�ىل ن�فذة:   
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  بها عند  العمل  التي يجب  العقدية  ال�سوابط  اأهم  ومن 
الذي  فهو  خلقه،  دون  وتعاىل وحده  تبارك  هلل  امل�سيئة  اأن  امل�ست�سرف  يعتقد  اأن 
بيده الأمر كله، ما�سيه وحا�سره وم�ستقبله، ول راد حلكمه، ول معقب لق�سائه، 
فالذي ي�ست�سرف امل�ستقبل يجب عليه اأن يقر بعجزه وقلة حيلته، فما هو اإل جمتهد 
ما خطط  فكر وقدر، ووفق  ما  الأمور ح�سب  تاأتي  وقد  يخطئ،  وقد  ي�سيب  قد 
ودبر، وت�سدق نبوءته؛ ولكنها يف نف�س الوقت قد تخطئ، وتطي�س �سهامها، وذلك 
]الإن�سان:  چ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله  م�سداق 
30[، قال ابن كثري: »اأي ل يقدر اأحد اأن يهدي نف�سه، ول يدخل يف الإميان، ول 

يجر لنف�سه نفعاً«)1).
اأر�سد القراآن الكرمي يف موا�سع عديدة اإىل وجوب تعليق ا�ست�سراف  وقد 
امل�ستقبل مب�سيئة اهلل تبارك وتعاىل الذي ميحو ما ي�ساء، ويثبت، وعنده اأم الكتاب، 
قوله  يف  الديني  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  �سياق  يف  جاء  ما  التطبيقية  النماذج  ومن 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل: 
)اإن  »وقوله:  ال�سوكاين:  قال   ،]27 ]الفتح:  چ  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ 

�ساء اهلل) تعليق للعدة بامل�سيئة؛ لتعليم العباد ملا يجب اأن يقولوه«)2).
ومن جانب اآخر فقد اأمر اهلل تبارك وتعاىل من ي�ست�سرف امل�ستقبل اأن يرد ذلك 

اإىل م�سيئة اهلل تعاىل، فقال: چ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 
ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  چ ]الكهف: 23 – 2٤[، 
قال ابن كثري: »هذا اإر�ساد من اهلل تعاىل لر�سوله  اإىل الأدب فيما اإذا عزم على 
الغيوب،  عالم  وجل  عز  اهلل  م�سيئة  اإىل  ذلك  يرد  اأن  امل�ستقبل  يف  ليفعله  �سيء 

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج ٤  �س ٤59.  -1
فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج 5  �س 55.  -2
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الذي يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون«)1)، وقال اجل�سا�س: 
»اأمره اهلل تعاىل باأن ل يطلق القول على فعل يفعله يف امل�ستقبل اإل مقروناً بذكر 

م�سيئة اهلل تعاىل«)2).
وقد �سرب النبي  املثل ب�سليمان عليه ال�سالم يف وجوب و�سع احلا�سر 
اأو  وامل�ستقبل وكل �سيء حتت امل�سيئة الإلهية، وعدم التكال على القوة العقلية 
البدنية عند ا�ست�سراف امل�ستقبل، فقال يف احلديث الذي رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل 
عنه عن ر�سول اهلل : »قال: قال �سليمان بن داود عليهما ال�سالم: لأطوفن الليلة 
على مائة امراأة اأو ت�سع وت�سعني، كلهن ياأتي بفار�س يجاهد يف �سبيل اهلل، فقال له 
�ساحبه: قل اإن �ساء اهلل، فلم يقل اإن �ساء اهلل، فلم يحمل منهن اإل امراأة واحدة 
جاءت ب�سق رجل، والذي نف�س حممد بيده لو قال: اإن �ساء اهلل جلاهدوا يف �سبيل 
اهلل فر�ساناً اأجمعون«)3)، قال ابن بطال: »قال املهلب: يف هذا احلديث اأن من قال: 
اإن �ساء اهلل. وترباأ من امل�سيئة هلل، ومل يعط اخلا�سة لنف�سه يف اأعماله، اأنه حرى باأن 
يبلغ اأمله، ويعطى اأمنيته، األ ترى اأن �سليمان ملا مل يرد امل�سيئة اإىل اهلل، ومل ي�ستثن 
ما هلل، فمن ذلك حرم اأمله، ولو ا�ستثنى لبلغ اأمله، كما قال ، ولي�س كل من قال 
قوًل ومل ي�ستثن فيه امل�سيئة فواجب األ يبلغ اأمله؛ بل منهم من ي�ساء اهلل اإمتام اأمله، 
ومنهم من ي�ساء األ يتم اأمله مبا �سبق يف علمه«)٤)، وقال يف مو�سع اآخر: »وقوله: 
)فلو قال اإن �ساء اهلل لقاتلوا فر�سانًا اأجمعون)، فوجهه اأنه ملا ن�سى اأن يرد الأمر هلل 

اخلالق العليم، ويجعل امل�سيئة اإليه كما �سرط يف كتابه، اإذ يقول: چ ڃ ڃ چ  
قوله:  فاأ�سبه   .]23 ]الكهف:  چ  ڱ   ڱ  ڱ  چ   ،]30 ]الإن�سان:  چ  چ  چ  چ 

)لأطوفن الليلة) قول من جعل لنف�سه احلول والقوة؛ فحرمه اهلل تعاىل مراده وما 

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 3  �س 79.  -1
اأحكام القراآن ـ اجل�سا�س ـ ج 5  �س ٤2.  -2

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب اجلهاد ـ باب من طلب الولد للجهاد ـ �س 227.  -3
�سرح �سحيح البخاري ـ ابن بطال ـ ج 5  �س ٤2.  -٤



198

اأمله«)1)، وقال النووي: »وفيه فوائد: منها: اأنه ي�ستحب لالإن�سان اإذا قال: �ساأفعل 
كذا اأن يقول اإن �ساء اهلل تعاىل«)2)، قال ابن حجر: »قول ذلك يرجى فيه النجح 

ووقوع املطلوب غالباً، وقد يتخلف ذلك اإذا مل يقدر اهلل وقوعه«)3).
وقد ع�سد النبي  ما جاء يف القراآن الكرمي وامتثل اأمره يف تعليق ا�ست�سراف 
امل�ستقبل مب�سيئة اهلل عز وجل، والتجرد من احلول والقوة، ومن ذلك ما جاء يف 
ِ  قال: »نَْنِزُل َغًدا اإن �َساَء اهلل ِبَخْيِف بَِني ِكَنانََة،  حديث اأبي ُهَرْيَرَة عن ر�سول اهللهَّ
َب)٤)، قال العيني: »ذكره للتربك والمتثال  َحْيُث تََقا�َسُموا على اْلُكْفِر«يُِريُد امْلَُح�سهَّ

لقوله تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں ڻچ ]الكهف: 23[«)5).
ويف بع�س الأحاديث ما يوؤكد حر�س النبي على تربية اأ�سحابه ر�سي اهلل 
عنهم على هذا الهدي عرب حوار تربوي متميز، يردد فيه امل�سيئة اأكرث من مرة حتى 
ِ بن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما قال:  تر�سخ يف الأذهان، وقد جاء ذلك يف حديث عبد اهللهَّ
اِئِف فلم يَْفَتْحَها، فقال: اإِنهَّا َقاِفُلوَن َغًدا اإن �َساَء اهلل، فقال  َر النبي  اأَْهَل الطهَّ »َحا�سَ
ابَْتُهْم ِجَراَحاٌت،  امْلُ�ْسِلُموَن: نَْقُفُل ومل نَْفَتْح، قال: َفاْغُدوا على اْلِقَتاِل، َفَغَدْوا، َفاأَ�سَ
 ِ َم ر�سول اهللهَّ قال النبي : اإِنهَّا َقاِفُلوَن َغًدا اإن �َساَء اهلل؛ َفَكاأَنهَّ ذلك اأَْعَجَبُهْم، َفَتَب�سهَّ
«)6)، فهذا احلديث يعد تطبيقاً عملياً من جانب النبي ، وتربية لأ�سحابه ر�سي 

اهلل عنهم على التجرد من احلول والقوة، ورد الأمر كله وجله هلل رب العاملني.
للم�ستقبل  امل�سلم  ا�ست�سراف  اأن  لنا  تبني  ذكرها  �سبق  التي  ال�سوابط  وهذه 
يختلف عن ا�ست�سراف غريه، فهو ي�ست�سرفه بنف�س مطمئنة بذكر اهلل، ويتطلع اإليه 

�سرح �سحيح البخاري ـ ابن بطال ـ ج 10  �س ٤2.  -1
�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج 11  �س 118.  -2

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 13  �س ٤52.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب يف امل�سيئة والإرادة ـ �س 623.  -٤

عمدة القاري ـ العيني ـ ج 9  �س ٤52.  -5
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب يف امل�سيئة والإرادة ـ �س 623.  -6
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بقلب يثق بوعد ربه، ول يلهيه ا�ست�سراف امل�ستقبل عن ذكر اهلل، فهو ل بياأ�س على 
ما فاته، ول يفرح فرح بطر واأ�سر مبا اآتاه اهلل تعاىل، وهذه الو�سطية تتجلى يف قوله 

ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل: 
چ ]النحل: 97[، قال الطربي هي: »القناعة، وذلك  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
اأن من قنعه اهلل مبا ق�سم له من رزق مل يكرث للدنيا تعبه، ومل يعظم فيها ن�سبه، ومل 

يتكدر فيها عي�سه باتباعه بغية ما فاته منها، وحر�سه على ما لعله ل يدركه فيها«)1).
م�ستقبله،  ا�ست�سراف  اإىل  القلق  يدفعه  ل  ال�سوابط  هذه  ظل  يف  واملوؤمن 
فهو  غريه،  يفعل  كما  امل�ستقبل  اإىل  التطلع  اإىل  املجهول  من  اخلوف  يحفزه  ول 
اهلل  به  ويتعبد  ي�سل،  ول  هداية  ويزداد  ي�سقى،  ول  امل�ستقبل  با�ست�سراف  ي�سعد 

تبارك وتعاىل، قال اهلل تعاىل: چ ې ى ى ائ  ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ 
چ]طه:  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ 
123 – 12٤[، قال ال�سوكاين: »ومعنى الآية اأن اهلل عز وجل جعل ملن اتبع هداه 
ومت�سك بدينه اأن يعي�س يف الدنيا عي�ساً هنيئاً، غري مهموم ول مغموم، ول متعب 
نف�سه، وجعل ملن مل يتبع هداه واأعر�س عن دينه اأن يعي�س عي�ساً �سيقاً، وفى تعب 

ون�سب«)2). 
والتخطيط  ب�ل�ضت�ضراف  العن�ية  يف  الإيج�بية  النظرة  اأثر  الث�ين:  املطلب 

امل�ضتقبلي.
تعد النظرة الإيجابية من اأهم دوافع ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له، فمن 
كانت نظرته �سلبية ل يهتم بحا�سره ف�ساًل عن م�ستقبله؛ ولذلك فاإن نظرة الفرد امل�سلم 
اإىل امل�ستقبل وتفاعله مع الواقع املحيط به يجب اأن تكون اإيجابية، ول يليق به اأن 
يكون �سلبياً جتاه نف�سه ول جتاه غريه من النا�س، �سواء اأكانوا م�سلمني اأم غري م�سلمني.

جامع البيان ـ الطربي ـ ج 1٤  �س 172.  -1

فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج 3  �س 391.  -2



200

وقد كانت الإيجابية من �سمائل النبي ، ومن اأبرز �سورها اأنه دل اأمته على 
كل خري، ونهاها عن كل �سر، جاء يف حديث اأبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه: »اأَنهَُّه �سمع 
اَءْت  ِ  يقول: اإمنا َمثَِلي َوَمثَُل النا�س َكَمثَِل َرُجٍل ا�ْسَتْوَقَد نَاًرا، فلما اأَ�سَ َر�ُسوَل اهللهَّ
 ، َوابُّ التي تََقُع يف النهَّاِر يََقْعَن فيها، َفَجَعَل يَْنِزُعُهنهَّ ما َحْولَُه َجَعَل اْلَفَرا�ُس َوَهِذِه الدهَّ
َويَْغِلْبَنُه َفيَْقَتِحْمَن فيها، َفاأَنَا اآُخُذ ِبُحَجِزُكْم عن النهَّاِر، واأنتم تقحمون فيها«)1)، قال 
 من الراأفة والرحمة واحلر�س على جناة  ابن حجر: »ويف احلديث ما كان فيه 

الأمة«)2).
وي�سره،  ع�سره  يف  امل�سلم  تالزم  اأن  يجب  التي  ال�سفات  من  والإيجابية 
التي  البيئة  مع  تفاعله  وعماد  امل�ستقبلية،  نظرته  اأ�سا�س  فهي  ومكرهه،  ومن�سطه 
حتيط به، فقد جاء يف حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  قال: »ل 
ماله، فال يجد  بزكاة  الرجل  املال ويفي�س، حتى يخرج  ال�ساعة حتى يكرث  تقوم 
ال�سواهد  ومن  واأنهاراً«)3)،  مروجاً  العرب  اأر�س  تعود  وحتى  منه،  يقبلها  اأحداً 
ر�سول  اإىل  »�سكونا  قال:  الأرت  بن  خباب  حديث  يف  جاء  ما  اأب�ساً  ذلك  على 
اهلل  وهو متو�سد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له: األ ت�ستن�سر لنا، األ تدعو اهلل 
لنا، قال«... واهلل ليتمن هذا الأمر حتى ي�سري الراكب من �سنعاء اإىل ح�سرموت 
ل يخاف اإل اهلل والذئب على غنمه، ولكنكم ت�ستعجلون«)٤)، ففي هذا احلديث 
النبوي يحر�س النبي  على التحلي بالنظرة الإيجابية يف العهد املكي، حني كان 

امل�سلمون قليلني م�ست�سعفني يف الأر�س. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب الرقاق ـ باب النتهاء عن املعا�سي ـ �س 5٤٤.  -1
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 11 �س 318.  -2

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب الرتغيب يف ال�سدقة قبل اأن ل يوجد من يقبلها ـ �س   -3
.837

ـ  الكفر  على  والهوان  والقتل  ال�سرب  اختار  من  باب  ـ  الإكراه  كتاب  ـ  البخاري يف �سحيحه  اأخرجه   -٤
�س579.
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ويف ال�سنة النبوية ما يوؤكد اأن الإيجابية يجب اأن تكون هدي امل�سلم يف حياته 
كلها، واأنها ت�سمل اأمور الدنيا كما ت�سمل اأمور الدين، واأنها من القيم التي يجب اأن 
تتوا�سى بها الأمة الإ�سالمية جياًل بعد جيل، جاء يف حديث اأن�س بن َماِلٍك ر�سي 
اَعُة َويف يَِد اأََحِدُكْم َف�ِسيَلٌة؛ فاإن ا�ْسَتَطاَع اأن َل  اهلل عنه عن النبي  : اإن َقاَمِت ال�سهَّ
تُقوَم حتى يَْغِر�َسَها، فليغر�سها«)1)، قال املناوي: »فيه مبالغة يف احلث على غر�س 
الأ�سجار وحفر الأنهار؛ لتبقى هذه الدار عامرة اإىل اآخر اأمدها املحدود املعدود 
به فاغر�س ملن يجيء بعدك  املعلوم عند خالقها، فكما غر�س لك غريك فانتفعت 

لينتفع؛ واإن مل يبق من الدنيا اإل �سبابة«)2). 
و�ساأبني اأثر النظرة الإيجابية يف ال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي من خالل 

النقاط التالية: 
اأوًل: اأهمية النظرة الإيج�بية يف بن�ء ال�ضخ�ضية امل�ضلمة واآلية تعزيزه�:   

اأن  اأن نظرة امل�سلم اإىل امل�ستقبل الديني والدنيوي يجب  بني القراآن الكرمي 
تكون اإيجابية، واأن الأ�سل يف حياته اأن يكون حا�سره اأف�سل من املا�سي وم�ستقبله 
خري من حا�سره، واأن يظل يف تقدم مطرد، وازدهار م�ستمر؛ وذلك لأن اهلل تبارك 
الأ�سهاد،  يقوم  ويوم  الدنيا  احلياة  اآمنوا يف  والذين  ر�سله  ين�سر  اأنه  بني  وتعاىل 

واأنه هو الرزاق ذو القوة املتني، فقال تعاىل: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ  
ڀ ڀ  ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ چ ]هود: 6[، قال ابن كثري: »اأخرب تعاىل 

باأرزاق املخلوقات من �سائر دواب الأر�س �سغريها وكبريها، بحريها  اأنه متكفل 
وبريها، واأنه يعلم م�ستقرها وم�ستودعها، اأي يعلم اأين منتهى �سريها يف الأر�س، 
قال  ـ  ـ ج 3  �س 191  باجلنة  املب�سرين  الع�سرة  ـ حديث رقم 1300٤ـ م�سند  اأحمد يف م�سنده  اأخرجه   -1
الأحاديث  �سل�سلة  اأن�س"ـ  عن  �سعيد  بن  يحيى  وتابعه  م�سلم،  �سرط  على  �سحيح  �سند  "هذا  الألباين: 
ال�سحيحة، و�سيء من فقهها وفوائدها ـ حممد نا�سر الدين الألباين ـ املجلد الأول ـ الق�سم الأول/�س 

.38
في�س القدير ـ املناوي ـ ج 3  �س 30.  -2
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واأين تاأوي اإليه من وكرها، وهو م�ستودعها«)1).
التقدم  امل�سلم يحجم عن  التي جتعل  املعوقات  الكرمي كل  القراآن  اأزال  وقد 
ذلك  اأجل  ومن  والعمراين،  والعلمي  الفكري  العطاء  عن  ومي�سك  والتطور، 
ھچ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
من  وبر�سوله  به  للموؤمنني  ذكره  تعاىل  »يقول  الطربي:  قال   ،]60 ]العنكبوت: 
اأ�سحاب حممد  هاجروا، وجاهدوا يف اهلل اأيها املوؤمنون اأعداءه، ول تخافوا 
عيلة ول اإقتاراً، فكم من دابة ذات حاجة اإىل غذاء ومطعم وم�سرب ل حتمل رزقها 
ـ ل حتمله فرتفعه يف يومها لغدها؛ لعجزها عن ذلك، اهلل يرزقها  ـ يعني غذاءها 

واإياكم يوماً بيوم«)2).
ومن املوؤكد اأن الإيجابية تعد من اأهم �سمات امل�سلمني التي متيزهم عن غريهم، 
فهم خري النا�س للنا�س، واأنفع الأمم قاطبة، وهذه هي الإيجابية يف اأجل معانيها، 

چٺ ٺ  تبارك وتعاىل باخلريية يف القراآن الكرمي حني قال:  وقد اخت�سهم اهلل 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ چ ]اآل عمران: 
على  الأمم  خري  الإ�سالمية  الأمة  هذه  اأن  على  دليل  »فيه  ال�سوكاين:  قال   ،]110
اإىل  بالن�سبة  واآخرها  الأمة  هذه  اأول  بني  ما  م�سرتكة  اخلريية  هذه  واأن  الإطالق، 
غريها من الأمم؛ واإن كانت متفا�سلة يف ذات بينها، كما ورد يف ف�سل ال�سحابة 

على غريهم«)3).
وقد ع�سدت ال�سنة النبوية هذه الإيجابية يف حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: 
»)كنتم خري اأمة اأخرجت للنا�س)، قال: خري النا�س للنا�س، تاأتون بهم يف ال�سال�سل 
يف اأعناقهم، حتى يدخلوا يف الإ�سالم«)٤)، قال ابن حجر: »اأي خري بع�س النا�س 

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 2  �س ٤37.  -1
جامع البيان ـ الطربي ـ ج 21  �س 11.  -2

فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج 1  �س 371.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب التف�سري ـ باب ) كنتم خري اأمة اأخرجت للنا�س) ـ �س 375 .  -٤
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اإ�سالمهم«)1)،  �سبباً يف  كانوا  لكونهم  كان ذلك  واإمنا  لهم،  اأنفعهم  اأي  لبع�سهم، 
اإ�سالح،  اأ�ساًل لكل خري، و�سبب كل  اأن تكون  اأن هذه الأمة يجب  وبهذا يتبني 
واأن تقود الب�سرية اإىل النه�سة، وتتقدمهم اإىل ما ي�سلحهم يف معا�سهم ومعادهم.

ث�نيً�: مقوم�ت النظرة الإيج�بية يف القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية:   
اإذا تدبرنا القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة و�سرية النبي  فاإننا �سنجد 
امل�ستقبل  اإىل  النظر  اأم  احلا�سر  مع  التعاطي  يف  �سواء  الإ�سالم  يف  الإيجابية  اأن 
وا�ست�سراف اجتاهاته اإمنا تقوم على دعائم وتبنى على مقومات حتث على الإيجابية، 

واأخرى تنهى عن ال�سلبية، وهي كما يلي: 
الإ�سالمية  لل�سخ�سية  و�سع  الإ�سالم  اأن  يف  وتتمثل  الإيجابية:  املقومات   
ثم  بها، ومن  تتحلى  اأن  بها، وقيماً ح�سارية يجب  تت�سف  اأن  �سمات يجب 

تكون اإيجابية يف العالقة مع البيئة املحيطة بها، ومن ذلك: 
بال�ستب�سار عند زيادة اخلريات، ورفع  امل�سلم  تبارك وتعاىل و�سف  اأن اهلل   .1

ک  چ  تعاىل:  فقال  املراد،  النعمة، وال�سعادة عند ح�سول  الدرجات، ومتام 
ل  فاملوؤمن   ،]58 ]يون�س:  چ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   گ  گ  
تبارك  اهلل  لأن  للخري؛  وحبه  اإيجابيته  الع�سر  يغري  ول  غبطته،  ال�سدة  تكدر 

وتعاىل وعده بالي�سر بعد الع�سر، والفرج بعد ال�سدة، قال اهلل تعاىل: چ ۇ ۇ 
ۆ     ۆ    ۈ ۈ   ٴۇ ۋ     ۋ   چ ]ال�سرح: 5 – 6[، قال ال�سعدي: »ب�سارة عظيمة، 
دخل  لو  حتى  وي�ساحبه،  يقارنه  الي�سر  فاإن  و�سعوبة،  ع�سر  وجد  كلما  اأنه 

الع�سر جحر �سب، لدخل عليه الي�سر، فاأخرجه«)2).
امل�سلمة،  ال�سخ�سية  ال�سدر من �سفات  ان�سراح  تبارك وتعاىل جعل  اأن اهلل   .2

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج8 �س 225.  -1
تي�سري الكرمي الرحمن ـ ال�سعدي ـ ج 1  �س 929.  -2
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ابن  قال   ،]125 ]لأنعام:  پچ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ  فقال: 
كثري: »اأي يي�سره له، وين�سطه، وي�سهله لذلك، فهذه عالمات على اخلري«)1). 
وان�سراح ال�سدر من �سفات امل�سلم التي تدعوه اإىل عمل اخلري، قال اهلل تعاىل: 
چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ پ پ ڀ چ ]الزمر: 22[، قال ال�سوكاين: 

»اأي و�سعه لقبول احلق، وفتحه لالهتداء اإىل �سبيل اخلري«)2)، وو�سف نبيه 
 بان�سراح ال�سدر الذي يدل على الإقبال على كل خري، والإعرا�س عن 
كل �سر، فقال: چ ۀ  ہ ہ ہ چ ]ال�سرح: 1[، قال ال�سعدي: »اأي: نو�سعه 
ل�سرائع الدين والدعوة اإىل اهلل، والت�ساف مبكارم الأخالق، والإقبال على 

الآخرة، وت�سهيل اخلريات. فلم يكن �سيقاً حرجاً«)3).
اهلل  ذكر  ثمرات  اأعظم  من  ثمرة  القلب  طماأنينة  جعل  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأن   .3
ختمتچ  حت    جت  يب   ىب  مب  چ  وجل:  عز  قوله  يف  وذلك  تعاىل، 
]الرعد: 28[، قال ابن كثري: »اأي تطيب وتركن اإىل جانب اهلل، وت�سكن عند 
ذكره، وتر�سى به موىل ون�سرياً«)٤)، وطماأنينة القلب من ال�سفات النف�سية 

التي تعني على التحلي بالإيجابية يف التفكري وال�سلوك.
التدبري،  الإرادة، وح�سن  بقوة  يتحلى  باأن  امل�سلم  اأمر  تبارك وتعاىل  اهلل  اأن   .٤

ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  فقال  واليقظة، 
اهلل  »اأمر  القرطبي:  قال   ،]60 ]الأنفال:  چ  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ 
اأكد تقدمة التقوى، فاإن اهلل  اأن  باإعداد القوة لالأعداء، بعد  �سبحانه املوؤمنني 
�سبحانه لو �ساء لهزمهم بالكالم والتفل يف وجوههم وبحفنة من تراب، كما 
فعل ر�سول اهلل ؛ ولكنه اأراد اأن يبتلي بع�س النا�س ببع�س، بعلمه ال�سابق 

تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 2  �س 175.  -1
فتح القدير ـ ال�سوكاين ـ ج ٤  �س ٤58.  -2

تي�سري الكرمي الرحمن ـ ال�سعدي ـ ج 1  �س 929.  -3
تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 2  �س 513.  -٤
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وق�سائه النافذ، وكلما تعده ل�سديقك من خري اأو لعدوك من �سر فهو داخل 
يف عدتك«)1).

اأن ال�سنة النبوية ندبت امل�سلم اإىل التخطيط امل�ستقبلي ل�ست�سراف امل�ستقبل،   .5
الإتقان، وذلك  التدبر، وعدم  الأمور، وترك  الع�سوائية وارجتال  ونهته عن 
عرب مناذج عملية يجدها امل�سلم يف ق�س�س الأنبياء الذين يجب التاأ�سي بهم، 
والعتبار ب�سريتهم، ويعود تاأ�سيل ذلك اإىل اأحاديث منها حديث اأبي هريرة 
ر�سي اهلل عنه عن النبي  قال: »ما بعث اهلل نبياً اإل رعى الغنم. فقال اأ�سحابه: 
واأنت؟، فقال: نعم، كنت اأرعاها على قراريط لأهل مكة«)2)، وتتجلى حكمة 
ذلك يف: »التمرن لهم برعيها على ما يكلفونه من القيام باأمر اأمتهم«)3)، وجند 
ذلك اأي�ساً يف تهيئة النبي  ل�ستقبال الوحي، وذلك يف حديث َعاِئ�َسَة اأُمِّ 
احِلَُة  وؤْيَا ال�سهَّ ِ  من اْلَوْحِي الرُّ ُل ما بُِدَئ ِبِه ر�سول اهللهَّ امْلُوؤِْمِننَي اأنها قالت: »اأَوهَّ
ِحَراٍء  َغاِر  احْلَقُّ وهو يف  َجاَءُه  اخْلَاَلُء... حتى  اإليه  ُحبَِّب  ُثمهَّ  النهَّْوِم...  يف 
وتوطئة  متهيداً  ليكون  بذلك  »وبدئ  حجر:  ابن  قال  امْلََلُك...«)٤)،  َفَجاَءُه 

لليقظة«)5).
ال�ضف�ت ال�ضلبية املنهي عنه�: وتتمثل هذه ال�سفات يف عدد من الأخالق   
الذميمة التي حذر القراآن منها ؛ لأنها حتمل �ساحبها على ال�سلبية يف التفكري 

وال�سلوك، وعدم التطلع اإىل الأف�سل، ومن هذه ال�سفات: 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  واحلزن،  اخلوف   .1
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ] يون�س: 62 – 63[، ففي هذه 

اجلامع لأحكام القراآن ـ القرطبي ـ ج 8  �س 35.  -1
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب ال�سفعة ـ باب رعي الغنم على قراريط ـ �س 175.   -2

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج ٤ �س 516.   -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب بدء الوحي ـ باب: كيف كان بدء الوحي ـ �س 1.  -٤

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 1  �س 23.  -5
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الآيات يبني اهلل تبارك وتعاىل اأن عدم اخلوف وانتفاء احلزن يجعل ال�سخ�سية 
امل�سلمة تتميز ب�سدر من�سرح، وجوارح ن�سطة، وقلب م�سرور، وهي دعائم 
التخطيط  وحمفزات  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  ودوافع  الإيجابية،  النظرة 
امل�ستقبلي، قال ال�سوكاين: »واملراد بنفي اخلوف عنهم اأنهم ل يخافون اأبداً 
كما يخاف غريهم؛ لأنهم قد قاموا مبا اأوجب اهلل عليهم، وانتهوا عن املعا�سي 
وكذلك  بربهم،  ظن  وح�سن  اأنف�سهم،  من  ثقة  على  فهم  عنها،  نهاهم  التي 
بق�ساء  ذلك  اأن  يعلمون  لأنهم  املطالب؛  من  مطلب  فوت  على  يحزنون  ل 
اهلل وقدره، في�سلمون للق�ساء والقدر، ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر 

ف�سدورهم من�سرحة، وجوارحهم ن�سطة، وقلوبهم م�سرورة«)1).
ال�سيق الذي جاء يف قوله تعاىل: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئ   .2
اأن  يتبني  الآية  ]النحل: 127[، ويف هذه  چ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  
اإقدام  لأن  »وذلك  الرازي:  قال  للخري،  حمباً  اإيجابياً  جتعله  امل�سلم  و�سطية 
هيجان  عند  اإل  يكون  ل  بالغري  ال�سرر  اإنزال  وعلى  النتقام،  على  الإن�سان 
الغ�سب، و�سدة الغ�سب ل حت�سل اإل لأحد اأمرين: اأحدهما: فوات نفع كان 
وال�سبب   .() ېئ  ېئ  )ۈئ  بقوله:  الإ�سارة  واإليه  املا�سي،  يف  حا�ساًل 

بقوله: )ېئ  الإ�سارة  امل�ستقبل، واإليه  توقع �سرر يف  الغ�سب:  ل�سدة  الثاين 
ىئ ىئ ىئ ی ی ()«)2).

ال�سخ�سية  تكون عليه  اأن  ما يجب  ينايف  الذي  الوهن وال�سعف  النهي عن   .3
ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   چ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  امل�سلمة، 
الكرمي  القراآن  ي�ست�سرف  الآية  هذه  ففي   ،]139 عمران:  ]اآل  چ  ڭ  ڭ  

ذلك  وينطلق يف  الإ�سالمية،  لالأمة  والع�سكري  وال�سيا�سي  الديني  امل�ستقبل 
امل�سدر ال�سابق ـ ج 2  �س ٤57.  -1

التف�سري الكبري ـ الرازي ـ ج 20  �س 11٤.  -2



207

من العتبار باملا�سي وت�سور معطياته، وبيان اأهمية النظرة الإيجابية وان�سراح 
ال�سدر والثقة بوعد اهلل تبارك وتعاىل، قال الرازي: »كاأنه قال: اإذا بحثتم عن 
اأحوال القرون املا�سية علمتم اأن اأهل الباطل واإن اتفقت لهم ال�سولة، لكن 
كان ماآل الأمر اإىل ال�سعف والفتور، و�سارت دولة اأهل احلق عالية، و�سولة 
اأهل الباطل مندر�سة، فال ينبغي اأن ت�سري �سولة الكفار عليكم يوم اأحد �سبباً 
ل�سعف قلبكم وجلبنكم وعجزكم، بل يجب اأن يقوى قلبكم فاإن ال�ستعالء 

�سيح�سل لكم والقوة والدولة راجعة اإليكم«)1).
چ  تعاىل:  قال  الريح،  وذهاب  الف�سل  اإىل  يوؤدي  الذي  التنازع  عن  النهي   .٤
چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀڀ  پپ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
الآية  هذه  يف  املوؤمنني  وعال  جل  اهلل  »نهى  ال�سنقيطي:  قال   ،]٤6 ]الأنفال: 
الكرمية عن التنازع، مبيناً اأنه �سبب الف�سل، وذهاب القوة«)2)، وقال ابن كثري 
يف اأثر اللتزام بهذه ال�سمات يف حتقيق النظرة الإيجابية للم�ستقبل والتطلع 
ال�سجاعة  باب  يف  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  كان  »وقد  عالية:  بهمة  اإليه 
لأحد  يكن  مل  ما  اإليه  اأر�سدهم  ما  وامتثال  ور�سوله  اهلل  اأمرهم  مبا  والئتمار 
من الأمم والقرون قبلهم، ول يكون لأحد ممن بعدهم؛ فاإنهم بربكة الر�سول 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم وطاعته فيما اأمرهم فتحوا القلوب والأقاليم �سرقاً 
وغرباً يف املدة الي�سرية مع قلة عددهم بالن�سبة اإىل جيو�س �سائر الأقاليم من 
الروم والفر�س والرتك وال�سقالية والرببر واحلبو�س واأ�سناف الودان والقبط 
وطوائف بني اآدم، قهروا اجلميع حتى علت كلمة اهلل وظهر دينه على �سائر 
الأديان، وامتدت املمالك الإ�سالمية يف م�سارق الأر�س ومغاربها يف اأقل من 

ثالثني �سنة، فر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم اأجمعني«)3). 
امل�سدر ال�سابق ـ ج 9  �س 12.  -1

اأ�سواء البيان ـ ال�سنقيطي ـ ج 2  �س 102.  -2
تف�سري القراآن العظيم ـ ابن كثري ـ ج 2  �س 317.  -3
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�سياق  يف  ذلك  وجاء  متعددة،  اأحاديث  يف  والك�سل  العجز    النبي  ذم   .5
احلديث عن الآخرة يف حديث �سداد بن اأو�س عن النبي  قال: »الكي�س 
من دان نف�سه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من اأتبع نف�سه هواها ومتنى على 
اهلل«)1)، قال املباركفوي: »قوله: )الكي�س) اأي العاقل املتب�سر يف الأمور الناظر 
يف العواقب... )والعاجز) املق�سر يف الأمور«)2)، وقال النووي: »العجز 
به  والت�سويف  فعله  ما يجب  ترك  هو  وقيل:  القدرة،  على ظاهره هو عدم 
العموم  ويحتمل  الطاعات،  عن  العجز  ويحتمل  قال:  وقته،  عن  وتاأخريه 
واحلذق  الن�ساط،  وهو  العجز،  �سد  والكي�س  والآخرة،  الدنيا  اأمور  يف 
تدبري  يف  ين�سط  اأن  عليه  يجب  امل�سلم  اأن  يبني  احلديث  وهذا  بالأمور«)3)، 

اأمره، وا�ست�سراف م�ستقبله، ونظرته الإيجابية.
ومن جانب اآخر فقد ا�ستعاذ النبي  باهلل تعاىل من العجز والك�سل، لأنهما 
�سفتان ذميمتان، وخلتان قبيحتان، ل يليق مب�سلم اأن يت�سف بهما؛ بل يجب عليه اأن 
يكون عايل الهمة، �سريف النف�س، وقد جاء ذلك يف حديث اأن�س بن مالك ر�سي 
اهلل عنه قال كان النبي  يقول: »اللهم اإين اأعوذ بك من العجز والك�سل...«)٤)، 
قال ابن حجر الفرق بني الك�سل والعجز: »اأن الك�سل ترك ال�سيء مع القدرة على 
الأخذ يف عمله، والعجز عدم القدرة«)5)، وهذه الأحاديث تثبت اأن الأ�سل يف 
امل�سلم علو الهمة وا�ست�سراف امل�ستقبل وحب معايل الأمور، واأنه يجب عليه اأن 

يت�سور امل�ستقبل ب�سدر من�سرح، ونظرة اإيجابية. 

اأخرجه الرتمذي يف �سننه ـ كتاب �سفة القيامة ـ باب حديث الكي�س من دان نف�سه وعمل ملا بعد املوت ـ   -1
�س1899  ـ واأخرجه ابن ماجه يف �سننه ـ كتاب الزهد ـ باب ذكر املوت وال�ستعداد له ـ �س 2735 ـ �سعفه 

الألباين ـ انظر: �سعيف �سنن ابن ماجه ـ الألباين ـ �س 3٤9. 
حتفة الأحوذي ـ املباركفوري ـ ج7 �س132.  -2

�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج16 �س205.  -3
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب اجلهاد ـ باب ما يتعوذ من الفنت ـ �س 227 .  -٤

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 6  �س 36.  -5
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وال�سفات  امل�سلم،  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الإيجابية  ال�سفات  هي  فهذه 
ال�سلبية التي يجب اأن يناأى عنها، وهي التي جتعل نظرة امل�سلم اإيجابية، وتغر�س 
فيه حب اخلري، واحلر�س على نفع النا�س، وجتعل تفاعله مع الآخرين مثمراً، وتدل 

على و�سطيته وتوازنه النف�سي والفكري.
ث�لثً�: اأثر التف�وؤل يف تعزيز النظرة الإيج�بية:    

بينه  �سلبياً، ويحول  الإن�سان  الذي يجعل  الت�ساوؤم  امل�سلم عن  النبي  نهى 
وبني الإيجابية وا�ست�سراف امل�ستقبل، وا�ستح�سن الفاأل احل�سن الذي يعزز النظرة 
الإيجابية، ويك�سب القلب طماأنينة، وال�سدر ان�سراحاً، والبال راحة، وذلك يف 
ُ، قال: َذاَك �َسْيٌء يَِجُدُه  : »قال: قلت: كنا نََتَطريهَّ َلِميِّ حديث ُمَعاِويََة بن احْلََكِم ال�سُّ
نهَُّكْم«)1)، قال النووي: »نهاهم عن العمل بالطرية،  دهَّ اأحدكم يف نَْف�ِسِه، فال يَ�سُ
والمتناع من ت�سرفاتهم ب�سببها، وقد تظاهرت الأحاديث ال�سحيحة يف النهي عن 
التطري والطرية، وهي حممولة على العمل بها، ل على ما يوجد يف النف�س من غري 

عمل على مقت�ساه عندهم«)2).
وقد كان الت�ساوؤم من عادات اجلاهلية الذميمة التي ت�سد النا�س عن ا�ست�سراف 
امل�ستقبل، وت�سيبهم بالتبلد والرتدد، واحلرية والرتباك، قال البغوي: »الطرية اأن 
يخرج لأمر، فاإذا راأى ما يحب، م�سى، واإن راأى ما يكره ان�سرف، فاأما ما يقع يف 
اإذا م�سى حلاجته، وتوكل على  قلبه من حمبوب ذلك ومكروهه، فلي�س بطرية، 

ربه«)3).
ولذا فقد ا�ستح�سن النبي الفاأل احل�سن، وحث عليه، وقد جاء يف حديث 
اأَنَ�ِس بن َماِلٍك ر�سي اهلل عنه عن النبي قال: »َل َعْدَوى، ول ِطرَيََة، َويُْعِجُبِني 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه ـ كتاب ال�سالم ـ باب حترمي الكهانة واإتيان الكهان ـ �س 1073..   -1
�سرح النووي على �سحيح م�سلم ـ النووي ـ ج 5  �س 23.  -2

�سرح ال�سنة ـ البغوي ـ ج 12  �س 170.  -3
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الفاأل  بني  »الفرق  اخلطابى:  قال  َطيَِّبٌة«)1)،  َكِلَمٌة  قال:  ُل؟،  اْلَفاأْ وما  قالوا:  اْلَفاأُْل، 
اإمنا هي من  تعاىل، والطرية  باهلل  الظن  اإمنا هو من طريق ح�سن  الفاأل  اأن  والطرية 
اأنه  يعلم  لهذا  »وال�سامع  قتيبة:  ابن  قال  و  �سواه«)2)،  �سيء  على  التكال  طريق 
اخلري،  حمبة  الطباع  يف  جعل  ولكن  ينق�س،  ول  يزيد  ول  يوؤخر،  ول  يقدم  ل 
للب�سرى، واملنظر الأنيق، والوجه احل�سن، وال�سم اخلفيف«)3)، وقال  والرتياح 
الطيبي: »معنى الرتخ�س يف الفاأل واملنع من الطرية هو اأن ال�سخ�س لو راأى �سيئاً 
فظنه ح�سناً حمر�ساً على طلب حاجته فليفعل ذلك، واإن راآه ب�سد ذلك فال يقبله؛ 
بل مي�سي ل�سبيله، فلو قبل وانتهى عن امل�سي فهو الطرية التي اخت�ست باأن ت�ستعمل 

يف ال�سوؤم واهلل اأعلم«)٤).
امل�ستقبل  ل�ست�سراف  الهمم  واإعالء  العزائم،  تقوية  يف  عظيم  اأثر  وللفاأل 
ومعرفة اجتاهاته، فهو من مقومات ا�ست�سراف امل�ستقبل بنظرة اإيجابية، قال احلاوي: 
َفِر.َفَقْد تََفاَءَل  ، َوَمُعونٌَة َعَلى الظهَّ دِّ ا اْلَفاأُْل َفِفيِه تَْقِويٌَة ِلْلَعْزِم، َوبَاِعٌث َعَلى اجْلِ »َواأَمهَّ
ِباأَْح�َسِن  اْلَفاأَْل  َل  يََتاأَوهَّ اأَْن  تََفاَءَل  مِلَْن  َفيَْنَبِغي  َوُحُروِبِه،  َغَزَواِتِه  يِف   ِ اهللهَّ َر�ُسوُل 

نِّ َعَلى نَْف�ِسِه �َسِبياًل«)5). تَاأِْوياَلِتِه، َوَل يَْجَعَل ِل�ُسوِء الظهَّ
ومن الأمثلة التطبيقية للتفاوؤل يف ال�سنة النبوية واأثره العظيم يف ا�ست�سراف 
امل�ستقبل الديني ما جاء يف حديث اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: »خرجت مع 
ر�سول اهلل اإىل خيرب اأخدمه، فلما قدم النبي  راجعاً وبدا له اأحد، قال: هذا 
جبل يحبنا ونحبه...«)6)، وقال ال�سهيلي: »كان يحب الفاأل احل�سن، وال�سم 
احل�سن، ول ا�سم اأح�سن من ا�سم م�ستق من الأحدية، قال: ومع كونه م�ستقاً من 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب الطب ـ باب: ل عدوى ـ �س ٤93.  -1
�سرح �سحيح البخاري ـ ابن بطال ـ ج 9  �س ٤36 ـ وانظر: فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 10  �س 215.  -2

تاأويل خمتلف احلديث ـ ابن قتيبة ـ ج 1  �س 108.  -3
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 10  �س 215.  -٤

اأدب الدنيا والدين ـ املاوردي ـ 32٤.  -5
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب اجلهاد ـ باب ف�سل اخلدمة يف الغزو ـ �س 232.  -6



211

الأحدية فحركات حروفه الرفع، وذلك ي�سعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق 
احلب من النبي  به لفظاً ومعنى، فخ�س من بني اجلبال بذلك، واهلل اأعلم«)1)، 
وقال ابن بطال: »كان النبي عليه ال�سالم ي�ستحب ال�سم احل�سن، والفاأل ال�سالح، 
وقد جعل اهلل يف فطرة النا�س حمبة الكلمة الطيبة، والفاأل ال�سالح، والأن�س به، 
ال�سايف  باملاء  الرجل  مير  وقد  الأنيق،  واملنظر  للب�سرى،  الرتياح  فيهم  كما جعل 

فيعجبه، وهو ل ي�سربه، وبالرو�سة املنثورة، فت�سره، وهي ل تنفعه«)2).
وقد كان النبي  يغلب جانب التفاوؤل وال�سالمة من كل �سوء على جانب 
التطري والهالك، فقد جاء يف حديثه مع �سعد ابن اأبي وقا�س ر�سي اهلل عنه: »قلت: 
َحاِبي، قال: اإِنهََّك لَْن تَُخلهََّف َفَتْعَمَل َعَماًل تَْبَتِغي به َوْجَه  ِ اأَُخلهَُّف بَْعَد اأَ�سْ يا َر�ُسوَل اهللهَّ
رهَّ ِبَك  ِ اإل اْزَدْدَت ِبِه َدَرَجًة َوِرْفَعًة، َولََعلهََّك تَُخلهَُّف حتى يَْنَتِفَع ِبَك اأَْقَواٌم، َويُ�سَ اهللهَّ
ُهْم على اأَْعَقاِبِهْم«)3)، فقد ف�سح  َحاِبي ِهْجَرتَُهْم، ول تَُردهَّ اآَخُروَن، اللهم اأَْم�ِس ِلأَ�سْ
النبي  له يف العمر، قال ابن حجر: »وفيه ت�سلية من فاته اأمر من الأمور، بتح�سيل 

ما هو اأعلى منه، ملا اأ�سار  ل�سعد من عمله ال�سالح بعد ذلك«)٤).
اأ�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن ينفع به، ويجعله خال�ساً  ويف ختام هذا البحث 

لوجهه الكرمي، اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 

فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 7  �س 378.  -1
�سرح �سحيح البخاري ـ ابن بطال ـ ج 9  �س ٤37.  -2

اأخرجه البخاري يف �سحيحه ـ كتاب املغازي ـ باب حجة الوداع ـ �س 361.  -3
فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج 5  �س 368.  -٤
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اخلامتة

تو�سلت يف ختام هذا البحث اإىل عدد من النتائج العلمية املثمرة النافعة، 
التي اأ�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن ينفع بها، ومن اأهمها: 

اأن الن�سو�س ال�سرعية قد رغبت يف تربية الفرد امل�سلم على العناية مب�ستقبله 
عناية ل تقل عن العناية بحا�سره، وحثه على اأن يكون ا�ست�سراف امل�ستقبل على 
مقومات  من  ومقوماً  احل�سارية،  قيمه  من  قيمة  الأخروي  اأو  الدنيوي  ال�سعيد 

�سخ�سيته.
ال�سيا�سي  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  مناذج  على  ا�ستملت    النبي  اأحاديث  اأن 

والجتماعي والرتبوي والتعليمي والأ�سري. 
العربية  الثقافة  عناية  على  يدل  ال�ست�سراف  لكلمة  اللغوي  ال�سياق  اأن 

با�ست�سراف امل�ستقبل وو�سوحه يف العقل امل�سلم.
اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل يف املنهج الإ�سالمي يجب اأن ينطلق من ثوابت دينية 

ومرتكزات �سرعية وقيم خلقية.
تطبيقات  من  تعترب  املنورة  املدينة  اإىل  املكرمة  مكة  من    النبي  هجرة  اأن 
ا�ست�سراف الراعي مل�ستقبل رعيته، ون�سحه لهم، وتطلعه اإىل حتقيق قوتهم وعزتهم، 

ووحدة �سفهم، وتعزيز اإميانهم.
اأن ا�ست�سراف امل�ستقبل �سواء على ال�سعيد الفردي اأم على ال�سعيد اجلماعي 
يعترب من الأن�سطة الذهنية، وهو تدبري لأمر املعا�س من الناحية الرتبوية اأو الجتماعية 
اأو القت�سادية، وهو كذلك و�سيلة لالنتفاع باخلريات املادية واملعنوية التي �سخرها 

اهلل لالإن�سان.
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الب�سري؛ لأنه يبذل  للعقل  تن�سيطاً  له  اأن يف ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط 
و�سعه ملعرفة اجتاهات امل�ستقبل، وهو �سورة من �سور الجتهاد الذي يعد قيمة 
ح�سارية وفري�سة �سرعية حر�س النبي  على تربية اأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم عليها.
حمتمل  مكروه  من  احلذر  اإىل  يهدف  فيما  يهدف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن 
املنافع، ومن هذه  اإىل احل�سول على منفعة من  اأنه يهدف  قادم كما  �سر  وجتنب 
احليثية فاإنه ل يتعار�س مع التوكل املاأمور به؛ بل يدخل يف الحتياط الذي اأمر به 

امل�سلم، لأنه من اأعمال الفكر واأن�سطة العقل التي ل تتعار�س مع اأعمال القلب.
امل�ستقبل، ولعل من  تعريف حمدد ل�ست�سراف  يتفقوا على  الباحثني مل  اأن 
اأهم اأ�سباب ذلك اختالف منطلقات الباحثني الذين تناولوا هذا اجلانب، فقد متت 
مناق�سته من اجلوانب الرتبوية والتعليمية وال�سيا�سية والقت�سادية، وكذلك حداثة 

هذا الفن الذي ما زال النا�س ي�سربون غوره، وي�ستك�سفون اآفاقه.
يتطلب  �سلوك  اأنه  يدل على  ال�ست�سراف  لكلمة  وال�سرعي  اللغوي  ال�سياق 

معرفة ومهارة، وي�ستلزم عزمية واإرادة، ويهدف اإىل جلب خري اأو دفع �سر.
اأن ال�سنة النبوية قد دعت امل�سلم اإىل ال�ست�سراف للتخطيط امل�ستقبلي، ونهته 
يجدها  عملية  مناذج  عرب  وذلك  التدبر،  وترك  الأمور،  وارجتال  الع�سوائية،  عن 

امل�سلم يف ق�س�س الأنبياء الذين يجب التاأ�سي بهم، والعتبار ب�سريتهم.
الذي  الإ�سالمي  الدين  مقا�سد  من  مق�سداً  يحقق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن 
جاء ليعم اخلري، ويكرث الرب، ويزداد الف�سل، وتتحقق التنمية امل�ستدامة يف ميادين 

احلياة كافة.
القت�سادي  الأمن  حتقيق  اإىل  يهدف  اإمنا  امل�ستقبل  ي�ست�سرف  الذي  اأن 
وال�ستقرار ال�سيا�سي، وي�سعى كذلك اإىل اأن ينعم مب�ستقبل مزدهر �سواء كان ذلك 
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على ال�سعيد الرتبوي اأم التعليمي اأم الجتماعي، ويعمل على حتقيق التوا�سل بني 
الأجيال املختلفة، وهذه الأهداف تعزز اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل يف الإ�سالم.

النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  متعددة  �سوابط  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  اأن 
املطهرة تهدف اإىل األ يتعار�س هذا العلم مع اأ�سول الإميان باهلل تعاىل، ول يناق�س 
والعقل  والنف�س  الدين  حفظ  يف  املتمثلة  ال�سرورية  الإ�سالمي  الت�سريع  مقا�سد 
والن�سل واملال، ومن ذلك اأن يعتقد جازماً اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل تعاىل، و األ 
ي�ست�سرف امل�ستقبل بو�سيلة من الو�سائل التي تتعار�س مع العقيدة الإ�سالمية، واأن 

يعتقد اأن امل�سيئة هلل تبارك وتعاىل وحده دون خلقه.
اأن ينطلق من ت�سور حمكم للحا�سر  اأن من ي�ست�سرف امل�ستقبل يجب عليه 
بجوانبه املختلفة، اأو اأن ي�ستقرئ معطيات املا�سي واحلا�سر معاً ليخل�س اإىل حتديد 
على  ترتكز  منظمة،  وجهود  علمية،  اأ�س�س  وفق  ذلك  وكل  امل�ستقبل،  اجتاهات 

خربات تراكمية، ورغبة يف التطوير والإ�سالح، ومهارات عقلية متميزة.
اأن  به يجب  املحيط  الواقع  مع  وتفاعله  امل�ستقبل  اإىل  امل�سلم  الفرد  نظرة  اأن 
تكون اإيجابية، ول يليق بامل�سلم اأن يكون �سلبياً جتاه نف�سه ول جتاه غريه من النا�س، 
التي  اأم غري م�سلمني، فالإيجابية �سمة من �سمات امل�سلمني  اأكانوا م�سلمني  �سواء 

متيزهم عن غريهم، فهم خري النا�س للنا�س، واأنفع الأمم قاطبة.
اأن الإيجابية يف الإ�سالم �سواٌء يف التعاطي مع احلا�سر اأم النظر اإىل امل�ستقبل، 
وا�ست�سراف اجتاهاته اإمنا تقوم على دعائم وتبنى على مقومات متعددة تتمثل يف 
فعل اخلري، وال�ستب�سار، واحلر�س على نفع النا�س، ونفي الوهن والعجز والك�سل.

التو�سيات:
يكون  اأن  واأرجو  يلي،  مبا  اأطالب  املباركة  العلمية  الندوة  هذه  خالل  ومن 
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�سمن تو�سياتها العامة: 
 دعوة احلكومات يف العامل العربي والإ�سالمي اإىل اإن�ساء وزارات ومراكز 

تعنى ب�سناعة امل�ستقبل وا�ست�سراف اآفاقه عرب و�سائل علمية دقيقة.
العايل  التعليم  وزارات  عليها  ت�سرف  اأكادميية  مراكز  اإن�ساء  اإىل  الدعوة 
وتزويدها  والقت�سادي،  والرتبوي  والتعليمي  ال�سحي  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 

بالكوادر الفنية الالزمة.
منا�سدة اجلامعات العربية والإ�سالمية عرب احتاداتها املختلفة لت�سميم مقررات 
متطلبات  من  وجعلها  الإ�سالم،  يف  امل�ستقبل  با�ست�سراف  تعنى  جامعية  درا�سية 

اجلامعة.
العمل على اأن يكون ا�ست�سراف امل�ستقبل ثقافة وطنية عامة ي�سرتك كل اأفراد 

املجتمع يف معرفتها وا�ست�سعار اأهميتها.
احلث على اإثراء التاأليف والكتابة يف مو�سوع ا�ست�سراف امل�ستقبل ومقارنة 
اأق�سام  خالل  من  وذلك  الغربية،  باملناهج  املو�سوع  هذا  يف  الإ�سالمي  املنهج 

الدرا�سات العليا واجلوائز الإ�سالمية العاملية.
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كرثاً
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فهر�س امل�صادر

للطباعة والن�سر،  الفكر  العربي، دار  ابن  القراآن، حممد بن عبد اهلل  اأحكام   -
لبنان، حتقيق: حممد عبد القادر عطا.

اأحكام القراآن، اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�س، دار اإحياء الرتاث العربي،   -
بريوت، 1٤05هـ، حتقيق: حممد ال�سادق القمحاوي.

الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، علي بن حممد املاوردي، دار الكتب   -
العلمية، بريوت ـ 1٤05هـ.

الطبعة  بريوت،  اقراأ،  دار  املاوردي،  حممد  بن  علي  والدين،  الدنيا  اأدب   -
الرابعة، 1٤05هـ، �سرح وتعليق: حممد كرمي راجح .

ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي، د.اإليا�س بلكا، كتاب الأمة، العدد:   -
126، 1٤29هـ.

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن ـ حممد الأمني ال�سنقيطي ـ دار الفكر   -
للطباعة والن�سر، بريوت، 1٤15هـ، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�سات.

بريوت،  ـ  اجليل  دار  قتيبة،  بن  م�سلم  بن  اهلل  عبد  احلديث،  خمتلف  تاأويل   -
1393هـ، حتقيق: حممد زهري النجار.

حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، حممد بن عبد الرحمن املباركفوري،   -
دار الكتب العلمية، بريوت.

التبيان يف اأق�سام القراآن، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب، دار الفكر.  -
التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، دار الكتاب العربي، لبنان، 1٤05هـ،   -

الطبعة الأوىل، حتقيق: اإبراهيم الأبياري.
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تف�سري القراآن العظيم، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري، دار الفكر، بريوت، 1٤01هـ.  -
التف�سري الكبري اأو مفاتيح الغيب، حممد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية،   -

بريوت، الطبعة الأوىل، 1٤21هـ. 
تلبي�س اإبلي�س، عبد الرحمن بن علي بن حممد، دار الكتاب العربي، بريوت،   -

1٤05هـ، الطبعة الأوىل، حتقيق: د. ال�سيد اجلميل. 
الفكر،  دار  النووي،  �سرف  بن  الدين  حمي  واللغات،  الأ�سماء  تهذيب   -

بريوت، الطبعة الأوىل، 1996م، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�سات. 
تهذيب اللغة، حممد بن اأحمد الأزهري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،   -

الطبعة الأوىل 2001م، حتقيق: حممد عو�س مرعب.
الفكر  دار  املناوي،  الروؤوف  عبد  حممد  التعريف،  مهمات  على  التوقيف   -
د.  الأوىل، حتقيق:  الطبعة  دم�سق، 1٤11هـ،  بريوت،  الفكر،  دار  املعا�سر، 

حممد ر�سوان الداية.
تي�سري الكرمي املنان يف تف�سري كالم املنان، عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي،   -

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1٤21هـ، حتقيق: ابن العثيمني.
الفكر،  دار  الطربي،  جرير  بن  حممد  القراآن،  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع   -

بريوت، 1٤05هـ.
اجلامع لأحكام القراآن، حممد بن اأحمد القرطبي، دار ال�سعب، القاهرة.  -

حا�سية ال�سندي على الن�سائي، نور الدين بن عبد الهادي ال�سندي، مكتب   -
الفتاح  عبد  حتقيق:  1٤06هـ،  الثانية،  الطبعة  حلب،  الإ�سالمية،  املطبوعات 

اأبوغدة.
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الألو�سي  حممود  املثاين،  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح   -
البغدادي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة، و�سيء من فقهها وفوائدهاـ  حممد نا�سر الدين   -
ـ  ـ طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة  للن�سر والتوزيع  املعارف  ـ مكتبة  الألباين 

1٤15هـ.
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  الكربى،  ال�سنن   -
�سيد  البنداوي،  �سليمان  الغفار  عبد  د.  حتقيق:  الأوىل/1٤11هـ،  الطبعة 

ك�سروي ح�سن.
العربي،  الكتاب  دار  الدارمي،  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدارمي،  �سنن   -

بريوت، ن�سرته: دار اإحياء ال�سنة. 
�سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث، حكم على اأحاديثه واآثاره وعلق عليه   -
والتوزيع،  للن�سر  املعارف  مكتبة  الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  العالمة: 

الريا�س، الطبعة الثانية، 1٤27هـ.
�سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �سورة، حكم على اأحاديثه واآثاره وعلق   -
عليه العالمة: حممد نا�سر الدين الألباين، مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، 

الريا�س، الطبعة الثانية، 1٤29هـ. 
�سرح �سحيح البخاري، علي بن خلف بن بطال، مكتبة الر�سد، ال�سعودية،   -

الريا�س، الطبعة الثانية، 1٤23هـ، حتقيق: يا�سر بن اإبراهيم.
�سرح ال�سنة، احل�سني بن م�سعود البغوي، املكتب الإ�سالمي، دم�سق، بريوت،   -

الطبعة الثانية، 1٤03هـ، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، حممد زهري ال�ساوي�س.
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�سعب الإميان، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي، دار الكتب العلمية، بريوت،   -
الطبعة الأوىل، 1٤10هـ، حتقيق: حممد ال�سعيد زغلول.

اإحياء الرتاث  �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، يحيى بن �سرف النووي، دار   -
العربي، بريوت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

�سعيف �سنن ابن ماجه، الألباين، املكتب الإ�سالمي، الطبعة الأوىل، 1٤07هـ.  -
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، حممود بن اأحمد العيني، دار اإحياء   -

الرتاث العربي، بريوت.
دار  اأبادي،  العظيم  �سم�س احلق  اأبي داود، حممد  �سنن  �سرح  املعبود  عون   -
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1995م ـ وطبعة بيت الأفكار الدولية 

ـ الطبعة اخلام�سة.
فتح الباري، �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر، دار املعرفة،   -

بريوت، حتقيق:حمب الدين اخلطيب.
الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، علي بن اأحمد بن حزم، مكتبة اخلاجني،   -

القاهرة.
لبنان،  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  الغزايل،  حممد  ال�سرية،  فقه   -

الطبعة الأوىل، 1٤23هـ.
القامو�س املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز اأبادي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.  -

الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، حممود بن عمر   -
الزخم�سري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي.

ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار �سادر، بريوت، الطبعة الأوىل.  -
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بكر  اأبي  بن  حممد  ن�ستعني،  واإياك  نعبد  اإياك  منازل  بني  ال�سالكني  مدارج   -
1393هـ،  الثانية،  الطبعة  بريوت،  العربي،  الكتاب،  دار  الزرعي،  اأيوب 

حتقيق: حممد حامد الفقي.
قرطبة،  موؤ�س�سة  ال�سيباين،  حنبل  بن  اأحمد  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�سند   -

م�سر.
املكتبة  الفيومي،  بن حممد  اأحمد  الكبري،  ال�سرح  املنري يف غريب  امل�سباح   -

العلمية، بريوت.
القادر/ عبد  الزيات/حامد  م�سطفى/اأحمد  اإبراهيم  الو�سيط،  املعجم   -

حممد النجار، دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.
املعرفة،  دار  حممد،  بن  احل�سني  القا�سم  اأبو  القراآن،  غريب  يف  املفردات   -

لبنان، حتقيق: حممد �سيد كيالين.
الكتب  دار  من�سورات  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  مقدمة   -

العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل، 1٤21هـ .
املوافقات يف اأ�سول الفقه، اإبراهيم بن مو�سى املالكي، دار املعرفة، بريوت،   -

حتقيق: عبد اهلل دراز.
مو�سوعة احلديث ال�سريفـ  الكتب ال�ستةـ  ] �سحيح البخاريـ  �سحيح م�سلم   -
ـ �سنن اأبي داود ـ جامع الرتمذي ـ �سنن الن�سائي ال�سغرى ـ �سنن ابن ماجه [ ـ 

دار ال�سالم للن�سر والتوزيع ـ الطبعة الثالثة ـ حمرم 1٤21هـ.
- http://www.thefreedictionary.com/futurologist.

القامو�س املجاين.كوم. امل�ستقبليات.  -
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ال�ست�سراف الإيجابّي للم�ستقبل 
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د. الّذّوادي بن بّخو�ش قوميدي
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P

مقدمـة

واملر�سلني،  الأنبياء  خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
وعلى اآله واأ�سحابه واأزواجه الطيبني الطاهرين، وعلى التابعني وتابعيهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين، وبعد..
لقد ُفطر الإن�سان على حّب الت�سّوف للم�ستقبل، والرغبة يف مطالعة الغيب، 
فهو - منذ القدم - يّتخذ لذلك كل ما يتاح له من �سبل، حتى غدا لهذا ال�سعي 
علٌم م�ستقل، هو علم ا�ست�سراف امل�ستقبل، واإن الّدرا�سات امل�ستقبلّية - التي تاأخذ 
مكانها بقّوة يف ع�سرنا - تعّب عن ولع الّنا�س ال�سديد با�ستك�ساف الغد وا�ست�سرافه، 
وتطّلعهم احلثيث ل�سمان ا�ستمرار واقع مر�سّي، اأو ال�سعي اإىل حت�سينه، اأو جتّنب 

نتائج وخيمة يف احلا�سر اأو امل�ستقبل.
حيح حلقائق  وال�ست�سراف الإيجابّي الذي نق�سده هو ما يقوم على الفهم ال�سّ
الإ�سالم، فال يناق�س عقيدة القَدر، ول حقيقة الّتوّكل، ويح�سن الظن باأفعال اهلل 
الأ�سباب  ويقّدم  الإلهية،  نن  ال�سُّ ويحرتم  الأمل،  مبنظار  الغد  اإىل  وينظر  تعاىل، 

َوفقها، وميهد للتخطيط املتوازن، بعيدا عن الع�سوائية وال�سطحية وال�ستعجال.
ا�ست�سراف  توؤّطر  التي  امل�ستقبلية،  الن�سو�س  من  جملٌة    الّنبّي  �ُسّنة  ويف 

امل�ستقبل، ليكون ا�ست�سرافا اإيجابّيا.
الإ�سكال: 

من  كثري  مع  لبي  ال�سَّ بالتعامل  يتعّلق  الّدرا�سة  هذه  تعاجله  الذي  والإ�سكال 
 من  عنه  اأخب  ما  اإىل  ينظر  تعامل  حيحة، وهو  ال�سّ الّنبوّية واملروّيات  الأخبار 
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فنت يف م�ستقبل الأمة نََظَر امل�ست�سلم للقَدر املحتوم، على الرغم من اأّن ا�ستعداد 
الإن�سان ملواجهة الأزمات احل�سارية هو من القَدر الذي ي�سنعه الإن�سان باإذن اهلل 
وتقديره؛ بل هو تكليف منه �سبحانه، مما عّب عنه اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب 
 يف قوله لأبي عبيدة عامر بن اجلراح  اإذ حاوره يف الهروب من الطاعون، 

قال عمر: »نَِفرُّ من قَدر اهلل اإىل قدر اهلل«))).
ذهنيات  يف  ا�ستنبته  الذي  الّنبوّي  للغر�س  جت�سيدا    عمر  جواب  يف  اإّن 
ال�سحابة، والذي يعني مواجهة الأزمات بالعزمات، ل الفرار من زحف احلياة، 
ل به، مما �سّكل جانبا من الأزمة الفكرية  بال�ست�سالم ثم التّكال على القَدر والتعلُّ
واحل�سارية لدى امل�سلمني، على امتداد فرتات غري قليلة من ما�سي اأمتنا وحا�سرها. 
اإىل ال�ست�سالم لالأزمات   يدعو  الّنبّي  اأكان  ولنت�ساءل على �سبيل املثال: 
والّتعامل معها كالقَدر املحتوم حني قال يف احلديث ال�سحيح: »يو�سك اأن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة اإىل ق�سعتها..«)2)، اأم كان عليه ال�سالة وال�سالم 
ي�ست�سرف امل�ستقبل ليُوقف اأّمته على باب احلذر، ويوقظهم لإعداد اأ�سباب القوة 

واملنعة واحل�سانة احل�سارية؟
ذلك  امل�سلمني  عند  وّلد  الذي  هو  الأحاديث  هذه  ملثل  لبي  ال�سَّ الفهم  اإن 
احل�سارية  الأزمة  مظاهر  من  مظهرا  �سكل  الذي  التواكلي،  النهزامي  ال�سلوك 
م�ساعر  �سيطرة  »من  وم�ستقبلها  اأمتنا  حلا�سر  املهتمون  ي�ستكي  ولذلك  الراهنة، 
القلق واخلوف من امل�ستقبل، والياأ�س والقنوط من احلا�سر، والتواكل والإهمال، 
رد  على  القائمة  املواقف  ظاهرة  و�سيطرة  اإيجابي،  موقف  لأّي  احلما�س  وفقدان 

الفعل، وترك مهمة الفعل والتاأثري للغري..!«)3).
�سحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، رقم: 5397 ، جـ5، �س63)2.  -(

�سنن اأبي داود، كتاب املالحم، باب يف تداعي الأمم على الإ�سالم، رقم:  4297 ، جـ2، �س4)5. و�سححه   -2
ال�سيخ الألباين رحمه اهلل يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم958، جـ2، �س647.

كيف نتعامل مع ال�سنة، د. يو�سف القر�ساوي، �س5)، والكالم املنقول من تقدمي اأ. د. طه جابر العلواين.  -3
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اأهمية الدرا�سة:
الغربية،  املجتمعات  يف  ورواجا،  اهتماما  -اليوم-  امل�ستقبلي  النظر  يلقى 
ُ اجتاهاته  حتى غدا املتخ�س�سون ينظرون يف امل�ستقبل كاأنه تاريخ ميكن قراءتُه وتبنيُّ
وتاأثرياته، وحماولُة ال�سيطرة عليها وتوجيهها، بو�سع اخلطط املالئمة للتعامل معها 

على املدى القريب اأو البعيد.
ولي�س من املقبول اأن يقت�سر ال�ست�سراف والتخطيط على املجتمعات الغربية؛ 
بهذا اجلانب عناية متوافقة ومتوائمة مع  العناية  الإ�سالمية  للمجتمعات  ينبغي  بل 

دينها وقيمها.
ويف مرجعيتنا املباركة - قراآنا و�سّنًة - معاِلُ وا�سحة للتعامل الإيجابي مع 
كان  هنا  ومن  والقلب.  الفكر  م�سدوَد  يقف  املتاأمل  الباحث  يجعل  مما  امل�ستقبل، 
ال�سادة العلماء القائمون على الندوة العلمية اخلام�سة موفقني يف اختيار مو�سوع 
ال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة، وحماوره النافعة، التي اخرتُت منها 
اأراه  الذي  النبوية،  ال�سنة  يف  الإيجابّي  ال�ست�سراف  يف  البحَث  تاأملها-  -بعد 

مطلوبا، وخ�سو�سا يف هذه الآونة، لعتبارات عّدة، اأهمها:
فهمها،  لنح�سن  النبوية،  ال�سنة  يف  الواعي  بالتاأمل  مطالبون  اإننا   - اأول 
خ�سو�سا اأحاديث امل�ستقبل منها، ب�سقيها: الأحاديث املب�سرة والأحاديث املنذرة، 

ولن ننتفع بتلك الأحاديث اإل اإذا فقهنا خطاب النبوة ومقا�سده منها.
الفهوم  هيمنت  حتى  ال�ساعة،  واأ�سراط  الفنت  اأحاديث  فهم  اأ�سيء  ولقد 
اخلاطئة، واأثمرت ا�ست�سالما وتواكال وانهزامية، بل وياأ�سا واإحباطا لدى كثري من 

امل�سلمني، مما قتل الهمم وخدر العزائم ودمر الطموح.
متنوعة  حرب  من  اأمتنا  اأعداء  علينا  به  ت�سلط  ما  النتيجة  تلك  على  و�ساعد 
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الو�سائل متجددة الأ�ساليب، اأخطرها احلرب النف�سية التي تهدف اإىل التيئي�س من 
امل�ستقبل.

الت�سويه،  الإ�سالم �سد حمالت  الفكري عن  بالدفاع  مطالبون  اإننا  ثانيا - 
والأ�سولية،  والإرهاب  والعنف  بالتطرف  امل�سلمني-  مع   - الإ�سالم  تتهم  التي 
وحتا�سر دعوته يف كّل اجتاه.. ول رد لهذه احلمالت املعادية اإل بن�سر الأمل يف 
الن�سر، واإحياء الرجاء يف امل�ستقبل، و�سحذ عزائم الأجيال ال�ساعدة للعمل للغد 

امل�سرق.
لبي لأحاديث امل�ستقبل،  ثالثا - كما اأننا ملزمون بت�سخي�س اأ�سباب الفهم ال�سَّ

وو�سع املنهجيات امل�ساعدة على الفهم ال�سليم، متهيدا للتطبيق امل�ستقيم. 
كثرية  عوامل  لأن  الأمة؛  الأمل يف  اإىل زرع روح  بحاجة  اإننا  ثم  رابعا - 
اأثرت تاأثريا �سلبيا يف الروح املعنوية لدينا، ومن عوامل التيئي�س: النظرة ال�سوداوية 
»هلك النا�س«! والنظرة ال�ستعجالية »متى ن�سر اهلل«! والنظرة الإّمعّية »اإن اأح�سن 

النا�س اأح�سنت..«!.. 
اأهداف الدرا�سة: 

لبية التي ترّكزت يف  اإّن اأهّم ما تهدف اإليه هذه الّدرا�سة هو نفي الّنظرة ال�سَّ
لبية اخلاطئة جلملة من الن�سو�س  اأذهان امل�سلمني - كثرٍي منهم - ب�سبب الفهوم ال�سَّ
النبوية، واإبراز الوجه الإيجابي بالفهم ال�ّسليم امل�ستقيم لتلك الن�سو�س، وا�ستنباط 

اأهّم معال الإيجابّية يف ال�ست�سراف الّنبوّي.
من  ال�سّنة  ن�سو�س  يعرت�س  ما  لتفا�سيل  م�ستوعبة  الدرا�سة  تكون هذه  ولن 

الت�سويه والتحريف، واإمنا هي درا�سة اأمنوذجية ت�ستهدف الآتي:
بيان الت�سور ال�سحيح املطلوب يف فهم اأحاديث امل�ستقبل وتطبيقها.   -
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تبنيُّ مقا�سد اخلطاب امل�ستقبلي لل�سّنة النبوية.   -
التنبيه على ا�ستثمار اخلطاب امل�ستقبلي لل�سنة النبوية يف الحتياط من ال�سرور    -
الفردي:  امل�ستوى  على  اأكان  �سواء  وامل�سالح،  اخليور  واغتنام  واملفا�سد، 
»بادروا بالأعمال فتًنا كقطع الليل املظلم..«)))، اأم على امل�ستوى اجلماعي: 
»يو�سك الأمم اأن تداعى عليكم..«)2)، لتكون الأّمة على اأهبة ال�ستعداد لكل 

الطوارئ.
اإبراز ال�سورة الو�سيئة لالإ�سالم والدور  اأهداف البحث غري املبا�سرة  ومن    -

احل�ساري لل�سنة النبوية.
الإطار املنهجي: 

منهج هذه الدرا�سة ا�ستقرائي مع ما يخدمه من التحليل وال�ستنتاج واملقارنة، 
�سعيا اإىل الفهم ال�سليم لل�سنة النبوية، وجتنبا للعثار يف تطبيقها.. ذلك اأّن النزلق 
التطبيق، والواجب حماية علم  النزلق يف  ينجر عنه - ل حمالة -  الفهم  يف 

النبوة من اأن يتعر�س لتحريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتاأويل اجلاهلني.
عن  يُفهم  اأن  »ينبغي  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  الإمام  يقول  ال�سنة  فهم  ولأهمية 
ُر  ل كالُمه ما ل يحتمله، ول يُْق�سَ الر�سول مراُده من غري غلّو ول تق�سري، فال يُحمَّ

به عن مراده وما ق�سده من الهدى والبيان..«)3).
حدود الدرا�سة:

درا�سة اأمنوذجية جلملة من الأحاديث التي تتجلى فيها الإيجابية يف الت�سّوف 
جـ4،  رقم: 2947  الدجال،  اأحاديث  من  بقية  يف  باب  ال�ساعة،  واأ�سراط  الفنت  كتاب  م�سلم،  �سحيح   -(

�س2267. 
�سبق تخريجه.  -2

الروح، لبن قيم اجلوزية، �س62.  -3
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لبي، الذي اكتنف بع�س الأحاديث، التي حملت  للم�ستقبل، كما تدفع الفهم ال�سَّ
نُُذًرا خمتلفة عن م�ستقبل اأمة الإ�سالم.

الدرا�سات ال�سابقة:
ل اأعرث - فيما اطلعت عليه - على موؤلَّف اأو درا�سة تتناول فكرة الإيجابية يف 
املطروح  املنهجي  وباملنحى  واملقارنة،  والتحليل  بالبحث  ال�ست�سراف،  اأحاديث 
بال�ست�سراف يف  التي ُعنيت  اأنه ُوجدت بع�س الدرا�سات  يف هذا البحث، غري 

ال�سنة النبوية ب�سكل عام، منها:
1 – ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي، للدكتور اإليا�س بلكا، العدد 26)، 
من �سل�سلة كتاب الأمة، در�س فيه تعامل النبي  مع امل�ستقبل ب�سفته اإماما وب�سرا 

جمتهدا، ينظر يف امل�ستقبل ويعد له ويخطط ويفكر فيه..
يف  املتناولة  النقاط  بع�س  يف  درا�سته  مع  درا�ستي  تقاطع  من  الرغم  وعلى 
واأثر  بالقدر،  امل�ستقبل  وعالقة  التوكل،  وق�سية  املاآلت،  اعتبار  كاأ�سل  البحث 
تلك  توظيف  يف  وجهته  غايرت  وجهتي  اأن  اإل  القدر،  لق�سية  املنحرف  الفهم 
اأنا يف  وظفتها  عموما،  النبوي  ال�ست�سراف  اإثبات  هو يف  فبينما وظفها  النقاط، 

فكرة الإيجابية يف ال�ست�سراف النبوي.
واطلعت على بع�س العرو�س على �سفحات )النت)، اأذكر منها:

اإ�سالم  فهمي  اإعداد:  املاج�ستري،  درجة  لنيل  تكميلي  بحث  ال�ست�سراف،   -  2
بجامعة  2004م.  425)هـ-  ال�سافح،  اأحمد  ابن  حيدر  د.  اإ�سراف:  جيوانتو، 

الإميان باليمن ال�سعيد. 
الأطر  الثالثة:  الأبواب  يف  تناول  ثم  ال�ست�سراف،  بتعريف  الباحث  مّهد 
ثم  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  حكم  ثم  الإ�سالمي،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  العقدية 



299

و�سائل ا�ست�سراف امل�ستقبل.
ماج�ستري  ر�سالة  الإ�سالمية،  للدعوة  واأهميتها  امل�ستقبلية  الدرا�سات   -  3
اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  اأ.د  امل�سرف:  ا�سم  املديفر،  حممد  بن  عبداهلل  للطالب: 

اجلويب. جامعة طيبة باململكة العربية ال�سعودية. 
الدعوية  للموؤ�س�سة  وفوائدها  واأ�ساليبها  امل�ستقبلية  الدرا�سات  على  تركزت 

الإ�سالمية.
فلم تتناول الر�سالتان مو�سوع ال�ست�سراف من الوجهة التي اخرتتها يف هذا 

البحث.
عملي يف البحث:

جمع جملة من اأحاديث امل�ستقبل، وتق�سيم ما وقع عليه اختياري منها اإىل:    -
اأخبار منذرة واأخبار مب�سرة، واأخبار موؤ�س�سة للتخطيط امل�ستقبلي. وحماولة 

تبنيُّ مقا�سد اخلطاب النبوي يف كّل ق�سم منها.
منها  يتعار�س  ما  بع�س  ومقابلة  ال�ست�سراف،  اأحاديث  من  مناذج  اختيار    -
وحدة  من  انطالقا  لفهمها.  �سحيح  منهجي  ت�سور  و�سع  وحماولة  ببع�س، 

امل�سدر التي تنفي التناق�س اأو التعار�س احلقيقي. 
التي  الأ�سلية  بالإحالة على مو�سع احلديث يف م�سادره  الأحاديث  تخريج    -

اأخرجته ب�سنده، وبيان مرتبته عند احلاجة.
وقد اأدركت واأنا يف غمرة البحث ما فيه من اآفاق مغرية بالتو�سع والب�سط، 
غري اأن �سرامة ال�سروط التي و�سعها القائمون على الندوة املحرتمون حالت دون 
ذلك، فلم يكن بيدي اإل اأن اأخت�سر واأعت�سر ما كتبته، واأن اأكتفي بالإ�سارة عن 
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طول العبارة، راجيا من اهلل التوفيق وال�سداد. 
خطة البحث:

املبحث الأّول: ا�ست�سراف امل�ستقبل، حقيقته واأهّمّيته وو�سائله.  -
لبّية. املبحث الّثاين: ا�ست�سراف امل�ستقبل بني الإيجابّية وال�سَّ  -

املبحث الّثالث: اأق�سام اخلطاب النبوي امل�ستقبلي ومقا�سدها.   -
املبحث الّرابع: اأ�س�س ال�ست�سراف الإيجابي ومقوماته وخ�سائ�سه يف ال�سنة   -

النبوية.
خامتة: نتائج وتو�سيات.  -

املبحث الأّول
ا�ست�سراف امل�ستقبل )حقيقته واأهّمّيته وو�سائله(

اأول: حقيقة ال�ست�سراف.
1 - ال�ست�سراف يف اللغة: ال�سني والراء والفاء اأ�سٌل يدلُّ على العلّو والرتفاع. 
ّو، وال�سريف: الرجل العايل. ثم زيدت فيه الألف وال�سني والتاء،  َرف: الُعلُّ فال�سَّ
كلمة  اأ�سل  من  ويتفرع  اإليه))).  ينظُر  ب�سره  رفع  ذا  اإِ ال�ّسيَء،  ا�ست�سرَف  فقيل: 
 : ال�سرف معاٍن لغوية جّمة، اأقربُها اإىل مق�سودنا ما ورد يف حديث اأبي طلحة
»اأنه كان ح�سَن الرمِي، فكان اإذا رمى ا�ست�سرفه النبي  لينظر اإىل مواقع نَْبله«، 
ت�سع يدك على  اأن  العرب  ال�ست�سراف عند  نظره ويطلع عليه، ومن  اأي يحقق 
حاجبك وتنظر، ويرجع اإىل ال�سرف وهو العلو، كاأنه ينظر اإليه من مو�سع مرتفع 

انظر: معجم مقايي�س اللغة، لبن فار�س، جـ3، �س263.  -(
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فيكون اأقرب لإدراكه))).
ويف حديث عبد اهلل بن �سالم  قال: »ملا قدم ر�سول اهلل  املدينة ا�ست�سرفه 
النا�س فقالوا: قدم ر�سول اهلل، قدم ر�سول اهلل، قال: فخرجت فيمن خرج، فلما 
راأيت وجهه، عرفت اأن وجهه لي�س بوجه كذاب، وكان اأول ما �سمعته يقول: يا 
وا والنا�س  لُّ ُلوا الأرحام، و�سَ اأيها النا�س، اأف�سوا ال�سالم، واأطعموا الطعام، و�سِ

نيام، تدخلوا اجلنة ب�سالم«)2). واملعنى ا�ستقبله النا�س وتطلعوا لروؤيته ولقائه.
2 - ال�ست�سراف يف ال�سطالح: اأما املق�سود با�ست�سراف امل�ستقبل فيما ي�سطلح 
عليه النا�س اليوم فهو: فّن وعلم ا�ستك�ساف امل�ستقبل، لأنّه يوفر مناهج وتقنيات 
املخاطر.  وجتنب  الفر�س  على  والتعرف  التوجهات،  تفهم  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 
كما ي�ساعد على تفهم التطورات املمكنة يف امل�ستقبل، ويف اتخاذ قرارات اأف�سل 

وبلورة اأهداف ذات قيمة واإيجاد الو�سائل لتحقيق هذه الأهداف)3).
ا�ستقراء  اإىل  تهدف  عملية  مهارة  ال�ست�سراف  الباحثني:  بع�س  ويقول 
التوجهات العامة يف حياة الب�سرية، التي توؤثر بطريقة اأو باأخرى يف م�سارات كّل 

ل�سان العرب، لبن منظور، مادة »�سرف«، جـ9، �س69).  -(
، يقول  اأن�س بن مالك  اأبي طلحة يف م�سند اأحمد بن حنبل، من م�سند بني ها�سم، م�سند  وحديث   -
اإذا رمى  اأبو طلحة ح�سن الرمي، فكان   برت�س واحد، وكان  يَترَتّ�س مع النبي  اأبو طلحة  اأن�س: »كان 
اأ�سرف النبي  ينظر اإىل مواقع نبله«، رقم: 3800) ، جـ)2، �س2)3. وتف�سرها رواية اأخرى عن اأن�س 
 اأي�سا، قال: «كان اأبو طلحة يرمي بني يدي ر�سول اهلل ، وكان ر�سول اهلل  يرفع راأ�سه من خلفه 
لينظر اإىل مواقع نبله قال: فتطاول اأبو طلحة ب�سدره يقي به ر�سول اهلل ، وقال: يا ر�سول اهلل، نحري 
الإمام  م�سند  على  الأرنوؤوط  �سعيب  ال�سيخ  تعليق  ويف  �س)8.  جـ9)،  رقم: 2024) ،  نحرك«.  دون 
اأحمد: اإ�سناده �سحيح على �سرط ال�سيخني. ويظهر من تاأمل الأحاديث اأن كلمة ا�ست�سرف مرادفة لكلمة 

اأ�سرف.
م�سند الدارمي، )�سنن الدارمي) كتاب ال�سالة، باب ف�سل �سالة الليل، رقم: )50)، جـ2، �س5)9.   -2

قال املحقق ح�سني �سليم اأ�سد: اإ�سناده �سحيح.
موقع: معهد الإمام ال�سريازي الدويل للدرا�ساتـ  وا�سنطن، اأروقة الكتاب، siironline.org، تقدمي منى   -3
�سكرية لكتاب ال�ست�سراف - مناهج ا�ستك�ساف امل�ستقبل، لـ ادوارد كورني�س، ترجمة: ح�سن ال�سريف، 
http://www.siironline.org/alabwab/arweqat_alketab(20(/246. للعلوم،  العربية  الدار 

htm
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فرد وكّل جمتمع))).
الواعي  النظر  باأنه:   - نظرنا  وجهة  من   - ال�ست�سراف  نعّرف  اأن  وميكننا 
من  املحتاُط  �سرعا،  بها  املاأموِر  بالأ�سباب  الآخذ  الإلهية،  بال�ّسنن  املعتِبُ  ر،  املتب�سّ

املخاطر والآفات، ال�ساعي اإىل حت�سيل مقا�سد اخلالق وم�سالح اخللق.
3 - التاأ�سيل ال�سرعي لال�ست�سراف.

ا�ست�سراف امل�ستقبل من العلوم التي تلزم العنايُة بها، ويلزُم تاأ�سيُلها تاأ�سيال 
العلمي  ال�ست�سراف  ميتاز  حتى  وفقهيا،  عقديا  املعرفية  �سوابطها  وبيان  �سرعيا، 

امل�سروع من غريه.
هل  هو:  ال�ست�سراف  مو�سوع  اإزاء  الأذهان  اإىل  يتبادر  �سوؤال  واأول 

ال�ست�سراف اّدعاء لعلم الغيب؟ وهل هو رجم بالغيب؟
من امل�سلَّم به يف ديننا وقراآننا اأن اّدعاء علم الغيب من دون بّينة اأو برهان من 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  الباطل،  حم�س  هو  تعاىل  اهلل 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ )الإ�سراء:36)، وقال �سبحانه: چ ۈئ ېئ 
چ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  قائل:چائ  من  عّز  وقال  )اجلن:27-26)، 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبچ 

)لقمان:34).
جمال  فالأول  وال�ست�سراف،  الغيب  علم  اّدعاء  بني  الفارق  ندرك  هنا  من 
بداية  مع  ُوجدت  وقد  باطل؛  يف  خو�س  فيه  واخلو�ُس  ب�سر،  كّل  على  حمظور 
اأ0  اإ�سالمي،  منظور  من  وال�ست�سراف  امل�ستقبلية  الدرا�سات  مناهج  مقال:   ،orook اأوروك،  موقع:   -(
http://www.orook.com/modules/AMS/article. حممد بن �سعيد الفطي�سي، 31/05/2010، 

php?storyid=7616
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وال�سحرة  الكهان  مار�سها  وخداعات  �سات  تخرُّ الأر�س  وجه  على  الإن�سان 
الفطري  قلَقهم  النا�س  عن   - بزعمهم   - ويدفعوا  بالباطل،  النا�س  اأموال  لياأكلوا 
من امل�ستقبل، وقد حّرمت ال�سريعة الإ�سالمية ت�سديق العرافني والكهان؛ ملا فيه من 

اّدعاء الغيب والتخّر�س من خالل كذب اجلن وال�سياطني.
املا�سي  َفهم  على  تقوم  علميَّة،  اأ�ساليب  على  يعتمد  علم  فهو  الثاين  واأما 
اأن  الأثر يف احلياة؛ ومن هنا ل ميكن  املختلفة ذات  العوامل  واحلا�سر، ويدر�س 

�سات الع�سوائية. ْجم بالَغْيب، اأو الظنون الباطلة، اأو الَتَخرُّ تكون له عالقة بالرَّ
ٻ  چ  تعاىل:  قوله  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  �سور  من  الكرمي  القراآن  ويف 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹچ )البقرة:42)). فاإّن فيه تنبيها على اإعداد العدة الفكرية للرد على ال�سبهات 

والت�سكيكات امل�سلطة على عقائد امل�سلمني ومبادئهم من الأعداء احلا�سدين.
ومنه ن�ستنبط لزوم توقع الأذى من الأعداء احلاقدين، ثم التخطيط ملواجهته 

بالو�سائل املمكنة.
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل:  وقوله 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ )احل�سر:2).

املدينة  قدم  ملا    اهلل  ر�سول  كان  الن�سري،  بني  يهود  يف  الآية  هذه  نزلت 
هادنهم واأعطاهم عهًدا وذّمة، على األ يقاتلهم ول يقاتلوه، فنق�سوا العهد الذي 
كان بينهم وبينه، فاأحل اهلل بهم باأ�سه الذي ل يُرّد، واأنزل عليهم ق�ساءه الذي ل 
فيها  ما طمع  التي  احل�سينة  من ح�سونهم  واأخرجهم   ، النبي  فاأجالهم  ّد،  يُ�سَ

امل�سلمون..))).
انظر: تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري، جـ8، �س57.  -(
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وال�ساهد الذي يعنينا هنا ما جاء يف ذيل الآية، چ ۅ ۉ ۉچ وهو 
اأمر اهلل وخالف ر�سوله، وكّذب  تفكروا يف عاقبة من خالف  اأي:  بالعتبار،  اأمر 
ِخره له يف الآخرة من  كتابه، كيف يُِحلُّ به من باأ�سه املخزي له يف الدنيا، مع ما يدَّ

العذاب الأليم))).
ويف العتبار منهج للنظر يف امل�ستقبل َوفق �سنن اهلل املا�سية التي ل تتبدل، 
فيكون النظر يف احلوادث املا�سية مر�سدا للتخطيط لل�سري امل�ستقبلي، املنجي من 

املهالك يف الدنيا والآخرة، ذلك ما ي�سهد به قوله تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ی ی ی یچ )الأحزاب:60 -62)، وقوله تعاىل: چ ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ)فاطر:43).

ويف الحتياط من غدر املعاَهدين من الأعداء يقول اهلل تعاىل: چڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ )الأنفال:58)، وبعدها باآية ياأتي 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  للجهاد:  بالإعداد  الأمر 
ۉ ۉ ې ېچ )الأنفال:60).

ففي ما �سبق - من ن�سو�س قراآنية - تاأ�سيل ل�ست�سراف امل�ستقبل، وت�سريع 
نن الإلهية  َنِنّي الذي ي�ستقري اأحداث املا�سي، مبنظار العتبار وَوفق ال�سُّ للنظر ال�سُّ

التي ل تبديل لها، متهيدا لر�سم اخلطط ملواجهة ما �سيحدث..
ويف ال�سنة النبوية اأدلة كثرية على ا�ست�سراف امل�ستقبل، �ستاأتي يف موا�سعها 

من هذا البحث اإن �ساء اهلل.

انظر: املرجع نف�سه.  -(
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وتُعتب  امل�ستقبل،  ل�ست�سراف  توؤ�سل  التي  ال�سرعية  والقواعد  الأ�سول  اأما 
بوابات مفتوحة نحوه، فاأهمها:

النظر يف ماآلت الأفعال: وهو من اأهم الأ�سول التي ت�سهد لأهمية ا�ست�سراف  اأ-  
امل�ستقبل، ويُعّد بوابة للنظر امل�ستقبلي، الذي يُبنى على الت�سوف اإىل مقا�سد 
ال�سرع وم�سالح العباد، وهو »معتٌب مق�سوٌد �سرًعا«، كما يقول اإمام املقا�سد 
اجتهادي  اأ�سل  اهلل)))، وهو  ال�ساطبي رحمه  بن مو�سى  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو 

مقرر بالكتاب وال�سنة.
ومثاله ما يروى عن التابعي الكويف عامر ال�سعبي »اأن اأ�سحابًا له خرجوا من 
الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد اهلل بن م�سعود، فاأتاهم ففرحوا مبجيئه 
اإليهم، فقال لهم: ما حملكم على ما �سنعتم؟ قالوا اأحببنا اأن نخرج من غمار النا�س 
نتعبد. فقال عبد اهلل: لو اأن النا�س فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟! وما 
اأنا ببارح حتى ترجعوا«)2). فاأ�سّر ابن م�سعود  على موقفه دفعا للماآل ال�سار 

الذي ين�ساأ عن ترك قتال العدو.
مف�سدة«)3).  اإىل  م�سلحة  هو  مبا  التو�سل  و»حقيقتها  الذرائع:  �سد  ب- قاعدة 
اآلهة الكفار حيث يكون �سببا يف �سّب  ومثال �سّد الذريعة عدم جواز �سّب 

چ ھ ھ ے ے ۓ  تعاىل:  قوله  مبقت�سى  وتعاىل، عمال  �سبحانه  اهلل 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ)الأنعام:08)).

وي�سبهه ما يف �سحيح ال�سّنة عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما اأن النبي 
 قال: »اإن من اأكب الكبائر اأن يلعن الرجل والديه. قيل: يا ر�سول اهلل، وكيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: ي�سب الرجُل اأبا الرجِل في�سب اأباه وي�سب اأّمه في�سب 

املوافقات، لل�ساطبي، جـ4، �س94).  -(
الزهد والرقائق لأبي عبدالرحمن، عبد اهلل بن املبارك بن وا�سح املروزي، �س390.  -2

املوافقات، لل�ساطبي، جـ4، �س98).  -3
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اأّمه«))). 
ل�سمعة  فيحتاط  امل�ستقبل،  ي�ست�سرف    النبي  كان  القاعدة  هذه  ووفق 
الإ�سالم و�سورته يف اأعني النا�س، من كّل ت�سويه اإعالمي، َفيَُكفُّ عن قتل املنافقني 
لأنّه ذريعة اإىل قول الكفار: اإّن حممدا يقتل اأ�سحابه، ففي ال�سحيح اأن عمر بن 
اخلطاب  ا�ستاأذن النبي  يف قتل عبد اهلل بن اأُبّي، ملا قال: اأما واهلل لئن رجعنا 
اإىل املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال النبي : »دعه، ل يتحدث النا�س اأن 

حممدا يقتل اأ�سحابه«)2). 
- وي�ست�سرف النبي  م�ستقبل الدعوة الإ�سالمية فيقدر الأولويات، فيرتك 
اأولوية  على  حر�ساً  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  قواعد  على  بنائها  واإعادة  الكعبة  هدم 
اأّن  لول  عائ�سة  »يا  ويقول:  عليهم.  الت�سوي�س  الإ�سالم وعدم  النا�س يف  ترغيب 
منه  اأُخرج  ما  فيه  فاأدخلُت  فُهدم  بالبيت  لأمرت  بجاهلية،  عهٍد  حديثو  قومك 

واألزقُته بالأر�س..«)3). 
ت- التجديد بوابة ل�ست�سراف امل�ستقبل اأي�سا.

ن�س النبي  على التجديد، كما يف حديث اأبي هريرة ، فقال: »اإن اهلل 
يبعث لهذه الأمة على راأ�س كل مائة �سنة من يجّدد لها دينها«)4). 

اأمره،  من  التهاوُن  َزحزح  ما  تعاليمه، ومتكني  من  اأُبهم  ما  »تو�سيح  ومعناه: 
وح�سُن الربط بني اأحكامه وبني ما حُتدث الدنيا من اأق�سية، وتنزيُل اأحوال احلياة 

�سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ل ي�سب الرجل والديه، رقم: 5622، جـ5، �س2228.  -(
�سحيح البخاري، عن جابر بن عبد اهلل، كتاب تف�سري القراآن، �سورة البقرة، باب قوله: {�سواء عليهم   -2

اأ�ستغفرَت لهم اأم ل ت�ستغفر لهم}، رقم: 4622 ، جـ4، �س)86).
�سحيح البخاري، كتاب احلج، باب ف�سل مكة وبنيانها، رقم 509)، جـ2، �س584.  -3

�سنن اأبي داود، كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة، رقم ))429)، جـ4، �س09)، امل�ستدرك على   -4
ال�سحيحني، للحاكم، رقم: 8593، جـ4، �س568. و�سححه الألباين، انظر: ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم: 

599، جـ2، �س48).
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املتغايرة على مقت�سيات القواعد العامة، وامل�سالح املر�سلة«))).
وبالتجديد ميكن تاأطري احلياة ح�سب �سكل احلاجات اخلا�سة الواقعة واملتوقعة 

لدى اأهل كل ع�سر، وح�سب التحديات الواقعية التي يواجهونها.
ث-  الجتهاد اآلية التجديد، وباب اآخر لال�ست�سراف:

لالأمة  والتقدم  القوة  مناط  وهو  الإ�سالم،  يف  التجديد  اآلية  والجتهاد 
الإ�سالمية، واملجتهد ل ينح�سر دوره يف ا�ستخراج الأحكام، واإمنا يتجاوز ذلك 

اإىل العمل امل�ستطاع يف توجيه احلياة الب�سرية، نحو اخلري وال�سالح. 
ثانيا: اأهّمّية ال�ست�سراف.

تظهر اأهمية ال�ست�سراف يف ا�ستعداد الإن�سان للغد، وتوقع التغريات املحتملة 
حتى ل يُفاجاأ بها، في�سّيَع م�سالَح، اأو يتحّمَل مفا�سَد، وهو متهيد للتخطيط املتوازن 
ملواجهة الأزمات والأخطار التي حتدق بالأفراد واملجتمعات، كما تظهر اأهميته يف 

ا�ستثمار ما يتيحه امل�ستقبل من اإمكانات يف تطوير الواقع وحت�سينه. 
اإىل ال�ست�سراف  اأو�ساع احلياة تزداد احلاجة  ال�سريع يف  التغري  وعلى قدر 
امل�ستقبلي، كما تزداد احلاجة اإىل التخطيط لتح�سيل امل�ستقبل املرغوب، ومواجهة 

امل�ستقبل غري املرغوب مبا ينا�سب من اآليات.
ومن هنا يكون ال�ست�سراف نوعا من الفعل الإيجابي الذي ي�سهم يف التطوير 
والتح�سني؛ ف�ستان ما بني الفعل ورد الفعل، وما بني من ينتظر ما ياأتي به امل�ستقبل، 

ومن ي�سارع نحو امل�ستقبل قارئا لحتمالته، م�ستعدا له مبا يلزم من الو�سائل.
يقول الدكتور لوؤي �سايف: »ت�سوف امل�ستقبل مترين فكري مفيد رغم �سعوبة 
العمل، وي�ساعد  اأولويات  النتيجة؛ لأنّه يعني على حتديد  العملية، وعدم �سمان 

كيف نفهم الإ�سالم، ال�سيخ حممد الغزايل رحمه اهلل، �س87).  -(
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على اإعداد العدة وتهيئة القدرات وجتنب الزلت«))).
ثالثا: و�سائل ال�ست�سراف.

امل�ستقبل  يقراأ  الذي  العتبار،  الإ�سالم  يف  ال�ست�سراف  و�سائل  اأهم 
با�ست�سحاب ال�سنن الإلهية. والتي منها: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چڤ  ال�ستخالف:  �سنة 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ  الن�سر:  و�سنة  )النور:55)،  ڌچ  ڌ  ڍ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چڱ  ال�ستبدال:  و�سنة  )حممد:7)، 
چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ  الأمم:  اآجال  و�سنة  )املائدة:54)، 
ھچ)الأعراف:34)، و�سنة التدافع: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍچ )احلج:40)، وغري ذلك من ال�سنن..

اإن العتبار بال�سنن هو الو�سيلة التي يُقراأ بها املا�سي، ويُ�ست�سرف بها امل�ستقبل، 
الب�سر  اأفعال  ثابتة ومطردة، حتكم  اإلهية  ول معنى لالعتبار ما ل تكن هناك �سنن 
و�سلوكهم، فال يَِندُّ عنها من ذلك �سيء، قال الإمام ابن تيمية: »وال�سّنة هي العادة 
�سبحانه  اأمر  ولهذا  الأول،  بنظريه  ُفعل  ما  مثل  الثاين  يف  يُفعل  اأن  تت�سمن  التي 
بالعتبار وقال:چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ )يو�سف:))))،  وتعاىل 

والعتبار اأن يُقرن ال�سيء مبثله فيُعلم اأن حكمه مثل حكمه«)2).

الإ�سالم،  م�ستقبل  بعنوان:  بحوث  لوؤي �سايف، �سمن جمموعة  روؤية ح�سارية،  الإ�سالم يف  م�ستقبل   -(
�س360.

جمموع فتاوى ابن تيمية، جـ3)، �س20.  -2
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ومن و�سائله اأي�سا: الوعي التاريخي والتجربة املا�سية، مع نفاذ الب�سرية وبُعد 
النظر وتقدير كل الحتمالت من اأجل ال�ستعداد لأ�سوئها.

كما يعتمد ال�ست�سراف على »البحث املنهجي الذي يعتمد ال�سمع والب�سر 
والفوؤاد«)))، وذلك لأجل ال�ستك�ساف ثم التحليل واملقارنة وال�ستنباط..

املبحث الّثاين
لبّية ا�ست�سراف امل�ستقبل بني الإيجابّية وال�سَّ

لبية. اأول: معنى الإيجابية ومعنى ال�سَّ
هو  كما  الإلزام،  مبعنى  الإيجاب  م�سدر  اإىل  من�سوب  ا�سم  الإيجابية:   –  1
وا�سح، وهو يدل على توجه النف�س اإىل اللتزام بالفعل النافع انطالقا من ح�سن 
الظن بالذات، وح�سن التوكل على اهلل والإميان بالنجاح. وهذا يعني اإلزام النف�س 
بالوقوف يف مواقع التاأثري بالفعل النافع، دون مواقع التاأثر والنفعال الذي ين�ساق 

مع املوؤثر اخلارجي.
لبية، وتعني الن�سياق وراء الرغبات النف�سية وكل ما متيل اإليه  2 - وتقابلها ال�سَّ
النف�س من ك�سل وتوان وتواكل وراحة ودعة، والزهد يف املواقف املوؤثرة النافعة، 
والر�سا بالعجز عن حتقيق اأي جناح، واخل�سوع لتوارد الأحداث التي تدخل حتت 

طائلة القرار الإن�ساين والإرادة الب�سرية. 
التكاأة على الغيب، والهروب  اإىل  لبية يف امليل العجيب  ال�سَّ وتبدو مظاهر 
من واجب القيام باأ�سباب الإ�سالح، والدوران يف حلقة الياأ�س، اأو ال�سباحة يف 

بحار الأحالم.

الإ�سالم،  م�ستقبل  بعنوان:  بحوث  لوؤي �سايف، �سمن جمموعة  روؤية ح�سارية،  الإ�سالم يف  م�ستقبل   -(
�س362.
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ثانيا: الإيجابية فري�سة �سرعية.
اخلري  اإىل  الأمم  قيادة  يف  وفاعليتها  وحدتها  يف  اإيجابية  الإ�سالمية  الأمة 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل:  قال  والإ�سالح، 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ )اآل عمران:04)).

وامل�سلمون ماأمورون اأفرادا بالإيجابية يف الإ�سالح والأمر باملعروف والنهي 
 يقول: »من   قال: �سمعت ر�سول اهلل  اأبي �سعيد اخلدري  عن املنكر، فعن 
فبقلبه،  ي�ستطع  ل  فاإن  فبل�سانه،  ي�ستطع  ل  فاإن  بيده،  فليغرّيه  منكرا  منكم  راأى 
نفهم  ومنه  بالإميان،  التغيريي  الفعل  يقرن  واحلديث  الإميان«))).  اأ�سعف  وذلك 

فر�سية الإيجابية.
وت�سييع هذه الفري�سة ي�سبب الهالك العام، فعن زينب بنت جح�س ر�سي 
اهلل عنها قالت: »يا ر�سول اهلل اأنهلك وفينا ال�ساحلون؟ قال: نعم اإذا كرث اخلبث«)2). 
اأّيها  »يا  عليه:  واأثنى  اهلل  حمد  اأن  بعد  فقال    بكر  اأبو  ال�سديق  وخطب 

النا�س، اإنكم تقروؤون هذه الآية، وت�سعونها على غري موا�سعها: چڤ ڤ ڤ 
النبي  �سمعنا  واإنا  قال:  )املائدة:05))،  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ 
 يقول: »اإن النا�س اإذا راأوا الظال فلم ياأخذوا على يديه، اأو�سك اأن يعمهم اهلل 

بعقاب«)3).
َي الواجُب  قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »واإمنا يتم الهتداء اإذا اأطيع اهلل واأُدِّ

�سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان، رقم: 78، جـ)، �س69.   -(
ياأجوج، رقم: 68)3 ، جـ3، �س)22)، وم�سلم،  باب ق�سة  الأنبياء،  اأحاديث  البخاري، كتاب  اأخرجه   -2
جـ4،  رقم: 2880،  وماأجوج،  ياأجوج  ردم  وفتح  الفنت  اقرتاب  باب  ال�ساعة،  واأ�سراط  الفنت  كتاب 

�س2207.
يف  الألباين  وذكره  �س525.   جـ2،  رقم: 4338،  والنهي،  الأمر  باب  املالحم،  كتاب  داود،  اأبي  �سنن   -3

ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم: 564)، جـ4، �س88.
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من الأمر والنهي وغريهما«))).
فلي�س من الإيجابية اإًذا اأن نحر�س على ال�سالح ونقف عند ذلك احلد؛ بل 

الإيجابية يف التطلع اإىل الإ�سالح.
وب�سبب الإيجابية يف الإ�سالح وعدمها مُتدح اأمة وتُذم وتُلعن اأخرى، قال 

اهلل تعاىل يف اأمة حممد : چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
اإ�سرائيل:  بني  يف  �سبحانه  وقال  عمران:0)))،  )اآل  ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎچ)املائدة:79-78).

والإيجابية مطلوبة من املجتمع امل�سلم كّله، حفظا حلدود اهلل و�سيانة للمجتمع 
قال:    النبي  عنهما، عن  اهلل  ب�سري ر�سي  ابن  النعمان  فعن  العام،  اخلراب  من 
»مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة، فاأ�ساب 
بع�سهم اأعالها وبع�سهم اأ�سفلها، فكان الذين يف اأ�سفلها اإذا ا�ستقوا من املاء مروا 
فاإن  فوقنا،  من  نوؤذ  ول  خرقا  ن�سيبنا  يف  خرقنا  اأنا  لو  فقالوا:  فوقهم،  من  على 
يرتكوهم وما اأرادوا هلكوا جميعا، واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا، وجنوا جميعا«)2).
فالأخذ على يد املف�سد اإيجابية ُمنجية، وال�سكوت عنه �سلبية ُمهلكة، ولقد كان 
بابا مفتوحا نحو ت�سييع كثري من الواجبات الكفائية،  �سمور الإيجابية يف واقعنا 

خ�سو�سا منها ما يتعلق باإيقاظ الهمم وا�ستنها�س الأمم.

لبي. ثالثا: ال�ست�سراف الإيجابي وال�ست�سراف ال�سَّ
للنا�س لدى التعامل مع اأحداث امل�ستقبل موقفان:

جمموع فتاوى ابن تيمية، جـ4)، �س480.  -(
2-  اأخرجه البخاري، كتاب ال�سركة، باب: هل يقرع يف الق�سمة وال�ستهام فيه، رقم: )236 ، جـ2، �س882.
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كانت،  كيفما  لها  امل�ست�سلم  لالأحداث،  املنتِظر  للتغريات،  اخلا�سع  املوقف    -
املنفعل لها. هذا موقف �سلبي.

املوقف الفاعل الذي يتوقع التغريات وي�ستعد لها ويهيئ لها م�سبقا ما يلزم    -
للتعامل معها، وهذا هو املوقف الإيجابي، اأو ال�ست�سراف الإيجابي. 

  ويعتمد ال�ست�سراف الإيجابي على التفكري الإيجابي، لذلك حَر�س النبي
لبي، ومن �سواهد ذلك: على تقومي التفكري ال�سَّ

قوله  للذي �ساأل عن ال�ساعة باإحلاح: »ويلك، ماذا اأعددت لها؟«))).   -
اهلل  اأحب  اأين  اإل  �سيء  ل  قال:  لها؟  اأعددت  »وماذا   : قال  رواية  ويف 

ور�سوله. قال: اأنت مع من اأحببت«)2).
: »فاإذا �سيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة«، قال: كيف  اآخر قال  ويف حديث    -

اإ�ساعتها؟ قال: »اإذا و�سد الأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة«)3). 
فوجه النبي  اهتمام ال�سائل – اأو ال�سائلني - اإىل التفكري يف الأهم، وهو 
الأمانات،  �سياع  من  قربها  لدى  يقع  ما  ملواجهة  ال�ستعداد  اأو  لل�ساعة،  الإعداد 

وهذا هو التفكري الإيجابي.
و�سياع الأمانة، دللة على ال�ستبداد ال�سيا�سي والقت�سادي والإداري، وفيه 
تتعلق  التي  الأمور  الأمر جن�س  من  »واملراد  ابن حجر:  قال  مواجهته،  على  تنبيه 

جـ5،   ،85(5 رقم:  ويلك،  الرجل  قول  يف  جاء  ما  باب  الأدب،  كتاب  اأن�س،  عن  البخاري،  �سحيح   -(
�س2282.

�سحيح البخاري، عن اأن�س، كتاب مناقب ال�سحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب، رقم: 3475، جـ3،   -2
�س349)، و�سحيح م�سلم، كتاب الب وال�سلة، باب املْر ء مع من اأحب، رقم: 2639، جـ4، �س2032.
فاأمت  م�ستغل يف حديثه  علما وهو  �سئل  من  باب  العلم،  كتاب   ، اأبي هريرة  البخاري، عن  �سحيح   -3

احلديث ثم اأجاب ال�سائل، رقم:  59 ، جـ)، �س33.
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بالدين، كاخلالفة والإمارة والق�ساء والإفتاء، وغري ذلك«))).
تو�سيد  اأن  على  معتمدا  املتواِكل،  النتظار  عند  يقف  لبي  ال�سَّ فال�ست�سراف 
الإيجابي  ال�ست�سراف  اأما  فح�سب،  ال�ساعة  لقرب  عالمة  اأهلها  غري  اإىل  الأمور 

فينفذ اإىل لزوم الحتياط الت�سريعي ملنع الإخالل بالأمانات.
والواقع اأن الإخالل بامل�سوؤوليات ن�سبي منت�سر يف الأع�سار والأم�سار، فلو 
فهمنا اأن ت�سييع الأمانة باإطالق هو جمرد عالمة لقرب القيامة، فانظر ما يرتتب على 

هذا الفهم من التواكل والنهزام وال�ست�سالم للواقع املعوج.
ثم كيف نفعل بالن�سو�س النبوية الأخرى التي تاأمر بالإ�سالح وتفر�س الأمر 
ر�سول  �سمعت  قال:  اخلدري  �سعيد  اأبي  كحديث  املنكر؟  عن  والنهي  باملعروف 
اهلل  يقول: »من راأى منكم منكرا فليغريه بيده، فاإن ل ي�ستطع فبل�سانه، فاإن ل 

ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإميان«)2).
اأح�سن  اإن  اإمعة، تقولون:  : »ل تكونوا  وعن حذيفة قال: قال ر�سول اهلل    -
النا�س  اأح�سن  اإن  اأنف�سكم،  واإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا  اأح�سنا،  النا�س 
اأن حت�سنوا، واإن اأ�ساوؤوا فال تظلموا«)3). وتلك اإيجابية يف وجه التكال على 

عموم البلوى بالف�ساد..
نف�سه،  حق  يف  الب�سعة  ال�سيئة  الكلمة  امل�سلم  يقول  اأن  عن    النبي  ونهى    -
لبي مبعناها، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، عن النبي  خ�سية التاأثر النف�سي ال�سَّ

فتح الباري، جـ))، �س334.  -(
�سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان، رقم:  رقم: 78، جـ)، �س69.  -2

�سنن الرتمذي، اأبواب الب وال�سلة عن ر�سول اهلل ، باب ما جاء يف الإح�سان والعفو، رقم:  2007 ،   -3
جـ4، �س364. قال الرتمذي: »هذا حديث ح�سن غريب ل نعرفه اإل من هذا الوجه«. و�سعفه ال�سيخ 
الألباين، ولكن قال: ي�سحُّ وقُفه على ابن م�سعود. انظر: تعليقه على م�سكاة امل�سابيح للخطيب التبيزي، 

رقم: 29)5، جـ3، �س2)3.



3(4

 قال: »ل يقولن اأحدكم َخُبثَت نف�سي، ولكن ليقل لََق�َست نف�سي«))).
ا�سم اخلبث فاختار   من ذلك  و»لق�ست وخبثت مبعنى واحد، واإمنا كره 

اللفظة ال�ساملة من ذلك، وكان من �سنته تبديل ال�سم القبيح باحل�سن«)2).
الإحباط يف  اإ�ساعة  عنه  ينتج  الذي  ال�ّسلبي  التفكري   من  النبي  كما حّذر    -
الأمة، وعّد ذلك من الأمور املهلكة ل�ساحبها ولالأمة على حدٍّ �سواء، فعن اأبي 
هريرة  اأن ر�سول اهلل  قال: »اإذا قال الرجل هلك النا�س فهو اأهلكهم«. 

قال اأبو اإ�سحاق: ل اأدري اأهلَكهم بالن�سب اأو اأهلُكهم بالرفع)3).
التوكل  اإليه  اأ�سيف  فاإذا  الإيجابي،  القرار  اإىل  يف�سي  الإيجابي  التفكري  اإن 
وال�سب اأّدى بعون اهلل تعاىل اإىل النجاح، والذي يفكر اإيجابيا ي�ستطيع الو�سول 
لبيات التي كثريا  اإىل القرار الإيجابي، لأنّه يركز على الإيجابيات، ول يبايل بال�سَّ
ما تعيق عن الو�سول اإىل الأف�سل، وعليه فالتفكري الإيجابي وثيق الرتباط بالنجاح 

يف امل�ستقبل، وهو عماد ال�ست�سراف الإيجابي.
ومما يوجه اإليه املربُّون من التفكري الإيجابي قولهم: بدًل من اأن تقول: ل اأ�ستطيع.. 
قل: �سوف اأحاول، وبدل قولك: ل اأعتقد اأنه يتحقق..قل: اإن �ساء اهلل يتحقق، وبدل: 
اأن  ب�سعف.. يجب  اأ�سعر  وبدل:  ون�ساط،  اإىل حركة  اأحتاج  قل:  بك�سل..  اأ�سعر 

ى... وهي عبارات تت�ساوق متاما مع التوجيهات النبوية ال�سابقة. اأتقوَّ
الإيجابي،  الفعل  يولِّد  الذي  الإيجابي  القرار  ياأتي  الإيجابي  التفكري  وبعد 

والعك�س بالعك�س.
�سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ل يقل: خبثت نف�سي، رقم: 5825 ، جـ5، �س2285.  -(

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، لبن حجر الع�سقالين، جـ0)، �س564.  -2
جـ4،  رقم: 2623 ،  النا�س،  هلك  قول  عن  النهي  باب  والآداب،  وال�سلة  الب  كتاب  م�سلم،  �سحيح   -3

�س2024.
عنه  ال�سحيح  وراوي  م�سلم،  �ساحب  الني�سابوري،  �سفيان  بن  حممد  بن  اإبراهيم  هو  اإ�سحاق  واأبو    -

)ت308هـ). �سري اأعالم النبالء، للذهبي، جـ4)، �س))3.
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من دلئل الإيجابية يف ال�سنة النبوية:
اإن �سعي بني الإن�سان ل�ستى، وكّله �سعي نحو امل�ستقبل، �سواء اأيف امل�ستقبل 
القريب يف الدنيا اأم البعيد يف الآخرة، قال �سبحانه: چ ڻ ۀ ۀ چ )الليل:4)، 

وقال امل�سطفى : »..كل النا�س يغدو فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها«))).
لكن الذي يبيع نف�سه هلل بطاعته ي�سمن امل�ستقبل ال�سعيد بح�سن قراره وح�سن 
اأما من يبيع نف�سه لل�سيطان مبع�سية اهلل فقد خاب �سعيه  اختياره، واإيجابية فعله، 

وخ�سر بيعه، لأن تفكريه امل�ستقبلي ل يكن ر�سيدا.
ومن دلئل الإيجابية يف ال�سنة النبوية:

ما رواه اأبو هريرة  قال: قال ر�سول اهلل : »املوؤمن القوي خري واأحب   -(
اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف، ويف كٍل خري، احر�س على ما ينفعك وا�ستعن 
باهلل ول تعجز، واإن اأ�سابك �سيء فال تقل لو اأين فعلت كان كذا وكذا، ولكن 

ر اهلل وما �ساء فعل، فاإنَّ لو تفتح عمل ال�سيطان«)2). قل قدَّ
الإ�سالم  يف  �سن  »من  قال:    النبي  اأن   ، اهلل  عبد  بن  جرير  رواه  وما    -2
�سنة ح�سنة، فُعمل بها بعده، كتب له مثل اأجر من عمل بها، ول ينق�س من 
اأجورهم �سيء، ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة، فُعمل بها بعده، كتب عليه 

مثل وزر من عمل بها، ول ينق�س من اأوزارهم �سيء«)3).
الليل  كقطع  فتنا  بالأعمال  »بادروا  قال:    اهلل  ر�سول  اأن  هريرة  اأبي  وعن   -3

حيح م�سلم، كتاب الطهارة، باب ف�سل الو�سوء، رقم: 223، جـ)، �س203.  -(
اإن�سان ي�سعى بنف�سه، فمنهم من  ومعنى قوله  »كل النا�س يغدو فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها: «كل   -
اأي  فيوبقها،  باتّباعهما  لل�سيطان والهوى  يبيعها  العذاب، ومنهم من  فيعتقها من  بطاعته  تعاىل  يبيعها هلل 

يهلكها. واهلل اأعلم». �سرح النووي على �سحيح م�سلم، جـ3، �س02).
جـ4،  رقم: 2664 ،  باهلل،  وال�ستعانة  العجز  وترك  بالقوة  الأمر  يف  باب  القدر،  كتاب  م�سلم،  �سحيح   -2

�س2052.
�سحيح م�سلم، كتاب العلم، باب من �سن �سنة ح�سنة اأو �سيئة، رقم: 7)0) ، جـ4، �س2058.   -3
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املظلم، ي�سبح الرجل موؤمنا ومي�سي كافرا، اأو مي�سي موؤمنا وي�سبح كافرا، يبيع 
دينه بعر�س من الدنيا«))).

 لرجل وهو يعظه:  عن ابن عبا�س، ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل   -4
»اغتنم خم�سا قبل خم�س: �سبابك قبل هرمك، و�سحتك قبل �سقمك، وغناك 

قبل فقرك، وفراغك قبل �سغلك، وحياتك قبل موتك«)2). 
ال�سحية والقت�سادية،  التقلبات  من  لالأمة  احتياطية، وحتذير  اإيجابية  وهذه 

وغريها..
املبحث الثالث

اأق�سام اخلطاب النبوي امل�ستقبلي ومقا�سدها 
اخلطاب النبوي امل�ستقبلي ثالثة اأق�سام، ولكل ق�سم مقا�سده، ينبغي وعيُها.

اأول: اخلطاب املنذر ومقا�سده.
متعلقة  نُُذرا كثرية خمتلفة  التي حملت  الأخبار  املنذر هو  النبوي  اخلطاب 
مبا يُ�ستقبل من فنت واأ�سراط ال�ساعة وغري ذلك، مما ينبغي قراءته قراءة ا�ست�سرافية 

اإيجابية.
والقراءة الإيجابية لتلك النُذر تنبني على التحليل املق�سدي ملعرفة مراد النبي 
اإخبارا عن امل�سائب والكوارث؛ بل تقوميا   بها، وعندها لن تكون تلك النذر 

لل�سري امل�ستقبلي لالأفراد واملجتمعات.

جـ)،  رقم:8))،  الفنت،  تظاهر  قبل  بالأعمال  املبادرة  على  احلث  باب  الإميان،  كتاب  م�سلم،  �سحيح   -(
�س0)). 

امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم، كتاب الرقاق، رقم: 7846،  جـ4، �س)34. قال احلاكم: هذا حديث   -2
�سحيح على �سرط ال�سيخني ول يخرجاه.  وقال الذهبي يف التعليق عليه: على �سرط البخاري وم�سلم، 

و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، رقم:077)، جـ)، �س244-243.
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ومن مقا�سد اخلطاب النبوي املنذر:
الدللة على عالمات النبوة و�سدقها.  -(

الإمام  قال  اأ�سبابها.  تاليف  على  والتنبيه  امل�ستقبلية  ال�سرور  من  التحذير   -2
من  هي  التي  الأفعال  يف  الوقوع  ومن  منها  »احلذر  اهلل:  رحمه  ال�ساطبي 

اأماراتها والرجوع اإىل اهلل عندها«))).
ومثاله ما رواه اأبو هريرة قال: قال ر�سول اهلل : »�ستكون فنت القاعد فيها 
خري من القائم، والقائم فيها خري من املا�سي، واملا�سي فيها خرٌي من ال�ساعي، من 

ت�سّرف لها ت�ست�سرفه ومن وجد فيها ملجاأ فليعذ به«)2).
ومعنى ت�سرف: »من الإ�سراف لل�سيء وهو النت�ساب والتطلع اإليه والتعر�س 

له، ومعنى ت�ست�سرفه تقلبه وت�سرعه«)3).
اإن ظاهر اأحاديث اأ�سراط ال�ساعة مثال الإخبار عما �سيحدث، ولكن فحواها 
اإنذار واإنكار ملا يحدث من التغيري من النا�س، وحتذير لالأمة من عواقب ال�سرت�سال 

يف ال�سكوت على ذلك التغيري.
ومن اأمثلة ذلك انقالب القيم يف حديث جبيل عن عمر  ».. فاأخبين 
عن ال�ساعة، قال: ما امل�سوؤول عنها باأعلم من ال�سائل« قال: فاأخبين عن اأمارتها، 
قال: »اأن تلد الأَمُة ربتها، واأن ترى احلفاة العراة العالة ِرَعاء ال�ساء يتطاولون يف 

البنيان...«)4).
املوافقات، لل�ساطبي، جـ)، �س49.   -(

جـ4،  رقم:2886،  القطر،  كمواقع  الفنت  نزول  باب  ال�ساعة،  واأ�سراط  الفنت  كتاب  م�سلم،  �سحيح   -2
�س))22.

�سرح النووي على �سحيح م�سلم، جـ8)، �س9.   -3
والإح�سان وعلم  والإ�سالم  الإميان   عن  النبي  �سوؤال جبيل  باب  الإميان،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -4
بيان الإميان والإ�سالم  ال�ساعة، رقم: 50 ، ج)، �س27، واأخرجه م�سلم واللفظ له، كتاب الإميان، باب 

والإح�سان، رقم: 8 ، جـ)، �س36.
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ويف التحذير من انقالب املوازين، وانفالت املعايري، يف تقدير الأ�سخا�س 
جاء حديث حذيفة، يف رفع الأمانة، قال: حدثنا ر�سول اهلل  »اأّن الأمانة نزلت 
يف جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القراآن، ثم علموا من ال�سنة«، وحدثنا عن 
»في�سبح  قال:  اأن  اإىل  قلبه«  من  الأمانة  فتقب�س  النومة،  الرجل  »ينام  قال:  رفعها 
النا�س يتبايعون، فال يكاد اأحد يوؤدي الأمانة، فيقال: اإن يف بني فالن رجال اأمينا، 
ويقال للرجل: ما اأعقله وما اأظرفه وما اأجلده، وما يف قلبه مثقال حبة خردل من 

اإميان«))).
وي�سب يف م�سّبه حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل : »�سياأتي على 
ُب فيها ال�سادُق، ويُوؤمَتَُن  ُق فيها الكاذُب، ويُكذَّ دَّ النا�س �سنواٌت خّداعاٌت، يُ�سَ
ُة، قيل: وما الرويب�سة؟ قال:  َوْيِب�سَ ُن فيها الأمنُي، ويَْنِطُق فيها الرُّ فيها اخلائُن، ويَُخوَّ

الرجل التافه يتكلم يف اأمر العاّمة«)2).
ومن ذلك حديث اأبي �سعيد ، اأن النبي ، قال: »لتتبعن �سنَن من قبلكم 
�سبا ب�سب، وذراعا بذراع، حتى لو �سلكوا جحر �سب ل�سلكتموه. قلنا يا ر�سول 

اهلل: اليهود، والن�سارى قال: فمن؟!«)3). 
من  حتذير  وفيه  �ُسَنِنّية،  اأنه  وحقيقته  حتمية،  التباع  ذلك  اأن  احلديث  ظاهر 
التبعية العمياء، وال�ستالب للغري، وفقدان متيز ال�سخ�سية الإ�سالمية وا�ستقالليتها، 
يف  »نحن  فـ  وعليه  بنا،  واقع  هو  مما  النافع؛  لبها  دون  املدنيات  بق�سور  والأخذ 
حاجة اإىل تربية اجليل على منط حياة جديد، م�ستمدٍّ من قيمنا ومتالئٍم مع حاجاتنا، 

م�سلم،  و�سحيح  �س2382،  جـ5،  رقم:  32)6 ،  الأمانة،  رفع  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -(
كتاب الإميان، باب رفع الأمانة والإميان من بع�س القلوب، رقم:  230 ، جـ)، �س43).

�سنن ابن ماجه، كتاب الفنت، باب ال�سب على البالء، رقم: 4036 ، جـ2، �س339)، �سححه الألباين يف   -2
ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم: 887)، جـ4، �س508.

�سحيح البخاري، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اإ�سرائيل، رقم:3269، جـ3، �س274)،   -3
و�سحيح م�سلم، كتاب العلم، باب اتباع �سنن اليهود والن�سارى، رقم:2669، جـ4، �س2054.
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ومتنا�سٍب مع اإمكاناتنا، ثائٍر على منط احلياة الغربية، حتى ل يعود تقليدها اأكب همه 
ول مبلغ علمه، ول حمور �سعيه«))). 

التبعية  من  نتحرر  ولن  واقت�سادي،  �سيا�سي  حقيقي  ا�ستقالل  لنا  يتم  و»لن 
بكل األوانها ولن ت�ستقل لنا �سخ�سية، ولن يتم لنا انبعاث ح�ساري حقيقي نابع منا 
ومعب عنا، منا مبدوؤه، واإلينا منتهاه، وبنا قيامه، ولنا ثمراته، اإذا ظللنا للغرب ذيول 
الإنتاج،  منه  النفعال،  ومنا  الفعل،  منه  ال�ستقبال،  ومنا  الإر�سال،  منه  وظالل، 
ومنا ال�ستهالك، عليه اأن يبدع وعلينا اأن نقلد، عليه اأن يغني وعلينا اأن نردد«)2).
وب�سبب الإعرا�ض عن تفهم تلك املقا�سد، اأ�سيء فهم بع�ض الأحاديث، ومنها:

نلقى من  ما  اإليه  ف�سكونا  بن مالك،  اأن�س  اأتينا  قال:  الزبري بن عدي،  حديث   -(
احلجاج، فقال: »ا�سبوا، فاإنه ل ياأتي عليكم زمان اإل الذي بعده �سر منه، 

.(3(» حتى تلقوا ربكم، �سمعته من نبيكم
باملعروف  والأمر  الإ�سالح  عن  للقعود  تكاأة  واأمثاله  احلديث  هذا  يُتخذ 
اأو�ساع  واأن  با�ستمرار،  الأمور  تدهور  على  تدل  اأنها  بادعاء  املنكر،  عن  والنهي 

الأمة ل ت�سري من �سيء اإل اإىل اأ�سواأ، حتى تقوم ال�ساعة على �سرار اخللق.
وقد وقف علماوؤنا على هذا احلديث، وا�ست�سكلوا ما فيه من عموم واإطالق، 
مع اأنه ثبت بيقني اأن بع�س الأزمنة تكون خريا من الأزمنة التي �سبقتها، وهذا ما 
جعل الإمام ابن حبان يف �سحيحه يرى اأن حديث اأن�س ال�سابق لي�س على عمومه، 
ملئت  ما  بعد  الأر�س عدل  �سيمالأ  واأنه  املهدي،  الواردة يف  بالأحاديث  م�ستدل 

هموم امل�سلم املعا�سر، لل�سيخ يو�سف القر�ساوي، �س5)).    -(
هموم امل�سلم املعا�سر، لل�سيخ يو�سف القر�ساوي، �س3)).    -2

�سحيح البخاري، كتاب الفنت، باب ل ياأتي زمان اإل الذي بعده �سر منه، رقم: 6657، جـ6، �س2596.  -3
�سابقه  من  زمان خريا  يكون  اأحيانا، وقد  منه  اأكرث  وال�سر  اخلري  فيه  يكون  منه«  �سر  بعده  »الذي  وقوله:   -
بكثري فال حجة يف هذا ونحوه ملن يوؤثرون الراحة والنهزام، فيرتكون الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وي�ست�سلمون لل�سر والف�ساد والظلم والطغيان. ا.هـ من كالم املحقق د. م�سطفى ديب الُبغا.
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َجْورا))).
بن  عمر  وجود  عن  ف�سئل  الأغلب،  الأكرث  على  الب�سري  احل�سن  و»حمله 
عبد العزيز بعد احلّجاج فقال: ل بد للنا�س من تنفي�س، واأجاب بع�سهم اأن املراد 
بالتف�سيل تف�سيل جمموع الع�سر على جمموع الع�سر، فاإن ع�سر احلّجاج كان فيه 
كثري من ال�سحابة يف الأحياء، ويف ع�سر عمر بن عبد العزيز انقر�سوا، والزمان 

الذي فيه ال�سحابة خري من الزمان الذي بعده لقوله : »خري القرون قرين«)2).
 عن  اهلل  ي�ساألون ر�سول  النا�س  قال: »كان    اليمان  بن  حديث حذيفة   -2
اخلري، وكنت اأ�ساأله عن ال�سر خمافة اأن يدركني، فقلت يا ر�سول اهلل اإنا كنا 
يف جاهلية و�سر، فجاءنا اهلل بهذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من �سر؟ قال: نعم. 
قلت: وهل بعد ذلك ال�سر من خري؟ قال: نعم، وفيه َدَخن. قلت: وما َدَخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك اخلري من 
�سر؟ قال: نعم، دعاة اإىل اأبواب جهنم، من اأجابهم اإليها قذفوه فيها قلت: يا 
ر�سول اهلل، �سفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون باأل�سنتنا قلت: فما 
تاأمرين اإن اأدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة امل�سلمني واإمامهم. قلت: فاإن ل 
يكن لهم جماعة ول اإمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كّلها، ولو اأن تََع�ّس باأ�سل 

�سجرة، حتى يدركك املوت واأنت على ذلك«)3).
تكلف  وعدم  ال�سالمة  واإيثار  النا�س،  لعتزال  تكاأة  احلديث  هذا  يُتخذ  قد 

خمالطتهم واأمرهم ونهيهم.
انظر: كيف نتعامل مع ال�سنة، د. يو�سف القر�ساوي، �س89ـ90.  -(

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، لبن حجر الع�سقالين، جـ3)، �س)2.  -2
 ، النبّي  اأ�سحاب  ف�سائل  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  �سحيح  قرين..«،  القرون  »خري  وحديث   -

رقم: )345، جـ3، �س)35). بلفظ: »خري النا�س قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«.
�س9)3)،  جـ3،  رقم: ))34 ،  الإ�سالم،  يف  النبوة  عالمات  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -3
و�سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت، رقم: 847) ، 

جـ3، �س475).



32(

ويف�سره حديث اأبي بكر »يا اأيها النا�س، اإنكم تقروؤون هذه الآية، وت�سعونها 
ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چڤ  موا�سعها:  غري  على 
فلم  الظال  راأوا  اإذا  النا�س  اإن  يقول:    النبي  �سمعنا  واإنا  قال:  )املائدة:05))، 

ياأخذوا على يديه، اأو�سك اأن يعمهم اهلل بعقاب«))).
قال ر�سول  قال:  اأنه   ، �سعيد اخلدري  اأبي  اأي�سا حديث  فهمه  اأ�سيء  ومما   -3
اهلل : »يو�سك اأن يكون خري مال امل�سلم غنم يتبع بها �سعف اجلبال ومواقع 

القطر، يفر بدينه من الفنت«)2).
وظاهر احلديث دالٌّ على ف�سيلة العزلة عن النا�س ملن خاف الفتنة يف دينه، 
من  فيه  ملا  اأوىل  الختالط  اجلمهور:  »فقال  العزلة،  اأ�سل  يف  ال�سلف  واختلف 
اكت�ساب الفوائد الدينية للقيام ب�سعائر الإ�سالم وتكثري �سواد امل�سلمني، واإي�سال 

اأنواع اخلري اإليهم، من اإعانة واإغاثة وعيادة وغري ذلك..«)3).
الأحوال،  كل  يف  العزلة  ولأن  اإيجابية،  من  فيه  ملا  الراجح  هو  فالختالط 
ملا  النبوي،  اإقرارها يف مق�سود اخلطاب  �سلبية عامة ل ميكن  الأ�سخا�س  وجلميع 
اأمر اجلهاد والإعداد، مما  فيها من اإهمال ال�سناعات التي بها قوام الأمة، واإهمال 
يجعل الأمة فري�سة �سهلة الوقوع يف براثن املف�سدين والغزاة.. ففي هذا اإ�سارة 

اإىل لزوم التكامل والتوازن بني مقومات الأمة.
»اإذا  يقول:    اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:  عمر،  ابن  حديث  فهمه  اأ�سيء  ومما   -4
تبايعتم بالعينة، واأخذمت اأذناب البقر، ور�سيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، �سّلط 

اهلل عليكم ذل ل ينزعه حتى ترجعوا اإىل دينكم«)4).
�سبق تخريجه.  -(

�سحيح البخاري، كتاب الإميان، باب من الدين الفرار من الفنت، رقم:  9) . جـ)، �س5).  -2
فتح الباري، جـ3)، �س43.  -3

�سنن اأبي داود، كتاب البيوع، اأبواب الإجارة، باب يف النهي عن العينة، رقم: 3462، جـ2، �س296 .   -4
و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم: ))، جـ)، �س42.
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فقد ُفهم منه الذم املطلق للزرع، وهو مقيد برتك فري�سة اجلهاد يف �سبيل اهلل 
�سواء يف  واحدا،  طلبا  الأمة،  من  مطلوبة  كلها  الكفايات  فرو�س  لأن  كّلًيا،  ترًكا 

ذلك ال�سناعة والتجارة واحلرب وغريها.. 
: »ما من  ، قال: قال ر�سول  اأن�س بن مالك  الفهَم حديُث  ويرّد ذلك 
م�سلم يغر�س غر�سا، اأو يزرع زرعا، فياأكل منه طري اأو اإن�سان اأو بهيمة، اإل كان له 
به �سدقة«))). وحديث اأن�س اأي�سا قال: قال ر�سول اهلل : »اإن قامت ال�ساعة وبيد 

اأحدكم ف�سيلة، فاإن ا�ستطاع اأن ل يقوم حتى يغر�سها فليفعل«)2).
منها  املتعار�س  بني  تُوفق  ببع�س  بع�سها  الأحاديث  مقابلة  اأن  نرى  وهكذا 

ظاهريا.
ر ومقا�سُده. ثانيا: اخلطاب املب�سِّ

والأرواح  طماأنينة،  والقلوب  م�ساء،  العزائم  تزيد  اأن  املب�سرات  �ساأن  من 
تفاوؤل، فتطرد الياأ�س والكالل، وتعلي الهمم لطلب الكمال، ف�سال عما حتمله من 
امل�ستقبلي  النبوي  اخلطاب  جاء  املقا�سد  ولهذه  وعالماتها،  النبوة  �سدق  دلئل 

بب�سائر كثرية، ينبغي تاأملها والتطلع اإىل حتقيق غاياتها.
 ، حديث ثوبان بن بجدد موىل ر�سول اهلل  ومن اأمثلة ما ب�ّسر به النبّي
قال: قال ر�سول اهلل : »اإن اهلل زوى يل الأر�س، فراأيت م�سارقها ومغاربها، واإن 
واإين  والأبي�س،  الأحمر  الكنزين  واأعطيت  منها،  يل  ُزِوَي  ما  ملكها  �سيبلغ  اأمتي 
�ساألت ربي لأمتي اأن ل يهلكها ب�سنة عامة، واأن ل ي�سلط عليهم عدوا من �سوى 
اأنف�سهم، في�ستبيح بي�ستهم، واإن ربي قال: يا حممد اإين اإذا ق�سيت ق�ساء فاإنه ل 
�سحيح البخاري، كتاب املزارعة، باب ف�سل الزرع والغر�س اإذا اأكل منه، رقم: 95)2 ، جـ2، �س7)8.    -(

و�سحيح م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب ف�سل الغر�س والزرع، رقم: 552)، جـ3، �س88)). 
م�سند اأحمد بن حنبل، ومن م�سند بني ها�سم، م�سند اأن�س بن مالك ، رقم:)298)، جـ20، �س296.   -2

قال ال�سيخ �سعيب الأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم.
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يرد، واإين اأعطيتك لأمتك اأن ل اأهلكهم ب�سنة عامة، واأن ل اأ�سلط عليهم عدوا من 
�سوى اأنف�سهم، ي�ستبيح بي�ستهم، ولو اجتمع عليهم من باأقطارها - اأو قال من بني 

اأقطارها - حتى يكون بع�سهم يهلك بع�سا، وي�سبي بع�سهم بع�سا«))).
واحلقيقة اأن احلديث فيه ب�سارة وِنَذارة، فالب�سارة هي ات�ساع دولة الإ�سالم، 
بحيث ت�سم امل�سارق واملغارب، وهذا ل يتحقق من قبل بهذه ال�سورة، فنحن 
بانتظاره كما اأخب ال�سادق امل�سدوق، اأما النَِّذارة فهي التحذير من الفنت الداخلية 

واحلروب الأهلية، التي يُهِلُك فيها امل�سلمون بع�سهم بع�سا.
ويف التب�سري ببقاء اأهل احلق وظهوره اإىل قيام ال�ساعة جاء حديث ثوبان بن    -
بجدد الها�سمي ، عن ر�سول اهلل ، قال: »ل تزال طائفة من اأمتي ظاهرين 

على احلق، ل ي�سرهم من خذلهم، حتى ياأتي اأمر اهلل وهم كذلك«)2).
ويوؤيده حديث اأبي ِعَنَبة اخلولين  قال: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »ل 

يزال اهلل يغر�س يف هذا الدين غر�سا ي�ستعملهم يف طاعته«)3).
ويف الفتوح والنت�سارات على العدو جاء حديث عبد اهلل بن عمر  اأن 
ر�سول اهلل  قال: »تقاتلكم اليهود فت�سلطون عليهم حتى يقول احلجر يا م�سلم 

هذا يهودي ورائي فاقتله«)4).
وحديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنهما، قال: »بينما نحن حول 
ر�سول اهلل  نكتب، اإذ �سئل ر�سول اهلل : اأي املدينتني تفتح اأول: ق�سطنطينية اأو 
�سحيح م�سلم، كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة، باب هالك هذه الأمة بع�سهم ببع�س، رقم: 2889 ، جـ4،   -(

�س5)22.  
�سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب قوله : »ل تزال طائفة«، رقم: 920) ، جـ3، �س523).  -2

�سنن ابن ماجه، املقدمة، باب اتّباع �سنة ر�سول اهلل ، رقم: 8 ، جـ)، �س5. وح�سنه الألباين يف ال�سل�سلة   -3
ال�سحيحة، رقم: 2442، جـ5، �س)57. وهو يف م�سند اأحمد بن حنبل، م�سند ال�ساميني، حديث اأبي 

عنبة اخلولين، رقم: 7787) ، جـ29، �س325. قال ال�سيخ �سعيب الأرنوؤوط: اإ�سناده ح�سن.
�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم: 3398 ، جـ3، �س6)3).  -4
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رومية؟ فقال ر�سول اهلل : مدينة هرقل تفتح اأول. يعني ق�سطنطينية«))).
قال:  بن حامت،  الأمن، وذهاب اخلوف روى عدي  با�ستتباب  الب�سارة  ويف    -
اإليه  ف�سكا  اآخر  اأتاه  ثم  الفاقة،  اإليه  ف�سكا  اأتاه رجل  اإذ    النبي  عند  اأنا  بينا 
قطع ال�سبيل، فقال: »يا عدي، هل راأيت احلرية؟ قلت: ل اأرها، وقد اأُنبئت 
عنها، قال: فاإن طالت بك حياة، لرتين الظعينة ترحتل من احلرية، حتى تطوف 

بالكعبة ل تخاف اأحدا اإل اهلل«)2).
وغري هذه الب�سارات كثري، ي�سيق عنه نطاق هذا البحث، وما ُذكر عنوان ملا 

ل يُذكر.
يطغى  ل  ومتوازنني  متوازيني  كخطني  والإنذار  التب�سري  نفهم  اأن  وينبغي 

اأحدهما على الآخر.
ثالثا: خطاب التاأ�سي�ض للتخطيط امل�ستقبلي:

واملق�سود به ما جاء عن النبي  من ن�سو�س تت�سوف اإىل امل�ستقبل البعيد 
والقريب لالأمة الإ�سالمية، وتر�سد اإىل و�سع اخلطط املنا�سبة ملواجهة ما ي�ستجد من 

ظروف واأحوال وم�سكالت واأزمات خمتلفة.
من ذلك التاأ�سي�س للتخطيط القت�سادي كما ير�سد اإليه قول النبي  ل�سعد 
بن اأبي وقا�س : »اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء خري من اأن تدعهم عالة يتكففون 
اهلل عنهما،  العا�س ر�سي  بن  بن عمرو  اهلل  م�سند عبد  ها�سم،  بني  م�سند  بن حنبل، ومن  اأحمد  م�سند   -(
رقم: 6645 ، جـ2، �س76). وامل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم، كتاب الفنت واملالحم، رقم: 8662 ، 
وقال  الذهبي،  و�سححه  يخرجاه،  ول  ال�سيخني،  �سرط  على  �سحيح  احلاكم:  وقال  �س598.  جـ4، 

الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة: هو كما قال. رقم:4، جـ)، �س33.
ورومية هي روما عا�سمة اإيطاليا، وقد فتحت مدينة هرقل، على يد البطل حممد الفاحت، �سنة 453)م،   -
فاحًتا  اأخرى  اأوربا مرة  اإىل  اأن الإ�سالم �سيعود  به. ومعنى هذا  نوؤمن  ننتظر فتح رومية، وهو ما  ونحن 

منت�سًرا. اإن �ساء اهلل تعاىل.
�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم: 3400 ، جـ3، �س6)3).  -2
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النا�س«))).
لها  وال�ستعداد  وغريها،  والقت�سادية  ال�سحية  التقلبات  من  التحذير  ويف 
قبل  �سبابك  خم�س:  قبل  خم�سا  »اغتنم  يعظه:  وهو  لرجل    اهلل  ر�سول  يقول 
هرمك، و�سحتك قبل �سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �سغلك، وحياتك 

قبل موتك«)2). وهذه اإيجابية احتياطية.
ويف التخطيط ال�سحي »احلجر ال�سحي«: يقول : »اإذا �سمعتم به باأر�س 
فال تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه«)3). وجوانب 

التخطيط كثرية..
املبحث الرابع

اأ�س�ض ال�ست�سراف الإيجابي ومقوماته وخ�سائ�سه يف ال�سنة النبوية 
اأول: التاأ�سي�ض النبوي لال�ست�سراف الإيجابي وتوريثه لل�سحابة.

1 - الر�سول  يبث روح ال�ست�سراف الإيجابي:
يف ال�سنة النبوية �سواهد جمة على بّث روح ال�ست�سراف الإيجابي الذي ينظر 
اإىل ح�سنات امل�ستقبل، ليتغلَب على م�ساعب احلا�سر وتهوَن معه اأحزان املا�سي، 
ومن ذلك حديث عدي بن حامت  قال: قال يل ر�سول اهلل : »يا عدي.. لئن 
طالت بك حياة لُتفتحّن كنوز ك�سرى.. ولئن طالت بك حياة، لرَتَيَنَّ الرجَل يُخرج 

ملَء كّفه من ذهب اأو ف�سة، يطلب من يقبله منه فال يجد اأحدا يقبله منه«)4).

�س435،  جـ)،  رقم: 233) ،  �سعد،  بن  خزامة    النبي  رثي  باب  اجلنائز،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -(
و�سحيح م�سلم، كتاب الو�سية، باب الو�سية بالثلث، رقم 4296، جـ5، �س)7.

�سبق تخريجه.  -2
�سحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، رقم:5397، جـ5، �س63)2.  -3

�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم: 3400 ، جـ3، �س6)3).  -4
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وظهر اأثر التوجيه ال�ست�سرايف النبوي وا�سحا يف �سلوك ال�سحابي حذيفة 
بن اليمان اإذ قال: »كان النا�س ي�ساألون ر�سول اهلل  عن اخلري، وكنت اأ�ساأله عن 

ال�سر خمافة اأن يدركني...«))).
ال�سحابة  عقول   يف  النبي  يغر�س  الإيجابي  ال�ست�سراف  بث روح  ومع 
اأبي  بن  ل�سعد    و�سيته  يف  القت�سادي  كالتخطيط  للم�ستقبل،  التخطيط  ملكة 
وقا�س ، يوم ا�ستاأذنه يف اأن يت�سدق مباله اأو �سطره اأو ثلثه، فاأذن له يف الثلث، 
وبنّي احلكمة ال�ست�سرافية، فقال : »اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء خري من اأن تدعهم 

عالة يتكففون النا�س«)2).
ومن تلك احلكمة ا�ستنبط بع�س علماء ع�سرنا اأنّه »ل يجوز اأن ي�سرف جيل من 
الأجيال يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية، وال�ستمتاع بالرثوة الوطنية على ح�ساب 

الأجيال القادمة«)3).
: 2 – ال�سحابة يرثون مَلكة ال�ست�سراف الإيجابي عن النبّي

َث النبيُّ  ال�سحابَة ر�سوان اهلل عليهم منهجه يف ال�ست�سراف الإيجابي،  َورَّ
فكانوا ي�ست�سرفون امل�ستقبل ويخططون له، فعمال باملبداإ ذاته يف و�سيته  ل�سعد 
املفتوحة  ال�سواد  اأرا�سي  تق�سيم    اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  رف�س  ال�سابقة، 

بالعراق، فنظر  بعني الأب الرحيم اإىل الأجيال القادمة.
التخمي�س، ولكن  ِق�سمَة  تَُق�ّسم تلك الأرا�سي  اأن  املاألوف املعروف  لقد كان 
عمر  اجتهد فلم يق�سمها تلك الق�سمة، فعن عبد اهلل بن قي�س قال: »قدم عمر 
اجلابية، فاأراد ق�سم الأر�س بني امل�سلمني، فقال له معاذ: واهلل اإذن ليكونن ما تكره، 
�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم: ))34 ، جـ3، �س9)3). وقد   -(

�سبق تخريجه.

�سبق تخريجه.  -2
هموم امل�سلم املعا�سر، د. يو�سف القر�ساوي، �س)2).  -3
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اإنك اإن ق�سمتها �سار الريع العظيم يف اأيدي القوم، ثم يبيدون، في�سري ذلك اإىل 
ا، وهم  الرجل الواحد اأو املراأة، ثم ياأتي من بعدهم قوم ي�سدون من الإ�سالم م�سدًّ
اأولهم واآخرهم، ف�سار عمر اإىل قول معاذ...  اأمرا ي�سع  ل يجدون �سيئا، فانظر 
قال اأبو عبيد: وذلك اأنه جعله فيئا موقوفا على امل�سلمني ما تنا�سلوا، ول يخم�سه، 
وهو الراأي الذي اأ�سار به عليه علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، ومعاذ بن جبل 

رحمه اهلل«))).
ول يكون هذا اإل �ساأن اللبيب الفطن، الب�سري بعواقب الأمور، الذي يح�سن 

ا�ست�سراف امل�ستقبل وي�ستعد له بحزم.. فعمُر  كما قيل:
ب�سري باأعقاب الأمور براأيه * كاأن له يف اليوم عينا على غد

وكما قيل:
يرى عزمات الراأي حتى كاأنها * تخاطبه يف كل اأمر عواقبه)2).

وتلك لعمري هي النظرة الإيجابية التي يجب اأن ن�ست�سرف بها امل�ستقبل، فمن 
اخلطاإ العناية بهموم اليوم احلا�سر والغفلة عن هموم امل�ستقبل، ثم اإلقاء الأحمال 

على الأجيال التالية.
ثانيا: الأ�س�ض العقدية لال�ست�سراف الإيجابي.

1 - الإميان بالقدر:
الإميان بالقدر اأ�سل من اأ�سول العتقاد، واإذا فهم بو�سطية واعتدال كان له 
الأموال لأبي عبيد، كتاب فتوح الأر�سني �سلحا و�سننها واأحكامها، باب فتح الأر�س توؤخذ عنوة، رقم:   -(
 59)، جـ)، �س22)،  والأثر عن عمر ح�سن الإ�سناد كما ذكر حمقق الكتاب الدكتور اأبو اأن�س �سيد بن 
رجب، وانظر: املنتقى من كتاب مكارم الأخالق للخرائطي، انتقاء احلافظ اأبي طاهر الأ�سبهاين، رقم: 

 6)5 ، �س7)2.
تعيني،  دون  من  لبع�سهم  الأول  البيت  ون�سب   ، عمر  لأثر  روايته  عقب  اخلرائطي  ذكرهما  البيتان   -2

والثاين ملحمد بن الف�سل الوارثي، انظر: املنتقى من كتاب مكارم الأخالق للخرائطي، �س7)2.
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اأثره الإيجابي على امل�سلم، اأما النحراف يف �سالمة املعتقد فله نتائج �سلبية، كما 
هو حال الفهم اجلبي الذي يغايل يف القدر في�سُلب العبَد قدرته واختياَره. 

الأ�سباب، حتى عب  ترك  �َسلبية وا�سحة ل�سيما يف  الفهم اجلبي  اأثمر  لقد 
لبية فقال: بع�سهم عن تلك ال�سَّ

جرى قلم الق�ساء مبا يكون * ف�سيان التحرك وال�سكون
جنوٌن منك اأن ت�سعى لرزٍق * ويُْرزق يف غيابته اجلنني)))

واإن لعقيدة القدر من الدافعية القلبية والنف�سية ما يعطي امل�سلم العزمية املا�سية، 
نحو �سناعة امل�ستقبل املن�سود، متحديا لل�سعاب، غري هّياب ول وِجل، قال تعاىل 

چ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  اأُحد:  غزوة  بعد  املوؤمنني  طائفة  و�سف  يف 
اأي:  عمران:73)).  )اآل  حبچ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
فزادهم قول النا�س ت�سديقا ويقينا يف دينهم، واإقامة على ن�سرته، وقوة وجراءة 

وا�ستعدادا)2).
ويف ال�سنة النبوية اهتمام برتبية اجليل على املعاين الإيجابية لعقيدة القدر، 
من الطماأنينة على الرزق والأجل، والت�سليم مل�سيئة اهلل تعاىل يف الّنفع وال�سرر، 
وكل هذا من �ساأنه اأن يعطي امل�سلم م�ساء العزمية نحو الفعل الإيجابي النافع. فقد 
اأن الأمة لو اجتمعت على   عبد اهلل بن عبا�س فقال له: ».. واعلم  النبي  عّلم 
اأن  ب�سيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على  اإل  ينفعوك  ب�سيء ل  ينفعوك  اأن 

ي�سروك ب�سيء ل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك..«)3).

الق�ساء والقدر، د. عمر �سليمان الأ�سقر، �س77.  -(
انظر: تف�سري القرطبي، جـ)، �س280.  -2

جـ4،  رقم: 6)25 ،  حديث   ، اهلل  ر�سول  عن  والورع  والرقائق  القيامة  �سفة  اأبواب  الرتمذي،  �سنن   -3
�س667. قال الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح، و�سححه الألباين يف تعليقه على م�سكاة امل�سابيح، 

رقم: 5302، جـ3، �س49).



329

اأما النظر اإىل اأحداث احلا�سر اأو امل�ستقبل با�ست�سالم وعجز، وتواكل وتكا�سل، 
لبية، قال العالمة ابن عا�سور رحمه اهلل: »من اأكب اأخطاء امل�سلمني  فذلك من ال�سَّ
َجاأ اإىل الق�ساء والقدر يف اأعذارهم، وخطاأ التخّلق بالتوكل  يف هذا الباب خطاأ اللَّ

يف تق�سريهم وتكا�سلهم«))).
اإن ال�ستعداد ملواجهة الأزمات بالعزمات لَُهَو من القَدر الذي ي�سنعه الإن�سان 

باإذن اهلل وتقديره؛ بل بتكليف منه �سبحانه.
2 - عقيدة التوكل:

التوكل يف عبارة اأبي حامد الغزايل: »عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل 
وحده«)2). وحقيقته يف تدقيق الإمام ابن القيم: »اعتماُد القلب على اهلل وا�ستناُده 
اإليه و�سكونُه اإليه، بحيث ل يبقى فيه ا�سطراٌب من ت�سوي�س الأ�سباب ول �سكوٌن 

اإليها؛ بل يخلع ال�سكون اإليها من قلبه ويلب�سه ال�سكون اإىل م�سبِّبها«)3).
چ ی ی ی جئ حئ مئچ  والتوكل �سرط كمال الإميان، قال تعاىل: 

الإقامة على احلق:چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  )املائدة:23)، وهو مقت�سى 
)النمل:79)، و�سبب حمبة اهلل تعاىل: چڃ ڃ ڃ چچ )اآل عمران:59)).

وحاجة كل م�سلم اإىل التوكل �سديدة، وحاجة الدعاة امل�ست�سرفني لالإ�سالح 
له اأ�سد، قال �سعيب عليه ال�سالم لقومه: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی جئ حئچ )هود:88).

چ ں ں ڻ ڻ ڻ  ال�سالم:  يعقوب عليه  قال  بال خوف  الآتي  ول�ستقبال 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

التحرير والتنوير، للعالمة حممد الطاهر ابن عا�سور، جـ22، �س3)2.  -(
اإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزايل، جـ4، �س259.  -2

مدارج ال�سالكني، لبن القيم، جـ2، �س20)ـ)2).  -3
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ۈ ۈ چ )يو�سف:67).

والتوكل �سبب للرزق، فعن عمر بن اخلطاب، قال: قال ر�سول اهلل : »لو 
اأنكم كنتم تََوّكلون على اهلل حق توكله لرزقتم كما يرزق الطري تغدو خما�سا وتروح 

بطانا«))).
القيم رحمه  ابن  قال  تعاىل،  بالقدر وبالثقة يف اهلل  بالر�سى  والتوكل مرتبط 
احلايف:  ب�سر  قال  باملقدور،  الر�سى  فيقول: هو  بالر�سى  يف�سره  اهلل: »ومنهم من 
مبا  اهلل، ر�سي  توكل على  لو  اهلل،  يكذب على  اهلل.  توكلت على  اأحدهم:  يقول 

يفعل اهلل«)2).
ومن عقيدة التوكل على اهلل الأخذ بالأ�سباب؛ لذلك قال  ل�ساحب الناقة: 

»اعقلها وتوكل«)3). 
ول  يحجون  اليمن  اأهل  »كان  قال:  عنهما،  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  وعن 
اهلل  فاأنزل  النا�س،  �ساألوا  مكة  قدموا  فاإذا  املتوكلون،  نحن  ويقولون:  يتزودون، 

تعاىل: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ )البقرة:97)))4).
ال�سنة  فقد طعن يف  �ْسرَتي: »من طعن يف احلركة  التُّ بن عبداهلل  �سهل  وقال 
�سنن الرتمذي، اأبواب الزهد عن ر�سول اهلل ، باب يف التوكل على اهلل، رقم:  2344 ، جـ4، �س573،   -(
التوكل  باب  الزهد،  كتاب  اأي�سا،  ماجه  ابن  �سنن  الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح، وهو يف  قال 
ال�سحيحة، رقم: 0)3، جـ)،  ال�سل�سلة  الألباين يف  واليقني، رقم:  64)4 ، جـ2، �س394). و�سححه 

�س620.
مدارج ال�سالكني يف منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، لبن قيم اجلوزية، جـ2، �س5)).  -2

، رقم: 7)25، جـ4، �س668.  �سنن الرتمذي، اأبواب �سفة القيامة والرقائق والورع عن ر�سول اهلل   -3
والرواية كاملة كما يف حديث اأن�س بن مالك  قال: »قال رجل: يا ر�سول اهلل اأعقلها واأتوكل، اأو اأطلقها 
اإل من  نعرفه  اأن�س ل  الرتمذي: وهذا حديث غريب من حديث  قال  قال: »اعقلها وتوكل«.  واأتوكل؟ 
هذا الوجه. وح�سنه الألباين يف تخريج اأحاديث كتاب م�سكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم، رقم: 20، 

�س23.
�سحيح البخاري، كتاب احلج، باب قول اهلل تعاىل: {وتزودوا فاإن خري الزاد التقوى}، رقم: )45)،   -4

ج2، �س554.
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ومن طعن يف التوكل فقد طعن يف الإميان، فالتوكل حال النبي والك�سب �ُسّنته، 
فمن عمل على حاله فال يرتكن �سّنته..«))).

3 - الثقة باهلل تعاىل وح�سن الظن مبجاري اأقداره.
باهلل  الظن  واليقني وح�سن  الثقة  الإيجابي  امل�ستقبلي  ال�ست�سراف  اأ�س�س  من 

ڎ  ڌ  چڌ  تعاىل:  اهلل  وعد  من  ذلك  ي�ستمد  وامل�سلم  اأقداره،  ومبجاري 
ڎچ )الزمر:36). 

ما  فعل  قد  باهلل  الواثق  اأن  والفرق:  والعجُز؛  الغروُر  باهلل  بالثقة  ي�ستبه  ول 
اأمره اهلل به، ووثق باهلل يف طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها، كغار�س ال�سجرة وباذر 
الأر�س، واملغرت العاجز: قد فرط فيما اأمر به وزعم اأنه واثق باهلل، والثقة اإمنا ت�سح 

بعد بذل املجهود)2).
ودليل وجوب ح�سن الظن باهلل قوله : »قال اهلل تعاىل: اأنا عند ظن عبدي 

بي واأنا معه اإذا ذكرين«)3).
الكلمة  وهو  الفاأل  من  التفاوؤل:  اأقداره،  ومبجاري  باهلل  الظن  ح�سن  ومن 
قال  رَيَة،  الطِّ بها، وعك�سه  في�ستب�سر  ق�سد،  ال�سامع من غري  ي�سمعها  التي  الطيبة، 
ت الطرية مبا ي�سوء، والفاأل مبا ي�سر، ومن �سرطه اأن ل يُق�سد اإليه  ابن حجر: »ُخ�سّ
في�سري من الطرية«)4)، فعن اأبي هريرة ، قال: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »ل 
طرية، وخريها الفاأل. قالوا: وما الفاأل؟ قال: الكلمة ال�ساحلة ي�سمعها اأحدكم«)5).

مدارج ال�سالكني يف منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، لبن قيم اجلوزية، جـ2، �س6)).  -(

مدارج ال�سالكني يف منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، لبن قيم اجلوزية، جـ2، �س24).  -2
�سحيح البخاري، عن اأبي هريرة، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل {ويحذركم اهلل نف�سه}، رقم:6970،   -3

جـ6، �س694).
فتح الباري، جـ0)، �س5)2، بت�سرف ي�سري.  -4

�سحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفاأل، رقم: 5423 ، جـ5، �س)7)2.  -5
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قال ابن بطال رحمه اهلل: »وقد جعل اهلل يف ِفطرة النا�س حمبة الكلمة الطيبة والفاأل 
ال�سالح والأن�س به، كما جعل فيهم الرتياح للب�سرى واملنظر الأنيق، وقد مير الرجل 

باملاء ال�سايف فيعجبه وهو ل ي�سربه، وبالرو�سة املنثورة فت�سره وهي ل تنفعه«))).
وي�ستب�سر  احل�سن،  الفاأل  يحب  وكان  التفاوؤل،  روح  يبثُّ    النبي  وكان 
به، ومن الفاأل ال�سالح ُح�سن الت�سمية، ولذلك غرّي  اأ�سماء بع�س ال�سحابة، ملا 
لال�سم من اأثر على نف�س �ساحبه، ويقول: »اأحب الأ�سماء اإىل اهلل عبد اهلل وعبد 

الرحمن واأ�سدقها حارث وهمام واأقبحها حرب ومرة«)2).
وال�ست�سراف الإيجابي من اآثار ح�سن الظن باهلل، والثقة به، وذاك من اأ�سباب 

الن�سر.
عبا�س  ابن  فعن   ، اهلل  ر�سول  يحبها  ل  املت�سائمة  النف�س  اأو  الياأ�س  وروح 
ر�سي اهلل عنهما: »اأن النبي  دخل على اأعرابي يعوده، قال: وكان النبي  اإذا 
دخل على مري�س يعوده قال: ل باأ�س، ُطهور اإن �ساء اهلل. فقال له: ل باأ�س ُطهوٌر 
اإن �ساء اهلل. قال: قلَت: ُطهوٌر؟ كال، بل هي ُحّمى تفور، اأو تثور، على �سيخ كبري، 

تزيره القبور، فقال النبي : فنعم اإًذا«)3).
ثالثا: مقومات ال�ست�سراف الإيجابي.

1 - زاد الثقة بن�سر اهلل. 
عن خباب بن الأرّت ، قال: �سكونا اإىل ر�سول اهلل  وهو متو�سٌد بردًة 

�سرح �سحيح البخاري، لبن بطال، جـ9، �س437.  -(
�سنن اأبي داود، كتاب الأدب، باب يف تغيري الأ�سماء، رقم:4550، جـ2، �س705. �سححه الألباين يف   -2
هناك عن  �ساهدا  له  اهلل  الألباين رحمه  ال�سيخ  رقم: 040)، جـ3، �س33. وذكر  ال�سحيحة،  ال�سل�سلة 
احل�سن بن جابر قال: قال ر�سول اهلل : »عليكم من الأ�سماء بيزيد فاإنه لي�س اأحد اإل وهو يزيد يف اخلري 
وال�سر واحلارث فاإنه لي�س اأحد اإل وهو يحرث لآخرته اأو دنياه وهمام فاإنه لي�س اأحد اإل وهو يهم باآخرته 

اأو دنياه فاإن اأخطاأمت هذه الأ�سماء فعبدوا«، جـ3، �س34.
�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم: 3420 ، جـ3، �س324).  -3
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له يف ظل الكعبة، قلنا له: األ ت�ستن�سر لنا، األ تدعو اهلل لنا؟ قال: »كان الرجل فيمن 
قبلكم يحفر له يف الأر�س، فيجعل فيه، فيُجاء باملن�سار فيو�سع على راأ�سه في�سق 
باثنتني، وما ي�سده ذلك عن دينه، ومي�سط باأم�ساط احلديد ما دون حلمه من عظم 
اأو ع�سب، وما ي�سده ذلك عن دينه، واهلل ليتمن هذا الأمر، حتى ي�سري الراكب 
ولكنكم  غنمه،  على  الذئب  اأو  اهلل،  اإل  يخاف  ل  ح�سرموت،  اإىل  �سنعاء  من 
ي�ستعجل  ال�سجر، ول  بن�سر اهلل مطمئن اخلطى، يغر�س  فالواثق  ت�ستعجلون«))). 

قطف الثمر.
ومن املب�سرات الكثرية ن�ستمد الطمئنان اإىل ن�سر اهلل تعاىل.. ومن املنذرات 
ن�ستمد العزم واحلزم، ونواجه بالثقة يف اهلل حمالت الت�سكيك يف ديننا وقيمنا، 

وت�سلط الأعداء على ديارنا، وغزو ثقافتهم لأذهان اأجيالنا..
2 - زاد العلم.

من مقومات ال�ست�سراف الإيجابي العناية بالعلم، اأق�سد كل علم نافع حتتاج 
 على طلب العلم، لكن املنا�سب للمقام هنا  اإليه الأمة، ول يخفى حثُّ النبي 
، قال: �سمعت  اأن�س  النبوي، فعن  اأن نذكر واحدا من ن�سو�س ال�ست�سراف 
ر�سول اهلل  يقول: »اإن من اأ�سراط ال�ساعة اأن يُرفع العلم، ويكرث اجلهل..«)2). 

واملق�سود احلث على تعلم العلم، فاإنه ل يُرفع اإل بقب�س العلماء، وما دام من 
يتعلم العلم موجودا، فال يح�سل الرفع)3). 

 : قال  القرون،  عب  ثابتة  حقيقة  العلماء  اأجيال  بني  العلم  اأمانِة  وتواُرُث 
وانتحال  الغالني،  حتريف  عنه  ينفون  عدوله  خلف  كل  من  العلم  هذا  »يحمل 

�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم:  6)34، جـ3، �س322).   -(
�سحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور اجلهل، رقم: 80 ، جـ)، �س43، و�سحيح م�سلم،   -2
كتاب العلم، باب رفع العلم وقب�سه وظهور اجلهل والفنت يف اآخر الزمان، رقم: )267، جـ4، �س2056 .

انظر: فتح الباري، جـ)، �س78).  -3
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العلم  رفع  اأحاديث  العلماء  حمل  ولذلك  اجلاهلني..«))).  وتاأويل  املبطلني، 
على اآخر الزمان، وقالوا اإن رفعه من عالمات ال�ساعة)2)، وهو تف�سري ا�ست�سرايف 
العلم،  حت�سيل  من  الياأ�س  زرُع  �ساأنه  من  مطلقا  العلم  برفع  احلكم  لأّن  اإيجابي؛ 

ه. واحلديث ال�سابق يردُّ
3 - ِح�سن الَوحدة. 

الرتباط  ويف  الإيجابي،  ال�ست�سراف  مقومات  اأهم  من  الإ�سالمية  الوحدة 
تعاىل:  اهلل  يقول  بالإ�سالح،  املوؤثر  الإيجابي  والفعل  الأمة  َوحدة  بني  الوثيق 

ڳ  چ  بعدها:  التي  الآية  يف  يقول  ثم  ڃچ،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 

)اآل  ۀچ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
عمران:03)-04)). 

ومن ال�ست�سراف النبوي يف ذلك ما جاء من التحذير من الختالف املذموم 
  اأن النبي ، الذي يح�سل بني امل�سلمني، كما يف حديث العربا�س بن �سارية
قال: »فاإنه من يع�س منكم ف�سريى اختالفا كثريا..«، ثم اأر�سد اإىل املوقف ال�سليم 
»فعليكم  البدع:  واجتناب  وال�سنة  بالكتاب  العت�سام  وهو  جتاهه،  والإيجابي 
ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين املهديني ع�سوا عليها بالنواجذ، واإياكم وحمدثات 

الأمور فاإن كل بدعة �ساللة«)3).
ال�سنن الكبى للبيهقي عن اإبراهيم بن عبد الرحمن العذري مر�سال، كتاب ال�سهادات، باب الرجل من   -(
اأهل احلديث فيقول كفوا عن حديثه، جـ0)، �س209، والطباين يف  الرجل من  ي�ساأل عن  الفقه  اأهل 
م�سند ال�ساميني، رقم )599)، جـ)، �س344. وقال العالمة ابن الوزير ال�سنعاين )ت740هـ): »الظاهر 
�سحته اأو ح�سنه..«، وقال يف اآخر كالمه بعدما ذكر وجوه تقويته: »فهذه الوجوه مع ت�سحيح اأحمد 
وابن عبد الب وترجيح العقيلي لإ�سناده مع �سعة اطالعهم واأمانتهم يقت�سي جواز التم�سك به«. اهـ من 

الرو�س البا�سم يف الذب عن �سنة اأبي القا�سم، جـ)، �س42ـ44. 
جـ)،  له.  اأحمد  الإمام  ت�سحيح  واأكد  الكثرية،  بطرقه  ال�سعادة  دار  مفتاح  كتابه  القيم يف  ابن  العالمة  وقواه 

�س63)ـ64).
فتح الباري، جـ)، �س78).  -2

�سنن اأبي داود، كتاب ال�سنة، باب يف لزوم ال�سنة، رقم:4607، جـ2، �س0)6. و�سححه الألباين يف   -3
ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم:937، جـ2، �س0)6.
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4 - حرا�سة الدين والقيم:
ومن مقومات ال�ست�سراف الإيجابي حرا�سة الدين والقيم، ومن ال�ست�سراف 
اهلل عنهما، عن  ب�سري ر�سي  بن  النعمان  فعن  ال�سفينة،  النبوي يف ذلك، حديث 
ا�ستهموا  قوم  كمثل  فيها،  والواقع  اهلل  حدود  على  القائم  »مثل  قال:    النبي 
على �سفينة، فاأ�ساب بع�سهم اأعالها وبع�سهم اأ�سفلها، فكان الذين يف اأ�سفلها اإذا 
ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو اأنا خرقنا يف ن�سيبنا خرقا ول نوؤذ 
من فوقنا، فاإن يرتكوهم وما اأرادوا هلكوا جميعا، واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا، 

وجنوا جميعا«))).
5 - قوة الدعاء:

وبالدعاء ن�ست�سرف امل�ستقبل، فن�ستلهم القوة الروحية املنبعثة من اليقني يف 
اهلل والتوكل عليه وح�سن الظن مبجاري اأقداره، يقول النبي : »ادعوا اهلل واأنتم 

موقنون بالإجابة، واعلموا اأن اهلل ل ي�ستجيب دعاًء من قلب غافٍل لٍه«)2).
ويف ا�ستقبال الغد بان�سراح ون�ساط وقوة يعلمنا النبي  اأن نقول: »اللهم 
ين،  َلِع الدَّ اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز والك�سل، والبخل واجلنب، و�سِ

وَغَلَبة الرجال«)3).
والتوكل  بالر�سى  الأقدار  من  لنا  اهلل  يختاره  ما  ن�ستقبل  ال�ستخارة  وبدعاء 

والعزم.

)-  �سبق تخريجه.
، رقم: 3479 ،  النبي   باب جامع الدعوات عن  اأبواب الدعوات عن ر�سول اهلل  �سنن الرتمذي،   -2
يف  الألباين  وح�ّسنه  الوجه.  هذا  من  اإل  نعرفه  ل  غريب  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال  �س7)5،  جـ5، 

ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم: 594، جـ2، �س)4).
�سحيح البخاري، عن اأن�س ، كتاب اجلهاد وال�سري، باب من غزا ب�سبي للخدمة، رقم: 2736 ، جـ3،   -3

�س059).
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رابعا: خ�سائ�ض ال�ست�سراف الإيجابّي يف ال�ّسّنة الّنبوّية.
ر بالإميان بالق�ساء والقدر والّر�سى بهما. اأ – ا�ست�سراف موؤطَّ

اإن امل�ستقبل لي�س كّله قدرا غالبا، حمتوم الوقوع على الإن�سان، واإمنا هناك 
عليها،  املبا�سر  التاأثري  وله  فيها  فاعلة  يد  لالإن�سان  يكون  القدر  من  وا�سعة  م�ساحة 
يا  فقلت:    اهلل  ر�سول  �ساألت  قال:  اأبيه  عن  خزامة  اأبي  حديث  هذا  اإىل  يرمز 
ر�سول اهلل اأراأيت رًقى ن�سرتقيها ودواًء نتداوى به وتقاًة نتقيها، هل ترد من قدر اهلل 

�سيئا؟ قال: »هي من قدر اهلل«))).
وقول عمر  لأبي عبيدة  يوم ناق�سه يف الفرار من الطاعون: »نفر من 
قدر اهلل اإىل قدر اهلل..«، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبا - قال: 
اإن عندي يف هذا علما، �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »اإذا �سمعتم به باأر�س فال 
تقدموا عليه، واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه«، قال: فحمد اهلل 

عمر ثم ان�سرف«)2).
ويف الر�سى بالقدر يُروى حديُث اأُبّي بن كعب ، »ولو اأنفقت مثل اأحد 
ذهبا يف �سبيل اهلل ما قبله اهلل منك حتى توؤمن بالقدر وتعلم اأن ما اأ�سابك ل يكن 

ليخطئك واأن ما اأخطاأك ل يكن لي�سيبك«)3).
نن الإلهية ل الّتكّهنات الغيبّية. ب – ا�ست�سراف َوفق ال�سُّ

بليغ يعلمنا من  ا�ست�سرايف  اإىل هذا حديث تداعي الأمم، وفيه در�س  ويرمز 
 كيف نحلل واقعنا حتليال �سننيا، لن�سل اإىل مكمن اخلطر واأ�سل  النبي  خالله 
الرتمذي، كتاب الطب، باب الرقى والأدوية، رقم:2065، جـ4، �س399. وح�سنه ال�سيخ الألباين، يف   -(

تخريج اأحاديث م�سكلة الفقر للقر�ساوي، رقم:))، �س3).
�سحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، رقم:5397، جـ5، �س63)2.  -2

ال�سل�سلة  الألباين يف  جـ2، �س637، و�سححه  رقم:4699،  القدر،  باب يف  ال�سنة،  كتاب  داود،  اأبو   -3
ال�سحيحة، رقم:2439، جـ5، �س566.
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العّلة لدى الأمة، وهي عّلة نف�سية خلقية، قبل كل �سيء، لي�ست مادية ول اقت�سادية، 
اإنها علة العلل، وداء الأدواء، اإنه الَوَهن الذي دخل الأنف�س، فغريها...))).

الفعل  من  ين�سحبوا  اأن  اختاروا  امل�سلمني  اأن  اإىل  يف�سي  ال�سننّي  والتحليل 
احل�ساري �سيئا ف�سيئا، واأن يرتكوا الفاعلية خل�سومهم، واأن يتحولوا مبرور الوقت 
يف  ثقله  ميلك  ول  والتنامي،  ال�سريورة  على  احلقيقية  القدرة  ميلك  ل  كمٍّ  اإىل 
بدل  التقليد والتباع،  �سادت روح  الإرجائي  املوقف  التحديات.. ومع  جمابهة 
يف  الإ�سالمية  الأمة  و�سعت  طاملا  التي  والإبداع  والجتهاد  التجديد  روح  من 

ال�سدارة..)2).
ج – ا�ست�سراف يقوم على الأمل يف ح�سن العاقبة.

من ركائز عقيدتنا التعلق بالأمل وطرد الياأ�س، والأمل هو حياة النفو�س، وهو 
ت�سكن اجل�سد فتن�سر فيه احلياة، والياأ�س موت لالأرواح، وواأد  التي  اأخو الروح 

للطموح، و�سيق للقلوب وحرج لل�سدور، قال ال�ساعر: 
يََق اْلَعْيـ�َس لول ُف�ْسَحة الأمل)3) اأَُعلُِّل النَّفــْ�َس بـالآمــال اأَْرُقـُبــها * ما اأَ�سْ

القلب  تعلق  فهو  ال�سطالح  يف  اأما  الرجاء،  اللغة  يف  بالأمل  واملق�سود 
بح�سول حمبوب يف امل�ستقبل..)4).

والرجاء غري التمني، والفرق بينهما اأن التمني يكون مع الك�سل، ول ي�سلك 

انظر: ال�سنة م�سدرا للمعرفة واحل�سارة، د. يو�سف القر�ساوي، �س)2).  -(
بحوث  جمموعة  �سمن  خليل،  الدين  عماد  د.  الراهنة،  التحديات  �سوء  يف  الإ�سالم  م�ستقبل  انظر:   -2

بعنوان: م�ستقبل الإ�سالم، �س)32ـ322. بت�سرف ي�سري.
خزانة الأدب وغاية الأرب، لبن حجة احلموي، تقي الدين اأبي بكر علي بن عبد اهلل احلموي الأزراري،   -3

جـ)، �س87).
اأبي اإ�سماعيل احل�سني بن علي بن حممد بن عبد ال�سمد،  والبيت من ق�سيدة لمية العجم، للطغرائي   -
انظر:  �سنة 3)5هـ.  تويف  بالأ�ستاذ.  ينعت  كان  الكتاب،  الوزراء  من  �ساعر،  الأ�سبهاين،  الدين،  موؤيد 

الأعالم للزركلي، جـ2، �س246.
انظر: التعريفات للجرجاين، �س46).  -4
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ب�ساحبه طريق اجلد والجتهاد، والرجاء يكون مع بذل اجلهد وح�سن التوكل))).
وتُعلي  القلوب  تنع�س  ال�ساحلني،  اهلل  لعباد  ب�سائر جمة  وال�سنة  القراآن  ويف 

الهمم، وتذّكر بالفرج بعد ال�سدة وبالي�سر بعد الع�سر، كما قال تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋچ )ال�سرح:6-5).

والنظر اإىل امل�ستقبل بروح الأمل فري�سة اإلهية، والجنرار مع الياأ�س والقنوط 
مع�سية كبرية، وذلك من اأخالق الكافرين، ومن ال�سالل عن احلق: چ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چچ )احلجر:56).

واإن النفو�س ال�سغرية التي تعلقت بالنعم واألفت التقّلب يف الرخاء، �سرعان 
اأ�سيبت ب�سيق  اأو  العي�س  ابتليت ب�سظف من  اإذا ما  اأعينها امل�ستقبل،  يُظِلم يف  ما 
قال  الأحوال،  تبديل  يف  املنعم  عوائد  وتن�سى  الياأ�س،  يف  فتغرق  �َسَعة،  بعد 
ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چڃ  تعاىل: 

)الروم:36).
ويف �سّنة ر�سول اهلل  و�سريته مواقف وتوجيهات، يربينا بها على العت�سام 

بالأمل وح�سن الظن باهلل الذي بيده اأحداث امل�ستقبل.
يف  اأمُله  فيعُظم  اإيجابيا،  ا�ست�سرافا  امل�ستقبل  ي�ست�سرف    اهلل  ر�سول  كان 
له  ملا رّده قومه واأنكروا دعوته، وقال  ح�سول اخلري ولو كان م�ستبعدا؛ ولذلك 
بل   : النبي  قال  الأخ�سبني؟  عليهم  اأطبق  اأن  �سئت  اإن  »يا حممد  اجلبال:  ملك 

اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�سالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�سرك به �سيئا«)2).
وا�ستكوا  املعول،  فيه  ياأخذ  ل  حجٌر  اخلندق  حفر  يف  لل�سحابة  عر�س  وملا 

انظر: تهذيب مدارج ال�سالكني لبن القيم، هذبه عبد املنعم �سالح العلي العزي، جـ)، �س476.  -(
�سحيح البخاري، عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، كتاب بدء اخللق، باب اإذا قال اأحدكم اآمني واملالئكة يف   -2
اأذى   من  النبي  لقي  ما  باب  ال�سماء ، رقم:3059، جـ3، �س80)). وم�سلم، كتاب اجلهاد وال�سري، 

امل�سركني واملنافقني، رقم:795)، جـ3، �س420)، رقم:4754.
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املعول وقال:  واأخذ  ثوبه،  فاألقى    اهلل  ، »جاء ر�سول  اهلل  اإىل ر�سول  ذلك 
ب�سم اهلل، ف�سرب �سربة فك�سر ثلث ال�سخرة، قال: اهلل اأكب، اأعطيت مفاحت ال�سام، 
واهلل اإين لأب�سر ق�سورها احُلمر الآن من مكاين هذا، قال: ثم �سرب اأخرى وقال: 
ب�سم اهلل، وك�سر ثلثا اآخر، وقال: اهلل اأكب، اأعطيت مفاحت فار�س، واهلل اإين لأب�سر 
ق�سر املدائن الأبي�س الآن، ثم �سرب الثالثة وقال: ب�سم اهلل، فقطع احلجر، قال: اهلل 

اأكب، اأعطيت مفاحت اليمن، واهلل اإين لأب�سر باب �سنعاء«))).
ومن عجيب الأمثلة على التعّلق بالأمل حديث اأن�س بن مالك  قال: قال 
يقوم  اأن ل  ا�ستطاع  فاإن  ف�سيلة،  اأحدكم  ال�ساعة وبيد  قامت  »اإن   : اهلل  ر�سول 

حتى يغر�سها فليفعل«)2).
ويف الرجاء يف ال�سفاء يقول النبي : »ما اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �سفاء«)3).
الياأ�س  روح  نقاوم  و»اأن  النفو�س  يف  الأمل  نبعث  اأن  الالزم  احلتم  من  اإنّه 
والنهزامية املميتة التي ت�سيع بني النا�س، اأن ل فائدة، ول اأمل يف تغيري اأو اإ�سالح، 
واأن ما ياأتي اأ�سواأ مما يذهب، فهذه الروح النهزامية منافية ملنطق احلياة التي يعقب 
الذي  الكفاح  ملنطق  ومنافية  اجلدب،  بعد  واخل�سب  الليل،  بعد  النهار  فيها  اهلل 
نه�ست به الأمم، و�سادت به ال�سعوب، وهي قبل ذلك منافية ملنطق الإميان الذي 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  الكفر  دلئل  من  ويعتبه  الياأ�س  يرف�س 

)يو�سف:87)«)4).
جـ8،  رقم: 8807،  اخلندق،  حفر  ال�سري،  كتاب   ، عازب  بن  الباء  عن  للن�سائي،  الكبى  ال�سنن   -(
الأربعة،  ال�سنن  اأ�سحاب  بني  من  الن�سائي  به  تفرد  الأرنوؤوط:  �سعيب  ال�سيخ  املحقق  قال  �س33). 
و�سعفه  حبان  ابن  وثقه  اهلل  عبد  اأبو  ميمون  »وفيه  الزوائد:  جممع  يف  الهيثمي  وقال  عليه.  يعلق  ول 
جماعة، وبقية رجاله ثقات«. رقم: 38)0)، جـ6، �س7)). وح�سنه الألباين يف �سحيح �سنن الن�سائي، 

رقم:76)3، جـ2، �س397-398. مع اختالف يف الرواية.
�سبق تخريجه.  -2

�سحيح البخاري، عن اأبي هريرة، كتاب الطب، باب ما اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �سفاء، رقم: 5354 ، جـ5،   -3
�س)5)2.

هموم امل�سلم املعا�سر، لل�سيخ يو�سف القر�ساوي، �س39)ـ40).   -4
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واإن ما يقدمه امل�سلحون اليوم لإحياء الدين والأمة قد ل يوؤتي ثماره عاجال، 
ولكن الأكيد هو اأنه لن ي�سيع هباًء؛ بل �ستح�سد ثماره الأجيال القادمة. چ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ )التوبة:05)).

د– ا�ست�سراف حل�سارٍة حموُرها الإن�سان.
اأن  ذلك  لالإن�سانية،  عامة  رحمة  للر�سالت،  خامتة  الإ�سالم  دعوة  جاءت 
تتمحور  اإن�سان، فال  الإن�سان من حيث هو  ي�ست�سرف ح�سارة حمورها  الإ�سالم 

حول امل�سلمني وحدهم..
ومن دلئل ذلك اأن اهلل ل يهلك اأّمة الدعوة املحمدية من عذاب ال�ستئ�سال 
للعاملني  رحمة    حممدا  فاأر�سل  قبل،  من  ر�سَلها  بَة  املكذِّ الأمَم  به  عّذب  الذي 
مكّذبيه  على  يق�س  ل  ولذلك  )الأنبياء:07))،  گچ  گ  گ  ک  چک 

ق�ساء عاجاًل؛ بل اأمهلهم واأملى لهم ليخرج منهم من يوؤمن به، كما رجا ر�سول 
اهلل ، ولذلك ملا قالوا: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ەئ  ەئ  چائ  تعاىل:  اهلل  قال  )الأنفال:32)،  ىچ  ى  ې  ې  ې  ې 

.(((.. وئ وئ ۇئچ )الأنفال:33)، وقد ح�سل ما رجاه ر�سول اهلل

اإىل   قال: ».. بعثت  النبي  اأن    ومن ال�سنة حديث جابر بن عبد اهلل، 
النا�س كافة«)2).

اأنا رحمة  اإمنا  اأيها النا�س   نداء عاّما للنا�س كافة، فيقول: »يا  ويوجه النبي 
مهداة«)3).

انظر: التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عا�سور، جـ7، �س52).  -(
م�سجدا  الأر�س  يل  جعلت    النبي  قول  باب  امل�ساجد،  اأبواب  ال�سالة،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -2

وطهورا، رقم: 427، جـ)، �س68).
قال  �س)9،  جـ)،  رقم: 00) ،  الإميان،  كتاب  هريرة،  اأبي  عن  للحاكم،  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك   -3
احلاكم: هذا حديث �سحيح على �سرطهما فقد احتجا جميعا مبالك بن �سعري، والتفرد من الثقات مقبول. 

ووافقه الذهبي يف التلخي�س.
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و�سفائها؟  طهرها  على  القيم  هذه  ع�سرنا  يف  امل�سلمني  غري  عرف  لو  ماذا 
ل�سك اأن رحمة الإ�سالم �ست�سل اإىل �سغاف قلوبهم، وعليه فاإنه يجب األ ينح�سر 
الهم الإ�سالحي يف الإن�سان امل�سلم، بل ينبغي اأن يتحول اإىل هم اإن�ساين، ي�سعى 
وحرب  ال�سعوب،  ا�ستعداء  اإىل  الدعوات  ويرف�س  والت�سامح،  الب  ن�سر  اإىل 

الديانات، و�سدام احل�سارات))).
هـ – ا�ست�سراف لل�سورة احل�سنة الو�سيئة لالإ�سالم يف اأعني الغري.

من ال�ست�سراف الإيجابي اأن ننظر اإىل م�ستقبل الإ�سالم ودعوته، واأن نحر�س 
على بقاء �سمعة الإ�سالم و�سيئة يف اأعني غري امل�سلمني، ترغيبا لهم يف الدخول 

فيه. 
ومما ي�سهد لهذا ال�ست�سراف حديث جابر  »اأن عبد اهلل بن اأبّي املنافق قال: 
لئن رجعنا اإىل املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: األ نقتل يا ر�سول اهلل 
هذا اخلبيث؟ لعبد اهلل، فقال النبي : ل يتحدث النا�س اأنه كان يقتل اأ�سحابه«)2). 
ت�سويهية  اإعالمية  حربا  الإ�سالم  جُنَنِّب  اأن  على  نحر�س  اأن  ينبغي  وباملقابل 
مغر�سة، فكم يفرح خ�سوم الإ�سالم اإذا اأعطاهم امل�سلمون فر�سة لكيل الت�سويهات، 
فيطريون بها يف الآفاق، م�سريين اإىل الإ�سالم وامل�سلمني باأ�سابع التهام. ويكفي 

ما يعانيه الإ�سالم اليوم من ت�سويه اخل�سوم املعاندين..

الإ�سالم،  م�ستقبل  بعنوان:  بحوث  لوؤي �سايف، �سمن جمموعة  روؤية ح�سارية،  الإ�سالم يف  م�ستقبل   -(
�س390ـ)39.

�سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية، رقم:  3330 ، جـ3، �س296). ويف   -2
رواية الإمام م�سلم: قال ر�سول اهلل : »دعوها فاإنها منتنة«، وفيها قال النبي  لعمر: »دعه ل يتحدث 
اأو  ظاملا  الأخ  ن�سر  باب  وال�سلة،  الب  كتاب  م�سلم،  الإمام  اأ�سحابه«. �سحيح  يقتل  اأن حممدا  النا�س 

مظلوما، رقم: 2584، جـ4، �س998).
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خــــامتة

وبعد.. 
فقد بانت لنا �سفحات م�سرقة من ال�ست�سراف الإيجابي يف اخلطاب النبوي 
امل�ستقبلي، الذي يح�سن اأن نعمق فيه الدرا�سة بالتحليل والتعليل، ملعرفة مقا�سده 

واآثاره يف النف�س واملجتمع، ودوره يف بناء ال�سخ�سية امل�سلمة.
وينبغي اأن تقوم هذه الدرا�سة على مبادئ الإ�سالم الكبى وقواعده الكلية 
التي بنيت عليها ال�سريعة الإ�سالمية، حتى ن�سل اإىل الت�سورات ال�سحيحة، ول 
على  �سواء  امل�سلمة  ال�سخ�سية  ببناء  اأخلَّت  التي  واخليالت  الأوهام  اإىل  ننزلق 
مقابلة  املنحرف  الفهم  من  يع�سم  ومما  ال�سلوكي،  وامل�ستوى  املعريف  امل�ستوى 
الأحاديث املنذرة بالأحاديث املب�سرة، لنفهم اخلطاب النبوي على كماله، ولننفي 

عنه ما يبدو من التعار�س الظاهري..
الفكر  طاقات  تعطيل  يف  لل�سنة  الفهم  ل�سوء  اخلطري  الأثر  ندرك  اأن  وينبغي    -
ال�ست�سالمية  والقدرية  التاريخية،  اجلبية  يف  والوقوع  العقل،  ومواهب 
الأ�سباب واملقدمات،  النتائج عن  ما يحدث يف احلا�سر، وف�سل  لتداعيات 

واإقالة تامة لفاعلية الإن�سان امل�سلم واإيجابيته يف احلياة.
واإن مر�س النف�س الواحدة كمر�س الأمة كاملة، وقانون الطب يف النفو�س    -
هو نف�سه قانون الإ�سالح يف املجتمعات، ومن هنا فنحن يف حاجة اإىل قراءة 
�ُسننية لأمرا�س اأمتنا وعالجها، ويف �سنة النبي  من النبوءات ال�سادقة ما 
اأمرا�سنا، كما ي�سمن  تف�سري  النظر والبحث يف  يوفر علينا جهدا عظيما من 
لنا ال�سداد يف اقرتاح العالج لها، اإن نحن اأح�سنا القراءة والتدبر والتحليل 

والتعليل والعتبار.
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يف  ن�سيع  ل  حتى  ال�سنني،  التفكري  على  الرتكيز  اإىل  حاجة  يف  نحن  وكم    -
متاهات الواقع الأليم، وبدل اأن نغرق يف �سخامة امل�سكالت وج�سامة الآلم 
ينبغي اأن نواجهها بعلم وحزم وعزم، وبدل اأن نلعن الظالم نوقد �سمعة كما 

قيل، وتلك هي الإيجابية..
اأهم نتائج البحث:

ال�ست�سراف الإيجابي قيمة اأ�سيلة من القيم احل�سارية الإ�سالمية، وهو فري�سة   -(
الواقع  ويحتمها  ومقا�سده،  وقواعده  الإ�سالم  ن�سو�س  تفر�سها  �سرعية 

الراهن للم�سلمني.
ال�ست�سراف الإيجابّي للم�ستقبل ي�سهم يف اإعادة الت�سكيل الفكري وال�سلوكي    -2
للم�سلمني، ليتوازن مع حركّية الإ�سالم وطبيعته املوؤثِّرة يف �سالح الإن�سان 

- فردا اأو جماعة اأو اأّمة - بو�سفه م�ستخلفا يف الأر�س.
لي�س  الفنت  باإرادته واختياره، واإن وقوع  الإن�سان  اإن من قدر اهلل ما ي�سنعه    -3
�سنن  حتكمه  ما  الفنت  من  اإن  بل  به؛  والر�سى  له  الت�سليم  يتحتم  غالبا  قدرا 

وقوانني، وهو نتائج ملقدمات واأ�سباب داخلة يف تكليف الإن�سان.
ال�ست�سراف الإيجابّي للم�ستقبل يجعلنا نتطّلع ل�سناعة م�ستقبلنا باأيدينا، ول    -4
ننتظر اأن ي�سنعه لنا خ�سومنا واأعداوؤنا، اأو على الأقّل يجعلنا نقّلل من تاأثري 

خ�سومنا فينا.
ينبغي اأن يكون ا�ست�سراف امل�ستقبل باأعني ب�سرية، والتخطيط له باأيٍد خبرية، تفقه    -5

متطلبات املرحلة الزمنية وطبيعة البيئة املكانية، وحاجات الإن�سان يف الواقع.
د لتخطيٍط اإيجابي ي�ستوعب احلاجات الآنّية لأجيال  بال�ست�سراف الإيجابي منهِّ   -6

اأّمتنا.
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ومما ميكن التو�سية به:
قراآنا  ال�سرعية -  الن�سو�س  امل�ستقبلية من وحي  الروؤى  ن�ستمد  اأن  لنا  ينبغي    -(
الإ�سالمية يف  الدرا�سات  ت�سجيع  امل�ستقيم، وينبغي  ال�سليم  بالفهم  و�سنة - 

هذا اجلانب.
نني، من  نني، والتخطيط ال�سُّ العناية برتبية اجليل الإ�سالمي على التفكري ال�سُّ   -2

خالل املناهج التعليمية. 
اأخطر ما يهزم الأمة )دبيب الياأ�س)، واأذكى ما ينه�س بالأمة )روح الأمل)،    -3
ال�سلبية،  روح  مقاومة  على  وتوعيتهم  الأجيال  تربية  تقوم  اأن  يجب  لذلك 

واإذكاء روح الأمل. 
اليوم  الإ�سالمي  عاملنا  حا�سر  تعلو  التي  الكئيبة  ال�سفحة  اإن  نقول:  واأخريا 

�ستمحوها �سفحات م�سرقة م�سيئة، وذاك �ساأن تاريخنا، وتلك �ُسّنة اإلهية، چ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉچ )اآل عمران:40)).

واهلل ويل التوفيق.
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قائـمة امل�صادر واملـراجع

القراآن الكرمي برواية الإمام حف�س.   - (
 - ااملعرفة  دار  الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  الدين،  علوم  اإحياء    – 2

بريوت.
ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي، د. اإليا�س بلكا، كتاب الأمة، العدد    -3
الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  والدرا�سات  البحوث  مركز   ،(26

قطر، ط)، 429)هـ.
الأعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني - بريوت، ط5، 980)م.  -4
الأموال، لأبي عبيد القا�سم بن �سالم )ت224هـ)، حققه وعلق عليه اأبو اأن�س    – 5
�سيد بن رجب، دار الهدي النبوي – م�سر، دار الف�سيلة – ال�سعودية، ط)، 

428)هـ/2007م. 
للن�سر،  �سحنون  دار  عا�سور،  ابن  الطاهر  حممد  لل�سيخ  والتنوير،  التحرير    -6

والتوزيع – تون�س، 997)م.
التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار    -7

الكتاب العربي – بريوت، ط)، 405)هـ.
القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  لأبي  العظيم،  القراآن  تف�سري    -8
للن�سر  طيبة  دار  �سالمة،  حممد  بن  �سامي  حتقيق  )ت774هـ)،  الدم�سقي، 

والتوزيع، ط2، 420)هـ /999)م.
تهذيب مدارج ال�سالكني، لبن القيم، هذبه عبد املنعم �سالح العلي العزي،    -9

موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، ط3، 409)هـ/989)م.
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0)- اجلامع لأحكام القراآن، لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي، 
دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، 405)هـ/985)م.

))- حتى يغريوا ما باأنف�سهم، جودت �سعيد، دار الثقافة للجميع، دم�سق، ط6، 
404)هـ/984)م.

2)- خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة احلموي، تقي الدين اأبي بكر علي بن 
 – الهالل  ومكتبة  دار  �سعيتو،  ع�سام  حتقيق:  الأزراري،  احلموي  اهلل  عبد 

بريوت، ط)، 987)هـ.
بابن قيم  اأيوب الزرعي املعروف  اأبي بكر  3)- الروح، لأبي عبد اهلل حممد بن 

اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، 395)هـ/975)م.
4)- الرو�س البا�سم يف الذب عن �سنة اأبي القا�سم، الإمام العالمة ال�سيد اأبو عبد 
حتقيق  )ت840هـ)،  ال�سنعاين  الوزير  بابن  املعروف  اإبراهيم  بن  حممد  اهلل 
حممد عالء الدين احل�سري، دار الكتب العلمية، ط)، 9)4) هـ / 999)م.
5)- الزهد والرقائق لأبي عبدالرحمن، عبد اهلل بن املبارك بن وا�سح املرزوي، 

حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية - بريوت. 
6)- �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها، حممد نا�سر الدين 

الألباين، مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�س، 995)م.
7)- ال�سنة م�سدرا للمعرفة واحل�سارة، د. يو�سف القر�ساوي، دار ال�سروق - 

القاهرة، ط3، 423)هـ/2002م.
8)- �سنن البيهقي الكبى، لأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيهقي، 
حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز - مكة املكرمة، 4)4)هـ/ 99)م.
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الرتمذي  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي  ال�سحيح،  اجلامع  الرتمذي:  �سنن   -(9
�ساكر  حممد  اأحمد  حتقيق:  – بريوت،  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  ال�سلمي، 

واآخرين.
الأزدي، حتقيق: حممد  ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود،  اأبي  �سنن   -20

حميي الدين عبد احلميد، تعليق كمال يو�سف احلوت، دار الفكر.
)2- �سنن ابن ماجه، لأبي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق وتعليق حممد 

فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر – بريوت.
22- ال�سنن الكبى، لأبي عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي، حتقيق وتخريج 
 – الر�سالة  موؤ�س�سة  الأرنوؤوط،  �سعيب  باإ�سراف  �سلبي،  املنعم  عبد  ح�سن 

بريوت، ط)، )42)هـ / )200م.
الذهبي  قامياز  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  لأبي  النبالء،  اأعالم  23- �سري 
العرق�سو�سي، موؤ�س�سة  نعيم  الأرنوؤوط وحممد  )ت748هـ)، حتقيق �سعيب 

الر�سالة ـ بريوت، ط9، 3)4)هـ.
عبد  بن  خلف  بن  علي  احل�سني  اأبي  بطال،  لبن  البخاري،  �سحيح  �سرح   -24
– الريا�س،  الر�سد  مكتبة  اإبراهيم.  بن  يا�سر  متام  اأبي  وتعليق  �سبط  امللك، 

ط)، 2000م.
25- �سرح النووي على �سحيح م�سلم، امل�سمى: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن 
الرتاث  اإحياء  دار  النووي،  مري  بن  �سرف  بن  يحيى  لأبي زكريا  احلجاج، 

العربي – بريوت، ط2، 392)هـ.
26- �سحيح البخاري، وهو اجلامع ال�سحيح املخت�سر، لأبي عبد اهلل حممد بن 
كثري،  ابن  دار  البغا،  ديب  م�سطفى  د.  حتقيق  اجلعفي،  البخاري  اإ�سماعيل 
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اليمامة - بريوت، ط3، 407)هـ / 987)م.
املكتب  الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  وزيادته،  ال�سغري  اجلامع  27- �سحيح 

الإ�سالمي – بريوت، ط3، 408)هـ/988)م.
28– �سحيح �سنن الن�سائي، حممد نا�سر الدين الألباين، مكتبة املعارف، الريا�س، 

ط)، 9)4)هـ/998)م.
29- �سحيح م�سلم بن احلجاج، اأبي احل�سني الق�سريي الني�سابوري، حتقيق حممد 

فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 
30- عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، لأبي الطيب حممد �سم�س احلق العظيم 

اآبادي، دار الكتب العلمية – بريوت، ط2، 5)4)هـ. 
بن حجر  بن علي  اأحمد  الف�سل  البخاري، لأبي  الباري �سرح �سحيح  فتح   -3(

الع�سقالين ال�سافعي، دار املعرفة - بريوت، 379)هـ.
32- يف الطريق اإىل اهلل الكتاب الثالث )التوكل)، د. يو�سف القر�ساوي، مكتبة 

وهبة - القاهرة، ط)، 6)4)هـ/995)م.
– الأردّن، ط3)،  النفائ�س  الأ�سقر، دار  �سليمان  الق�ساء والقدر، د. عمر   -33

425)هـ/2005م.
34- كيف نتعامل مع ال�سنة - معال و�سوابط - د. يو�سف القر�ساوي، تقدمي اأ. د. 
طه جابر العلواين، من�سورات دار الكتب - مطابع املطبوعات اجلميلة - اجلزائر.

35- كيف نفهم الإ�سالم، ال�سيخ حممد الغزايل، طبعة دار الكتب، اجلزائر.
36- ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�سري، ط)، دار �سادر 

– بريوت.
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37- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي 
املتوفى �سنة 807هـ، طبعة دار الفكر، بريوت، طبعة 2)4)هـ/992)م.

احلليم  بن عبد  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  38- جمموع 
بن عبد ال�سالم بن تيمية احلراين الدم�سقي )ت728هـ)، حتقيق عبد الرحمن 

حممد قا�سم العا�سمي النجدي احلنبلي، مكتبة ابن تيمية ـ الريا�س.
39- مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، لأبي عبد اهلل حممد 
بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، املعروف بابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد حامد 

الفقي، دار الكتاب العربي - بريوت، ط2، 393)هـ/ 973)م. 
40- امل�ستدرك على ال�سحيحني، لأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم الني�سابوري، 
حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأوىل، 

))4)هـ /990)م. ومع الكتاب تعليقات الذهبي يف التلخي�س.
)4- م�ستقبل الإ�سالم، جمموعة بحوث ملجموعة من العلماء واملفكرين، �سادرة 

عن دار الفكر - دم�سق، ط)، 425)هـ/2004م.
موؤ�س�سة  واآخرين،  الأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�سند   -42

الر�سالة – بريوت، ط2، 420)هـ - 999)م.
43- م�سند الدارمي املعروف ب�سنن الدارمي، لأبي حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن 
الدارمي، حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد الداراين، دار املغني، ال�سعودية، ط)، 

)42)هـ/2000م.
الطباين،  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  القا�سم  لأبي  ال�ساميني،  44- م�سند 
ط)،  – بريوت،  الر�سالة  موؤ�س�سة  ال�سلفي،  املجيد  عبد  بن  حمدي  حتقيق: 

405)هـ/984)م.
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45– م�سكاة امل�سابيح، ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب التبيزي، حتقيق حممد نا�سر 
الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي – بريوت، ط3، 405)هـ / 985)م.

46- م�سكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم، للدكتور يو�سف القر�ساوي، تخريج 
حممد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي – بريوت، ط)، 405) هـ/ 

984)م.
اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي اللخمي الغرناطي  47- املوافقات يف اأ�سول الفقه، 

املالكي، حتقيق عبد اهلل دراز، دار املعرفة – بريوت.
48- املعجم الأو�سط، لأبي القا�سم �سليمان بن اأحمد الطباين، حتقيق: طارق بن 
احلرمني -  دار  احل�سيني،  اإبراهيم  بن  املح�سن  و عبد  بن حممد،  اهلل  عو�س 

القاهرة، 5)4)هـ. 
اأبي احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا،  49- معجم مقايي�س اللغة، لبن فار�س، 
حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر، طبع �سنة 399)هـ - 979)م.

50- مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور ولية العلم والإرادة، اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر 
اأيوب الزرعي، املعروف بابن القيم )ت)75هـ)، دار الكتب العلميةـ  بريوت.

�سهل  بن  جعفر  بن  حممد  بكر  لأبي  الأخالق  مكارم  كتاب  من  املنتقى   -5(
ْلفي  ال�سِّ حممد  بن  اأحمد  طاهر  اأبي  احلافظ  انتقاء  )ت327هـ)،  اخلرائطي، 
الفكر - دم�سق،  بدير، دار  الأ�سبهاين، حتقيق حممد مطيع احلافظ، غزوة 

ط)، 406)هـ/986)م.
52- هموم امل�سلم املعا�سر، د. يو�سف القر�ساوي، طبعة دار ال�سهاب – باتنة، اجلزائر.

- انتهى بحمد اهلل تعاىل-



النظرة الإيجابية للم�ستقبل 
يف ال�سنة النبوية

واأثرها يف تقدم الفرد واملجتمع

�أ.د. حممد زرمان
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية/جامعة باتنة، اجلزائر
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P

مقدمة

يتوقع  الذي  ال�سليم،  الإيجابي  التفكري  للم�ستقبل من  الإيجابية  النظرة  تن�ساأ 
اخلري يف الأحداث احلرجة وامللمات ال�سعبة، وي�ستجمع القوى للبحث عن احلل 
الأن�سب، واإيجاد املخرج بالرتكيز على اجلوانب الإيجابية يف احلالة، بدل الرتكيز 
على اجلوانب ال�سلبية فيها. والنظرة الإيجابية للم�ستقبل هي طريق النجاح و�سبيل 
اخل�سوع  يربر  الذي  ال�ست�سالمي  النهزامي  ال�سلبي  التفكري  ويقابلها  التوفيق، 
احلا�سر  ويف�سد  الهمم،  ويقتل  العزائم  ويثبط  احلقري،  بالواقع  والر�سا  واخلنوع 

وامل�ستقبل.
وللنظرة الإيجابية للم�ستقبل اأثرها العظيم على �سلوك الفرد وتوجه املجتمع، 
فمنها ين�ساأ الأمل الذي يعطي لالإن�سان الطاقة النف�سية التي تعينه على حتمل �سغوط 
اأهدافه  لتحقيق  الأمام  اإىل  به  وتدفع  التحديات  مواجهة  على  وحتمله  الواقع، 
وتغيري اأو�ساعه، وحتفظ له توازنه العقلي والنف�سي الذي يتيح له التفكري باعتدال 
واطمئنان، ومنها ت�ستمد الأمم واملجتمعات القدرة على ال�سمود ومدافعة عوامل 
التم�سك  على  وتعينها  بالتفاوؤل  ومتلوؤها  والإذابة،  امل�سخ  وحماولت  ال�ستالب 
باأهداب الأمل، وحتفزها للعمل بجد لتغيري اأو�ساعها نحو الأح�سن، وجتاوز مرحلة 
الذلة والهوان بنجاح. فحينما نتوقع الأف�سل فاإن هذا ال�سعور يخرج من اأعماق 
فتتفجر  فيها؛  الكامنة  الإيجابية  القوى  ويثري  فيها،  ما  اأح�سن  واملجتمعات  الذات 

طاقاتها وتتاأهب للمواجهة والعمل وهي يف اأوج عطائها وقمة طموحها.
تعلق  �سواء  ف�سيح،  ميدان  الكرمي  القراآن  يف  للم�ستقبل  الإيجابية  وللنظرة 
كتابه  يف  تعاىل  اهلل  يوجه  لالأفراد:  فبالن�سبة  والأمم،  باجلماعات  اأم  بالأفراد  الأمر 
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العزيز نداًء رحيًما لعباده الذين �سلوا الطريق وظلموا اأنف�سهم، بانتهاك املحرمات 
واإتيان املعا�سي، حتى �سجت فطرتهم وا�ستيقنوا الهالك فيقول لهم: چ ۀ ۀ 
ۆچ  ۆ    ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]الزمر:53[. بل اإنه ميد لهم يف م�ساحة الأمل، ويعدهم وعدا �سادقا اإن هم اأنابوا 
اإىل ال�سراط امل�ستقيم، فاإن كل ما اقرتفوه من ال�سيئات �سيبدل لهم ح�سنات زيادة 

چ  چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وكرمه  ف�سله  من 
اهلل  فيقطع  والأمم  اجلماعات  واأما   ،)77 )الفرقان:  ڍچ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ 
على نف�سه وعدا �سادقا ل يتخلف ملن يبذل اجلهد يف ن�سر اخلري والدعوة اإىل اهلل، 

واإعمار الأر�ض، واإقامة احلق والعدل وال�سرب على ال�سدائد بالن�سر املوؤزر: چ ڤ 
ڤ ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ ڃ چ 
ژڑ  ژ    ڈ  ڈ    ڎ   ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چ  چ  چ 

ڑ ک ک  ک ک گ گ   چ )النور: 55(.

النبوية فقد كانت يف جميع جوانبها القولية والفعلية والتقريرية،  اأما ال�سنة 
وت�ستنه�ض  غر�سا،  املتعبة  النفو�ض  يف  الأمل  وتغر�ض  الإيجابي  للتفكري  توؤ�س�ض 
مهما  بتفاوؤل  احلياة  ا�ستقبال  اإىل  وتدعو  واعد،  وم�ستقبل  م�سرق  غد  يف  الهمم 
اإىل  امللحة  الدعوة  هذه  اأمارات  ومن  الكروب.  وا�ستدت  اخلطوب  عظمت 
التفاوؤل والإيجابية اأن الإ�سالم يَُجبُّ ما قبله؛ لكي ل يبقى املوؤمن اأ�سري الإح�سا�ض 
القاتل بذنوبه التي ارتكبها قبل اأن يعرف احلق وياأوي اإليه، واأن باب التوبة مفتوح 
كفارة  ذنب  لكل  واأن  يغرغر،  مل  ما  وجهه  يف  يغلق  ل  م�سيء  وكل  �ساٍلٍ  لكل 
اهلل جل جالله  واأن  اأمته،  به  ينفع  اجتماعي  اأو عمل  نف�سه  بها  يزكي  عبادات  من 
الإن�سان حمافًظا على  ليظل  عليه،  فاأتوَب  تائب  من  ينادي هل  ليلة  ينزل يف كل 
النظرة الإيجابية للم�ستقبل، فال يتعرث يف اأخطائه، ول يتوقف ن�ساطه ب�سبب هفواته 
وغفالته. واإذا زلت به قدمه اأو اأخطاأ التقدير فال ي�ست�سلم للندم، بل ير�سى مبا قدر 
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 ِ اهلل وي�ستاأنف احلياة بروح را�سية طموحة: »اْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك َوا�ْسَتِعْن ِباهللهَّ
ُ َوَما  َر اهللهَّ نيِّ َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن ُقْل َقدهَّ ابََك �َسْيٌء َفاَل تَُقْل لَْو اأَ َوَل تَْعَجْز َفاإِْن اأَ�سَ

ْيَطاِن«))(. �َساَء َفَعَل َفاإِنهَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل ال�سهَّ
وبالن�سبة للجماعات واملجتمعات، مد الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم للم�سلمني 
ف�سحة الأمل مًدا، ور�سخ مبداأ التفاوؤل بينهم وهم يف اأ�سد حالت الإحباط واحلرج. 
ففي اأوج املحنة التي كانت تع�سف بالع�سبة امل�سلمة القليلة التي كانت حتت�سن مبادئ 
الدين اجلديد، وعوامل الفناء ترتب�ض بهم من كل جانب، يقف ر�سول اهلل  و�سط 
اِكُب ِمْن  نهَّ َهَذا اْلأَْمَر َحتهَّى يَ�ِسرَي الرهَّ ِ لَيُِتمهَّ اأ�سحابه مق�سًما باهلل ومعلًنا لهم يف كل ثقة: »َواهللهَّ
ْئَب َعَلى َغَنِمِه َولَِكنهَُّكْم تَ�ْسَتْعِجُلوَن«))(،  َ اأَْو الذيِّ َرَمْوَت َل يََخاُف اإِلهَّ اهللهَّ ْنَعاَء اإىَِل َح�سْ �سَ
فتنتع�ض النفو�ض بالآمال، وتخف وطاأة ال�سغوط، وتتجدد م�سادر الطاقة، ومتتلئ 
اأمره يف عدم ال�ستعجال واحرتام  بالإميان بوعد اهلل ال�سادق، وميتثلون  القلوب 
ال�سنن الكونية التي تتحكم يف التغريات الكربى التي تقلب اأو�ساع املجتمعات وتغري 
م�سار تاريخ الإن�سانية. ويف غزوة الأحزاب عندما زلزل املوؤمنون زلزاًل �سديًدا، 
وبلغت القلوب احلناجر، وحا�سرهم امل�سركون من كل مكان، ونق�ض اليهود العهد 

وهددوا املجتمع امل�سلم الفتي وطعنوه يف الظهر، ون�سر املنافقون الأراجيف چڱ 
نزل  )الأحزاب: ))(  ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہچ 
امل�سلمني،  اأعيت  التي  ال�سخرة  ليزيل  اخلندق  اإىل  متعًبا  جائًعا    اهلل  ر�سول 
بكنوز  والثانية  فار�ض  بكنوز  الأوىل  يف  امل�سلمني  ب�سر  �سربات،  ثالث  ف�سربها 
قي�سر والثالثة مبفاتيح اليمن، فا�ستقرت النفو�ض اخلائفة، وتعالت على الواقع بكل 
اإكراهاته و�سلبياته وا�ست�سرفت الغد املاأمول، ووطنت نف�سها على ال�سرب والتحمل 

حتى تنجلي الغمة ويزول الكرب.

�سحيح م�سلم. كتاب القدر. باب يف الأمر بالقوة وترك العجز وال�ستعانة باهلل. رقم 6)48.   -(
�سحيح البخاري. كتاب املناقب. باب عالمات النبوة يف الإ�سالم. رقم 3343.  -(
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العربية،  اجلزيرة  اأنحاء  يف  انت�ساره  الإ�سالم  يكمل  مل  الذي  الوقت  ويف 
يحدث ر�سول اهلل  اأ�سحابه باأن هذا الدين �سي�سمل الأر�ض كلها، وي�سل اإىل 
ُ بَْيَت َمَدٍر  ْيُل َوالنهََّهاُر، َوَل يرَْتُُك اهللهَّ م�سارقها ومغاربها: »لَيَْبُلَغنهَّ َهَذا اْلأَْمُر َما بََلَغ اللهَّ
ُ ِبِه اْلإِ�ْساَلَم،  ا يُِعزُّ اهللهَّ يَن ِبِعزيِّ َعِزيٍز اأَْو ِبُذليِّ َذِليٍل، ِعزًّ ُ َهَذا الديِّ َوَل َوبٍَر، اإِلهَّ اأَْدَخَلُه اهللهَّ
ُ ِبِه اْلُكْفَر«))(، وفيه اإحياء لآمال الأمة وجتديد لعزماتها؛ حتى ل يت�سلل  َوُذلًّ يُِذلُّ اهللهَّ
اأبنائها عندما تدور عليهم الدوائر ويتنكر لهم الزمان، فيظلون  الياأ�ض اإىل قلوب 
يحيون بهذا الأمل، يتلم�سون يف �سوئه اأخطاءهم في�سححونها، ومواطن اخللل 
يهيئوا  حتى  بقوة،  فياأخذونها  والعزة  النهو�ض  وو�سائل  في�سدونها،  والق�سور 
لأنف�سهم قاعدة �سليمة نحو هذا الأمل البعيد الذي ر�سمه لهم نبيهم الكرمي. ول 
اليد  ونف�ض  الأمة  نعي  تتورع عن  التي ل  والإحباط  الياأ�ض  لدعاوى  ي�ست�سلمون 
ُجُل َهَلَك النهَّا�ُض َفُهَو  منها اقتداء بقول ال�سادق عليه ال�سالة وال�سالم: »اإَِذا َقاَل الرهَّ

ْفِع«))(. ِب اأَْو اأَْهَلُكُهْم ِبالرهَّ اأَْهَلُكُهْم. َقاَل اأَبُو اإِ�ْسَحَق َل اأَْدِري اأَْهَلَكُهْم ِبالنهَّ�سْ
وعلى الرغم من اأحاديث الفنت وافرتاق الأمة اإىل فرق، اإل اأن النبي الكرمي 
�ساأفتهم  ي�ستاأ�سل  عدًوا  بذنوبهم  عليهم  ي�سلط  األ  وعده  قد  ربه  باأن  اأمته  ب�سر 
عن  نك�سوا  ما  بقدر  والعذاب  العنت  من  �سي�سيبهم  واإمنا  بي�ستهم،  وي�ستبيح 
واجباتهم وتخلوا عن حبل اهلل املتني، وهناك دائًما بقعة �سوء تبعث الأمل وت�سد 
قيام  اإىل  اأ�سحابها بال كلل ول ملل ل ي�سرهم من خذلهم  الياأ�ض ويعمل  اأمواج 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم اأَْو َخالََفُهْم،  رُّ ِ، َل يَ�سُ ِتي َقاِئَمًة ِباأَْمِر اهللهَّ ال�ساعة: »َل تََزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُمهَّ
وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وقال  النهَّا�ِض«)3(،  َعَلى  َظاِهُروَن  َوُهْم   ِ اهللهَّ اأَْمُر  يَاأِْتَي  َحتهَّى 

م�سند الإمام اأحمد بن حنبل. اأحمد بن حنبل. كتاب م�سند ال�ساميني. باب حديث متيم الداري. رقم   -(
6344). ورواه احلاكم يف امل�ستدرك. رقم 6)83. ج 4. �ض 477، وقال: هذا حديث �سحيح على 

�سرط ال�سيخني ومل يخرجاه. و�سححه الألبان يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم 3. ج ). �ض )3. 
�سحيح م�سلم. كتاب الرب وال�سلة والآداب. باب النهي عن قول هلك النا�ض. رقم 4755.  -(

�سحيح م�سلم. كتاب الإمارة. باب قوله ل تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على احلق. رقم 3548.  -3
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لُُه َخرْيٌ اأَْم اآِخُرُه«))(. ِتي َمثَُل امْلََطِر َل يُْدَرى اأَوهَّ »َمثَُل اأُمهَّ
وتهدف هذه الورقة اإىل حتديد الأبعاد والدللت التي حتملها النظرة الإيجابية 
التاريخ  الإن�سانية عرب  التجربة  الإيجابية يف  النظرة  اأهمية هذه  وبيان  للم�ستقبل، 
ودورها يف تطور املجتمعات وازدهارها، وا�ستجالء معاملها يف ثنايا القراآن الكرمي 
الإيجابية  للنظرة  النبوي  للتاأ�سي�ض  الأنبياء والر�سل ،والتطرق  وبخا�سة يف حياة 
اآثارها على م�ستوى الفرد، ثم على م�ستوى املجتمع والأمة  للم�ستقبل، ودرا�سة 

يف ال�سنة النبوية، ونختم البحث باأهم النتائج والتو�سيات.
وقد ق�سمت البحث اإىل اأربعة حماور، تطرقت يف املحور الأول اإىل الأبعاد 
الثان  املحور  يف  وبينت  للم�ستقبل،  الإيجابية  النظرة  تكت�سيها  التي  والدللت 
عن  للحديث  الثالث  املحور  وخ�س�ست  الإن�سانية،  التجربة  يف  واآثارها  اأهميتها 
والأعلى  الأول  امل�سدر  باعتباره  الكرمي  القراآن  يف  الإيجابية  للنظرة  التاأ�سي�ض 
يف  للم�ستقبل  الإيجابية  النظرة  معامل  لدرا�سة  الرابع  املحور  واأفردت  للهداية، 
خم�سة  اإىل  املحور  هذا  ق�سمت  وقد  الفرد،  يف  واأثرها  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة 
مباحث، تناولت يف املبحث الأول بناء الثقة بالذات، ويف املبحث الثان التوبة 
الوقت  يف  املتاحة  الإمكانات  ا�ستثمار  الثالث  املبحث  ويف  وجتديدها،  ال�سادقة 
اخلام�ض  املبحث  ويف  باهلل،  الظن  وح�سن  الدعاء  الرابع  املبحث  ويف  املنا�سب، 
م�سوؤولية الإن�سان عن �سناعة امل�ستقبل. اأما املحور اخلام�ض والأخري فقد خ�س�سته 
للنظرة الإيجابية للم�ستقبل يف ال�سنة النبوية واأثرها يف املجتمع والأمة، وق�سمته 
بدوره اإىل اأربعة مباحث، تناولت يف املبحث الأول النظرة الإيجابية للم�ستقبل 
ال�سنن. الرتمذي.كتاب الأمثال عن ر�سول اهلل. باب مثل ال�سلوات اخلم�ض. رقم 795). قال الرتمذي:   -(
هذا حديث ح�سن غريب. واأخرجه اأحمد يف م�سنده. كتاب باقي م�سند املكرثين. باب م�سند اأن�ض بن 
مالك. رقم 878)). وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ج7، �ض6: حديث ح�سن له طرق قد يرتقي 
بها اإىل ال�سحة. ورواه ابن حبان يف �سحيحه باب ذكر اأوهم من مل يحكم �سناعة احلديث اأن اآخر هذه 
الأمة يف الف�سل كاأولها. ج 6). �ض 09)، رقم 6))7. وذيله �سعيب الأرناوؤوط بقوله: حديث ح�سن 

ب�سواهده.
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الإيجابية  النظرة  الثان  املبحث  ويف  الكربى،  النت�سارات  حتقيق  يف  واأثرها 
للم�ستقبل واأثرها يف جتديد الدين واإحيائه، ويف املبحث الثالث النظرة الإيجابية 
للم�ستقبل واأثرها يف توخي احلذر واحليطة، ويف املبحث الرابع النظرة الإيجابية 
للم�ستقبل واأثرها يف بث الأمل و�سحذ العزائم، وختمت البحث بخامتة خل�ست 

فيها اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها، واأتبعتها بجملة من التو�سيات. 
وياأتي هذا البحث يف وقت تعي�ض فيه الأمة و�سًعا حرًجا للغاية، وتتعر�ض فيه 
ل�سغوط قا�سية داخلية وخارجية تكاد ت�سحقها حتت ثقلها. فعلى اجلبهة الداخلية ما 
زالت الأمة تعان منذ وقت طويل من اآثار التخلف، وما ي�ستتبعه من اآفات اجلهل 
اأثقال  حتت  وترزح  والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  والتبعية  والفقر  واملر�ض 
الآفات الجتماعية والف�ساد القت�سادي، وعلى اجلبهة اخلارجية تواجه الأمة غول 
وطيها  والب�سرية،  املادية  ومواردها  مقدراتها  برهن  يهدد  الذي  املتوح�ض  العوملة 
حتت جناحه العمالق، م�ستفيًدا من حتكمه التام يف ثمار الثورة التكنولوجية التي 
اأ�سوات من هنا وهناك، تبث الوهن يف النفو�ض  اأ�سلمت له قيادها. وقد تعالت 
وتن�سر م�ساعر الياأ�ض والقنوط، وتر�سم �سورة �سوداوية للم�ستقبل يف ظل نظام 
عاملي متنفذ ومتغطر�ض، فكان لزاًما اأن نذكر مبا انطوت عليه ال�سنة النبوية ال�سريفة من 
توجيهات واإر�سادات، حتث امل�سلم على عدم ال�ست�سالم لالأمر الواقع، و�سرورة 
مواجهة م�ساعب احلياة وم�سائبها بال�سرب والتجلد والعمل الدائب املتفان الذي 
ل يتوقف، وح�سن الظن باهلل يف اأن العاقبة للموؤمنني والن�سر والتمكني لهذه الأمة 
الكرمية، واأن جنلي للناعقني بنعي الأمة واملتنبئني باندثارها، اأن ال�سنة املطهرة قد 
بينت بو�سوح ل لب�ض فيه، اأن ما نعي�سه اليوم لي�ض �سوى مرحلة انتقالية تدفع فيها 
الأمة ثمن اأخطائها وانحرافاتها، و�ستاأتي بعدها مراحل اأكرث حزًما وح�سًما ي�ستعيد 
فيها امل�سلمون زمام الأمور وي�سنعون التاريخ وي�سطرون اأحداثه باأفعالهم، بعد اأن 

يتخل�سوا من اأمرا�سهم الداخلية وي�ستعدون خلو�ض احلياة بروح جديدة.
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درا�سات  عليها  الطالع  من  متكنت  التي  واملظان  املراجع  �سمن  اأجد  ومل 
�سابقة تناولت هذا املو�سوع بالطريقة التي عاجلتها به. 

اأول: النظرة الإيجابية للم�ستقبل: الأبعاد والدللت.
لقد �ساءت اإرادة اهلل اأن يتميز الإن�سان دون �سائر املخلوقات الأخرى بالقدرة 
على �سنع اأفعاله، واأن يتفرد عنها بهذه احلرية املطلقة التي تتيح له اأن يختار مبلء 
املبداأ  ويعتنق  �سوابا،  يراه  الذي  ال�سبيل  احلياة  يف  ي�سلك  واأن  ي�ساء،  ما  اإرادته 
الذي ير�سي عقله ووجدانه، ومن ثَمهَّ يتحمل م�سوؤولية اأقواله واأفعاله واآثاره يف 
النا�ض ويف الأر�ض. وهذا هو جوهر الأمانة التي ت�سدى حلملها منذ فجر التاريخ. 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعاىل:  قال 
ائ  ەئەئ وئ وئ     ۇئ  چ )الأحزاب:)7(: »اأمانة الإرادة، اأمانة املعرفة الذاتية، 

وهي  اهلل،  خلق  من  كثري  على  الإن�سان  هذا  ميزة  وهي  اخلا�سة..  املحاولة  اأمانة 
مناط التكرمي الذي اأعلنه اهلل يف املالأ الأعلى...فاخت�سا�ض الإن�سان بحمل الأمانة، 
وي�سل  بنف�سه،  ويعمل  بنف�سه،  ويهتدي  بنف�سه،  يعرف  اأن  عاتقه  على  واأخذه 

بنف�سه..هذا كان، ليتحمل عاقبة اختياره، وليكون جزاوؤه من عمله«))(.
ف�سنع التاريخ واإعمار الأر�ض وبناء احل�سارة متوقف على حركة الإن�سان؛ 
لأنه املخلوق الوحيد الذي ميتلك قوة التغيري والقدرة على الإنتاج: »فاإذا حترك 
الإن�سان حترك املجتمع والتاريخ، واإذا �سكن الإن�سان �سكن املجتمع والتاريخ«))(، 
فما�سي الإن�سان وحا�سره وم�ستقبله من �سنع يده، ومن ثمرات تفكريه و�سعيه، 
هو الذي ي�سكل مالمح هذه الأبعاد الثالثة بناء على ت�سوراته واعتقاداته ومعارفه 
ق�ست  »فقد  الطاقات:  ويوجه  الأحداث  ي�سنع  واقعي  �سلوك  اإىل  تتحول  التي 
م�سيئة اهلل وجرت �سنته، اأن ترتتب م�سيئته بالب�سر على ت�سرف هوؤلء الب�سر، واأن 

يف ظالل القراآن. �سيد قطب. مج 5. �ض 885).   -(
تاأمالت. مالك بن نبي. �ض 5)).   -(
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اإىل  ـ  يحمل  وهو  ب�سلوكهم...  ال�سنة  لهذه  تعر�سهم  على  بناء  �سنته  فيهم  تنفذ 
جانب التبعة ـ دليل التكرمي لهذا املخلوق الذي اقت�ست م�سيئة اهلل اأن يكون هو 
:»ُكلُّ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  لقوله  م�سداًقا  فيه«))(  اهلل  مل�سيئة  التنفيذ  اأداة  بعمله 
كادح  اأحواله  كل  يف  فالإن�سان  ُموِبُقَها«))(،  اأَْو  َفُمْعِتُقَها  نَْف�َسُه  َفَباِيٌع  يَْغُدو  النهَّا�ِض 
و�ساع يف هذه احلياة، وحركته فيها اإما اأن تكون اإيجابية اأو �سلبية، فاإذا ما ان�سجم 
فيها مع �سنن الأنف�ض والآفاق ترتب عليها اخلري لنف�سه ولغريه فتزدهر احلياة وتنمو 
ويعتق هو نف�سه من العقاب ويفوز بر�سوان اهلل وجنته، واإما اأن ي�سطدم ب�سنن اهلل 
يف الكون ويتبع اأهواءه فينتج عنها �سر ووبال يطاله ويطال من حوله ويوبق نف�سه 

باملعا�سي فتكون جهنم جزاوؤه. 

وما دام جهد الإن�سان ينحو دائما واأبدا نحو حتقيق اأكرب قدر من ال�سعادة، 
من  وملحبيه  لنف�سه  والأمان  الأمن  من  حظ  واأوفر  الرفاهية،  من  م�ستوى  واأعلى 
حوله، فاإنه يتطلع دائما لأن يكون يومه خريا من اأم�سه، وغده خريا من يومه، فقد 
ورث هذا التطلع اإىل اخلري الوفري والنعمة التي ل تزول من اأبيه اآدم الذي اأدركه 
ال�سيطان؛  لإغواء  وا�ست�سلم  ربه،  قدمه وع�سى  فزلت  امتحان،  اأول  عند  �سعفه 
اخللد  �سجرة  هي  منها  الأكل  عن  اهلل  نهاه  التي  ال�سجرة  اأن  كاذبا  له  حلف  لأنه 

ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  وامللك الذي ل يبلى چ 
ڻ  ڻ ڻ چ )طه: 0)) (. لذلك نرى الإن�سان يعد العدة ويح�سد طاقاته الفكرية 
والنف�سية واملادية ليحول حلمه يف غد اأف�سل اإىل واقع معا�ض، فمنهم من يخو�ض 
اإىل مبتغاه، ومنهم من  بقوة ويتحمل م�ساقها ومعاناتها حتى ي�سل  معركة احلياة 
ي�ست�سلم يف اأول الطريق ويلقي �سالحه عند اأول امتحان، ويعي�ض حياته منزويا يف 
ركن مظلم بعيدا عن �ساحة الدنيا التي متوج باحلركة وتطفح بالن�ساط، وهذا هو 

يف ظالل القراآن. �سيد قطب. مج 4. �ض 049).   -(
�سحيح م�سلم. كتاب الطهارة. باب ف�سل الو�سوء. رقم 8)3.  -(
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الفرق اجلوهري بني �ساحب النظرة الإيجابية للم�ستقبل الذي ميتلئ تفاوؤًل وب�سًرا، 
وبني �ساحب النظرة ال�سلبية املت�سائمة.فما هو مفهوم النظرة الإيجابية للم�ستقبل؟
 النظرة الإيجابية للم�ستقبل اأ�سلوب يف التفكري ي�ستمد قوته من طبيعة التكوين 
العقلي والنف�سي لالأفراد، وهو يرتكز يف املقام الأول على جملة من املعتقدات 
الإن�سان  تفكري  اأ�سلوب  يف  كبري  حد  اإىل  تتحكم  التي  والت�سورات،  والقناعات 
اإليه  الق�سايا وامل�سكالت، وما  للتحديات وتعامله مع  وطريقة ت�سرفه، ومواجهته 
من العوائق التي تعرت�ض �سريه نحو الأهداف التي �سطرها لنف�سه. وهذه الأفكار 
والت�سورات تتوجه بالدرجة الأوىل اإىل العقل الباطن؛ لتزرع فيه املعان الإيجابية 
عن الذات واحلياة والنا�ض، وتبث فيه املفاهيم املعتدلة املتوازنة التي تعني الإن�سان 
على فهم احلياة بطريقة اإيجابية، والتكيف مع تقلباتها و�سعوباتها، والتعايل على 
القوة  من  يلزمه  مبا  ل�سحنه  اأعماقه  الكامنة يف  النف�سية  الطاقة  وا�ستنفار  حتدياتها، 

لال�ستمرار وموا�سلة ال�سري.
والنظرة الإيجابية للم�ستقبل لي�ست وليدة ال�سدفة ول هدية الطبيعة، بل هي 
نتيجة من نتائج التفكري الإيجابي، الذي هو بدوره ثمرة من ثمار الرتبية والتعليم 
ويعمل  املنا�سبة،  والنف�سية  الفكرية  الأ�ساليب  يعتمد  الذي  املنهجي،  والتدريب 
على �سياغة هذا اجلانب يف �سخ�سية الإن�سان وتثبيته يف اأعماقه حتى يغدو جزًء 
يف  لدوره  ممار�سته  اأثناء  له  واملوجه  املر�سد  دور  ليلعب  ويت�سدر  منه،  �سميما 
احلياة. ويعرفه بدر الأن�ساري باأنه: »يقوم على اقتناع الفرد باأن العقبات ميكن له 
اأن يواجهها بنجاح ويتغلب عليها«))(، بينما يذهب اأحد الدار�سني اإىل اأن التفكري 
الإيجابي هو »الإدراك الدقيق للواقع، تقبل الذات والآخرين والطبيعة، والتفرد 
وال�ستقاللية، والتمركز على امل�سكالت كمو�سوع خارجي ولي�ض على الذات، 
يت�سمن  اأكرث حًبا وعمًقا. كما  �سخ�سية  الجتماعي، وتكوين عالقات  والهتمام 

التفاوؤل والت�ساوؤم، املفهوم والقيا�ض واملتعلقات. بدر حممد الأن�ساري. �ض 58.  -(
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الفرد مع قيمه ومعتقداته، والتوافق مع اجلماعة، وتقبل ومقاومة  اأهداف  ات�ساق 
ال�سغوط، وبذل اجلهد والإ�سرار على حتقيق الأهداف«))(.

وقد تو�سلت الدرا�سات النف�سية والجتماعية والرتبوية احلديثة اإىل اأن طريقة 
اإىل  با�ستمرار  ي�ستمع  الباطن  العقل  واأن  كلها،  حياته  الإن�سان حتدد مالمح  تفكري 
والآراء  القناعات  من  جملة  اإىل  يتحول  ثم  ويختزنه،  الواعي  بالعقل  يدور  ما 
الإن�سان  اأن  على  العلماء  اأكد  لذلك  وفقها؛  الت�سرف  اإىل  الإن�سان  تدفع  التي 
قادر على اختيار طريقة تفكريه، وقادر على �سبط م�سار حياته، وتوجيه �سلوكه، 
واتخاذ قراراته، والتخطيط مل�ستقبله، ولي�ض للبيئة اخلارجية �سلطان عليه اإل مبقدار 
اإما  وم�ستمر  دائم  ب�سكل  تعمل  واجل�سم  العقل  بني  العالقة  »اإن  هو:  به  ي�سمح  ما 
مل�سلحتك واإما لعك�ض ذلك، ويتوقف ذلك على الأفكار التي متالأ عقلك، فنحن 
اإمنا نتعاي�ض مع ما يحدث خارجنا انطالًقا مما يحدث بداخلنا  يف جوانب عديدة 

فت�سرفاتنا يف هذا العامل هي انعكا�ض لنظرتنا اإليه«))(.  

وبناء عليه، قرر اخلرباء النف�سانيون والجتماعيون اأنهَّ تََبّني التفكري الإيجابي 
�سرورة ل غنى عنها لالإن�سان؛ حتى يتمكن من املحافظة على توازنه النف�سي و�سالمة 
قواه العقلية و�سحته اجل�سمية. حيث ثبت بالتجربة وامل�ساهدة اأن �ساحب التفكري 
الإيجابي اإن�سان حيوي ون�سيط ومتفاعل بقوة مع اأحداث احلياة، يتحمل �سغوط 
ب�سجاعة ويجتهد يف حلها وال�ستفادة من  امل�ساكل  الواقع ويتجاوزها، ويواجه 
وا�ستحدث  طريقه   َ َغريهَّ هدفه  نحو  �سريه  وعرقلت  ال�سعاب  غلبته  واإذا  اآثارها، 
لنف�سه اأ�سلوبًا مغايًرا ير�سي طموحه ويتنا�سب مع تطلعاته، وهذه الطريقة الفعالة 
تدفعه  التي  املتجددة  للطاقة  لالإن�سان يف كل مرة موارد  تعطي  احلياة  ممار�سة  يف 

تعريفه وتاريخه  النف�ض الإيجابي:  "علم  اأكتوبر 008).  ـ  اأكتوبر 007)  ـ 79.  النف�ض. ع 76  جملة علم   -(
ومو�سوعاته والنموذج املقرتح له ". حممد جنيب اأحمد ال�سبوة. �ض 3) ـ 4). 

اأ�س�ض ال�سحة النف�سية. عبد العزيز القو�سي. �ض )5، 53.  -(
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اإىل الأمام، وجتعله ينظر اإىل امل�ستقبل بتفاوؤل وحبور، ولعلنا ل جند �ساهًدا يوؤيد 
هذه احلقيقة العلمية اأكرث من حديث ر�سول اهلل  الذي ي�سف فيه املوؤمن فيقول: 
ابَْتُه  اأَ�سَ اإِْن  ِلْلُموؤِْمِن،  اإِلهَّ  ِلأََحٍد  َذاَك  َولَْي�َض  َخرْيٌ،  ُه  ُكلهَّ اأَْمَرُه  اإِنهَّ  امْلُوؤِْمِن  ِلأَْمِر  »َعَجًبا 

ا لَُه«))(.  رَبَ َفَكاَن َخرْيً اُء �سَ رهَّ ابَْتُه �سَ ا لَُه، َواإِْن اأَ�سَ اُء �َسَكَر َفَكاَن َخرْيً �َسرهَّ
ابتالء وامتحان ودار  �سبحانه وتعاىل دار  اأخرب عنها اهلل  اأن احلياة كما  ذلك 
الدنيا  مكابدة  يف  يزال  ل  »اأي  )البلد:4(  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  و�سقاء  عمل 
ومقا�ساة �سدائدها حتى ميوت«))(، ل ينال الإن�سان فيها مبتغاه اإل باجلهد الدائم، 
منه  تتطلب  احلال  الظروف، وهذه  ومغالبة  امل�ستمر،  وال�سعي  املتوا�سل،  والكد 
للياأ�ض  �سهاًل  هدًفا  ول  لالنهيار  عر�سة  يكون  ل  حتى  معها؛  يتنا�سب  نف�سيا  تكيفا 
والظروف  القا�سية،  والتحديات  الفا�سلة،  املحاولت  ت�سدمه  عندما  والكتئاب 
امل�ستجدة التي تخلط الأوراق، والقوى املتناف�سة على ال�ساحة، وكلها جزء مهم 
بالقوة  الإن�سان  يت�سلح  فاإذا مل  مكان.  كل  يتكرر يف  وم�سهد  احلياة،  من خريطة 
عجالت  حتت  �سريًعا  �سي�سقط  امل�ساق،  جتاوز  على  تعينه  التي  والنف�سية  الفكرية 
الإيجابي  التفكري  القوة من  ي�ستمد هذه  اأن  الزمن. وي�ستطيع  قطارها ويتجاوزه 

الذي ميلوؤه ثقة واطمئنانا ويدفعه نحو امل�ستقبل دفًعا.
يف  للم�ستقبل  الإيجابية  النظرة  عنه  تتولد  الذي  الإيجابي  التفكري  ويرتكز 
الدرا�سات احلديثة على ثالثة مرتكزات اأ�سا�سية هي: بناء الهوية الإيجابية للذات، 
ظنك  حت�سن  »اأن  اأي:  للحياة،  الإيجابية  والنظرة  للمجتمع،  الإيجابية  والنظرة 
بذاتك، واأن تظن خرًيا يف الآخرين، واأن تتبنى الأ�سلوب الأمثل يف احلياة«)3(. 
وهذه الأبعاد الثالثة ت�سمل املحيط احليوي الذي يتحرك فيه الإن�سان، وميار�ض من 

�سحيح م�سلم. كتاب الزهد والرقائق. باب املوؤمن اأمره كله خري. رقم 8)53.  -(
زبدة التف�سري من فتح القدير. حممد �سليمان عبد اهلل الأ�سقر. �ض 808.   -(

درا�سات نف�سية. مج8)، ع )، 008). "الر�سا عن احلياة لدى املجتمع الكويتي "، اأحمد حممد عبد   -3
اخلالق. �ض 3)).
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خالله دوره يف احلياة، ون�ستطيع اأن ن�سيف اإليها نحن ح�سن الظن باهلل اإذ هو مالك 
الأمر كله وقد قال العلماء: »اإن ح�سن الظن هو تغليب جانب اخلري على جانب 
رحمته  بوا�سع  ويرحمك  عنك  �سيعفو  اأنه  تظن  اأن  هو  باهلل  الظن  وح�سن  ال�سر، 
واأنت على طاعته«))(، فعندما يكل الإن�سان اأمره هلل ويتوكل عليه يف كل �سغرية 
وكبرية ميتلئ قلبه اطمئنانًا ونف�سه ثقة، وي�ستب�سر باخلري ويتوقع الأف�سل والأح�سن، 
لأن اهلل تعاىل وعده وعد ال�سدق اإن هو ا�ست�سحبه معه يف م�سرية حياته اأن يكون 
 : النهَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه   ُ َي اهللهَّ ُهَرْيَرَة َر�سِ اأَِبي  َفَعْن  اأينما حل وحيثما ارحتل.  معه 
ُ تََعاىَل اأَنَا ِعْنَد َظنيِّ َعْبِدي ِبي َواأَنَا َمَعُه اإَِذا َذَكَرِن، َفاإِْن َذَكَرِن يِف نَْف�ِسِه  »يَُقوُل اهللهَّ
اإِيَلهَّ  َب  تََقرهَّ َواإِْن  ِمْنُهْم،  َخرْيٍ  َماَلإٍ  يِف  َذَكْرتُُه  َماَلإٍ  يِف  َذَكَرِن  َواإِْن  نَْف�ِسي،  يِف  َذَكْرتُُه 
ي اأَتَْيُتُه  ْبُت اإِلَْيِه بَاًعا، َواإِْن اأَتَاِن مَيْ�سِ َب اإِيَلهَّ ِذَراًعا تََقرهَّ ْبُت اإِلَْيِه ِذَراًعا، َواإِْن تََقرهَّ رْبٍ تََقرهَّ ِب�سِ
بتوقع اخلري  يتوقع منه اخلري دائًما  بربه،  الظن  املوؤمن ح�سن  َهْرَولًَة«))(. »فالقلب 
يف ال�سراء وال�سراء، ويوؤمن باأن اهلل يريد به اخلري يف احلالني، و�سر ذلك اأن قلبه 

مو�سول باهلل، وفي�ض اخلري من اهلل ل ينقطع اأبًدا«)3(.
ثانيا: اأهمية النظرة الإيجابية للم�ستقبل يف التجربة الإن�سانية.

الفرد  يف  الوا�سح  اأثرها  لها  للم�ستقبل  الإيجابية  النظرة  اأن  فيه،  �سك  ل  مما 
نحو  م�سريتهما  يف  الوا�سحة  وب�سماتها  عليهما،  احل�سنة  وتداعياتها  واملجتمع، 
الرتقي والتطور. فقد ت�سافرت الدرا�سات والأبحاث لتوؤكد اأن الإن�سان الذي يفكر 
اإيجابية ـ مهما  بطريقة �سحيحة، ويتبنى ت�سورات بناءة وينظر اإىل امل�ستقبل نظرة 
كانت اإمكاناته ـ ميتلك قدرة اأكرب على �سبط النف�ض، والتغلب على ال�سغوط وحل 
امل�سكالت، ويتمتع ب�سحة نف�سية جيدة جتعل دماغه يف حالة ا�ستقرار، وحتفز جهازه 
املناعي على العمل ب�سكل اأف�سل، وتتيح له فر�سة التفكري باعتدال وتوازن، وتوظيف 

مو�سوعة اأخالق القراآن. اأحمد ال�سربا�سي. ج 4. �ض )4.  -(
�سحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب ويحذركم اهلل نف�سه. رقم 6856.  -(

يف ظالل القراآن. �سيد قطب. مج 6. �ض 9)33.  -3
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جميع الأ�سياء التي يف داخله واملحيطة به توظيفا اإيجابيا، الأمر الذي ي�ساعده على 
جتديد جهوده با�ستمرار يف مواجهة امل�ساكل وال�سعوبات والنك�سات، التي يعتربها 

حمفزات للو�سول اإىل النجاح واإثبات الذات وحتقيق ال�سعادة.
يف  عام  بهبوط  وامل�ستقبل،  احلياة  اإىل  ال�سلبية  النظرة  �ساحب  ي�سعر  بينما 
الروح املعنوية، وتناق�ض م�ستمر يف الدافعية للعمل والإجناز، م�سحوب باحلزن 
الجتماعي))(،  والن�سحاب  والقنوط  النف�ض  عن  الر�سا  وعدم  والقلق  والتوتر 
واإح�سا�ض حاد بالوحدة، فت�سيطر عليه الأوهام ويتملكه اخلوف، ويفقد الرغبة يف 
العي�ض وتتمكن منه فكرة العبثية، وكلها م�ساعر مدمرة واأفكار هدامة تبدد الطاقة 
الع�سوية،  الأمرا�ض  من  كثرًيا  وت�ستدعي  الذهن،  وت�ستت  والنف�سية،  اجل�سمية 
وتكون نهايتها وقوع الفرد يف براثن الكتئاب والياأ�ض، و�سيطرة امليول النتحارية 
عليه، وهذا الطراز من النا�ض ل ي�ستطيع اأن يجابه احلياة مب�ساعبها وعقباتها، ول 
يقوى على ال�سمود يف وجه تقلباتها وتغرياتها؛ ومن ثم ل يتمكن من بناء امل�ستقبل 

و�سنع احلدث وتغيري التاريخ. 
وملا كان املجتمع يتكون من جمموعة من الأفراد، فاإنه من البدهي اأن ينعك�ض 
منط تفكريهم واأ�ساليب ت�سرفاتهم على جمتمعاتهم، فكلما غلب التفكري الإيجابي 
املجتمع  نال  للت�ساوؤم والياأ�ض  ا�ستكانوا  املجتمع، وكلما  اآثاره يف  عليهم ظهرت 
الإيجابي  املجتمع  اأن  اإىل  املخت�سني  من  كثري  ويذهب  ذلك.  من  الوافر  ن�سيبه 
بالنجاح،  موؤمن  احلياة،  مع  بقوة  متفاعل  فعال،  ن�سيط،  عامل،  جمتمع  املتفائل 
ي�سعى دائما اإىل الأف�سل، ويبحث دائًما عن اجلديد، ول يفتاأ يحول عقبات احلياة 
وحتدياتها اإىل انت�سارات، وحماولته الفا�سلة اإىل م�ساريع ناجحة ب�سيغة خمتلفة 
اأن  ال�سعب  امل�ستحيل، ومن  يعرف  يياأ�ض، ول  ي�ست�سلم ول  مبتكرة، ل  وطريقة 

تك�سره املحن. 
التفاوؤل والت�ساوؤم، املفهوم والقيا�ض واملتعلقات. بدر حممد الأن�ساري. �ض 8).  -(
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اأما املجتمع ال�سلبي املت�سائم الذي يرى اأفق احلياة م�سدوداً اأمامه، وامل�ستقبل 
مظلًما، فهو جمتمع حمبط وعاطل عن العمل، ماتت الفاعلية يف اأبنائه، واأقعدهم 
ومغالبة  اخلطوب،  ومقارعة  املعايل،  طلب  عن  الهمة  وفتور  والك�سل  العجز 
الظروف املحيطة بهم، وا�ست�سلموا للواقع املرتدي واأ�سبحوا يتحايلون عليه باأنواع 
الب�سرية  الوطن  موارد  الن�سب والحتيال، ل�ستنـزاف  واألوان  الغ�ض واخلداع، 
واملادية مل�ساحلهم ال�سخ�سية، فتف�سو بينهم الآفات الجتماعية واجلرائم الأخالقية 
بكل اأ�سكالها واأنواعها، وي�سبحون لقمة �سائغة للقوى املتنفذة، لأن الإن�سان الذي 
ل يفكر بطريقة اإيجابية ل بد اأن يفكر يف املقابل بطريقة �سلبية، اإذ ل جمال لأن يبقى 
العقل متوقفا عن العمل: »اإن العقل ل يقبل الفراغ، فاإذا مل منالأه بالأفكار الإيجابية 
ف�سوف متلوؤه الأفكار ال�سلبية«))(، م�سداقا لقول الإمام ال�سافعي: »نف�سك اإن مل 

ت�سغلها باحلق �سغلتك بالباطل«))(.
وقد مر على امل�سلمنيـ  بعد قرون التاألق واحل�سارةـ  زمان ركدت فيه هممهم، 
وتعطلت عقولهم وخمدت اإراداتهم، وا�ستناموا اإىل واقعهم بكل �سلبياته وماآ�سيه، 
لأنهم  ال�ساعة؛  قيام  انتظار  اإل  ي�سغل همهم  فراغ كبري ل  يعي�سون يف  واأ�سبحوا 
وقد  معه عمل.  ينفع  ول  حيلة  معه  تفيد  ل  الذي  الزمان  اآخر  بلغوا  اأنهم  زعموا 
ر�سم لنا مالك بن نبي �سورة حية لهذا املجتمع ال�سلبي باملجتمع اجلزائري قبيل 
النه�سة بعد اأن �سلط عليه ال�ستعمار عوامل الفقر واجلوع واجلهل واملر�ض والذلة 
اأبعد من  باآدميته، ومل يعد يرى  اإح�سا�سه  وال�سغار، حتى فقد الإن�سان اجلزائري 
املوت«: »ول يوجد  القوت وننتظر  »ناأكل  يقول:  �سئل عن حاله  اإذا  يومه، فكان 
تعبري اأكرث و�سوحا من هذا التعبري عن جمتمع فقد متاما مربرات الوجود«)3(، ومما 

درا�سات نف�سية. مج 9، ع 4، 999) م. "مدى فعالية بع�ض اأ�ساليب العالج املعريف ال�سلوكي يف عالج   -(
بع�ض حالت ال�سره الع�سبي من طالبات اجلامعة ". زينب حممود �سقري. �ض 3)5.

تاأييد احلقيقة العلية. جالل الدين ال�سيوطي. �ض 5).   -(
تاأمالت. مالك بن نبي. �ض 40.  -3
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زاد الطني بلة حتالف م�سائخ ال�سوفية مع �سلطات الحتالل، لإقناع هذا ال�سعب 
الذي نزل اإىل احل�سي�ض، باأن ما يلقاه من عنت وعذاب من ال�ستعمار هو ق�ساء 
اهلل وقدره الذي ل �سبيل اإىل مغالبته، بل يتعني ال�ست�سالم له والر�سى به: »اإذا كنا 
اأ�سبحنا فرن�سيني، فقد اأراد اهلل ذلك، وهو على كل �سيء قدير، واإذا اأراد اهلل اأن 
يك�سح الفرن�سيني فعل، وكان ذلك عليه اأمًرا ي�سرًيا، ولكنه كما ترون ميدهم بالقوة 

وهي مظهر املخل�سني، فلنحمد اهلل ولنخ�سع لإرادته«))(. 
وهي ظاهرة �سلبية تكاد تكون عامة يف املجتمعات الإ�سالمية كلها، وقد انتقدها 
ال�سيخ حممد الب�سري الإبراهيمي ب�سدة، واأكد اأنها �سائدة لدى اأغلبية امل�سلمني يف 
فقال:  اأعماق املجتمع اجلزائري  باأطنابها يف  الع�سرين، واأنها �ساربة  القرن  مطلع 
»واأفكر يف قومي امل�سلمني فاأجدهم قد ورثوا من الدين ق�سوًرا بال لباب، واألفاًظا 
فاأرهقوها  زواجره  واإىل  بالتعطيل،  فاأزهقوها  روحه  اإىل  عمدوا  ثم  معاٍن،  بال 
بالتاأويل، واإىل هدايته اخلال�سة فموهوها بالت�سليل، واإىل وحدته اجلامعة فمزقوها 
مبا�سيهم،  افتـتانًا  حا�سرهم  ن�سوا  وقد  وال�سيع...  والنحل  والطرق  باملذاهب 
ـ  ـ زعموا  اأوليهم، ومل يحفلوا مب�ستقبلهم لأنه  اأنف�سهم اعتماًدا على  وذهلوا عن 
اإل  واأ�سحابه  حممد  اأعمال  كانت  فما  وكذبوا،  اهلل  و�سدق  هلل،  والغيب  ـ  غيب 
للم�ستقبل، وما غر�ض حممد �سجرة الإ�سالم لياأكل هو واأ�سحابه ثمارها، ولكن 

زرع الأولون، ليجني الآخرون«))(. 
و�سجل لنا التاريخ ـ يف مقابل ذلك ـ جتارب اإن�سانية رائدة ل�سخ�سيات فذة، 
وجماعات ب�سرية خا�ست جتربة احلياة بكل قوتها وعنفوانها، وحققت ما كان يعد 
واإميانها  للم�ستقبل،  الإيجابية  نظرتها  ب�سبب  امل�ستحيالت  من  العام  العرف  يف 
الالمتناهي يف قدراتها املذخورة التي تفجرت حتت وطاأة احلاجة اإليها والتوظيف 

حممود قا�سم. "الإمام عبد احلميد بن بادي�ض". جملة ال�سهاب، ج 7، مج4)، �ض 94.    -(
عيون الب�سائر. حممد الب�سري الإبراهيمي. �ض 547.  -(
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العربية  النه�سة  رائد  بادي�ض  بن  احلميد  ال�سيخ عبد  لها. ولعل يف جتربة  املنا�سب 
الإ�سالمية يف اجلزائر منوذًجا حيًّا لذلك. فقد رفع هذا الرجل املتميز لواء التحدي 
يف مرحلة حرجة جدا من مراحل التاريخ اجلزائري، اطماأن فيها ال�ستعمار الفرن�سي 
ـ بعد مرور مائة عام على احتالله للجزائر ـ على وجوده فيها، واأعلن املت�سائمون 
عن موت الأمة اجلزائرية واندثارها بعد اأن جفف ال�ستعمار منابع تراثها العربي 
و�سرب  فيها،  هوادة  ل  �سعواء  حربًا  �سخ�سيتها  مقومات  وحارب  الإ�سالمي، 
حولها طوًقا حديديًا ليقطع �سلتها بباقي البلدان العربية والإ�سالمية، فكان ال�سيخ 
ابن بادي�ض هو الذي اأ�سعل �سمعة و�سط هذه الظلمات، وبداأ ي�سعى لإيقاظ الأمة 
وبث الروح فيها من جديد يحدوه اأمل كبري يف امل�ستقبل، واإميان ثابت بحق �سعبه 
يف الوجود، فولج جميع الأبواب، وتو�سل بكل الو�سائل، ومل يرتك طريقة تو�سله 
وم�سادراته  ومطارداته  ال�ستعمار  ا�سطهاد  من  الرغم  على  �سلكها  اإل  هدفه  اإىل 
طوال  بادي�ض  ابن  ال�سيخ  اإ�سالح.وكان  حماولة  اأو  نه�سة  حركة  لكل  ومالحقته 
�سنوات العمل ال�ساق الدوؤوب يرى نهاية النفق ويردد على م�سامع مريديه قولته 
وهي  اإتالفنا«))(،  اهلل  باإذن  ت�ستطيع  ول  تكيفنا،  اأن  الظروف  »ت�ستطيع  امل�سهورة 
ما كان  الرغم من كل  للم�ستقبل على  الإيجابية  النظرة  عبارة حتمل جميع معان 
يف  بادي�ض  ابن  ال�سيخ  واأمثال  وعوائق.  حتديات  من  الثقيل  الواقع  عليه  يفر�سه 
العامل الإ�سالمي كثريون ممن نذروا اأنف�سهم حلماية الأمة، واحلفاظ على كينونتها 
يف  الأعداء  وموؤامرات  الزمن  عوادي  ومغالبة  احل�ساري،  ووجودها  التاريخية 
اأحلك فرتاتها واأ�سدها �سيقا، ل ي�ست�سلمون للياأ�ض ول تفت يف ع�سدهم الهزائم 
والنكبات، لأنهم يوؤمنون بر�سالة هذه الأمة و�سرورة مداواة جراحها وتنقيتها من 
النا�ض، يحدوهم يف ذلك حديث النبي الكرمي  عللها لتتبواأ مكانة ال�سهادة على 
ِ َوُهْم  ِتي َظاِهِريَن َحتهَّى يَاأِْتيَُهْم اأَْمُر اهللهَّ عليه ال�سالة وال�سالم: »َل يََزاُل نَا�ٌض ِمْن اأُمهَّ

افتتاحية جريدة ال�سهاب. ع )، )) نوفمرب 5)9) م.  -(
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َظاِهُروَن«))(، وميدهم بالأمل الف�سيح، وير�سم لهم معامل الغد امل�سرق، ومينع عنهم 
غوائل القنوط والإحباط، حتى ياأذن اهلل بالن�سر املبني. 

بعد  كاماًل  انهياًرا  انهارت  التي  الغربية  اأملانيا  جتربة  املقام  هذا  يف  وحت�سرنا 
القت�سادية،  ومن�ساآتها  التحتية  بنياتها  جميع  احللفاء  ودمر  الثانية،  العاملية  احلرب 
جانب،  كل  من  وحا�سروها  املت�سررين،  لتعوي�ض  قا�سية  �سروًطا  عليها  وفر�سوا 
الرماد  حتت  من  يخرج  الذي  كاملارد  وانتف�ست  عقود  غ�سون  يف  عادت  لكنها 
وا�ستعادت عافيتها يف جميع القطاعات احليوية، واأ�سبح اقت�سادها يناف�ض القوى 
عندما  اأملانيا  باأن  الأملانية،  املعجزة  �سر  نبي  بن  مالك  ويف�سر  ويتحداها.  العظمى 
انهزمت وانهارت يف احلرب اإمنا �سقط فيها عامل الأ�سياء، بينما بقي عامل الأفكار 
�سليًما، بقي الإن�سان الذي �سنع ح�سارتها وقوتها قبل احلرب كما هو يحمل يف 
ذاته حب العمل والإخال�ض فيه، والتفان يف خدمة الوطن والت�سحية من اأجله، 
والإميان بحق �سعبه يف احلياة والرفاهية والتطور والتميز، وهو العملة النادرة التي 
اأملانيا  بداأت  »لقد  التقدم وتبني احل�سارة:  ت�سنع  التي  الأمم، واخلمرية  بها  تنه�ض 
يف التحرك عام 948) بخم�سة واأربعني مارًكا وهذا مبلغ تافه يف ال�ستثمار. اأما 
اأملان،  كل  راأ�ض  يف  هي  التي  الأفكار  راأ�سمال  يف  كان  فقد  احلقيقي  ال�ستثمار 
التي كانت فقرية وحمتلة من  الأملانية  الأملان، ويف الأر�ض  ال�سعب  يف ت�سميم 

الآخرين، لكنها كانت ال�سند الالزم لكل ن�ساط«))(.
النفو�ض  اأعماق  يف  غا�ست  التي  والجتماعية  النف�سية  الدرا�سات  هذه  اإن 
التي  والقوانني  ال�سنن  عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  فا�ستخرجت  املجتمعات،  واأغوار 
والتخلف،  والنهو�ض  وال�سعف،  القوة  حالت  يف  واملجتمع  النف�ض  حتكم 
والبناء واخلمول حديثة ن�سبًيا، وهي ثمرة من ثمرات الثورة العلمية التي ت�سهدها 

�سحيح البخاري. كتاب املناقب. باب �سوؤال امل�سركني اأن يريهم النبي اآية. رقم 3368.  -(
م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي. مالك بن نبي. �ض 6)).   -(
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خاللها  من  متكنت  الدقة،  غاية  يف  ومناهج  اأ�ساليب  لها  وفرت  والتي  الب�سرية، 
من ت�سريح النف�ض الب�سرية واملجتمعات الإن�سانية ت�سريحا علميا قلما يخطئ؛ لأن 
اأ�سحت يف  بقوة. وقد  توؤيدها  العديدة واملتكررة  التاريخية والراهنة  التجارب 
ع�سرنا احلا�سر قاعدة متينة لدورات التنمية الب�سرية، ومرتكًزا من اأهم املرتكزات 
التي تعتمد عليها الربامج ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتنموية يف الدول 

الكربى.
تناغًما عجيًبا مع مقولت الوحي الإلهي يف  تتناغم  اأنها  اأطرف ما فيها  ومن 
املخلوق  هذا  ودقة  ب�سدق  و�سفت  لأنها  وال�سنة  الكتاب  املع�سومة:  م�سادرنا 
ل  فاإنه  غرو  ول  ال�سريفة،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ر�سمه  كما  وجمتمعا،  منفردا 
كثرية:  اأحيان  يف  يتحد  وقد  ال�سحيح،  والنقل  ال�سريح  العقل  بني  اأبدا  تعار�ض 
منطق  مع  ـ  اخلري  اإىل  طريقها  تتح�س�ض  وهي  ـ  ال�ساحلة  الإن�سانية  الطبيعة  »منطق 
الآيات ال�سماوية وهي تهدي النا�ض جميعا اإىل �سراط م�ستقيم«))(. لذلك يتعني 
على امل�سلمني اأن يوظفوا هذا العلم النافع الذي يدخل يف باب ال�سنن النف�سية، 
التي اأ�سار اإليها اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي يف تفعيل جهودهم النه�سوية 
التي تنطلق يف اأ�سا�سها الأول من بناء الإن�سان، كما فعل ر�سول اهلل ؛ لأن احلكمة 

�سالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق بها. وفيما يلي تو�سيح لذلك.
ثالثا: القراآن الكرمي والتاأ�سي�س للنظرة الإيجابية للم�ستقبل. 

لقد َحر�ض القراآن الكرمي على �سياغة ال�سخ�سية امل�سلمة �سياغة راقية، وعلى 
اأعلى م�ستوى من الإيجابية والفاعلية والتزان والتكامل. ويبدو ذلك وا�سحا من 
خالل الآيات الكرمية التي اهتمت بت�سكيل الإن�سان امل�سلم منذ ال�ساعات الأوىل 
ـ  التفكري  مناط  ـ  العقل  حترير  على  وا�سح  ب�سكل  ركزت  والتي  النبوية،  للبعثة 

جدد حياتك. حممد الغزايل. �ض 3.  -(
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وقيود  والأ�ساطري،  اخلرافات  واأ�سر  وال�سذاجة  ال�سخف  من  وتخلي�سه  وتكرميه، 
ال�سليم  التفكري  نحو  املزيفة، وتوجيهه  والآلهة  والطواغيت  والأوهام  ال�ساللت 
الكون  طبيعة  عن  الوا�سحة  ال�سحيحة  بالت�سورات  وتزويده  واملنهجي،  املنظم 
واحلياة والإن�سان، وعن �سكل العالقات ال�سوية التي يجب اأن حتكم هذه الأطراف 
جميًعا، حتى يتمكن الإن�سان من حتقيق توازنه العقلي وان�سجامه النف�سي فيها دون 
اأن ت�ستط به املناهج واملذاهب الو�سعية، وترمي به يف متاهات الفو�سى وال�سالل.
والتفكري الإيجابي جزء �سميم من اأ�سلوب القراآن الكرمي يف ت�سكيل العقل 
املوؤمنني  نفو�ض  غر�سه يف  مبا  وفاعلية،  بقوة  احلياة  غمار  وتاأهيله خلو�ض  امل�سلم، 
اإىل  التي جتنح  لالإرادة  عالية  وتربية  احلرية،  اإىل  ونزوع  نقية،  �سافية  عقيدة  من 
م�ستمر  فيه، و�سحذ  والتاألق  به  الفوز  وتتناف�ض يف  اإليه  وت�سارع  املتوا�سل  العمل 
ول  احلدود،  يعرف  ل  الذي  املعريف  الت�سوق  جذوة  باإ�سعال  للتعلم  للقابلية 
يعرتف بالعوائق والتحديات، ونظرة ثاقبة اإىل بواطن الظواهر املادية والجتماعية 

ل�ستخال�ض الأ�سباب وفقه القوانني الكونية))(.
تاأكيد القراآن الكرمي  اأ�س�ست لهذا املفهوم واأ�سلته  ومن الآيات الكثرية التي 
على اأن التغيري الذي يحدث يف حميط الفرد منوط مبا يحدث يف داخل الفرد من 
ببع�سهما وثيق وقوي،  للثان، وارتباطهما  العاك�سة  كاملراآة  فالأول  يوازيه،  تغيري 
قال تعاىل: چ ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭۇچ )الرعد:))(، فدل امل�سلمني 
على اأنه من مقت�سيات حرية الإن�سان التي يرتتب عليها الثواب والعقاب، اأن يكون 
ما  وفق  واقعه  وتكييف  ظروفه  وتروي�ض  حميطه،  تغيري  يف  املبادرة  �ساحب  هو 
يريد، ول ينتظر املعجزات واخلوارق التي تعطل الأ�سباب وتلغي عمل العقل، فاإذا 
اأراد اأن يغري حاله نحو الأف�سل فليغري ما بداخل نف�سه، اأي ي�ستبدل الأفكار التي 
�سنعت الواقع املرتدي الذي يعي�سه باأفكار اأخرى تتنا�سب مع ما يطمح اإليه، وهذه 

راجع: حول اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم. عماد الدين خليل. �ض 35 اإىل 48.  -(
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الآية تقرر بو�سوح: »اأن �سلوك الإن�سان وت�سرفاته نتيجة لأفكاره، وبتعبري اأدق ملا 
بنف�سه، فاإذا تغري ما بنف�ض الإن�سان �سواء كان بجهده اأو بجهد غريه، فاإن �سلوكه ل 

حمالة يتغري«))(.
هذا القانون النف�سي يحرر امل�سلم من جميع القيود التي تعوقه عن احلركة، 
وي�سعه مبا�سرة اأمام م�سوؤوليته عن م�سريه، ويو�سح له اأبعاد قدراته الالحمدودة 
َغرّي  ال�سماء،  ل�سرعة  »واإنها  لنف�سه:  يرت�سيه  الذي  بال�سكل  م�ستقبله  �سياغة  يف 
نف�سك تغري التاريخ«))(، ويوؤكد القراآن الكرمي يف مو�سع اآخر هذه القاعدة حينما 
يتقلبون  التي  ال�سابغة  النعم  من  يحرمهم  العباد، ول  يظلم  تعاىل ل  اهلل  اأن  يقرر 
منحرفة  باأخرى  اإيجابية  وت�سورات  اأفكار  من  باأنف�سهم  ما  هم  يغريوا  مل  ما  فيها، 
اإىل  النعم  هذه  تتحول  بحيث  والطغيان،  والف�ساد  الكفر  اإىل  تدفعهم  و�سالة، 

نقم، قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
نعم اهلل  اأن  لهم  يقول حممد ر�سيد ر�سا: »واأثبت  ٿ ٿچ )الأنفال: 53(. 
تعاىل على الأقوام والأمم، منوطة ابتداًء ودواًما باأخالق و�سفات وعقائد وعوائد 
منهم كانت  متمكنة  باأنف�سهم،  ال�سوؤون ل�سقة  فما دامت هذه  تقت�سيها،  واأعمال 
تلك النعم ثابتة بثباتها، ومل يكن الرب الكرمي لينتزعها منهم انتزاًعا بغري ظلم منهم 
ول ذنب، فاإذا هم غريوا ما باأنف�سهم من تلك العقائد والأخالق وما يرتتب عليها 

من حما�سن الأعمال غري اهلل عندئذ ما باأنف�سهم و�سلب نعمه منهم«)3(.  
وتاأ�سي�ًسا على هذه القاعدة يوجه القراآن الكرمي امل�سلم اإىل ال�سعي يف مناكب 
الأر�ض، وا�ستخراج كنوزها وا�ستثارة مذخوراتها، وا�ستغالل خرياتها لن�سر اخلري 
واإحقاق احلق واإ�سالح الب�سرية، لأن الأر�ض اإمنا تعمر وت�سلح بجهده. واأثناء هذا 
ال�سعي يزوده مبا يحتاجه من املعتقدات والت�سورات التي جتعل منه اإن�سانا اإيجابيا 

حتى يغريوا ما باأنف�سهم. جودت �سعيد. �ض )9   -(
�سروط النه�سة. مالك بن نبي. �ض )3  -(

تف�سري املنار. حممد ر�سيد ر�سا. ج 0). �ض )4  -3
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ويعرفه  بذاته،  ثقة  نف�سه  فيمالأ  التاريخ.  و�سنع  احل�سارة  اإبداع  على  قادرا  بناء، 
ٱ ٻ ٻ ٻ  مقامه ال�سامي بني الكائنات حينما يق�ض عليه نباأ خلقه: چ 
ہ  ہ  له:چ  املالئكة  �سجود  وواقعة   ،)30 )البقرة:  چ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ 
ہ ہ  ھ ھچ )البقرة: 34(، وت�سخري اخلالئق كلها له لتكون طوع 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک     ک  چ  ت�سرفه:  وحتت  اأمره 
من  حباه  ما  اإىل  ينبهه  ثم  ںچ)الإ�سراء:70(،  ڱ  ڱ ڱ ں  ڱ 

چېئ ېئ   ېئ  ىئ  ال�سحيحة  لي�ستعملها يف مواطنها  والب�سر  وال�سمع  العقل  نعم 
ىئ ىئ ی  ی  یی جئ حئ مئ چ)امللك: 3)(. 

ويلفت نظره اإىل اأن احلياة التي �سيعي�سها فوق الأر�ض قا�سية ومتعبة چ ڦ  
ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   ڃ چ )الن�سقاق: 6(، تت�سارع فيها قوى اخلري وال�سر 
اخلطوب  ادلهمت  مهما  للمتقني،  فيه  العاقبة  اأن  غري  فيه،  هوادة  ل  اأزلًيا  �سراًعا 

وتوالت النكبات واملحن، واملطلوب منه اأن يكون جنديًا من جنود احلق: چىث 
چ  چ  وجل:  عز  وقال  )املجادلة:))(،  جسچ  مخ  حخ  جخ   جحمح  مج  حج  يث 
)الأنبياء:05)(،  ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چ 
وحمنها  ب�سعوباتها  عليه  تتغلب  ل  اأن  معها  التعامل  ح�سن  مقت�سيات  من  واأن 
وبالءاتها، فيقع يف الياأ�ض والقنوط الذي يرميه على هام�ض التاريخ ويحوله اإىل 
چ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  چ  عاطل  �سلبي  كائن 
بال�سرب اجلميل، الذي يتيح له فر�سة الرتكيز  )يو�سف:87(، واأن يقابل ذلك كله 
�سعيه  وي�ستاأنف  الأقوم،  ال�سبيل  اإىل  ويهتدي  املنا�سب،  املخرج  ليجد  والرتوي 
الدوؤوب، حتى يلقى وجه ربه وقد اأدى حق الأمانة التي حتملها على اأكمل وجه 
چ  ىث  يث  حج مج جح مح چ )الزمر:0)(، لأن ال�سنن الإلهية التي حتكم الكون 

تقت�سي هذه املعاناة لتقوم احلجة على اجلميع فال يُْظَلم اأحد مثقال ذرة: چڑ  
)الأنفال:)4(،  ڱچ  ڳ  ڳ   ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  
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وهذه ال�سنن ما�سية يف عملها اإىل اأن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها فال يطمع طامع 
يف اأن يجني ثمرات الن�سر اليانعة دون اأن حترقه نريان املكابدة واملجالدة تطبيقا 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  الإلهي  العدل  ملبداأ 
ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 

ۆئچ  )البقرة:4))(.

هذا التكوين الإيجابي الراقي، الذي ي�سنع من امل�سلم كائًنا ن�سيًطا متحرًكا 
الأ�سمى، وهو  ال�سراء وال�سراء، مندفًعا نحو حتقيق هدفه  اأحواله يف  يف جميع 
اأداء اأمانة ال�ستخالف كما اأرادها اهلل منه، ي�ستلزم بال�سرورة اأن تكون نظرته اإىل 
املتوا�سل  �سعيه  ومزرعة  ن�ساطه  ميدان  هو  امل�ستقبل  لأن  اأي�سا؛  اإيجابية  امل�ستقبل 

الذي ل يفرت ول ينقطع اإل بانتهاء اأجله.
هذه وم�سات �سريعة من منهج القراآن الكرمي يف بناء العقل امل�سلم على اأ�سا�ض 
ت�سنع احلدث يف  ليكون قوة متحركة  الإيجابية والفعالية، واإعداده  �سحيح من 
�سوء الوحي الربان واملنهج الإلهي، وتب�سر باحلق واخلري وتدفع الباطل، وتر�سم 
معامل امل�ستقبل ال�سعيد للب�سرية كلها، لتحقق اأمانة ال�سهود احل�ساري التي اأناطها 

اهلل بها يف قوله عز وجل: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄڃچ )البقرة:34)(. 

ومبا اأن ال�سنة النبوية ال�سريفة هي رديفة القراآن يف �سياغة الإن�سان وتاأهيله، 
فمن البدهي اأن ت�سري على خطاه وت�ست�سيء بهديه، واأن تكون املرتجمة احلية ملعانيه 
د الر�سول  هذه املعان جت�سيًدا واقعًيا رائًعا �سجلت تفا�سيله  واإر�ساداته. وقد ج�سهَّ
كتب ال�سرية وم�سادر احلديث ال�سريف، وفيما يلي عر�ض لبع�ض اجلوانب التي 
الفردي  امل�ستويني  على  النبوية  ال�سنة  يف  للم�ستقبل  الإيجابية  النظرة  فيها  جتلت 

واجلماعي. 
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رابعا: النظرة الإيجابية للم�ستقبل يف ال�سنة النبوية واأثرها يف الفرد.
لقد كانت املهمة الأ�سا�سية التي ت�سدى لها ر�سول اهلل غداة البعثة وتفرغ لها 
طوال املرحلة املكية، هي �سياغة الإن�سان واإعداده حلمل تكاليف الر�سالة اخلامتة، 
الفكري  الركام  اإزالة  اإىل  تهدف  كانت  و�ساقة،  طويلة  تربوية  عملية  خالل  من 
التي  اجلديد  الدين  بتعاليم  وا�ستبداله  والنفو�ض،  العقول  لوث  الذي  اجلاهلي 
الرتبوية  العملية  هذه  وكانت  النبوة،  وم�سكاة  ال�سماء  وحي  من  اأنوارها  ت�ستمد 
تقوم على ما اأ�سماه علماوؤنا بعمليتي التخلية ثم التحلية، اأو التحرير ثم التنوير، اأي 
اأنه كان يفرغ عقولهم من العقائد ال�سالة والت�سورات اجلاهلية واملفاهيم الفا�سدة، 
وهي  الوا�سحة،  واملفاهيم  ال�سليمة  والت�سورات  ال�سحيحة  بالعقائد  ميلوؤها  ثم 
الإن�سان  اإىل  تعمد  التي  التغيريية،  احلركات  جميع  تتبناها  التي  الناجعة  الطريقة 
فتحول وجهة تفكريه وقبلة جهوده نحو هدفها الأكرب، باإعادة ت�سكيل عقله وفق 

مرجعيتها الفكرية اخلا�سة بها. 
با�سرها ر�سول اهلل  املهمات واأ�سعبها، وقد  اأ�سمى  الإن�سان من  بناء  اإن مهمة 
بتوجيه من الوحي فاأخرج للدنيا جيال فريدا َغريهَّ جمرى تاريخ الإن�سانية، وقلب 
كل موازينها واأعطاها منوذًجا ح�ساريًا راقيا لل�سورة التي يجب اأن حتتذيها لت�سعد 

يف الدارين.
ومن خالل هذا البناء الرتبوي املتكامل نلمح خا�سية التفكري الإيجابي بارزة 
ب�سكل لفت للنظر، ل تكاد تغيب ونحن نطالع م�سرية الدعوة منذ البداية، اإىل 
بالأم�ض  كانوا  الذين  بامل�سلمني  فاإذا  مبارًكا،  طيًبا  اأكلها  واآتت  واأينعت  اأثمرت  اأن 
ثقة  ميتلوؤون  طاغية  واأمية  متع�سبة،  �سيقة  وقبلية  جهالء،  جاهلية  يف  يعي�سون 
وتبليغ  اخلري واحلق  ون�سر  الطواغيت،  واإزالة  العامل  تغيري  اإىل  ويتطلعون  وقوة، 
وعود  وتدفعهم  املا�سية،  الإرادة  حتدوهم  الأر�ض،  اأقا�سي  اإىل  اخلامتة  الر�سالة 
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قائد  مع  عامر  بن  ربعي  اجلليل  ال�سحابي  موقف  يف  ولعل  ال�سادقة،  ال�سماء 
و�سموخ  بعزة  تخطى  حينما  قلناه،  ملا  رائًعا  مثاًل  القاد�سية  يف  الفار�سية  القوات 
هذه  بكل  ا�ستهانته  عن  له  ليعرب  برحمه،  وخرقها  الفار�سي  القائد  ومنارق  زرابي 
بتلك  بكم؟  الذي جاء  ما  �ساأله:  حينما  ويجيبه  الدنيوية  والبهرجة  الرباقة  املظاهر 
ثناياها  الزمن، والتي جمعت يف  ترن يف �سمع  تزال  التي ل  الكلمات اخلالدات 
لب الر�سالة املحمدية وجوهرها: اإن اهلل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد اإىل 
عبادة رب العباد، ومن �سيق الدنيا اإىل �سعة الآخرة، ومن جور الأديان اإىل عدل 

الإ�سالم))(. 
ومثله يف ذلك ال�سحابي اجلليل عقبة بن نافع الذي فتح ال�سمال الإفريقي، 
وق�سى فيه على الوجود البيزنطي ق�ساًء مربًما، وو�سل بجي�سه البا�سل اإىل �سواحل 
املحيط الأطل�سي، الذي كان يطلق عليه العرب بحر الظلمات فخا�ض فيه بفر�سه 
ا خل�سته  ومد ب�سره اإىل الأفق البعيد وقال: يا رب لو اأعلم اأن وراء هذا البحر اأر�سً

جماهدا يف �سبيلك))(.  
امل�سلمة،  ال�سخ�سية  يف  الوا�سحة  جتلياتها  لها  للم�ستقبل  الإيجابية  والنظرة 

التي �سكلها الر�سول . ومن ركائزها الأ�سا�سية: 
1 ـ بناء الثقة بالنف�س: فحتى يكون الإن�سان قادًرا على �سنع التاريخ والتاأثري يف 
الواقع والتطلع اإىل امل�ستقبل، يجب اأن يكون على جانب مهم من الثقة بالنف�ض 
والتقدير ال�سليم ل�سخ�سيته، وهو ما يَُعربهَّ عنه بالتقبل الإيجابي للذات، وقد كان 
بثها  التي  الكبرية  الثقة  نلمحها يف  م�سهودة،  اآثار  اجلانب  النبوية يف هذا  لل�سنة 
النبي عليه ال�سالة وال�سالم يف نفو�ض اأ�سحابه، حينما و�سعهم اأمام م�سوؤوليتهم 
تاريخ الطربي )تاريخ الأمم وامللوك (. اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي. مج )، �ض )40. راجع اأي�سا:   -(

التاريخ الإ�سالمي. حممود �ساكر. ج 3. �ض )6). 
البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ض واملغرب. ابن عذارى املراك�سي. ج ). �ض 98).   -(
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يحملونها،  التي  الر�سالة  اأبعاد  لهم  و�سرح  لها،  انتدبهم  التي  اخلطرية  احل�سارية 
والكفر  ال�سرك  براثن  من  العامل  ا�ستنقاذ  يف  بهم  املنوطة  الأمانة  ثقل  لهم   َ وبنيهَّ
والوثنية، واإعادة ال�ساردين اإىل واحة التوحيد، وتر�سيخ قيم احلق واخلري والعدل 
الذي حدده  الهدف  ب�سمو  نفو�سهم  ف�سمت  و�سًرا،  امتالأ ظلًما  الذي  العامل  يف 
اأر�ض  ، وتطاولت هممهم اإىل جت�سيد مبادئ الدين اجلديد على  لهم الر�سول 
الواقع، واأح�سوا يف اأعماقهم اأن الدعوة اإىل اهلل قد مالأت كل فراغ يف عقولهم 
ونفو�سهم، و�سغلت كل ذرة يف كيانهم، وا�ستحوذت على كل ثانية من اأعمارهم 
فيتعهدون  والجتماعي،  الفردي  امل�ستويني  على  املعايل  اإىل  يت�سابقون  فكانوا 
وت�سفو  الإرادة  لتقوى  اهلل،  على  الكبري  والإقبال  واملحا�سبة  بالتزكية  اأنف�سهم 
القلوب، وت�سف الأرواح وتتقرب من خالقها، فتفوز بر�ساه وجنته، ويتعهدون 
وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  امل�ستويات  كل  على  بالإ�سالح  جمتمعاتهم 
قوى  وترتاجع  النا�ض،  بني  �سريعته  وت�سود  املوؤزر  بالن�سر  اهلل  وعد  يتحقق  حتى 

الطغيان واجلربوت وتكف باأ�سها عنهم.
قري�ض  اأ�سراف  على  اقت�سرت  قد  الر�سيدة  النبوية  الرتبية  هذه  اأن  ولو 
اإىل  والت�سابق  املعايل  لطلب  ال�سغر  منذ  مهيئة  كانت  نفو�سهم  اإن  لقلنا  ونبالئها، 
اأراذل  املالأ  اأعني  كانوا يف  الذين  النا�ض  ال�ساحلات، ولكنها �ساغت من �سعاف 
مادية  عي�سة  تعي�ض  م�سحوقة  طبقة  كانوا  الذين  العبيد  ومن  ومنبوذيهم،  القوم 
ال�سخر  يناطحون  ون�ساًء  رجاًل  والبهائم،  العجماوات  عي�سة  من  اأدنى  ونف�سية 
ويطاولون اجلبال �سرفا وهمة، حيث ا�ستخرجت منهم هذه الثقة الكبرية بالنف�ض 
كل املذخورات التي كانت مدفونة يف اأعماقهم، فتفجرت اأنهارا من الطاقة الفيا�سة 

التي �سبت يف نهر الدعوة، ف�سقتها وغ�سلت بها وجه الأر�ض من اأدرانها.
اإن الإن�سان الذي يثق يف نف�سه وقدراته، وي�سعر باأن له هدًفا وا�سًحا يجب 
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جانب  على  اإن�سان  والأمة  املجتمع  يف  باأهميته  ويح�ض  ليحققه،  جهده  يبذل  اأن 
عظيم من الإيجابية التي حتفزه للتطلع اإىل امل�ستقبل، وتبعث فيه روح الطموح، 
وجتعله م�ستعًدا دائًما لإجناز املهمات، وحت�سني م�ستوى الأداء والتخطيط للم�ستقبل 
ودرا�سة التوقعات واإعداد الو�سائل، ل يقف يف وجهه عائق ول يعطل �سريه جناح 

موؤقت، فاأنظاره دائما تتطلع اإىل الأمام وتبغي الو�سول اإىل الكمال.
وقد �سور لنا ر�سول اهلل  هذا املوؤمن الن�سيط، الدائب احلركة يف ال�سراء 
َحٍد اإِلهَّ ِلْلُموؤِْمِن  ُه َخرْيٌ َولَْي�َض َذاَك ِلأَ ْمِر امْلُوؤِْمِن اإِنهَّ اأَْمَرُه ُكلهَّ وال�سراء فقال: »َعَجًبا ِلأَ
ا لَُه«))(، فهو  رَبَ َفَكاَن َخرْيً اُء �سَ رهَّ ابَْتُه �سَ ا لَُه َواإِْن اأَ�سَ اُء �َسَكَر َفَكاَن َخرْيً ابَْتُه �َسرهَّ اإِْن اأَ�سَ
لل�سري نحو  اإذا حقق هدًفا قريًبا حمد اهلل وتاأهب  اأحواله،  اإيجابي يف كل  عن�سر 
هدف قادم، واإذا تعرث واأخطاأ اأو جاءت الأحداث مبا مل يكن يتوقع من ال�سلبيات 
ثم  للمراجعة،  فر�سة  لنف�سه  واأعطى  الرا�سي،  �سرب  اهلل  لق�ساء  �سرب  وامل�ساوئ، 
نف�ض عنه غبار التح�سر والتذمر، وا�ستعد جلولة جديدة يتفادى فيها اأخطاء التجربة 

ال�سابقة، ويتو�سل بو�سائل جديدة تو�سله اإىل هدفه.
اأمام  طوياًل  الوقوف  من  امل�سلمني    الر�سول  يحذر  اآخر  حديث  ويف 
التجارب الفا�سلة، وال�ستماع حلديث النف�ض الذي ينحو ناحية اللوم والتقريع، 
وا�ستعادة ال�سيناريوهات املا�سية، وا�ست�سعار الأ�سف ملا م�سى؛ لأن كل ذلك يفتت 
الإرادة، ويبعث يف النف�ض الوهن، ويقتل فيها حب العمل والإقبال عليه، ثم اإنه ل 
يغري �سيئا فيما م�سى ول يعيد ما فات؛ لذلك قال عليه ال�سالة وال�سالم: »امْلُوؤِْمُن 
ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ، اْحِر�ْض َعَلى َما  امْلُوؤِْمِن ال�سهَّ ِ ِمْن  اإِىَل اهللهَّ َواأََحبُّ  اْلَقِويُّ َخرْيٌ 
ابََك �َسْيٌء َفاَل تَُقْل لَْو اأَنيِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا  ِ َوَل تَْعَجْز، َواإِْن اأَ�سَ يَْنَفُعَك، َوا�ْسَتِعْن ِباهللهَّ
ْيَطاِن«))(، وعمل  ال�سهَّ َعَمَل  تَْفَتُح  لَْو  َفاإِنهَّ  َفَعَل؛  �َساَء  َوَما   ِ اهللهَّ َقَدُر  ُقْل  َولَِكْن  َوَكَذا، 

�سحيح م�سلم. كتاب الزهد والرقائق. باب املوؤمن اأمره كله خري. رقم 8)53.  -(
�سحيح م�سلم. كتاب القدر. باب يف الأمر بالقوة وترك العجز. رقم 6)48.  -(
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ال�سيطان لي�ض فيه خري لالإن�سان، اإذ هو يف جممله تقنيط من رحمة اهلل، وتذكري مبا 
فات ول مطمع يف عودته مبا يعمق احل�سرة يف النف�ض، وقد يوقد نار العداوة على 
من اأ�سار عليه بذلك، وقد ياأكله احل�سد على من كان معه يف التجربة فنال مبتغاه؛ 
لأنه �سلك �سبيال اآخر، وحبائل ال�سيطان لالإيقاع بابن اآدم و�سده عن العمل ال�سالح 
وتعطيله عن الطاعات والقربات كثرية ومتلونة، ول ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سلم منها 
اإل بالأخذ بقول ر�سول اهلل  »ا�ستعن باهلل ول تعجز«، والر�سا التام بق�ساء اهلل، 
�ساء  وما  اهلل  )قدر  الوا�سعة،  وحكمته  املطلق  عدله  يف  جازًما  اعتقادا  والعتقاد 
فعل(، فهذه املفاهيم الراقية تعني الإن�سان على الحتفاظ باإيجابيته، ومتده بالطاقة 
الالزمة ل�ستئناف �سريه نحو امل�ستقبل، حيث يجد مت�سًعا رحًبا لت�سحيح اأخطائه 

وحتقيق اأهدافه. 
ومي�ض الر�سول  جانًبا اآخر من هذه الق�سية، حينما يحث امل�سلم على اأن 
ي�سغل نف�سه على مدار اليوم والليلة مبا ينفعه يف دينه ودنياه، وما ينفع خلق اهلل يف 
معا�سهم ومعادهم، ويوؤكد له اأن لدى كل اإن�سان �سيًئا يعطيه لإخوانه، فالف�سل لي�ض 
الفقري  اإن  بل  فقط،  والعلماء  النفوذ  واأ�سحاب  الأموال  اأ�سحاب  على  مقت�سًرا 
يح�سن  فال  املجتمع،  يف  الطيب  اأثره  ويرتك  ب�سمته  ي�سع  اأن  على  قادر  املعدم 
اأو يحتقرها ملجرد خلو يده  نف�سه،  ثقته يف  يفقد  اأن  الإميان،  اأمانة  به وهو يحمل 
من متاع الدنيا، وقد �سور لنا ر�سول اهلل  هذه احلالة يف حديثه الرائع، الذي 
يكلف فيه كل موؤمن باأن يتحمل ق�سطه من العطاء والإجناز الإيجابي الدائم فقال: 
يف  فالبت�سامة  َطْلٍق«))(،  ِبَوْجٍه  اأََخاَك  تَْلَقى  اأَْن  َولَْو  �َسْيًئا  امْلَْعُروِف  ِمْن  ِقَرنهَّ  حَتْ »َل 
اأو  النا�ض، ومقابلتهم بوجه ب�سو�ض مرح، ل تكلف �ساحبها �سيئا من مال  وجوه 
متاع اأو جهد، لكنها ذات اأثر بعيد يف املجتمع، بل اإن النبي الكرمي يرفع من قيمة 
املوؤمن  قلب  تبهج  لأنها  ال�سدقة؛  مرتبة واحدة مع  البت�سامة، ويجعلها يف  هذه 

�سحيح م�سلم. كتاب الرب وال�سلة والآداب. باب ا�ستحباب طالقة الوجه عند اللقاء. رقم 4760.  -(
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وتدخل عليه ال�سرور، وتزيل عنه همه وتبعث فيه روح التفاوؤل والأمل، وحتفزه 
اإىل العمل واجلد، وتت�ساوى يف الأجر والثواب مع كل الأعمال ال�ساحلات، التي 
لََك  اأَِخيَك  َوْجِه  يِف  ُمَك  »تََب�سُّ بينهم:  املودة والرحمة  النا�ض وتوثق عالقات  تنفع 
اأَْر�ِض  يِف  ُجَل  الرهَّ ْر�َساُدَك  َواإِ َدَقٌة،  �سَ امْلُْنَكِر  َعْن  َونَْهيَُك  ِبامْلَْعُروِف  ْمُرَك  َواأَ َدَقٌة،  �سَ
َماَطُتَك احْلََجَر  َدَقٌة، َواإِ ِر لََك �سَ ِديِء اْلَب�سَ ُجِل الرهَّ ُرَك ِللرهَّ َدَقٌة، َوبَ�سَ اَلِل لََك �سَ ال�سهَّ
َدَقٌة، َواإِْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك يِف َدْلِو اأَِخيَك لََك  ِريِق لََك �سَ ْوَكَة َواْلَعْظَم َعْن الطهَّ َوال�سهَّ

َدَقٌة«))(. �سَ
جمالت  ذر،  لأبي  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  يعدد  اآخر،  حديث  ويف 
اأن  خاللها  من  املوؤمن  وي�ستطيع  حقرية،  تافهة  النا�ض  يراها  التي  املختلفة  احلياة 
ي�سع فيها لبنة للبناء، واأثًرا طيًبا ينفع به نف�سه واإخوانه، على الرغم من قلة اإمكاناته 
، ُقْلُت:  ، َعْن اأَِبيِه، َقاَل: »�َساأَْلُت اأَبَا َذرٍّ َحْيِمييِّ وحمدودية قدراته. فعن اأبي َكِثرٍي ال�سُّ
 ، نهََّة، َقاَل: �َساأَْلُت َعْن َذِلَك َر�ُسوَل اهلِل ُدلهَِّني َعَلى َعَمٍل اإَِذا َعِمَل اْلَعْبُد ِبِه َدَخَل اجْلَ
ُخ مِمهَّا  ِ، َقاَل: َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل اهلِل، اإِنهَّ َمَع الإِميَاِن َعَماًل؟ َقاَل: يَْر�سَ فَقاَل: يُوؤِْمُن ِباهللهَّ
ُ. ُقْلُت: َواإِْن َكاَن ُمْعَدًما َل �َسْيَء لَُه؟ َقاَل: يَُقوُل َمْعُروًفا ِبِل�َساِنِه، َقاَل: ُقْلُت:  َرَزَقُه اهللهَّ
ِعيًفا َل ُقْدَرَة  َفاإِْن َكاَن َعِييًّا َل يُْبِلُغ َعْنُه ِل�َسانُُه؟ َقاَل: َفيُِعنُي َمْغُلوبًا ُقْلُت: َفاإِْن َكاَن �سَ
ْخَرَق؟ َقاَل: َفاْلَتَفَت اإِيَلهَّ َوَقاَل: َما تُِريُد  ْن َكاَن اأَ َنْع لأَْخَرَق ُقْلُت: َواإِ لَُه؟ َقاَل: َفْليَ�سْ
، َفْليََدِع النهَّا�َض ِمْن اأََذاُه. َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل اهلِل،  رْيِ اِحِبَك �َسْيًئا ِمَن اخْلَ اأَْن تََدَع يِف �سَ
َلٍة ِمْنَها،  اإِنهَّ َهِذِه َكِلَمُة تَْي�ِسرٍي؟ فَقاَل : َوالهَِّذي نَْف�ِسي ِبيَِدِه، َما ِمْن َعْبٍد يَْعَمُل ِبَخ�سْ

نهََّة«))(. يُِريُد ِبَها َما ِعْنَد اهلِل، اإِلهَّ اأََخَذْت ِبيَِدِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة، َحتهَّى تُْدِخَلُه اجْلَ
ال�سنن. الرتمذي. كتاب الرب وال�سلة عن ر�سول اهلل. باب ما جاء يف �سنائع املعروف. رقم 879). انفرد به   -(
الرتمذي وقال حديث ح�سن غريب. واأخرجه البخاري يف الأدب املفرد. رقم )89. �ض 307. واأورده ابن 
حبان يف �سحيحه. باب ذكر بيان ال�سدقة للمرء باإر�ساد ال�سال وهداية غري الب�سري. رقم 9)5. ج ). �ض 

86)، وذيله �سعيب الأرناوؤوط بقوله: حديث �سحيح. و�سححه الألبان يف �سحيح اجلامع. رقم 908).
الب�ستي. رقم 373. ج ). �ض 7)). ورواه الطربان يف املعجم  ابن حبان. حممد بن حبان  �سحيح   -(

الأو�سط بلفظ قريب منه. رقم )508. و�سححه الألبان يف �سحيح الرتغيب والرتهيب. �ض 876.
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ذات  بقلة  يتحجج  اأن  البليغ،  احلديث  هذا  ي�سمع  اأن  بعد  لأحد  يجوز  فال 
اليد، اأو قلة العلم، اأو �سعف اجل�سم؛ ليرتك ما عليه من واجب اإ�سالح حال الأمة 
اآمالها يف التحرر والنفالت  لتنه�ض وتقوى، وتتجاوز حمنها و�سدائدها، وتبلغ 
من املغلوبية احل�سارية، التي تاأ�سرها وجتعلها رهينة اأعدائها. فاإن هذا الهدف الكبري 
رهني مبا حتمل نفو�ض اأبنائها من ثقة عالية بالنف�ض، ل تدع لأحد عذرا للم�ساركة 
يف حتقيقه. واأمامنا ب�سرى ر�سول اهلل   باأن ينال كل جمتهد يف العمل وال�سعي 
على قدر نيته واإخال�سه، حتى لو اأعاقته الظروف عن اإمتام ما بداأ. َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة 
ُدوا َوَقاِربُوا  يَن اأََحٌد اإِلهَّ َغَلَبُه َف�َسديِّ يَن يُ�ْسٌر َولَْن يُ�َسادهَّ الديِّ َعْن النهَِّبييِّ  َقاَل: »اإِنهَّ الديِّ
حجر:  ابن  قال  جْلَِة«))(،  الدُّ ِمْن  َو�َسْيٍء  ْوَحِة  َوالرهَّ ِباْلَغْدَوِة  َوا�ْسَتِعيُنوا  ُروا  َواأَْب�سِ
– واملراد تب�سري من عجز  – واإن قل  »واأب�سروا: اأي بالثواب على العمل الدائم 
اأجره،  نق�ض  ي�ستلزم  ل  �سنيعه  من  يكن  اإذا مل  العجز  باأن  بالأكمل،  العمل  عن 

َر به تعظيماً له وتفخيماً«))(. واأبهم املَُب�سهَّ
2 ـ التوبة ال�سادقة وجتديدها: التوبة ال�سادقة باب وا�سع للولوج اإىل امل�ستقبل 
والإبداع فيه، والتخل�ض من اأوزار املا�سي و�سغوطه، كما اأنها عالج ناجع لكثري 
من الأمرا�ض النف�سية التي ت�سيب الإن�سان بالعجز، وت�سل فيه اإرادة اخلري، وتقعد 
به عن طلب الكمالت؛ لأنها تعطيه الأمل اجلميل يف الغد، ومتنحه فر�سة الرتاجع 
عن �سلبيته وتعوي�سها باإيجابية نافعة يظهر اأثرها الطيب يف عمله امل�ستقبلي. لذلك 
كان لها يف ال�سنة النبوية ال�سريفة باع ف�سيح، وقد تعهد بها الر�سول  امل�سلمني 
تغتنم  ال�ساحلة  الأعمال  واأقبلت على  نفو�سهم خريا وب�سرا،  فامتالأت  اآن  يف كل 

منها ما و�سعها اجلهد يف ذلك. 
بكل  اجلاهلية  عا�سوا  الذين  امل�سلمني  من  كثري  مع  ذلك  م�سداق  راأينا  وقد 

�سحيح البخاري. كتاب الإميان. باب الدين ي�سر. رقم 38.  -(
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري. اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالن. مج ). �ض 95.   -(
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قبل  فيهم  فا�سية  كانت  التي  واملوبقات  الفواح�ض  واقرتفوا  ونقائ�سها،  م�ساوئها 
م�ستنقع  يف�سل  الذي  ال�سا�سع  البون  اأدركوا  احلق  دعوة  عرفوا  فلما  الإ�سالم، 
الرذائَل الذي كانوا يقبعون فيه، عن النموذج الإن�سان الراقي الذي رباه الر�سول 
الكرمي  النبي  اأن  غري  وم�ستحيل،  �سعب  املرتقى  هذا  اأن  نفو�سهم  فحدثتهم   ،
 انت�سلهم من هذا الوهم الكبري وغ�سلهم من كل الأو�سار التي لوثتهم بكلمة 
واحدة: اأن الإ�سالم يَُجبُّ ما قبله. قال عليه ال�سالة وال�سالم لعمرو بن العا�ض 
�ْساَلَم يَْهِدُم  حني اأتاه م�سلما و�ساأله مغفرة ما �سبق منه من ذنوب: »اأََما َعِلْمَت اأَنهَّ اْلإِ
َما َكاَن َقْبَلُه، َواأَنهَّ اْلِهْجَرَة تَْهِدُم َما َكاَن َقْبِلَها، َواأَنهَّ احْلَجهَّ يَْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه«))(، اأي 
اأن دخول املرء فيه ي�سنع منه اإن�سانا جديدا لأنه ي�سلخه من ما�سيه املعتم، ويهيئ 
له حياة جديدة بكل حيثياتها، فكان ذلك مبثابة �سهادة ميالد جديد ت�سلموها من 
نبي الرحمة، مكنتهم من التخل�ض من كل الآثار ال�سلبية التي تركها املا�سي فيهم، 

والبدء من ال�سفر بداية كلها تفاوؤل واأمل.
ولعل امل�سابقة يف اخلريات التي نلم�سها بو�سوح يف حياة ال�سحابة الكرام، 
تعبري رائع عن الأثر الطيب الذي تركته فيهم الإنابة اإىل اهلل، والنخالع من ربقة 
اجلاهلية واأثقالها، وكاأنهم بهذه الروح املقبلة على احلياة، تغتنم منها ال�ساحلات، 
ذهبت  التي  العمر  �سنوات  يعو�سوا  اأن  يريدون  اخلريات،  مواطن  منها  وتقتن�ض 
هدرا يف ال�سياع وال�سالل، فهم ميلوؤون امل�ستقبل اآمال عري�سة، ويعدون له العدة 

بجد ومثابرة، وي�ستغلون �ساعات العمر بل دقائقه بجالئل الأعمال.
والتوبة لي�ست قا�سرة على من كانوا على غري الإ�سالم ثم دخلوا فيه، لكنها 
و�سهواته،  اأهواوؤه  وتتعقبه  ال�سيطان،  به  يرتب�ض  الذي  باملوؤمن  تكون  ما  األ�سق 
الأحاديث  جاءت  لذلك  وفتنتها،  وبهرجها  واأموالها  بزينتها  الدنيا  له  وتتعر�ض 
النبوية يف جتديد التوبة تن�سح بالأمل ومتتلئ بالرحمات، وترباأ باملوؤمن اأن ي�ست�سلم 

�سحيح م�سلم. كتاب الإميان. باب كون الإ�سالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة واحلج. رقم 73).   -(
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ل�سعفه وين�ساق مع خطيئته، حتى يفقد الأمل يف رحمة اهلل فيفقد املجتمع ع�سوا 
فاعال فيه، وتدفعه دفًعا م�ستمًرا للعودة اإىل رحاب ربه الذي يغفر الذنوب جميًعا، 
والذي يتعهد عباده يومًيا بلطفه وكرمه ويدعوهم دعوة املحب امل�سفق اإىل الإقالع 
َ َعزهَّ َوَجلهَّ  عن املع�سية، والنخراط من جديد يف معركة البناء والإعمار: »اإِنهَّ اهللهَّ
ْيِل  اللهَّ ُم�ِسيُء  ِليَُتوَب  ِبالنهََّهاِر  يََدُه  َويَْب�ُسُط  النهََّهاِر  ُم�ِسيُء  ِليَُتوَب  ْيِل  ِباللهَّ يََدُه  يَْب�ُسُط 
ْم�ُض ِمْن َمْغِرِبَها«))(، فالباب مفتوح اأمام الإن�سان اآناء الليل واأطراف  َحتهَّى تَْطُلَع ال�سهَّ
النهار، يف اأية �ساعة �ساء ليلج باب التوبة، وي�ستاأنف �سريه نحو اهلل وقد تخفف من 
اأغالل الذنوب، و�سيجد ربًا رحيًما ودوًدا، يفرح  اأثقال املعا�سي، وتخل�ض من 
ُ اأَْفَرُح  ِ : »اهللهَّ ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ َي اهللهَّ باأوبته ويبارك عودتهُ، َعْن اأَنَ�ٍض َر�سِ

ُه يِف اأَْر�ِض َفاَلٍة«))(. لهَّ ِبَتْوبَِة َعْبِدِه ِمْن اأََحِدُكْم �َسَقَط َعَلى بَِعرِيِه َوَقْد اأَ�سَ
اهلل  اأن  من  يقني  على  وهو  امل�سلم،  يكبوها  كبوة  كل  بعد  التوبة  جتديد  اإن 
اإىل الأمام يخطوها نحو  له فر�سة جديدة ودفعة  قد جتاوز عنه مبنه وكرمه، متثل 
امل�ستقبل، وهو عاقد العزم على التكفري عن زلته، واإعطاء الدليل ال�سادق على 
اأوبته، مب�ساعفة جهده يف عمله: »واإمنا جتيء التوبة بعد الوقوع يف اخلطاأ، لرتاأب 
ال�سدع وتعني على ا�ستئناف ال�سري يف طريق احلياة، وبقدر ما يحتاج امل�سلم اإىل 
بالرتبية والتقوية،  اإرادته  لتتعهد  التوبة،  اإىل  العمل والكفاح، يحتاج  يوا�سل  اأن 

وتعده لر�سالته يف احلياة«)3(. 
يف  النبوية  ال�سنة  توؤكد  املنا�سب:  الوقت  يف  املتاحة  الإمكانات  ا�ستثمار  ـ   3
موا�سع عديدة على اأن اأحوال الدنيا يف تقلب م�ستمر، واأن اآجال العباد بيد اهلل ل 
يدري اأحدنا متى تنق�سي اأيامه ويخرج من هذه الدنيا، لذلك اأكدت على �سرورة 
ا�ستغالل الوقت اإىل اأق�سى حد، وعمارة ال�ساعات باخلريات ما ا�ستطاع امل�سلم اإىل 

�سحيح م�سلم. كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب واإن تكررت الذنوب والتوبة. رقم 4954.  -(
�سحيح البخاري. كتاب الدعوات. باب التوبة. رقم 5834.  -(
منهج الإ�سالم يف تربية الإرادة. د. م�سطفى زيد. �ض 79.   -3
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ذلك �سبياًل، وت�سخري جميع الإمكانات املتاحة لتحقيق الأهداف واإجناز الأعمال، 
والتخطيط للم�ساريع وبرجمة اآليات التنفيذ دون ك�سل اأو ت�سويف، وحتري كل ما 
ينفع الأمة وي�سلح حالها. يقول الر�سول : »اغتنم خم�ًسا قبل خم�ض: �سبابك قبل 
هرمك، و�سحتك قبل �سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �سغلك، وحياتك 
ِ  َقاَل: »بَاِدُروا ِباْلأَْعَماِل �َسْبًعا، َهْل  قبل موتك«))(. وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَنهَّ َر�ُسوَل اهللهَّ
ْو َمْوتًا  ْو َهَرًما ُمَفنيًِّدا، اأَ ا ُمْف�ِسًدا، اأَ تَْنَتِظُروَن اإِلهَّ َفْقًرا ُمْن�ِسًيا، اأَْو ِغًنى ُمْطِغًيا، اأَْو َمَر�سً

.)((» اَعُة اأَْدَهى َواأََمرُّ اَعَة َفال�سهَّ اَل َف�َسرُّ َغاِئٍب يُْنَتَظُر اأَْو ال�سهَّ جهَّ ِهًزا، اأَْو الدهَّ جُمْ
يجعل  �سالح،  عمل  دون  الوقت  وانق�ساء  الأوان  فوات  من  التحذير  فهذا 
امل�سلم يرفع من درجة فاعليته، ويظل متاأهبا ل يدع جمال باإمكانه التاأثري فيه دون 
اأن يجعل له ن�سيًبا من فكره وجهده، ي�سد مواطن اخللل وي�سلح ما ف�سد، لذلك 
فهو دائما يف �سغل ل ينتهي، واهتمامات ل تنق�سي، يبادر بالأعمال وكاأنه يخاف 
اأن تفلت من بني يديه، ينهي ما قدر عليه، وينتظر الغد ب�سغف ليكمل ما بداأ، ويبداأ 
الأجل  اأمهله  اإن  يهمه  ل  ومفيد،  نافع  كل  اإىل  ويبادر  وبرمج،  خطط  قد  كان  ما 
واأنهاه اأو تركه ملن بعده ليكمله، واإمنا الذي يهمه اأنه قام مبا هو مطلوب منه، لي�ض 
اهلل  عند  للثواب  وطلبا  الواجب  لنداء  ا�ستجابة  واإمنا  والثمرات،  للنتائج  انتظاًرا 
قوله  يف  القومي  ال�سبيل  هذا  اإىل  امل�سلمني  ير�سد  الذي  الكرمي،  لر�سوله  وطاعة 
ْن َل يَُقوَم َحتهَّى يَْغِر�َسَها  اَعُة َوِبيَِد اأََحِدُكْم َف�ِسيَلٌة َفاإِْن ا�ْسَتَطاَع اأَ : »اإِْن َقاَمْت ال�سهَّ

امل�ستدرك على ال�سحيحني. حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري. رقم 7846. ج 4. �ض )34. وقال   -(
الألبان يف �سحيح اجلامع رقم 077).  ال�سيخني ومل يخرجاه. و�سححه  حديث �سحيح على �سرط 

ويف �سحيح الرتغيب والرتهيب. رقم 3355.
قال   .(((8 رقم  بالعمل.  املبادرة  يف  جاء  ما  باب  اهلل.  ر�سول  عن  الزهد  كتاب  الرتمذي.  ال�سنن.   -(
بن  اإل من حديث حمرز  اأبي هريرة  الأعرج عن  نعرفه من حديث  الرتمذي: حديث ح�سن غريب ل 
بن هارون وذكر من  فيه حمرز  الذهبي يف ميزان العتدال. ج 3. �ض 443 وقال:  هارون. واأورده 
جرحه، وقد ُروَي احلديث باإ�سناد اأ�سلح من هذا. و�سححه الألبان يف �سعيف الرتمذي، رقم 306) 

وقال: �سعيف. ويف �سعيف اجلامع، رقم 5)3) وقال: �سعيف.
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 :   وقوله  َفاِعِلِه«))(،  اأَْجِر  ِمْثُل  َفَلُه  َخرْيٍ  َعَلى  َدلهَّ  »َمْن   : وقوله  َفْليَْفَعْل«))(، 
َحتهَّى  َفَحِفَظُه  َحِديًثا  ِمنهَّا  �َسِمَع  اْمَراأً   ُ َر اهللهَّ : »نَ�سهَّ اآيًَة«)3(، وقوله  َولَْو  َعنيِّي  »بَليُِّغوا 
ِبَفِقيٍه«)4(،  لَْي�َض  ِفْقٍه  ِمْنُه َوُربهَّ َحاِمِل  اأَْفَقُه  ُهَو  َمْن  اإِىَل  ِفْقٍه  َفُربهَّ َحاِمِل  ُه  َغرْيَ َغُه  يَُبليِّ
اخلريات،  من  بذلك  ي�ستكرث  اإل وجله،  اخلري  اأبواب  من  بابا  امل�سلم  يدع  ل  حتى 
العمر  دقائق  مغتنما  والإ�سالح  باخلري  الأر�ض  يف  وي�سعى  احل�سنات،  ويكتنز 
و�ساعاته، وكاأنها كنز بني يديه يخاف عليها من ال�سياع. وقد ا�ستلهم علماوؤنا من 
هذه التوجيهات النبوية حكمة بليغة مفادها اأن عبادات الغافلني عادات، وعادات 
الطائعني عبادات. فامل�سلم يبتغي يف كل عمل يعمله وجه اهلل وح�سن ثوابه، حتى 
يف عاداته اليومية كالأكل وال�سرب والنوم ومداعبة اأبنائه وتودده اإىل زوجته، وما 
اإليها من املمار�سات التي يراها النا�ض اأمًرا ماألوًفا و�سلوًكا عاديًا، لذلك فهو يتعهد 

كل ذلك بالإتقان واملداومة فيفلح يف الدارين.
4 ـ الدعاء وح�سن الظن باهلل: وهذا باب عظيم من الأبواب التي فتحتها ال�سنة 
النبوية للم�سلمني، حتى تظل نفو�سهم �سليمة من اآفات الياأ�ض والقنوط، ومعافاة 
من اأ�سقام الكتئاب واحلزن، ل ت�ست�سلم مل�سائب الدنيا ول تنحني لنوائب الدهر، 
تتلم�ض ب�سغف ميادين العمل التي تتيحها لها قدراتها واإمكاناتها فتلجها بثقة وقوة، 
وتتوجه اإىل رب الأرباب وم�سبب الأ�سباب ت�ساأله العون والتوفيق وتي�سري الع�سري. 
وقد عّلم الر�سول  اأ�سحابه الدعاء يف كل املواطن وجميع احلالت، وغر�ض يف 
نفو�سهم اليقني التام باأن اهلل �سي�ستجيب لدعواتهم اإن هم اأخل�سوا النية يف القول 
ال�سابق. رقم ))5)).ج  باقي امل�سند  باقي م�سند املكرثين. باب  اأحمد بن حنبل. كتاب  اأحمد.  م�سند   -(
3. �ض 84). ورواه البخاري يف الأدب املفرد. رقم 479. و�سححه الألبان يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، 

ج)، �ض )) وقال: �سنده �سحيح على �سرط م�سلم، ويف �سحيح اجلامع، رقم 4)4).
�سحيح م�سلم.كتاب الإمارة. باب ف�سل اإعانة الغازي يف �سبيل اهلل مبركوب وغريه. رقم 3905  -(

�سحيح البخاري.كتاب اأحاديث الأنبياء. باب. ما ذكر عن بني اإ�سرائيل. رقم )0)3   -3
ال�سنن. الرتمذي.كتاب العلم عن ر�سول اهلل. باب ما جاء يف احلث على تبليغ ال�سماع. رقم 580). قال   -4
الرتمذي: حديث زيد بن ثابت حديث ح�سن. و�سححه الألبان يف �سحيح الرتغيب، رقم 90، ويف 

ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم 404.
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چى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ  لقوله عز وجل:  والعمل م�سداقا 
 : فقال  )البقرة:86)(،  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ 
َ َل يَ�ْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل  َ َواأَْنُتْم ُموِقُنوَن ِباْلإَِجابَِة َواْعَلُموا اأَنهَّ اهللهَّ »اْدُعوا اهللهَّ

َلٍه«))(.
ولقنهم فن املناجاة الراقي ليظلوا على ات�سال دائم باهلل، وعلمهم كيف يبثون 
همومهم واأحزانهم اإىل ربهم الرحيم، فهو مفزع املظلومني، وملجاأ امل�ست�سعفني، 
اأمام  وت�سعف  مقاومتهم،  تنك�سر  ل  حتى  اخلائفني،  ورفيق  العاملني،  وعون 
ال�سغوط والبتالءات، واأنباأهم اأن الدعاء �سبب لرفع البالء قبل نزوله، و�سبب 
اإىل  فيعتلجان  النازل  البالء  يتلقى  ال�ساعد  الدعاء  واأن  نزوله،  بعد  البالء  لرفع 
اإليه �سعفه وقلة حيلته.  ي�سكو  اإليه  توجه  الذي  لعبده  اهلل  اإكراًما من  القيامة  يوم 
ُهَما  ُجُل اإِلَْيِه يََدْيِه اأَْن يَُردهَّ َ َحِييٌّ َكِرميٌ يَ�ْسَتْحِيي اإَِذا َرَفَع الرهَّ قال ر�سول اهلل : »اإِنهَّ اهللهَّ
«))(، ويف هذا احلديث تعزية للم�سابني واملهمومني ليكملوا م�سوار  ْفًرا َخاِئَبَتنْيِ �سِ
ال�سرب والتجلد، حتى ينجلي الليل عن فجر اأبلج، وب�سرى لل�سائلني الواقفني عند 

باب اهلل ينتظرون في�ض ف�سله وكرمي عطائه. 
تعاىل يعطي  اأن اهلل  للم�سلمني،    الر�سول  اآخر، يبني  ويف حديث قد�سي 
بربه، وح�سن  العبد  قلب  تعلق  بقدر  اأف�ساله،  من  عليه  وي�سبغ  نعمائه،  من  للعبد 
النبي. رقم  الدعوات عن  ما جاء يف جامع  باب  اهلل.  الدعوات عن ر�سول  كتاب  الرتمذي.  ال�سنن.   -(
اْلَوْجِه. ومدار احلديث على  َهَذا  ِمْن  اإِلهَّ  نَْعِرُفُه  َل  َغِريٌب  َحِديٌث  َهَذا  به الرتمذي وقال:  انفرد   .340(
َفه ابن معني والن�سائي وغريهما. لكن ي�سهد للحديث ما جاء يف م�سند  عهَّ �سالح بن ب�سري املري الذي �سَ
اأحمد، كتاب م�سند املكرثين من ال�سحابة، باب م�سند عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض. رقم 6368: "اْلُقُلوُب 
 َ ْنُتْم ُموِقُنوَن ِباْلإَِجابَِة َفاإِنهَّ اهللهَّ َها النهَّا�ُض َفا�ْساأَلُوُه َواأَ يُّ َ َعزهَّ َوَجلهَّ اأَ ْلُتْم اهللهَّ َذا �َساأَ َها اأَْوَعى ِمْن بَْع�ٍض َفاإِ اأَْوِعيٌَة َوبَْع�سُ

َل يَ�ْسَتِجيُب ِلَعْبٍد َدَعاُه َعْن َظْهِر َقْلٍب َغاِفٍل". و�سححه الألبان يف �سحيح اجلامع، رقم 45).
ال�سنن. الرتمذي. كتاب الدعوات عن ر�سول اهلل. باب يف دعاء النبي. رقم 3479 وقال: َهَذا َحِديٌث   -(
ُهْم َومَلْ يَْرَفْعُه. ورواه ابن ماجه.كتاب الدعاء. باب رفع اليدين يف الدعاء.  َح�َسٌن َغِريٌب َوَرَواُه بَْع�سُ
رقم 3855. ورواه اأحمد يف م�سنده. كتاب باقي م�سند الأن�سار. رقم 600)). ورواه اأبو داود. كتاب 
ال�سالة. رقم 73)). و�سححه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، ج ))، �ض 43) وقال: �سنده جيد. 

و�سححه الألبان يف �سحيح الرتمذي، رقم 3556.
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ظنه به وتوقع اخلري العميم منه على الدوام، واعتقاده اعتقادا يقينيا اأن ما ياأتي من 
عند اهلل لعبده الطائع ل يكون اإل خرًيا، حتى ولو بدا يف ظاهره للنا�ض غري ذلك.
ُ اأَنَا ِعْنَد َظنيِّ َعْبِدي ِبي«))(، قال ابن  ِ  َقاَل: »َقاَل اهللهَّ فعن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَنهَّ َر�ُسوَل اهللهَّ
حجر: »اأي قادر على اأن اأعمل به ما ظن اأن عامل به... ويف ال�سياق اإ�سارة اإىل 
ترجيح جانب الرجاء على اخلوف«))(، ويع�سده احلديث الذي رواه اأحمد عن 
ِ َعزهَّ َوَجلهَّ اأَنَا ِعْنَد  ِ  يَُقوُل َعْن اهللهَّ واثلة بن الأ�سقع الذي قال: »�َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللهَّ

َظنيِّ َعْبِدي ِبي، َفْليَُظنهَّ ِبي َما �َساَء«)3(.
5 ـ �سناعة امل�ستقبل م�سوؤولية الإن�سان: ومن جملة املفاهيم الرائعة التي زرعتها 
بها قواه للعمل اجلاد، وال�سعي احلثيث  امل�سلم، فحفزت  النبوية يف وعي  ال�سنة 
لأن  اليوم؛  ملقدمات  طبيعية  نتيجة  حتما  هو  الغد  به  �سياأتي  ما  اأن  امل�ستقبل:  نحو 
الكون ي�سري وفق نظام بديع من ال�سنن التي ل تتخلف، لذلك يتعني على امل�سلم 
اأن يتحرى ال�سالح يف كل �سيء، ويتتبع مواطن اخلري واحلق، فينهل منهما ويفي�ض 
على جمتمعه واأمته من اآثارهما، وهو على يقني من اأن الآتي �سيكون على �ساكلة ما 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   قدم ت�سديقا لقول اهلل عز وجل: چ 
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ چ )اآل عمران:95)(، وقوله �سبحانه وتعاىل: چ ک ک   گ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ چ )البقرة:43)(. 

منه،  الأح�سن  على  ليح�سل  الأح�سن،  تقدمي  يف  يتفانى  يجعله  اليقني  فهذا 
عن  ابتعدوا  بالذين  ت�ستبد  التي  امل�ستقبل،  من  اخلوف  عقدة  من  يحرره  كما 
طريق اهلل وقطعوا �سلتهم به، ف�سكنتهم الهواج�ض والأوهام، وقتلهم القلق وهم 

�سحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب قول اهلل تعاىل يريدون اأن يبدلوا كالم اهلل. رقم )695.  -(
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري. اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالن. ج 3). �ض 385.  -(

 .(6365 رقم  الأ�سقع.  بن  واثلة  حديث  باب  ال�ساميني.  م�سند  كتاب  حنبل.  بن  اأحمد  اأحمد.  م�سند   -3
ورواه الدارمي يف �سننه. كتاب التوحيد. باب قول اهلل تعاىل ويحذركم اهلل نف�سه. رقم 5)6). وذكره 
اجلامع  ال�سيوطي يف  ثقات. وذكره  اأحمد  وقال: رجال  )، �ض ))3  الزوائد. ج  الهيثمي يف جممع 

ال�سغري، رقم 933). و�سححه الألبان يف �سحيح املوارد. رقم 088).
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مطمئن  فامل�سلم  والعرافني.  الكهنة  لدى  يطلبونها  اأو  امل�ستقبل،  اأحداث  يرتقبون 
متام الطمئنان اإىل اأن الغيب ل يعلمه اإل اهلل؛ لذلك فهو ميتثل اأمر نبيه الذي نهاه 
نهيا �سديدا عن التطلع اإىل الغيب من ال�سبل املنحرفة والطرق امللتوية التي تف�سد 
ليتبع  وال�سعي  الكدح  من  به  ماأمور  هو  ما  يرتك  وجتعله  العمل،  وتعطل  العقل 
ومينونهم  النا�ض  مب�ساعر  يتالعبون  الذين  والعرافني  الكهنة  و�ساللت  خرافات 
الأمان ويتحكمون يف اإراداتهم. فَعْن اأبي هريرة اأن النهَِّبييِّ  َقاَل: »َمْن اأَتَى َكاِهًنا 

 .)((» ٍد مهَّ َقُه مِبَا يَُقوُل َفَقْد َكَفَر مِبَا اأُْنِزَل َعَلى حُمَ دهَّ اًفا َف�سَ اأَْو َعرهَّ
املخاوف  كل  من  احلياة  يف  �سعيه  اأثناء  يتخل�ض  اأن  اإىل  امل�سلم    واأر�سد 
ربه، وي�سعه يف  اإرادة  ينفعه خارج  اأو  ي�سره  اأن  اأحد  باإمكان  اأن  له  ت�سور  التي 
اأن يتحرك فيه وفق ما متليه عليه مرجعيته املقد�سة،  الإطار ال�سحيح الذي يجب 
التي جتعل من �سنة )العاقبة للمتقني ( قانونًا جاريًا ل يتاأخر، فال ميالئ اأحًدا على 
َة لَْو اْجَتَمَعْت َعَلى  مهَّ ح�ساب دينه، ول يداهنه على ح�ساب مبادئه: »َواْعَلْم اأَنهَّ اْلأُ
اأَْن  َعَلى  اْجَتَمُعوا  َولَْو  لََك،   ُ َكَتَبُه اهللهَّ َقْد  ِب�َسْيٍء  اإِلهَّ  يَْنَفُعوَك  مَلْ  ِب�َسْيٍء  يَْنَفُعوَك  اأَْن 
ْت  ُ َعَلْيَك، ُرِفَعْت اْلأَْقاَلُم َوَجفهَّ وَك اإِلهَّ ِب�َسْيٍء َقْد َكَتَبُه اهللهَّ رُّ وَك ِب�َسْيٍء، مَلْ يَ�سُ رُّ يَ�سُ
ُحُف«))(، كما وجهه اإىل الرتفع عن اعتقادات اأهل اجلاهلية ومفاهيمهم جتاه  ال�سُّ
امل�ستقبل، حني جعلوا للتطري حظا يف حياتهم، وبنوا عليه اأمر م�ستقبلهم، وتركوا 
»َل   : فقال  احلياة  يف  بدلهم  امل�سريية  القرارات  تتخذ  واحليوانات  الأ�سياء 
يَ�ْسَمُعَها  ُة  احِلَ اْلَكِلَمُة ال�سهَّ َقاَل:  ِ؟  يَا َر�ُسوَل اهللهَّ اْلَفاأُْل  َقاَل: َوَما  اْلَفاأُْل.  َها  َة َوَخرْيُ ِطرَيَ
م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل. كتاب باقي م�سند املكرثين. باب باقي امل�سند ال�سابق. رقم )7)9. وذكره   -(
احلاكم يف امل�ستدرك ب�سند �سحيح عن اأبي هريرة رقم 639. و�سححه الألبان يف �سحيح ابن ماجه، 
ويف �سحيح اجلامع، رقم 5939.و�سححه الأرناوؤوط يف فتح املجيد، �ض 335 وقال: احلديث �سحيح 

ب�سواهده.
قال   .(440 رقم  منه.  الباب  اهلل.  ر�سول  عن  والورع  والرقائق  القيامة  �سفة  الرتمذي.كتاب  ال�سنن.   -(
بداية  باب  ها�سم.  بني  م�سند  كتاب  م�سنده.  اأحمد يف  هذا حديث ح�سن �سحيح. ورواه  الرتمذي: 
م�سند عبد اهلل بن العبا�ض. رقم 537)، و�سححه الألبان يف �سحيح الرتمذي، رقم 6)5)، ويف �سحيح 

اجلامع، رقم 7957.
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بالكلمة  اإليه النبي الكرمي حيث ي�ستب�سر الإن�سان  اأ�سار  اأََحُدُكْم«))(. والفاأل الذي 
التفاوؤل  يقابله  يلتقيه  ال�سالح  العبد  اأو  يراه،  اجلميل  املنظر  اأو  ي�سمعها،  الطيبة 
اإىل  واندفاع  العمل،  على  اإقبال  فيها  اإيجابية  نظرة  احلياة  اإىل  والنظر  والأمل، 
الإجناز، وثقة يف اهلل وتوكل كبري عليه. وقد اأخرب ر�سول اهلل  اأن امليل اإىل التطري 
اأن  اإن�سان، غري  تكون موجودة يف كل  تكاد  الأ�سياء واحليوانات،  من  والت�ساوؤم 
امل�سلم ملزم باأن يتخل�ض منها، وي�ستبدلها بالتوكل على اهلل الذي بيده ملكوت كل 
َ يُْذِهُبُه  ْرِك َوَما ِمنهَّا َولَِكنهَّ اهللهَّ ُة ِمْن ال�سيِّ رَيَ �سيء، لأن املخلوقات ل ت�سر ول تنفع: »الطيِّ
ِل«))(، وعلمنا دعاًء جمياًل نقوله عندما نرى ما نكره، ونح�ض اأن هذا املنظر  ِبالتهََّوكُّ
الكريه �سيوؤثر على �سلوكنا واأفعالنا بال�سلب، ثم من�سي اإىل ما كنا قد عزمنا عليه، 
ُة ِعْنَد النهَِّبييِّ  رَيَ : »ُذِكَرْت الطيِّ ول نعطل اأعمالنا ومواعيدنا ب�سببه. َقاَل اأَْحَمُد اْلُقَر�ِسيُّ
ُهمهَّ َل   َفَقاَل: اأَْح�َسُنَها اْلَفاأُْل َوَل تَُردُّ ُم�ْسِلًما. َفاإَِذا َراأَى اأََحُدُكْم َما يَْكَرُه َفْليَُقْل: اللهَّ
َة اإِلهَّ ِبَك«)3(. ييِّئَاِت اإِلهَّ اأَْنَت، َوَل َحْوَل َوَل ُقوهَّ يَاأِْتي ِباحْلَ�َسَناِت اإِلهَّ اأَْنَت، َوَل يَْدَفُع ال�سهَّ
املجتمع  يف  واأثرها  النبوية  ال�سنة  يف  للم�ستقبل  الإيجابية  النظرة  خام�سا: 

والأمة.
ومثلما تعهد ر�سول اهلل  الفرد بالعناية والرعاية والهتمام، كذلك فعل مع 
الأمة  م�ستوى  للم�ستقبل على  الإيجابية  للنظرة  النبوية  ال�سنة  اأ�س�ست  فقد  الأمة، 
منذ فجر البعثة، ف�سار التكوين الفردي واجلماعي جنًبا اإىل جانب، وكان امل�سلم 
امل�ست�سعف يف مكة يدرك بعمق اأبعاد الر�سالة التي يحملها، ويوؤمن ب�سدق بعامليتها 

�سحيح البخاري. كتاب الطب. باب الفاأل. رقم 4)53.  -(
ال�سنن. الرتمذي. كتاب ال�سري عن ر�سول اهلل. باب ما جاء يف الطرية.رقم 539). قال الرتمذي: هذا   -(
حديث ح�سن �سحيح ل نعرفه اإل من حديث �سلمة بن ُكَهْيل. ورواه ابن حبان يف �سحيحه. رقم 7)4). 

و�سححه الألبان يف �سحيح الرتمذي، رقم 4)6)، ويف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم 9)4.
ال�سنن. اأبو داود ال�سج�ستان.كتاب الطب. باب يف الطرية.8)34. انفرد به اأبو داود. و�سححه الألبان   -3
يف �سعيف اجلامع، رقم 99)، ويف ال�سل�سلة ال�سعيفة، رقم 9)6)، وقال الأرناوؤوط يف تخريج كتاب 

التوحيد �ض ))): اإ�سناده �سعيف.
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وحتمية انت�سارها، وهو ل ياأمن على نف�سه غوائل امل�سركني واأذاهم. وكان يعترب 
نف�سه جنديًا يف كتيبة الإميان، يدفع �سريبة ن�سر احلق، والتمكني له يف الأر�ض من 

نف�سه وماله، حتى يظهر دين اهلل على الباطل ويعلو على طواغيت الب�سر.
وكلما خفت نور الأمل يف �سدور احلفنة املوؤمنة، التي كانت تلقى الأهوال، 
وتتجرع كوؤو�ض العذاب من �سناديد الكفر يف مكة، كان النبي الكرمي يعيد مل�ساعر 
الأمل والتفاوؤل تاألقها، فتمتلئ القلوب عزمية وقوة، وتوطن نف�سها على ا�ستمرار 
َقاَل:  اْلأََرتيِّ  ْبِن  َخبهَّاِب  َعْن  املبني.  بالن�سر  اهلل  ياأذن  اأن  اإىل  واملجالدة  املقاومة 
ُر  ٌد بُْرَدًة لَُه يِف ِظليِّ اْلَكْعَبِة ُقْلَنا لَُه: اأََل تَ�ْسَتْن�سِ ِ  َوُهَو ُمَتَو�سيِّ »�َسَكْونَا اإِىَل َر�ُسوِل اهللهَّ
ُجُل ِفيَمْن َقْبَلُكْم يُْحَفُر لَُه يِف اْلأَْر�ِض َفيُْجَعُل ِفيِه،  َ لََنا؟ َقاَل: َكاَن الرهَّ لََنا؟ اأَل تَْدُعو اهللهَّ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َومُيْ�َسُط  دُّ ، َوَما يَ�سُ �ِسِه َفيُ�َسقُّ ِباْثَنَتنْيِ ُع َعَلى َراأْ َفيَُجاُء ِبامْلِْن�َساِر َفيُو�سَ
 ِ ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه. َواهللهَّ دُّ ٍب، َوَما يَ�سُ ِمِه ِمْن َعْظٍم اأَْو َع�سَ ِباأَْم�َساِط احْلَِديِد َما ُدوَن حَلْ
 َ َرَمْوَت، َل يََخاُف اإِلهَّ اهللهَّ ْنَعاَء اإِىَل َح�سْ اِكُب ِمْن �سَ نهَّ َهَذا اْلأَْمَر َحتهَّى يَ�ِسرَي الرهَّ لَيُِتمهَّ

ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َولَِكنهَُّكْم تَ�ْسَتْعِجُلوَن«))(. اأَْو الذيِّ
وال�سطهاد،  العنت  من  يلقونه  ما  اأن  اإىل  الأمر،  اأول  اأنظارهم  لفت  فقد 
�سنة جارية من �سنن اهلل التي ل تتاأخر، وقد رافقت اأنبياء اهلل جميعا واأتباعهم من 
بعدهم، الذين تكفلوا بتبليغ دعوة احلق، فوجدوا من ال�سد واجلحود والنكران، 
ما دفع الكافرين اإىل التنكيل بهم واختيار اأب�سع الطرق لقتلهم، فيجب اأن يوطنوا 
اأنف�سهم على اخل�سوع ل�سنة اهلل التي تتطلب الت�سحية وال�سرب، حتى ت�سري الأمور 
وفق ما تقت�سيه الطبيعة من التدرج واملرحلية، وعدم ا�ستعجال قطف الثمرة قبل 
ن�سوجها، وعدم العتماد على املعجزات التي تخرق ال�سنن وتعطل نظام الكون، 
ثم اأق�سم وهو ال�سادق الذي ل ينطق عن الهوى اأن ن�سر اهلل اآت ل حمالة، واأن 
الإ�سالم �سيب�سط �سلطانه على اجلزيرة العربية، حتى ي�سري امل�سافر من �سنعاَء اإىل 

�سحيح البخاري. كتاب املناقب. باب عالمات النبوة يف الإ�سالم. رقم 3343.  -(



39(

اآمًنا مطمئًنا، ل يخ�سى قطاع الطرق ول ل�سو�ض القوافل، فاطماأنت  ح�سرموّت 
ثقة  يف  ر�سالتها  توا�سل  وانطلقت  اخلائفة،  القلوب  وهداأت  امل�سطربة،  النفو�ض 

عالية، بامل�ستقبل الذي يو�سك اأن ياأتي بالن�سر املبني. 
وظلت هذه النظرة املتفائلة اإىل امل�ستقبل، رديفة املوؤمنني الذين مل يتوانوا 
عن البذل والعطاء، ومل تت�سرب اإىل قلوبهم بذرة ال�سك والريبة، على الرغم مما 
حلقهم من امل�سركني واليهود من العنت والأذى، وما حاق بهم من اأخطار داهمة، 
كانت توؤذن يف كل مرة با�ستئ�سال �ساأفتهم، واإبادة جموعهم، وقتل الدعوة ونبيها 
وهي ل تزال حم�سورة بني مكة واملدينة، وكان الر�سول  يف كل منا�سبة، ينع�ض 
الآمال، ويجدد العزائم، ويغر�ض هذا ال�سعور بعمق، حتى ي�ستقر يف النفو�ض فال 
جتزع ول ترتدد، ول ت�ست�سلم للعوائق الآنية، بل تظل م�ست�سرفة امل�ستقبل امل�سرق، 

بروح ميلوؤها البذل والعطاء.
امل�سلمون  فيها  وقع  التي  الأحزاب،  غزوة  من  اأ�سدق  مثاًل  جند  ل  ولعلنا 
عهدهم  اليهود  ونق�ض  جهة،  من  امل�سركون  حا�سرهم  حينما  الرحى،  �سقي  بني 
وا�ستعدوا لالنق�سا�ض عليهم من اجلهة الأخرى، ودب اخلوف يف النفو�ض، وقلت 
تطبق  اأن  حلظة  كل  يف  ينتظرون  وهم  املوؤمنة،  الع�سبة  على  الأمر  وا�ستد  املوؤن، 
عليهم جيو�ض الكفر من كل حدب و�سوب، في�سحقونهم عن اآخرهم، واملنافقون 
ي�سَعون بني النا�ض بال�سكوى والتذمر، وتثبيط العزائم وتوهني النفو�ض، والدعاء 
بالويل والثبور وقرب الهالك. قال ابن ه�سام: »وَعُظَم عند ذلك البالء، وا�ستد 
كل  املوؤمنون  ظن  حتى  منهم،  اأ�سفل  ومن  فوقهم،  من  عدوهم  واأتاهم  اخلوف، 
ظن، وجنم النفاق من بع�ض املنافقني، حتى قال معتب بن ق�سري: »كان حممد يعدنا 
اإىل  يذهب  اأن  نف�سه  ياأمن على  ل  اليوم  واأحدنا  كنوز ك�سرى وقي�سر،  ناأكل  اأن 
َث اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه عن الظروف الع�سيبة التي جرى  الغائط«))(. وَحدهَّ

ال�سرية النبوية. ابن ه�سام. ج 3. �ض 33).   -(
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ْنَدِق َفاإَِذا  ِ  اإِىَل اخْلَ فيها حفر اخلندق من الربد واجلوع فقال: »َخَرَج َر�ُسوُل اهللهَّ
َفَلْم يَُكْن لَُهْم َعِبيٌد يَْعَمُلوَن َذِلَك  بَاِرَدٍة،  اُر يَْحِفُروَن يِف َغَداٍة  امْلَُهاِجُروَن َواْلأَْن�سَ
اْلآِخَرْه،  َعْي�ُض  اْلَعْي�َض  اإِنهَّ  ُهمهَّ  اللهَّ َقاَل:  َواجْلُوِع  ِب  النهَّ�سَ ِمْن  ِبِهْم  َما  َراأَى  ا  َفَلمهَّ لَُهْم، 
َعَلى  ًدا،  مهَّ حُمَ بَايَُعوا  الهَِّذيَن  نَْحُن  لَُه:  يِبنَي  جُمِ َفَقالُوا  َوامْلَُهاِجَرْه.  اِر  ِلاْلأَْن�سَ َفاْغِفْر 
ث اأي�سا عن نق�ض املوؤن، وعن امل�سغبة التي اأ�سابت  َهاِد َما بَِقيَنا اأَبًَدا«))(، وَحدهَّ اجْلِ
ال�سحابة وهم مرابطون عند اخلندق يحفرون ويحر�سون فقال: »يُوؤْتَْوَن مِبِْلِء َكفيِّي 
ُع بنَْيَ يََدْي اْلَقْوِم، َواْلَقْوُم ِجيَاٌع، َوِهَي  َنُع لَُهْم ِباإَِهالٍَة �َسِنَخٍة تُو�سَ ِعرِي، َفيُ�سْ ِمْن ال�سهَّ
«))(. قال ابن حجر: »وقوله« باإهالة »بك�سر الهمزة  ْلِق َولََها ِريٌح ُمْننِتٌ َعٌة يِف احْلَ بَ�سِ
وتخفيف الهاء: الدهن الذي يوؤتدم به �سواء كان زيتا اأو �سمنا اأو �سحما. وقوله 
»�سنخة« اأي تغري طعمها ولونها من قَدمها ، ولهذا و�سفها بكونها ب�سعة. وقوله: 
بالغثى. وقوله: ) ولها ريح  �سبيه  ازدرادها  لهم عند  اأنهم كان يح�سل  اأي  ب�سعة 

مننت ( يدل على اأنها عتيقة جدا حتى عفنت واأنتنت«)3(.

يف هذا اجلو امل�سحون الذي و�سفه اهلل يف القراآن و�سًفا بليًغا رائًعا فقال عز 
وجل: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک  
)الأحزاب:))،0)(،  چ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ينزل ر�سول اهلل  اإىل اخلندق، ليزيل ال�سخرة التي اأعيت امل�سلمني، واأعاقت 
عملية احلفر، ينزل وقد اأنهكه التعب، ونال منه اجلوع حتى ربط على بطنه ال�سريفة 
حجًرا، في�سرب احلجر ثالث مرات، ويكرب ثالث مرات، ثم يخرج من احلفرة 

فيب�سر امل�سلمني بفتح اليمن وفار�ض وال�سام.

ْنَدِق. قاَل: َوَعَر�َض  ِ  ِبَحْفِر اخْلَ عن الرباء بن عازب قال: »اأََمَرنَا َر�ُسوُل اهللهَّ
�سحيح البخاري. كتاب اجلهاد وال�سري. باب التحري�ض على القتال. رقم ))6).  -(

البخاري. كتاب املغازي. باب غزوة اخلندق وهي الأحزاب. رقم )379.   -(
فتح الباري. اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالن. مج 7، �ض 395.  -3
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اإِىَل َر�ُسوِل  َقاَل: َف�َسَكْوَها  امْلََعاِوُل،  ِفيَها  تَاأُْخُذ  ْخَرٌة يِف َمَكاٍن ِمْن اخَلْنَدِق َل  لََنا �سَ
اإِىَل  َهَبَط  ثُمهَّ  ثَْوبَُه  َع  َو�سَ َقاَل  َواأَْح�ِسُبُه  َعْوٌف  َقاَل   ،  ِ اهللهَّ َر�ُسوُل  َفَجاَء   ،  ِ اهللهَّ
َوَقاَل:  احْلََجِر،  ُثُلَث  َفَك�َسَر  ْربًَة  َرَب �سَ َف�سَ  ِ ِب�ْسِم اهللهَّ َفَقاَل:  امْلِْعَوَل  َفاأََخَذ  ْخَرِة،  ال�سهَّ
َهَذا.  َمَكاِن  ِمْن  ْمَر  احْلُ وَرَها  ُر ُق�سُ َلأُْب�سِ اإِنيِّ   ِ اِم، َواهللهَّ ال�سهَّ َمَفاِتيَح  اأُْعِطيُت  اأَْكرَبُ   ُ اهللهَّ
ُ اأَْكرَبُ اأُْعِطيُت َمَفاِتيَح  َرَب اأُْخَرى، َفَك�َسَر ُثُلَث احْلََجِر َفَقاَل: اهللهَّ ِ َو�سَ ُثمهَّ َقاَل: ِب�ْسِم اهللهَّ
َرَها اْلأَْبيَ�َض ِمْن َمَكاِن َهَذا. ثُمهَّ َقاَل: ِب�ْسِم  ُر َق�سْ ُر امْلََداِئَن َواأُْب�سِ ِ اإِنيِّ َلأُْب�سِ َفاِر�َض َواهللهَّ
ُ اأَْكرَبُ اأُْعِطيُت َمَفاِتيَح اْليََمِن،  ْربًَة اأُْخَرى َفَقَلَع بَِقيهََّة احْلََجِر، َفَقاَل: اهللهَّ َرَب �سَ ِ، َو�سَ اهللهَّ

ْنَعاَء ِمْن َمَكاِن َهَذا«))(. ُر اأَْبَواَب �سَ ِ اإِنيِّ َلأُْب�سِ َواهللهَّ
ت�سغط  كانت  الذين  امل�سلمني  على  ال�سعيد  اخلرب  هذا  وقع  نت�سور  اأن  ولنا 
الربد  وي�ستنفذ  والهموم،  املخاوف  وحتا�سرهم  املتالحقة،  الأحداث  عليهم 
وطماأنينة  البال  راحة  واأراجيفهم  املنافقني  �سائعات  وت�سلبهم  طاقاتهم،  واجلوع 
اأيديهم،  من  يفلت  اأن  كاد  الذي  الأمل  الب�سرى  هذه  اإليهم  اأعادت  لقد  النف�ض. 
واأ�ساءت جوانب نفو�سهم التي غ�سيها الأمل وهدها اجلزع، و�سحنتهم بدفقات 
غزيرة من الإميان الذي رفع معنوياتهم اإىل اأعلى الدرجات، وا�ستعادوا به حيويتهم 
من  واثقون  اجلهود، وهم  اأق�سى  يبذلون  املعركة  �ساحة  اإىل  وعادوا  ون�ساطهم، 
ن�سر اهلل ومطمئنون اإىل �سدق وعده، يوؤدون واجبهم يف حماية الدعوة والدفاع 

عنها؛ ليمهدوا ال�سبيل لتحقيق الب�سرى التي جاءتهم من ال�سماء. 
ويف �سلح احلديبية ركب امل�سلمني َهمٌّ عظيم لعدم قدرتهم على اأداء العمرة، 
يف  جمحفة  راأوها  والتي  ال�سلح،  عقد  ت�سمنها  التي  ال�سروط  من  ولمتعا�سهم 
اأمام  بقوة  تذمره من ذلك  اهلل عنه- عن  بن اخلطاب -ر�سي  حقهم، وعرّب عمر 
م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل. كتاب اأول م�سند الكوفيني. باب حديث الرباء بن عازب. رقم 7946).   -(
واأخرجه الن�سائي من حديث الرباء بن عازب، كتاب ال�سري، باب الدعاء ثم حفر اخلندق، رقم 8858. 
وذكره ابن حجر يف فتح الباري، ج 7، �ض 458 وقال: اإ�سناده ح�سن. و�سححه الألبان يف �سحيح 

الن�سائي، رقم 76)3، وقال: حديث ح�سن.
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ر�سول اهلل ، ثم اأمام اأبي بكر ال�سديق، ورف�ض امل�سلمون الن�سياع لأمر النبي 
بذبح الهدي وحلق ال�سعر، وملا راأوا النبي  يذبح هديه ويحلق: »َقاُموا َفَنَحُروا 
ا«))(. وملا اأنفذ الر�سول  ا َغمًّ ُهْم يَْقُتُل بَْع�سً ا َحتهَّى َكاَد بَْع�سُ ُهْم يَْحِلُق بَْع�سً َوَجَعَل بَْع�سُ
عليه ال�سالة وال�سالم اأمر ربه، التفت اإىل اأ�سحابه الذين مل ي�ستوعبوا جمريات 
الأمور، ليبث الأمل و الطماأنينة يف نفو�سهم، ويعيد اإليهم ثقتهم يف اأنف�سهم التي 
اهتزت حتت وطاأة �سروط امل�سركني وتعنتهم، فراح يتلو عليهم يف طريق العودة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    چ  تعاىل:  قوله 
َماِلٍك  ْبَن  اأنَ�َض  )الفتح:)(.عن َ ڤچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ُ اإِىَل َقْوِلِه َفْوًزا َعِظيًما َمْرِجَعُه  َقاَل: »مَلهَّا نََزلَْت اإِنهَّا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمِبيًنا ِليَْغِفَر لََك اهللهَّ
لََقْد  َفَقاَل:  َدْيِبيَِة  ِباحْلُ اْلَهْدَي  نََحَر  َوَقْد  َواْلَكاآبَُة  ْزُن  احْلُ يَُخاِلُطُهْم  َوُهْم  َدْيِبيَِة،  احْلُ ِمْن 
ْنيَا َجِميًعا«))(، فا�ستب�سر بها امل�سلمون وقالوا:  اأُْنِزلَْت َعَليهَّ اآيٌَة ِهَي اأََحبُّ اإِيَلهَّ ِمْن الدُّ

ُ چڍ ڍ    ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ  »َهِنيًئا َمِريًئا َفَما لََنا؟ َفاأَْنَزَل اهللهَّ
ڑ ڑ  کک ک ک گ گ گ گ چ )الفتح: 5(«)3(.

وعلى الرغم من اأن معامل الفتح، وثمرات ال�سلح، التي كانت خرًيا عميًما 
على الإ�سالم وامل�سلمني، مل تظهر اإل بعد فرتة، اإل اأن تلك الآيات طيبت اخلواطر، 
وهداأت النفو�ض الثائرة، وطماأنت القلوب التي ركنت اإىل وعد اهلل، وا�ستنامت 
التي  العظيمة  بالب�سرى  وفرحت  ربه،  ن�سر  املطلقة يف  وثقته  ر�سوله،  اإىل هدوء 
غفر اهلل بها للموؤمنني �سكهم وحزنهم ومعار�ستهم لل�سلح، ووعدهم فيها باجلنة. 
قال الزهري: »مل يكن فتح اأعظم من �سلح احلديبية، وذلك اأن امل�سركني اختلطوا 
بامل�سلمني ف�سمعوا كالمهم، فتمكن الإ�سالم من قلوبهم، واأ�سلم يف ثالث �سنني 

�سحيح البخاري. كتاب ال�سروط. باب ال�سروط يف اجلهاد وامل�ساحلة مع اأهل احلرب. رقم 9)5).   -(
�سحيح م�سلم. كتاب اجلهاد وال�سري. باب �سلح احلديبية يف احلديبية. رقم )334.  -(

�سحيح البخاري. كتاب املغازي. باب غزوة احلديبية. رقم 3854.  -3
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خلق كثري، وكرث بهم �سواد الإ�سالم«))(. 
العربية،  اجلزيرة  اأنحاء  يف  انت�ساره  الإ�سالم  يكمل  مل  الذي  الوقت  ويف 
للم�سلمني  الق�سطنطينية  فيه  تفتح  �سياأتي يوم  باأنه  اأ�سحابه،    يحدث ر�سول اهلل 
وميلكوها، وكانت الق�سطنطينية قلعة امل�سيحية ال�سرقية وعقر دار الروم البيزنطيني، 
اإن مل نقل من اجلنون، ثم مد  اإليها يف ذلك الزمان �سرب من اخليال،  والتطلع 
لهم من م�ساحة الأمل، ووعدهم بفتح روما وا�ستقرار الإ�سالم فيها، وروما هي 
مقر امل�سيحية الغربية وموطن �سلطان الكاثوليكية، وكانت اآنذاك كالغيب بالن�سبة 
للم�سلمني، لبعدها وندرة من يرتادها من جهة ال�سرق، في�ساأل ال�سحابة يف �سغف 
 ِ ولهفة وهم موقنون ب�سدق نبيهم: اأي املدينتني تفتح للم�سلمني اأول؟ فعن َعْبِد اهللهَّ
 ِ ِ  نَْكُتُب اإِْذ �ُسِئَل َر�ُسوُل اهللهَّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِض ََقاَل: »بَْيَنَما نَْحُن َحْوَل َر�ُسوِل اهللهَّ
ِ : َمِديَنُة ِهَرْقَل  ًل ُق�ْسَطْنِطيِنيهَُّة اأَْو ُروِميهَُّة؟ َفَقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ  اأَيُّ امْلَِديَنَتنْيِ تُْفَتُح اأَوهَّ
ًل يَْعِني ُق�ْسَطْنِطيِنيهََّة«))(، ليعدوا العدة للم�ستقبل الآتي، ويوطنوا اأنف�سهم  تُْفَتُح اأَوهَّ

على العمل اجلاد، ويحددوا الوجهة التي يوجهون نحوها جهودهم اأول.
1 ـ النظرة الإيجابية للم�ستقبل واأثرها يف حتقيق النت�سارات الكربى.

وا�ستوعبوها  الكرام،  ال�سحابة  يف  فعلها  الر�سيدة  الرتبية  هذه  فعلت  لقد 
ي�سدرون  فاأ�سبحوا  عقولهم،  بواطن  يف  اأخاديدها  وحفرت  عميًقا،  ا�ستيعابًا 
عنها يف جميع اأفعالهم واأقوالهم، ويوؤمنون اأن هذا امل�ستقبل الباهر، الذي ينتظر 
الإ�سالم يف م�سارق الأر�ض ومغاربها، بخرب ال�سادق الذي ل ينطق عن الهوى، 
باأعمالهم وجهودهم و�سعيهم وكدحهم، وهذا ما دفعهم بعد وفاة  منوط حتقيقه 

زبدة التف�سري من فتح القدير. حممد �سليمان عبد اهلل الأ�سقر. �ض 678.  -(
بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  م�سند  باب  ال�سحابة.  من  املكرثين  م�سند  كتاب  حنبل.  بن  اأحمد  اأحمد.  م�سند   -(
�سحيح.  اإ�سناده  عنه:  وقال  �ساكر  اأحمد  بتحقيق   6645 ورقم   ،(76 �ض   ،( ج   .6358 رقم  العا�ض. 
وذكره الهيثمي يف جممع الزوائد. ج 6، �ض 9)) وقال: رواه اأحمد ورجاله رجال ال�سحيح غري اأبي 

قبيل وهو ثقة. واأخرجه الدارمي. كتاب املقدمة. باب من رخ�ض يف كتابة العلم. ج ). �ض 6)). 
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الهجرة  دار  ترك  اإىل  الأر�ض،  اأقطار  الفتح يف  وان�سياح جيو�ض    اهلل  ر�سول 
التي �سحبوا فيها خري خلق اهلل، وبيت اهلل احلرام، و�سدوا الرحال يجوبون البالد 
يبلغون دعوة اهلل، ويجاهدون قوى الظالم، ويف�سحون املجال لنور اهلل، ليغ�سل 
وجه الأر�ض ويطهرها. وقد اأفادت درا�سة حديثة قام بها اأحد الباحثني امل�سلمني 
اأن )9 % من �سحابة ر�سول اهلل ، ماتوا خارج اجلزيرة العربية، بعيدا عن مهد 

الدعوة ومنبع الر�سالة، لأنهم اأدركوا اأن قدر الإ�سالم مرهون بحركتهم))(.

وهذا ما اأمدهم بتلك الطاقة اجلبارة، التي حملتهم على مقارعة الإمرباطوريتني 
الفار�سية والرومانية، بجيو�سهما اجلرارة وعدتهما واأعدادهما، وال�سرب على ال�سدائد، 
والجتهاد يف اإعداد اخلطط، وعدم ال�ست�سالم للياأ�ض اأمام احل�سون املنيعة والقالع 
القوية، والإ�سرار على حتقيق نبوءة ر�سول اهلل ، طلًبا لالأجر والثواب، واإح�سا�ًسا 

بامل�سوؤولية الثقيلة امللقاة على عواتقهم، بتبليغ كلمة احلق للعاملني. 

واإميان،  ثقة  امل�ستقبل يف  ت�ست�سرف  التي  الوثابة،  الروح  نلم�ض هذه  ولعلنا 
لفتح  جًدا  مبكر  وقت  منذ  امل�سلمون  بها  قام  التي  الكثرية  املحاولت  خالل  من 
ْثَعِميُّ  اخْلَ ِب�ْسٍر  ْبُن   ِ اهللهَّ َعْبد   يف حديث  اهلل  به ر�سول  ب�سر  الذي  الق�سطنطينية، 
َعْن اأَِبيِه: »اأَنهَُّه �َسِمَع النهَِّبيهَّ  يَُقوُل: لَُتْفَتَحنهَّ اْلُق�ْسَطْنِطيِنيهَُّة َفَلِنْعَم اْلأَِمرُي اأَِمرُيَها َولَِنْعَم 
َفَغَزا  ْثُتُه،  َفَحدهَّ َف�َساأَلَِني،  امْلَِلِك  َعْبِد  ْبُن  َم�ْسَلَمُة  َفَدَعاِن  َقاَل:  ْي�ُض.  اجْلَ َذِلَك  ْي�ُض  اجْلَ
يتناف�سون  امل�سلمني، وجعلهم  فعله يف  احلديث  هذا  فعل  فقد  اْلُق�ْسَطْنِطيِنيهََّة«))(. 

هذه الدرا�سة ذكرها ال�سيخ حازم اأبو اإ�سماعيل يف �سل�سلة "اإخراج النا�ض من الظلمات اإىل النور "التي   -(
كانت تبثها قناة "النا�ض "الف�سائية خالل �سنة 009)، وذكر اأن �ساحبها قد بعث اإليه بن�سخة منها لكنه مل 

يذكر ال�سم وعنوان الدرا�سة، ونحن اأثبتناها يف البحث لثقتنا يف معلومات ال�سيخ. 
م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل.كتاب اأول م�سند الكوفيني. باب حديث ب�سر بن �سحيم. رقم 89)8).   -(
واأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري. ج ). �ض )8. ترجمة رقم 760).وذكره احلاكم يف امل�ستدرك 
ج4.�ض468، رقم 8300 وقال �سحيح الإ�سناد وعلى �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه، واأخرجه الطربان 
يف معجمه الكبري، رقم 6)))، وذكره الهيثمي يف جممع الزوائد، ج 6، �ض ))) ، وابن عبد الرب يف 

ال�ستيعاب، ج )، �ض 50) وقال :اإ�سناده ح�سن.
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يف فتحها، حيث بداأت هذه املحاولت عام 49 هـ على يد معاوية بن اأبي �سفيان، 
الذي جهز جي�سا �سخما، و�سارك فيه عدد كبري من ال�سحابة، منهم عبد اهلل بن 
عمر، وعبد اهلل بن عبا�ض، واأبو اأيوب الأن�ساري وجعل عليها �سفيان ابن عوف، 
واأخرج معه ابنه يزيد بن معاوية. وكلهم متلهفون لنيل �سرف فتح هذه املدينة، 
اأن املحاولة  اأمريه، غري  الفتح و   جلي�ض  التي منحها ر�سول اهلل  بالتزكية  للفوز 
ف�سلت وا�ست�سهد فيها اأبو اأيوب الأن�ساري ودفن حتت اأ�سوارها، واأعقبتها حماولة 
اأخرى من طرف م�سلمة بن عبد امللك عام 98 هـ، لكنها باءت هي الأخرى بالف�سل، 
واأ�سهر حملة ع�سكرية توجهت نحو الق�سطنطينية خالل الع�سر العبا�سي هي تلك 
التي جهزها هارون الر�سيد عام 90) هـ، لكنها مل حتقق هدفها. وظلت اجليو�ض 
احل�سينة،  واأبراجها  املنيعة،  واأ�سوارها  الق�سطنطينية  مدينة  حول  حتوم  الإ�سالمية 
تتطلع اإىل اليوم الذي تتحقق فيه نبوءة الر�سول الكرمي اإىل اأن اأذن اهلل بذلك بعد 

ثمانية قرون على يد حممد الفاحت عام 857 هـ))(.
وبناء  املالحة  ميدان  اقتحام  اإىل  امل�سلمني  م�سارعة  يف  اأي�سا  نلم�سها  كما 
الأ�ساطيل؛ ل�ستعمالها يف الغزو واجلهاد يف �سبيل اهلل، على الرغم من اأن العرب 
مل يكن لهم عهد بركوب البحر واإدارة العمليات احلربية فيه، لأن اأحاديث ر�سول 
اهلل  قد تنباأت بذلك، وعرب فيها النبي الكرمي عن غبطته و�سروره لهذا الإجناز، 
كما يف حديث اأم حرام بنت ملحان التي نام عندها ر�سول اهلل  ثم ا�ستيقظ وهو 
وا َعَليهَّ  ِتي ُعِر�سُ ِ؟ َقاَل: نَا�ٌض ِمْن اأُمهَّ ِحُكَك يَا َر�ُسوَل اهللهَّ ي�سحك فقالت له: »َوَما يُ�سْ
ِة اأَْو ِمْثَل امْلُُلوِك َعَلى  ِ، يَْرَكُبوَن ثََبَج َهَذا اْلَبْحِر، ُمُلوًكا َعَلى اْلأَ�ِسرهَّ ُغَزاًة يِف �َسِبيِل اهللهَّ
َ اأَْن يَْجَعَلِني ِمْنهْم. َفَدَعا  ِ اْدُع اهللهَّ ِة )�َسكهَّ اإِ�ْسَحاُق(. َقالَْت َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل اهللهَّ اْلأَ�ِسرهَّ
ِحُكَك  َحُك، َفُقْلُت: َوَما يُ�سْ َع َراأْ�َسُه ثُمهَّ ا�ْسَتْيَقَظ َوُهَو يَ�سْ ِ  ثُمهَّ َو�سَ لََها َر�ُسوُل اهللهَّ
ِ، َكَما َقاَل يِف  وا َعَليهَّ ُغَزاًة يِف �َسِبيِل اهللهَّ ِتي، ُعِر�سُ ِ؟ َقاَل: نَا�ٌض ِمْن اأُمهَّ يَا َر�ُسوَل اهللهَّ

راجع: تاريخ الدولة العلية العثمانية. حممد فريد. دار اجليل. �ض 60، )6.  -(
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ِلنَي  َ اأَْن يَْجَعَلِني ِمْنُهْم. َقاَل: اأَْنِت ِمْن اْلأَوهَّ ِ اْدُع اهللهَّ ِل. َقالَْت َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل اهللهَّ اْلأَوهَّ
ِرَعْت َعْن َدابهَِّتَها ِحنَي َخَرَجْت  َفَرِكَبْت اْلَبْحَر يِف َزَماِن ُمَعاِويََة ْبِن اأَِبي �ُسْفيَاَن، َف�سُ

ِمْن اْلَبْحِر َفَهَلَكْت«))(.
فكانت اأول معركة بحرية خا�سها امل�سلمون مع الأ�سطول البيزنطي العريق، 
هي معركة ذات ال�سواري، التي جرت عام 34 هـ يف عهد اخلليفة الرا�سد عثمان بن 
عفان، وثبتوا فيها ثبات اجلبال اأمام القوات البيزنطية العاتية، التي كان عدد �سفنها 
الن�سر، واندحر  للم�سلمني، حتى حتقق لهم  اأمام 00) �سفينٍة  يفوق 600 مركٍب 
الأ�سطول البيزنطي بعد اأن كاد امل�سلمون اأن ياأتوا عليه كله، ثم توالت انت�ساراتهم، 
البحر الأبي�ض املتو�سط  اأ�سبح فيه  وتعمقت خربتهم يف هذا املجال، وجاء زمان 
اإ�سالمية، متر به ال�سفن من جهات الأر�ض الأربع، فتدين بالطاعة للقوات  بحرية 
البحرية الإ�سالمية وبخا�سة خالل العهد العثمان، وكل ذلك بربكة روؤيا ر�سول 

اهلل ، ور�ساه عن املجاهدين يف �سبيل اهلل يف عر�ض البحر. 
ويجدر بنا نحن امل�سلمني اأن نحذو حذو هذا ال�سلف ال�سالح، يف الت�سبث 
بب�سرى ر�سول اهلل ، الذي اأخرب بوقوع املعركة الفا�سلة بني امل�سلمني واليهود، 
وانت�سار امل�سلمني ال�ساحق فيها بف�سل اهلل ومدده. ذلك اأن اليهود طوال الع�سور 
الإ�سالمية الزاهرة، مل تكن لهم قوة يعتدون بها ول جتمع يبعث اخلوف منهم اأو 
الرهبة من عدوانهم، لكنهم يف هذا الزمان ا�ستطالوا وقويت �سوكتهم واأ�سرفوا 
وا�ستنزاف  عليهم،  الكافرة  الأمم  وتاأليب  وا�ست�سعافهم  امل�سلمني  دماء  �سفك  يف 
�سعاف  ظن  حتى  مقد�ساتهم  وتدني�ض  اأرا�سيهم،  واحتالل  بالدهم،  خريات 
النفو�ض اأن ل �سبيل اإىل ا�ستعادة الأر�ض الإ�سالمية، ول اأمل يف قهر هذا الكيان 
الغا�سب الذي ت�سد اأزره كل القوى العاملية، لذلك فاحلديث يهمنا نحن اأكرث مما 
يهم اأ�سالفنا، وهو �سريح اإىل اأبعد احلدود يف التاأكيد على اأن دولة اليهود �ستزول 

�سحيح البخاري. كتاب اجلهاد وال�سري. باب الدعاء باجلهاد وال�سهادة للرجال والن�ساء. رقم 580).  -(
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اَعُة  ِ  َقاَل: »َل تَُقوُم ال�سهَّ ِبي ُهَرْيَرَة اأَنهَّ َر�ُسوَل اهللهَّ حتما باأيدي الع�سبة املوؤمنة. َعْن اأَ
َوَراِء  ِمْن  اْليَُهوِديُّ  يَْخَتِبَئ  َحتهَّى  امْلُ�ْسِلُموَن،  َفيَْقُتُلُهْم  اْليَُهوَد  امْلُ�ْسِلُموَن  يَُقاِتَل  َحتهَّى 
َخْلِفي  يَُهوِديٌّ  َهَذا   ِ اهللهَّ َعْبَد  يَا  ُم�ْسِلُم  يَا  َجُر  ال�سهَّ اأَْو  احْلََجُر  َفيَُقوُل  َجِر  َوال�سهَّ احْلََجِر 

َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه اإِلهَّ اْلَغْرَقَد َفاإِنهَُّه ِمْن �َسَجِر اْليَُهوِد«))(.
وهذا هو الأمل الكبري الذي يتعني على حركات املقاومة اأن تتم�سك به وت�ستمد 
منه القوة والثقة يف امل�ستقبل، وتتعاىل به على �سغوط الواقع الرهيبة، وموؤامرات 
الأعداء، وقلة الإمكانات املتاحة، و�سح املوارد، وخذلن الأقربني، وتظل مرابطة 
على هذا الثغر تدافع الباطل وتواجه ال�سر، ل ت�ست�سلم ول تياأ�ض اإىل اأن ياأذن اهلل 
بتحقيق وعده للموؤمنني بالن�سر الكبري الذي هو اآت ل حمالة، وحتت�سب نف�سها من 
ِتي َعَلى  الع�سبة املوؤمنة التي و�سفها ر�سول اهلل يف قوله: »َل تََزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُمهَّ
َلأَْواَء  ِمْن  ابَُهْم  اأَ�سَ َما  اإِلهَّ  َمْن َخالََفُهْم  ُهْم  رُّ يَ�سُ َقاِهِريَن، َل  ِهْم  لََعُدويِّ احْلَقيِّ َظاِهِريَن، 
ِ َواأَْيَن ُهْم؟ َقاَل: ِبَبْيِت امْلَْقِد�ِض  ِ َوُهْم َكَذِلَك. َقالُوا: يَا َر�ُسوَل اهللهَّ َحتهَّى يَاأِْتيَُهْم اأَْمُر اهللهَّ

َواأَْكَناِف بَْيِت امْلَْقِد�ِض«))(.
2 ـ النظرة الإيجابية للم�ستقبل واأثرها يف جتديد الدين واإحيائه.

ومل تقت�سر جهود ر�سول اهلل  يف بث روح الأمل وتر�سيخ النظرة الإيجابية 
ف�سملت  الع�سور،  عرب  امل�سلمني  جميع  اإىل  تعدتها  بل  اأ�سحابه،  على  للم�ستقبل 
الطريق،  لهم معامل  تر�سم  التي  املب�سرات واملحذرات  ال�سريفة كثرًيا من  اأحاديثه 
و�سبح  الياأ�ض  وم�ساعر  اخلوف  و�ساو�ض  عنهم  وتطرد  القومي،  ال�سبيل  وتهديهم 
�سحيح م�سلم. كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة. باب ل تقوم ال�ساعة حتى مير الرجل بقري الرجل فيتمنى.   -(

رقم 03)5.
م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل. كتاب باقي م�سند الأن�سار. باب حديث اأبي اأمامة الباهلي. رقم 86))).   -(
ورواه الطربان يف املعجم الكبري، ج 8، �ض 45)، رقم 7643 من طريق �سمرة بن ربيعة عن ال�سيبان 
وا�سمه يحي بن اأبي عمرو عن عمرو بن عبد اهلل احل�سرمي. قال الهيثمي يف جممع الزوائد، ج 7، �ض 
88): رواه عبد اهلل وجادة عن خط اأبيه والطربان ورجاله ثقات. وقال الألبان يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، 

ج 4، �ض 600: وهذا �سند �سعيف جلهالة عمرو بن عبد اهلل احل�سرمي وله �ساهد بنحوه. 
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وتثبت  بريحها،  ويذهب  اأبنائها  همم  ويقتل  الأمة  قدرات  ي�سل  الذي  القنوط 
قلوبهم عند الفنت وال�سدائد وتبعث فيهم روح املقاومة واملمانعة وال�سمود اإىل 

اأن ياأذن اهلل بالن�سر املبني.    
فحتى ل يفقد امل�سلمون الأمل ويفرطوا يف اأمانة الدعوة والتبليغ والتمكني 
اأن دين اهلل �ستغ�ساه    اأخربنا الر�سول  للحق يف الأر�ض يف كل زمان ومكان، 
غا�سية من التعطيل والتاأويل الذي يحجب عن النا�ض حقيقته، ويعطل يف النفو�ض 
فعاليته، وي�سيب اأحكامه بالتحريف والتزييف، واأن من رحمة اهلل بهذه الأمة التي 
عن  ينف�ض  من  �سنة  مائة  كل  راأ�ض  على  لها  يقي�ض  اأن  اخلامتة  الر�سالة  اأمانة  حتمل 
 َ »اإِنهَّ اهللهَّ  : املبتدعني، فقال  ال�سنني، و�ساللت اجلاهلني، وبدع  الإ�سالم غبار 

ُد لََها ِديَنَها«))(. ِة َعَلى َراأْ�ِض ُكليِّ ِمائَِة �َسَنٍة َمْن يَُجديِّ يَْبَعُث ِلَهِذِه اْلأُمهَّ
الفكرية  املنظومات  ت�سيب  جارية  ل�سنة  تقرير  ال�سريف  احلديث  هذا  ففي 
اإمداد  بتقادم ال�سنني، فتفقدها بريقها وتبتعد بها عن منبعها الأ�سلي، فتكف عن 
اأهلها مبا يعينهم على اأداء دورهم احل�ساري يف احلياة، والإ�سالم �ستجري عليه 
هذه ال�سنة الكونية، غري اأن ر�سول اهلل  يخربنا اأن اهلل الذي تكفل بحفظ الر�سالة 
اخلامتة �سيقي�ض لهذا الدين على راأ�ض كل مائة �سنة من ينفي عنه ما علق به من اأهواء 
الب�سر وبدعهم و�ساللتهم، ويعيد اإليه �سفاءه واإ�سراقه، ومبّكن اأهله من موا�سلة 
العلماء يف كل  لهمم  الآفاق. وفيه حتفيز  به يف  العاملية، والتب�سري  م�سريتهم نحو 
ع�سر وم�سر ليبقوا متيقظني يحر�سون ثغور الدين من اأن يت�سلل اإليها ما لي�ض فيها، 

لعلهم ينالون �سرف جتديد الدين واإحياء ما اندر�ض من اأحكامه وف�سائله.
وقد ارتبط م�ستقبل الأمة عرب الع�سور بهذا احلديث الذي ظل نربا�ًسا ي�سيء 

�سنن اأبي داوود. اأبو داوود ال�سج�ستان. كتاب املالحم. باب ما يذكر يف قرن املائة. رقم 3740. وذكره   -(
احلاكم يف امل�ستدرك. ج 4. �ض 4)5 وقال: رجال اإ�سناده ثقات. ورواه الطربان يف املعجم الأو�سط، 

ج 6، �ض 3)3.. و�سححه الألبان يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، ج )، �ض 50). 
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الطريق للمخل�سني من اأبنائها، ويبث فيهم روح الأمل وهم يغالبون الظلمات التي 
كانت حتا�سرها من كل جانب، ول يتاأخرون عن قمع البدع والت�سهري بها، ونفي 
الذين غرقوا  النا�ض  بني  الوعي  الدين، وبث  الدخيلة على  والعوائد  ال�ساللت 
الفقهي، وابتلعهم  الغفلة، ومتكنت منهم الع�سبيات املذهبية واجلمود  يف دوامة 
عبد  ال�سيخ  يقول  كما  ـ  كلها  الإ�سالم  تْخُل ع�سور  املنحرف، ومل  ال�سوفية  تيار 
احلميد بن بادي�ض ـ من قائم هلل بحجة))(، وكان الالحق ي�ستمد من ال�سابق �سدق 
النية والإ�سرار والعزمية، ويرجو اأن يكون قد �سد الثُّغرة التي اأ�سار اإليها احلديث 
ال�سريف، وذب عن دين اهلل ما غ�سيه من الغب�ض، ول زالت م�سرية التجديد اإىل 
اأن ي�ستوعبوا  يومنا هذا ت�سق طريقها نحو امل�ستقبل املوعود، يجتهد علماء الأمة 
من خاللها امل�ستجدات املت�سارعة التي تطراأ على الب�سرية يف كل اآن وحني، حتى 
التخلي عن  معاي�سة واقعه دون  امل�سلم من  الوحي، ومتكن  تن�سجم مع مقولت 
كثري  فيها  خا�سًة  نظرًة  الدين  ق�سية جتديد  اإىل  ينظرون  واأ�سبحوا  ومبادئه.  قيمه 
الأهمية  غاية  يف  مو�سوًعا  ويعدونها  والعمق،  والدقة  وال�سمول،  الإحاطة  من 
وقطب  احلديثة،  الإ�سالمية  النه�سة  مرتكزات  من  اأ�سا�سًيا  ومرتكًزا  واخلطورة، 
الرحى الذي تدور حوله اجلهود الهادفة اإىل تغيري الواقع الإ�سالمي نحو الأح�سن.
ومن بني التاأويالت التي ف�سر بها املحدثون معنى التجديد نذكر ما اأورده عمر 
عبيد ح�سنة من اأن احلركة التجديدية التي اأ�سار احلديث ال�سريف اإىل حدوثها على 
راأ�ض كل مائة �سنة يحمل لفظ التجديد فيها معان: »ك�سر اأ�سوار التقليد والركود، 
والتحرر من اإلزام الفهوم الب�سرية التاريخية التي جاءت لتنزيل القيم الإ�سالمية 
على واقع معني، واإعادة الفاعلية، وت�سغيل املنهجية املتجمدة، للم�ساهمة بالإنتاج 
واملكان،  الزمان  بعدي  ا�ستح�سار  مع  وال�سنة،  الكتاب  قيم  �سوء  يف  املعريف 
الذاكرة،  وجتديد  الأوىل،  الينابيع  باجتاه  فيه  والتوغل  الرتاث،  وا�ست�سحاب 

جريدة ال�سنة. �ض ). ع 4. 6 حمرم )35) هـ املوافق ل) مايو 933)م.  -(
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بينما  ومناهجه«))(،  التغيري  اآليات  وحتريك  وال�سنة،  الكتاب  بقيم  �سلتها  واإعادة 
ذهب املناوي يف القرن العا�سر اإىل �سرح احلديث بقوله: »يجدد لها دينها اأي يبني 

ال�سنة من البدعة، ويكرّث العلم، وين�سر اأهله، ويك�سر اأهل البدعة ويذلهم«))(. 
ومن خالل هذين الن�سني ندرك التغيري الكبري الذي طراأ على نظرة امل�سلمني 
حاول  حيث  ال�سريف،  احلديث  يف  ورد  الذي  التجديد  ملفهوم  الع�سور  عرب 
يحققوا  حتى  با�ستمرار  املتغري  امل�سلمني  واقع  مع  تكييفه  القرون  عرب  املجددون 

الهدف منه، ويظلون مرتبطني بالأ�سل الأول ي�ستلهمون منه التوجيه والإر�ساد.  
ويع�سد هذا احلديث ال�سريف اأحاديث كثرية تب�سر بانت�سار الإ�سالم يف كل 
َ َزَوى يِل اْلأَْر�َض  ِ : اإِنهَّ اهللهَّ بالد العامل، منها ما رواه ثَْوبَاَن َقاَل: »َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
ما  ِمْنَها«)3(. ومنها  يِل  ُزِوَي  َما  ُمْلُكَها  �َسيَْبُلُغ  ِتي  مهَّ اأُ َواإِنهَّ  َوَمَغاِربََها  َم�َساِرَقَها  َفَراأَْيُت 
ْيُل  ِ  يَُقوُل: لَيَْبُلَغنهَّ َهَذا اْلأَْمُر َما بََلَغ اللهَّ اِرييِّ َقاَل: »�َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللهَّ رواه مَتِيٍم الدهَّ
يَن ِبِعزيِّ َعِزيٍز اأَْو ِبُذليِّ  ُ َهَذا الديِّ ُ بَْيَت َمَدٍر َوَل َوبٍَر اإِلهَّ اأَْدَخَلُه اهللهَّ َوالنهََّهاُر، َوَل يرَْتُُك اهللهَّ
ِبِه اْلُكْفَر«)4(، ونحن نرى يف ع�سرنا   ُ ِبِه اْلإِ�ْساَلَم َوُذلًّ يُِذلُّ اهللهَّ  ُ ا يُِعزُّ اهللهَّ َذِليٍل، ِعزًّ
احلا�سر بوادر هذه الب�سارة، ونلم�ض اآثارها فيما يرد علينا من الأخبار والإح�سائيات 
وما يعده املتخ�س�سون من الدرا�سات والأبحاث التي ت�سري اإىل ان�سياح الإ�سالم 
يف امل�سارق واملغارب، واإقبال النا�ض من كل الأجنا�ض على اعتناقه، وعودة اأبنائه 
الهدي  منه  ي�ستمدون  رحابه  اإىل  والغرب  ال�سرق  اأنظمة  يف  تائهني  كانوا  الذين 
الأذان  اأن  اإىل  الدرا�سات  اإحدى هذه  اأ�سارت  القومي، وقد  الطريق  وي�ستلهمون 

يرفع يف كل ثانية يف مكان ما من الكرة الأر�سية حتى ي�سملها كلها. 
ال�ساكلة الثقافية. عمر عبيد ح�سنة. �ض 6)).   -(

في�ض القدير �سرح اجلامع ال�سغري. عبد الروؤوف املناوي. ج ). �ض )8) ـ )8).  -(
�سحيح م�سلم. كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة. باب هالك هذه الأمة بع�سهم ببع�ض. رقم 44)5.  -3

م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل. كتاب م�سند ال�ساميني. باب حديث متيم الداري. رقم 6344). وذكره   -4
احلاكم يف امل�ستدرك. رقم 6)83. ج 4. �ض 477، وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل 

يخرجاه. و�سححه الألبان يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم 3. ج ). �ض )3.
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3 ـ النظرة الإيجابية للم�ستقبل واأثرها يف توخي احلذر واحليطة.
واإىل جانب هذه املب�سرات التي متالأ قلب امل�سلم اأماًل وغبطة، قدم ر�سول 
اهلل  لأمته جملة من التحذيرات التي تخرب مبا �سيلحقهم من العنت والهوان اإن 
هم نق�سوا عهد اهلل، وخانوا اأمانة الدين، فاأخرب ال�سادق امل�سدوق الذي ل ينطق 
عن الهوى اأن ما دون هذا امل�ستقبل املتاألق اأهواًل وفتًنا تع�سف بالأمة، جراء تخليها 
عن حبل ربها املتني وعروته الوثقى، وجريها وراء املرجعيات الو�سعية القا�سرة، 
واملنظومات الب�سرية ال�سالة تن�سد عندها النجاة والفالح: »لََتتهَِّبُعنهَّ �َسنَنَ َمْن َقْبَلُكْم 
 ِ بٍّ لَ�َسَلْكُتُموُه ُقْلَنا :يَا َر�ُسوَل اهللهَّ رْبٍ َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحتهَّى لَْو �َسَلُكوا ُجْحَر �سَ ا ِب�سِ �ِسرْبً
اَرى؟ َقاَل: َفَمْن«))(، واأن �سرودها عن منهاج اهلل �سي�سيبها بال�سعف  اْليَُهوَد َوالنهَّ�سَ
والذلة، فتتناهب خرياتها الأمم، وت�ستذل رقابها اجلبابرة، وت�ستعبدها قوى الطغيان: 
ٍة  َعِتَها. َفَقاَل َقاِئٌل :َوِمْن ِقلهَّ َكَلُة اإِىَل َق�سْ مَمُ اأَْن تََداَعى َعَلْيُكْم َكَما تََداَعى اْلأَ »يُو�ِسُك اْلأُ
ُ ِمْن  ْيِل. َولَيَْنَزَعنهَّ اهللهَّ نَْحُن يَْوَمِئٍذ؟ َقاَل: بَْل اأَْنُتْم يَْوَمِئٍذ َكِثرٌي َولَِكنهَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء ال�سهَّ
ُ يِف ُقُلوِبُكْم اْلَوْهَن. َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َر�ُسوَل  ُكْم امْلََهابََة ِمْنُكْم، َولَيَْقِذَفنهَّ اهللهَّ ُدوِر َعُدويِّ �سُ
ْنيَا َوَكَراِهيَُة امْلَْوِت«))(، وتدب بينها الفرقة واخلالف  ِ َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّ اهللهَّ
والتنازع، فيتقاتل اأبناوؤها ويتناحرون على حطام الدنيا، وين�سون ر�سالتهم واأمانة 
َويَ�ْسِبي  ا  بَْع�سً يُْهِلُك  ُهْم  بَْع�سُ يَُكوَن  اهلل عندهم ووديعة ر�سول اهلل لديهم: »َحتهَّى 

ا«)3(. ُهْم بَْع�سً بَْع�سُ
هذا  جراء  الياأ�ض  اإىل  نركن  اأن  عن  وينهانا  اأخرى،  مرة  الأمل  فينا  يبث  ثم 
الواقع املرتدي الذي ارتك�ست فيه الأمة بعد اأن كانت عزيزة اجلانب، قويًة، مهابًة، 

�سحيح البخاري. كتاب اأحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني اإ�سرائيل. رقم 97)3.  -(
�سنن اأبي داوود.اأبو داوود ال�سج�ستان. كتاب املالحم. باب يف تداعي الأمم على الإ�سالم. رقم 3745.   -(
ورواه اأحمد يف م�سنده. رقم 363)) ج 5. �ض 78). و�سححه الألبان يف �سحيح اأبي داوود، رقم 
اأي�سا: جملة التمدن  97)4، ويف ال�سل�سلة ال�سحيحة، رقم 958، وقال: �سحيح مبجموع طرقه.راجع 

الإ�سالمي. ع 4). �ض ))4، 6)4.
�سحيح م�سلم. كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة. باب هالك هذه الأمة بع�سهم ببع�ض. رقم 44)5.  -3
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والذي نعي�ض ف�سوًل حية منه خالل اأيامنا هذه، ويوؤكد اأنه مهما بلغت موؤامرات 
الأمم الظاملة من احلبكة واملكر، ومهما ح�سدت من اجليو�ض، واأنفقت من الأموال، 
وعقدت من الأحالف، فلن تتمكن اأبدا من الق�ساء على اأمة التوحيد، على الرغم 
من كل ما �سابها من ال�سعف والوهن والت�ستت؛ لأنها مهياأة لدور طالئعي عاملي ل 
يقوم باأعبائه غريها، وهو وعد قطعه اهلل على نف�سه لنبيه الكرمي: »َواإِنيِّ �َساأَْلُت َربيِّي 
ا ِمْن �ِسَوى اأَْنُف�ِسِهْم َفيَ�ْسَتِبيَح  ٍة َواأَْن َل يُ�َسليَِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّ ِتي اأَْن َل يُْهِلَكَها ِب�َسَنٍة َعامهَّ ِلأُمهَّ
اأَْعَطْيُتَك  َواإِنيِّ  يَُردُّ  َل  َفاإِنهَُّه  اًء  َق�سَ ْيُت  َق�سَ اإَِذا  اإِنيِّ  ُد  مهَّ يَا حُمَ َقاَل:  َربيِّي  نهَّ  َواإِ َتُهْم  بَْي�سَ
اأَْنُف�ِسِهْم  �ِسَوى  ِمْن  ا  َعُدوًّ َعَلْيِهْم  اأُ�َسليَِّط  َل  َواأَْن  ٍة  َعامهَّ ِب�َسَنٍة  اأُْهِلَكُهْم  َل  اأَْن  ِتَك  ِلأُمهَّ

ْقَطاِرَها«))(.  ْو َقاَل َمْن بنَْيَ اأَ َتُهْم َولَْو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِباأَْقَطاِرَها اأَ يَ�ْسَتِبيُح بَْي�سَ
لكنها  الِوْلدان،  لهولها  ي�سيب  عظام  اأحداث  الإ�سالمية  بالأمة  مرت  وقد 
م�سمارها  يف  اأ�سواطا  و�سارت  الأمور  زمام  وا�ستعادت  ومرة،  مرة  نه�ست 
ا يعرب عما  احل�ساري الظافر، ان�سجاًما مع تلك النبوءة الكرمية. ولعلنا ل جند ن�سً
الف�ساد  من  فيها  اأحدثوه  وما  بالدهم،  على  التتار  هجوم  عند  امل�سلمني  اأ�ساب 
والتقتيل والق�ساء على اخلالفة من الياأ�ض واحل�سرة من ن�ض ابن الأثري الذي راأى 
يف هذه الواقعة نهاية الأمة وو�سفها باأنها: »احلادثة العظمى، وامل�سيبة الكربى التي 
عقمت الأيام عن مثلها، عمت اخلالئق وخ�ست امل�سلمني، فلو قال قائل: اإن العامل 
مذ خلق اهلل - �سبحانه وتعاىل - اآدم واإىل الآن مل يبتلوا مبثلها لكان �سادقاً، فاإن 
التواريخ مل تت�سمن ما يقاربها ول ما يدانيها«))(، واعترب ت�سطريه حلوادثها ووقائعها 
احلادثة  هذه  ذكر  عن  ا  معر�سً �سنني  عدة  بقيت  »لقد  وامل�سلمني:  لالإ�سالم  نعي 
ي�سهل  الذي  فمن  اأخرى،  واأوؤخر  اأقدم رجاًل  فاأنا  لذكرًها،  كارهاً  لها،  ا�ستعظاًما 
عليه نعي الإ�سالم وامل�سلمني؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت اأمي مل 

�سحيح م�سلم. كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة. باب هالك هذه الأمة بع�سهم ببع�ض. رقم 44)5.  -(
الكامل يف التاريخ. ابن الأثري. ج 9. �ض 9)3.  -(
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تلدن، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت ن�سياً من�سياً«))(. 
غري اأن الأمة مللمت جراحها بعد هذه الفاجعة، وا�ستجمعت قواها، وتداركت 
على  ال�سعبة  املهمة  لهذه  اهلل  هياأهم  الذين  ال�ساحلون  القادة  وحملها  اأخطاءها، 
عني  يف  قليلة  �سنوات  بعد  املعجزة  فحققت  قوية،  جبهة  يف  والتكتل  الوحدة 
جالوت، وانت�سرت على التتار انت�سارا �ساحًقا، واأبعدت خطرهم عن بالد الإ�سالم 
ا كانت لها مواقف تاريخية م�سهودة مع ال�سليبيني بعد اأن جثموا  اإىل الأبد، و اأي�سً
على بيت املقد�ض وديار امل�سلمني قرابة قرن من الزمان. ولكنها عادت ف�سقطت 
اجلارحة،  الطيور  انق�سا�ض  اأعداوؤها  عليها  فانق�ض  خطاها،  وتعرثت  اأخرى  مرة 
وهي تئن حتت وطاأة هذا الواقع الأليم، وتتململ يف قيودها بغية النعتاق، ولكنها 
ل تزال تعان من اأمرا�سها الداخلية التي تفتك بها، والتي دلها ر�سول اهلل  يف 
اأحاديثه الكثرية التي يقرر بها �سنن اهلل يف الأنف�ض والآفاق عليها حتى تتحا�ساها، 
اأو تنقي نف�سها منها اإن ابتليت بها لأنها جالبة ل�سخط اهلل وغ�سبه، وعائق خطري يف 
طريق الن�سر والتمكني. قال : »مَلْ تَْظَهْر اْلَفاِح�َسُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتهَّى يُْعِلُنوا ِبَها اإِلهَّ 
ْوا، َومَلْ  ْت يِف اأَ�ْساَلِفِهْم الهَِّذيَن َم�سَ اُعوُن َواْلأَْوَجاُع الهَِّتي مَلْ تَُكْن َم�سَ َف�َسا ِفيِهْم الطهَّ
ْلَطاِن َعَلْيِهْم،  ِة امْلَُئونَِة َوَجْوِر ال�سُّ ِننَي َو�ِسدهَّ وا امْلِْكيَاَل َوامْلِيَزاَن اإِلهَّ اأُِخُذوا ِبال�سيِّ يَْنُق�سُ
َماِء َولَْوَل اْلَبَهاِئُم مَلْ مُيَْطُروا، َومَلْ  َومَلْ مَيَْنُعوا َزَكاَة اأَْمَواِلِهْم اإِلهَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن ال�سهَّ
ِهْم َفاأََخُذوا بَْع�َض  ا ِمْن َغرْيِ ُ َعَلْيِهْم َعُدوًّ ِ َوَعْهَد َر�ُسوِلِه اإِلهَّ �َسلهََّط اهللهَّ وا َعْهَد اهللهَّ يَْنُق�سُ
 ُ ُ اإِلهَّ َجَعَل اهللهَّ ُوا مِمهَّا اأَْنَزَل اهللهَّ ِ َويََتَخريهَّ ُتُهْم ِبِكَتاِب اهللهَّ ُكْم اأَِئمهَّ َما يِف اأَْيِديِهْم، َوَما مَلْ حَتْ

بَاأْ�َسُهْم بَْيَنُهْم«))(.
وتطهري  معاجلتها  على  نعكف  مل  وما  فينا،  والأمرا�ض  الأعرا�ض  هذه  وكل 

امل�سدر نف�سه. ج 9. �ض 9)3.  -(
ال�سنن. ابن ماجه. كتاب الفنت. باب العقوبات. رقم 4009. وذكره احلاكم يف امل�ستدرك. ج 4. �ض   -(
540 من طريق اأبي معبد حف�ض بن غيالن عن عطاء بن اأبي رباح وقال: �سحيح الإ�سناد، ووافقه الذهبي. 

و�سححه الألبان يف �سحيح اجلامع، رقم 7978، ويف �سحيح الرتغيب، رقم 87))، �ض 764.
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جمتمعاتنا وموؤ�س�ساتنا منها فال �سبيل اإىل ذلك امل�ستقبل الزاهر الذي ر�سم لنا معامله 
ر�سول اهلل  يف مب�سراته. مما يعني اأن من اأوجب الواجبات التي يفر�سها علينا 
ديننا يف هذه املرحلة اإ�سالح حال الأمة، حتى تكون مهياأة للنهو�ض باملهمة اجلليلة 
التي تنتظرها يف م�ستقبل الأيام، وكل عمل �سالح يقربنا اإىل هذا الهدف ويزيل 
الأمام، والبتعاد  اإىل  يعرقل م�سريتها هو خطوة موفقة  امل�سلمني عائًقا  من طريق 
ال�ست�سالم  دعاة  اأمام  الأبواب  و�سد  والتثبيط،  الت�ساوؤم  خطاب  عن  اأمكن  ما 
واخلنوع، و�سحن الأمة مبا يعينها على حتمل اآلمها، ومداواة جراحها حتى تتجاوز 

هذه املرحلة اخلطرية ب�سالم وتف�سي اإىل بر الأمان. 
4 ـ النظرة الإيجابية للم�ستقبل واأثرها يف بث الأمل و�سحذ العزائم.

بها  فاأ�ساء   بني يدي مب�سراته،  التي قدمها ر�سول اهلل  اإن هذه املحذرات 
الطريق للم�سلمني، حتى ل تنقطع بهم ال�سبل ويقتلهم الياأ�ض عندما يقعوا فيها قد 
عليه  هديه  من  فلي�ض  النا�ض.  بني  الإحباط  روح  بث  عن  ال�سديد  بالنهي  اأردفها 
ال�سالة وال�سالم ـ عند ا�ستداد الكرب وتوايل املحن ـ تقنيط النا�ض وتيئي�سهم من 
رحمة اهلل، ونعي الأمة ونف�ض اليد منها ،وال�ست�سالم للواقع الذي �سنعه اأعداوؤها 
تثبيط الهمم وتوهني  اأنفها يف الرتاب، فنهى نهًيا �سديًدا عن  به  ليذلوها وميرغوا 
ُجُل  ِ : »اإَِذا َقاَل الرهَّ العزائم. فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
اأَْهَلُكُهْم  اأَْو  ِب  ِبالنهَّ�سْ اأَْهَلَكُهْم  اأَْدِري  اإِ�ْسَحَق: َل  اأَبُو  َقاَل  اأَْهَلُكُهْم.  َفُهَو  َهَلَك النهَّا�ُض 
ْفِع«)3(، وكلتا ال�سيغتني توؤدي الغر�ض منها، لأنها تعرب عن حالة اإحباط فردية  ِبالرهَّ
اأو جماعية تبث الوهن يف النفو�ض وتبعث فيها روح ال�ست�سالم، وتقتل الرغبة 

يف التغيري وتكر�ض الرداءة والتخلف والف�ساد. 

�سحيح م�سلم. كتاب الرب وال�سلة والآداب. باب النهي عن قول هلك النا�ض. رقم 4755.  -3



407

بينما يوؤكد ر�سول اهلل  اأن اخلري ما�ٍض يف اأمته اإىل اأن تقوم ال�ساعة، فعن 
ْحَمِن َقاَل: »�َسِمْعُت ُمَعاِويََة َخِطيًبا يَُقوُل: �َسِمْعُت النهَِّبيهَّ  يَُقوُل:  ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرهَّ
ُة  ُ يُْعِطي، َولَْن تََزاَل َهِذِه اْلأُمهَّ َا اأَنَا َقا�ِسٌم َواهللهَّ يِن، َواإِمنهَّ ْهُه يِف الديِّ ا يَُفقيِّ ُ ِبِه َخرْيً َمْن يُِرْد اهللهَّ
ِ«))(، واأنها اأمة معطاءة،  ُهْم َمْن َخالََفُهْم َحتهَّى يَاأِْتَي اأَْمُر اهللهَّ رُّ ِ َل يَ�سُ َقاِئَمًة َعَلى اأَْمِر اهللهَّ
ل تتوقف اأبد الدهر عن اإجناب العظماء واجلهابذة، وتخريج القادة وال�سادة الذين 
ادلهمت اخلطوب  مهما  ف�سائله،  وين�سرون  �سعائره  الدين، ويحيون  اأمر  يقيمون 
ِتي َمثَُل امْلََطِر  ِ : »َمثَُل اأُمهَّ وا�ستدت املحن. َعْن اأَنَ�ٍض بن مالك َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
اأنها �ستتفرد بني الأمم  اآِخُرُه«))(، واأن اهلل قد �سبق يف علمه  اأَْم  لُُه َخرْيٌ  اأَوهَّ َل يُْدَرى 
وهي  ربان،  متكني  ملك  الأر�ض  ومتلك  العليا،  ال�سرف  مقامات  وحتوز  باملجد، 
ب�سرى ل تقت�سر على ما م�سى من تاريخ الأمة حينما عا�ست قرونًا ت�سيء للعامل 
طريقه، وتهديه �سواء ال�سبيل، ولكنها ب�سرى مطلقة اإىل اأن تقوم ال�ساعة.َعْن اأُبَييِّ 
ِر َوالتهَّْمِكنِي َفَمْن َعِمَل  َناِء َوالنهَّ�سْ َة ِبال�سهَّ ْر َهِذِه اْلأُمهَّ ْبِن َكْعٍب َعْن النهَِّبييِّ  َقاَل: »بَ�سيِّ

يٌب«)3(.  ْنيَا مَلْ يَُكْن لَُه يِف اْلآِخَرِة نَ�سِ ِمْنُهْم َعَمَل اْلآِخَرِة ِللدُّ

�سحيح البخاري. كتاب العلم. باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين. رقم 69.  -(
الرتمذي. ال�سنن. كتاب الأمثال عن ر�سول اهلل. باب مثل ال�سلوات اخلم�ض. رقم 795). قال الرتمذي:   -(
هذا حديث ح�سن غريب. واأخرجه اأحمد يف م�سنده. كتاب باقي م�سند املكرثين. باب م�سند اأن�ض بن 
مالك. رقم 878)). وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ج7، �ض 6 :حديث ح�سن له طرق قد يرتقي 
بها اإىل ال�سحة. واأورده ابن حبان يف �سحيحه. باب ذكر اأوهم من مل يحكم �سناعة احلديث اأن اآخر 
هذه الأمة يف الف�سل كاأولها. رقم 6))7. ج 6). �ض 09). وذيله �سعيب الأرناوؤوط بقوله: حديث 

ح�سن ب�سواهده.
م�سند اأحمد. اأحمد بن حنبل. كتاب م�سند الأن�سار. باب حديث اأبي العالية الرياحي عن اأبي بن كعب.   -3

رقم 75)0). و�سححه الألبان يف �سحيح اجلامع. رقم 5)8).
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خامتة

مما �سبق يت�سح لنا اأن النظرة الإيجابية للم�ستقبل قد وجدت لها جماًل ف�سيًحا 
اآثار  من  ترتكه  ملا  نظًرا  ملحوًظا،  اهتماما  اأولتها  التي  ال�سريفة،  النبوية  ال�سنة  يف 
فقد عمد ر�سول  الأمم،  املجتمعات ونهو�ض  الفرد وتطور  اإيجابية طيبة يف جناح 
وزودها  متكاملة،  اإيجابية  �سياغة  ف�ساغها  امل�سلمني  وعقول  نفو�ض  اإىل    اهلل 
و�سالبة  العزمية  وم�ساء  النف�ض  و�سفاء  اخللق،  و�سمو  الفكر  قوة  من  حتتاجه  مبا 
الإرادة، ووجهها اإىل العمل ال�سالح الدوؤوب الذي يغطي جميع ميادين احلياة، 
وي�ستغرق كل الن�ساطات الإن�سانية ت�سحبها الروح املعنوية العالية التي تعينها على 
والياأ�ض،  والإحباط  الف�سل  عنها  وتنفي  بنجاح،  العقبات  ال�سعاب وجتاوز  حتمل 

ومتلوؤها بالتفاوؤل والأمل.
الإيجابية  بالنظرة  الت�سبع  يف  الأمثلة  اأروع  الكرام  ال�سحابة  �سرب  وقد 
قلة  كانوا  اأن  منذ  نفو�سهم،  جوانب    اهلل  ر�سول  بها  مالأ  التي  للم�ستقبل 
م�ست�سعفة يف مكة املكرمة تتخطفها اأيدي امل�سركني، اإىل اأن اأ�سبحوا قوة جبارة 
تهابها الأكا�سرة والقيا�سرة، �سواء على امل�ستوى الفردي اأو اجلماعي، وبدافع منها 
خرجوا من جزيرة العرب يحملون اأمانة الدين اخلامت ل يردهم عن عزمهم �سيء. 
وقد اأورثوا هذه الروح الوثابة نحو حتقيق العاملية لالإ�سالم والتي ب�سر بها ر�سول 
اهلل  لالأجيال التي تلتهم، والتي اأبلت يف هذا امل�سمار بالًء ح�سًنا وتركت ذكرها 

يف التاريخ يعبق بالذكريات اخلالدة.
الكربى  والإجنازات  والعبقرية  النبوغ  اأ�سكال  جميع  اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  ول 
حقيقيا  جت�سيدا  كانت  الطويل  الإ�سالمية  الأمة  تاريخ  يف  العظمى  والنت�سارات 
اأتباعه، وبدت وا�سحة يف  للنظرة الإيجابية للم�ستقبل التي بثها النبي الكرمي يف 
الدينية والعلمية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  امليادين  اأ�سمى جتلياتها يف 
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والع�سكرية وغريها، بدليل اأن امل�سلمني بعد اأن فقدوا ات�سالهم احلي بهذه املرجعية 
املع�سومة وا�ستبدلوها بالبدع وال�ساللت والأحكام اجلامدة دخلوا نفق التخلف 

املظلم، وطغى عليهم اجلمود ف�ساعت منهم معامل الطريق. 
النتائج والتو�سيات

لقد اأولت ال�سنة النبوية ال�سريفة للنظرة الإيجابية للم�ستقبل اهتماًما ملحوًظا،   -(
وجعلتها مرتكًزا اأ�سا�سًيا من مرتكزات الرتبية النف�سية الفردية واجلماعية. 

لقد جتلت معامل النظرة الإيجابية للم�ستقبل يف ال�سنة النبوية بكل و�سوح،   -(
وكان النبي الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم يق�سدها ق�سًدا يف ظروف واأو�ساع 

معينة؛ لتوؤدي دورها يف التكوين الرتبوي، ومل تكن خا�سعة للعفوية. 
اأن النظرة الإيجابية للم�ستقبل لها اأثرها الكبري يف الفرد من جميع النواحي   -3
والطمئنان  النف�سي  التوازن  له  توفر  حيث  وال�سلوكية،  والعقلية  النف�سية 
والإتقان  والإجناز  الإبداع  من  جميًعا  متكنه  التي  العقلية  وال�سالمة  القلبي 

وقبول التحدي، ومقاومة العوائق و�سناعة امل�ستقبل. 
اأن النظرة الإيجابية للم�ستقبل لها اأثرها الوا�سح يف حياة الأمم وال�سعوب،   -4
ال�سمود  على  يعينها  الذي  الثابت  والإميان  النف�سية  بالطاقة  تزودها  لأنها 
واملقاومة، ودفع عوادي الزمن، وحماولت ال�ستالب والتدجني، وتدفعها 
اإىل ا�ستلهام مرجعيتها للنهو�ض والأخذ باأ�سباب التطور والتقدم، والتخل�ض 
من م�ساعر الإحباط والياأ�ض، وا�ست�سراف امل�ستقبل بنف�ض متفائلة م�ستب�سرة.

اأن الرتبية الر�سيدة التي ربى الر�سول  عليها اأ�سحابه، و�سحنهم من خاللها   -5
الأول،  اجليل  �سائًغا يف  اأكلها  اآتت  قد  اجلميل  امل�ستقبل  بالتفاوؤل والأمل يف 
ت�سهد على ذلك موجة الفتوحات الكربى التي جعلت من الدولة الإ�سالمية 
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التي كانت حمدودة يف جزء �سغري من اجلزيرة العربية امرباطورية مرتامية 
بف�سلها ح�سارة  ف�سيدوا  بعدهم  ملن جاء  بدورهم  اأورثوها  وقد  الأطراف، 
اأفنانها يف  التاريخ، وتتطاول  اأعماق  ت�سرب بجذورها يف  اإن�سانية �ساخمة، 
عنان ال�سماء، ل تزال الب�سرية اإىل يومنا هذا تتفياأ ببع�ض ظاللها. ومل تخفت 
هذه الروح الوثابة يف امل�سلمني اإل بعد اأن تخلوا عن امل�سدر الذي ا�ستلهم 

منه اأ�سالفهم نظرتهم الإيجابية للم�ستقبل. 
اأن العناية الكبرية التي اأولتها ال�سنة النبوية للنظرة الإيجابية للم�ستقبل توحي   -6
باأهميتها يف حياة الفرد والأمة، وت�سري اإىل اأن قوة امل�سلمني و�سعفهم مرتبط 
اإىل حد بعيد بوعيهم بهذا الأمر، وتفطنهم ل�سرورته يف اإحداث النه�سة وتغيري 
اإىل امل�ستقبل واأدركوا مكانتهم يف  الواقع املرتدي. فكلما ات�سحت نظرتهم 
احلياة، وا�ستوعبوا اأبعاد الر�سالة النبيلة املنوطة بهم قويت العزائم وا�ستعلت 
على اإكراهات الواقع وا�ست�سرفت امل�ستقبل بهمة وعزم، وكلما ت�سو�ست هذه 
النظرة واأ�سابها الغب�ض وال�سبابية ا�ستناموا اإىل الذل والهوان، وا�ست�سلموا 

لتيارات امل�سخ واملحو، و�سعفت اإراداتهم عن مقاومة اأ�ساليب الحتواء.
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املقدمــة

احلمُد هلل ربِّ العاملني، القائِل: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گچ  يو�سف: 1٠٨، وال�سالُة وال�سالم على اإمام 
الدعاة  الذي راعى املا�سي، وعاي�ش احلا�سر، وا�ست�سرف امل�ستقبل وخطط له، 
ووجه الدعوة والدعاة اإىل ما �سيقدمون عليه يف قابل الأيام؛ فقال ملعاذ بن جبل 
 ملا بعثه لليمن: »اإنك تقدم على قوم اأهل الكتاب ، فليكن اأّول ما تدعوهم اإليه 
عبادة اهلل..«)1)، ور�سي اهلل عن �سحابته الكرام الذين قاموا بواجب الدعوة اإىل 
اهلل وَفِقهوها وو�سعوا كل �سيء يف مرتبته بالعدل، فبّلغوا الر�سالَة واأدوا الأمانة، 

وقالوا للنا�ش ح�سًنا، وبعد:
اهلل  ور�سالة  الأنبياء،  وظيفة  هي  التي  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  الب�سرية  من  فاإّن 
يف كتابه احلكيم؛ اأن تقوم على خطط حمكمة تهدي للتي هي اأقوم، ولذلك كان 
وتقدير،  توقع  �سابق  دون  مفاجاآته  من  اأوىل  له  والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
للم�ستقبل،  ا�ست�سرافه  �سعف  اأو  قوة  على  متوقف  الغالب  يف  الداعية  فنجاح 
والتخطيط له، وذلكـ مما ل ينبغي الزهد فيه اأو ال�ستغناء عنه، لأّن الوقوف وعدم 
تقدير الظروف، ومعرفة اخلطوات القادمة، اأمر غري مقبول ول حت�سل منه نتيجة، 
وهو ف�سل وتخبط: »والأجدر باأهل احلّق اأن ياأخذوا بالأ�سباب، فيخططوا ويتوكلوا 
على اهلل، ويفرقوا بني الأمنيات والإمكانات، ول ينطلقون من خيال، اإمنا من واقع 

مدرو�ش«))).
 ،(145٨( برقم  ال�سدقة،  يف  النا�ش  اأموال  كرائم  توؤخذ  ل  باب  الزكاة،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   -1

.(45٠/1(
الدعوة قواعد واأ�سول، جمعة اأمني عبد العزيز �ش ))7).  -(
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التي  فاحلياة  الب�سر،  جميع  فيه  ي�سرتك  وا�ست�سرافه؛  امل�ستقبل  ومو�سوع 
يعي�سونها تبحر بهم اإىل امل�ستقبل، و�ساعاتها واأيامها تتقدم بهم دائما اإىل الأمام، 
العربة  لأّن  املطاف؛  نهاية  اإليه حياتهم يف  توؤول  ما  الب�سر هو  �سعادة  والعربة يف 
باخلواتيم، وغيابه يف حياة النا�ش عموما والدعاة على الأخ�ش يوؤدي اإىل كثري من 
التخبط والع�سوائية يف املواقف وتقدير اخلطوات، بل قد يجعل الواحد يعي�ش يف 
دوامة وحرية لعدم و�سوح الروؤية عنده، وللغمو�ش الذي ي�سيطر على م�ستقبله 
يف  البع�ش  تزّهد  ال�سرعية  املفاهيم  لبع�ش  خاطئة  ت�سورات  وهناك  وطموحاته، 
النطالق والتخطيط والتفكري يف امل�ستقبل، فيعي�ش حياته خامال، ل يفكر يف اأبعد 

من قدميه)1).
وا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له اأ�سبح يف عامل اليوم من ال�سروريات؛ 
لأّن العامل ل ي�ستمّد قوته من ع�سالته املفتولة ول من قدر احلديد الذي ميلكه؛ 
له،  والتخطيط  للم�ستقبل  ا�ست�سرافه  قّوة  من  الأوىل  بالّدرجة  قّوته  ي�ستمّد  لكّنه 
ل  واملعامل  املعاين  وهذه  لالأمور،  امل�ستقبلية  النظرة  وا�ستح�سار  النظر،  وبعد 
ميكن اأن ت�ستغني عنها الدعوة اإىل اهلل »يف ع�سر يوؤ�س�ش كل �سيء على العلم، 
ومل يعد يقبل الرجتال والغوغائية يف اأمر من اأمور احلياة، فال بد لأّي عمل جاد 
من الدرا�سة قبل العزم عليه، ول بد من الإقناع بجدواه قبل البدء فيه ول بد من 
التخطيط قبل التنفيذ«)))، ويعترب )ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له والفقه 
املخل�سني  الدعاة  من  وجد  لأنّه  والداعية؛  الدعوة  جناح  يف  مهما  معلما  فيه( 
للتغيري،  فتحم�ش  �سعف،  من  فيه  هم  وما  املرير،  امل�سلمني  بواقع  تاأثر  من 
واإنقاذهم مما هم فيه، وانطلق يف تنفيذ واجب الدعوة اإىل اهلل؛ دون ا�ست�سراف 

مثل الفهم املغلوط ملعنى الإميان بالق�ساء والقدر، وا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له؛ لي�ش فيه معار�سة   -1
لالإميان بالق�ساء والقدر والت�سليم له، فالإميان بالقدر ل يدعونا اإىل التقاع�ش عن العبادة وعمل اخلري، 

فنحن: "نفر من قدر اهلل اإىل قدر اهلل"، مالك يف املوطاأ ))/٨95 برقم 15٨7).
يف فقه الأولويات، د. يو�سف القر�ساوي �ش )73).  -(
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يوؤديه،  اأن  عليه  الذي  الواجب  حجم  ويدر�ش  يخطط  اأن  ودون  اأيامه  م�ستقبل 
الدعاة  هوؤلء  اأّن  املبا�سرة  النتيجة  فكانت  عليه؛  ينتظره ويرتتب  الذي  والقادم 
واأ�ساليبهم  منهجياتهم  يف  واأقوالهم،ويتخبطون  اأعمالهم  يف  »يرجتلون  اأخذوا 
ني النظر عن  وو�سائلهم، منطلقني يف ذلك من الرغبة يف حتقيق واجباتهم، غا�سّ

وقدراتهم«)1).  اإمكاناتهم 
وتتاأكد احلاجة للنظر اإىل امل�ستقبل وا�ست�سرافه والتخطيط له يف حياة الدعوة 
والداعية،لأّن العمل الدعوّي بحاجة ما�سة اإىل روؤية م�ستقبلية متكاملة ووا�سحة، 
بعيدا عن الرجتال والع�سوائية والتخبط، ورّدات الأفعال التي نلحظها بارزة يف 
الأعمال الدعوية وامل�ساريع الإ�سالحية، حتى يح�سل للدعوة ال�ستقرار والأمان 
ما  املجال  فلنعّد يف هذا  �سرًعا  به  املاأمور  الإعداد  �سميم  من  التي هي  والقوة، 

ن�ستطيع من قوة))(.
والداعية اإىل اهلل اأوىل النا�ش با�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له، لأّن واجبه 
انتفاع بتجارب الأم�ش، ول ر�سد  اأعنتها من غري  يََدَع الأمور جتري يف  اأن: »ل 
اليوم، ول تقومي لل�سواب واخلطاأ يف الجتهادات، ول مقدار املكا�سب  لوقائع 
طاقات  من  لدينا  مبا  دقيقة  معرفة  واليوم،ول  الأم�ش  بني  امل�سرية  يف  واخل�سائر 
اأو مهدرة، وما هي م�سادر  اأو كامنة، م�ستغلة  واإمكانات مادية ومعنوية، ظاهرة 

القوة ونقاط ال�سعف«)3).
بل  �سكلي،  اأمر  ملعرفته  والتطلع  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأّن  يُفهم  اأن  ينبغي  ول 

فقه املوازنات الدعوية معامله و�سوابطه، د. معاذ حممد اأبو الفتح البيانوين، �ش )66)) .   -1
ولذلك "فالإ�سالم دين يطالب بالتخطيط يف كّل عمل، ويف كل وقت، يف ال�سلم واحلرب، ويف الأمان    -(
واخلوف، بل ما من �سيء دعا اإليه الإ�سالم اإل نظمه وجعل له اأ�سلوبا جيدا يف اإدارته، والدعاة اإىل اهلل 
لأنهم  �سواهم،  به  يقوم  اأبدا، ول  يفارقهم  ما  الإدارة  والتنظيم، وح�سن  التخطيط  عليهم عبء  تعاىل 

امليدانيون القادرون على ذلك". ينظر: فقه الدعوة اإىل اهلل، د. على عبد احلليم حممود )٨1/1)). 
يف فقه الأولويات، د. يو�سف القر�ساوي �ش )73).   -3
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هو عني الفقه والب�سرية يف الدين؛ لالإح�سان يف الدعوة والتخطيط لها)1) الذي 
هو مهمة الدعاة اإىل اهلل والباحثني، فال ينبغي اأن تقت�سر درا�ساتهم على الأبحاث 
بالتعاطي مع الطوارئ  اأو الكتفاء  اأحداثه،  املا�سي وجترّت  ت�ستعر�ش  التي  الرتاثية 
واملكان؛  الزمان  والدرا�سات  البحوث  تتجاوز  اأن  بد  ل  بل  فح�سب،  والنوازل 
خارطة  ويحدد  خطواته،  ير�سم  حتى  والداعية،  للدعوة  امل�ستقبل  اآفاق  لتفتح 
طريق دعوته مبعامل مدرو�سة، وفقه دعوي اأ�سيل ومعا�سر؛ معتمدا على منطلقات 
�سرعية، ومع التقدير والحرتام لكل املا�سي واحلا�سر لكن الهتمام بامل�ستقبل ل 
بد اأن يكون حا�سرا دائما يف ذهن الداعية، وظاهرا يف جهوده العلمية والعملية؛ 

لأنه نتيجة منطقية للما�سي واحلا�سر))).
من  �سيء  وفقه  احلقيقة،  هذه  تاأ�سيل  على  الورقات  هذه  يف  و�سنحر�ش 
لهذه  التمهيد  بعد  امل�ستقبل،  معرفة  يف  الو�سائل  اأبرز  على  والوقوف  معاملها، 
امل�ستقبل يف  ا�ست�سراف  اأهمية  التعريج على  فيه  يح�سن  بف�سل  الو�سائل والطرق 
له؛  والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مو�سوع  اأن  غري  والداعية،  الدعوة  حياة 
حمور  ولكن  واإثراء،  �سعة  تزيده  والداعية  بالدعوة  وعالقته  وا�سع  مو�سوع 
امل�ساركة يف هذه الدرا�سة هو الربط بني اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له، 
وبيان حاجة الدعوة والداعية اإليه يف الع�سر احلديث الذي اأ�سبحت كل امل�ساريع 
فيه ل تقوم اإل على الدرا�سات امل�ستقبلية وا�ست�سراف امل�ستقبل، و�سرتكز الدرا�سة 
يحبذونها  ل  من  ومناق�سا  امل�ستقبلّية  الدرا�سات  اأهمية  مبينا  اهلل  رحمه  الغزايل  حممد  ال�سيخ  يقول   -1
التخطيط  لفكرة  املناق�ش  اأو  املعار�ش  موقف  يف  الدين  ي�سورون  من  النا�ش  "من  عليها:  ويتحفظون 
ل  �سدان  فهما  لالإميان،  مقابال  العلم  جعلت  التي  القدمية  الفكرة  اأثر  من  وهذا  للم�ستقبل،  العلمي 
اأ�سا�ش  على  قائمة  جوهرها  يف  الدين  فكرة  اأن  واحلقيقة:  يلتقيان،  ل  متوازيان  خطان  اأو  يجتمعان، 
التخطيط للم�ستقبل، ففيه ياأخذ املرء املتدين من يومه لغده، وبعبارة اأخرى من حياته ملوته، ومن دنياه 
لآخرته، ولبد له اأن يخطط حياته، وي�سع لنف�سه منهاًجا يو�سله اإىل الغاية، وهي ر�سوان اهلل تعالـى". 

ينظر: ال�سحوة الإ�سالمية من املراهقة اإىل الر�سد، للدكتور يو�سف القر�ساوي، �ش)111). 
حيث تهتم اأكرث البحوث ب�سرب اأغوار الرتاث واملا�سي رغم اأهميته، ول توؤتي تلك الدرا�سات اأكلها اإل   -(
الثمرة  تقطف  والتوفيق عندما  الفهم  مثلث  معه، ويكتمل  والتعاطي  الواقع  بدرا�سة  نتيجتها  ذا ظهرت 

با�ستجالء امل�ستقبل وا�ست�سرافه والتخطيط له.
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وجتليته،  عليه  والتعرف  امل�ستقبل  ل�ستك�ساف  ال�سرعّية  الو�سائل  على  �سلبها  يف 
النبوي  والهدي  ال�سريفة  الأحاديث  خالل  من  الن�سو�ش،  يف  بالتاأمل  ذلك  كل 
تاأ�سيلية من خالل ن�سو�ش ال�سنة   لتكون هذه الورقات درا�سة  لإمام الدعاة 
والداعية  الدعوة  له وحاجة  والتخطيط  امل�ستقبل  )ا�ست�سراف  لـ:  املطهرة  النبوية 

اإليه) وتاأتي حتت عنـوان:
ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له وحاجة الدعوة والداعية اإليه

ال�سنة  ن�سو�ص  خالل  من  معرفته  وو�سائل  اأهميته  بيان  يف  تاأ�سيلية  درا�سة 
النبوية

مدخل يف التعريفات:
ما  اأوىل  بالتعريفات  البدء  ال�سيء فرع عن ت�سوره كان  ملا كان احلكم على 
لي�ش احل�سو وال�ستطراد واإمنا  التعاريف  يقدم بني يدي احلديث، واملق�سود من 
اإىل تعريف ومزيد  التي قد حتتاج  تقريب املعاين، واأهم امل�سطلحات  مق�سودها 
بيان، وترتكز عليها الدرا�سة هي: )ال�ست�سراف، والو�سائل) وقبل اأن نبداأ بتعريف 
خمت�سر لكل منها؛ اأقـول: اإّن الهتمام بهذا املو�سوع لي�ش جديدا، فقد ظهرت 
درا�سات قدمية وحديثة مبا�سرة وغري مبا�سرة يف بع�ش جوانبه وتفريعاته، وجاءت 
الندوة العلمية الدولية اخلام�سة واختارت عنوانا موفقا هـو: )ال�ست�سراف  هذه 
والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنَّة النبويَّة) لتجمع اجلهود، وتعمق تلك الدرا�سات)1). 

ومن تلك الدرا�سات التي وقفت عليها، واأفدت منها:  -1
- الدرا�سات امل�ستقبلية من منظور تربوي، فاروق فلية، واأحمد عبد الفتاح.  

- امل�ستقبل بروؤية موؤمنة م�سلمة، اأحمد �سدقي الدجاين.  
- نحن وامل�ستقبل، ق�سطنطني زريق.  

- امل�ستقبل احلق خطواته من الدنيا اإىل اجلنة، حممد جميل م�سطفى.  
- مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العربي، وليد عبد احلي.  

- الدرا�سات امل�ستقبلية واأهميتها للدعوة الإ�سالمية لعبد اهلل حممد املديفر )بحث ماج�ستري غري من�سور).  
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وت�سّرف  واأ�سرف  �سرف  من  اأ�سله   :)(( اللغة  يف  ال�ست�سراف:  تعريف  اأول: 
وا�ست�سرف، يقال: �سرف املكان �سرفا اأي ارتفع، والرجل �سرف اأي: علت منزلته 
وقاربه،  فوق  من  واطلع  عليه،  وارتفع  عال  ال�سيء  )واأ�سرف)  �سريف،  فهو 
)وت�سّرف لل�سيء) تطلع اإليه، ومنه )ت�سّرف البناء) اأي: جعلت له �سرف، ومعنى 
الفعل )ا�ست�سرف) اأي: انت�سب وعال، وا�ست�سرف ال�سيء اأي: رفع ب�سره ينظر 
ي�ستظل  كالذي  حاجبه  على  يده  و�سع  اإذا  وا�ست�سرفه:  ال�سيء  وت�سّرف  اإليه، 
اآبادي:  للفريوز  املحيط  القامو�ش  وي�ستبينه، وجاء يف  يب�سره  ال�سم�ش حتى  من 

َره لينظَر اإليه«.  »ا�ست�سرف: انت�سب، وا�ست�سَرَف ال�سيء: اإذا رَفَع راأ�َسه اأو ب�سَ
هنا  املق�سود  مداره  فاإن  اللغوية  املعاين  ال�سطالح: ومن خالل  ال�ست�سراف يف 
امل�ستقبل والتب�سر باأحداثه والأملعية واحلد�ش والفرا�سة مبا �سيكون فيه، والتح�س�ش 
�سيطراأ على احلا�سر من متغريات  فيه، وما  يتوقع  ما  والتطلع ل�ستك�سافه وتقدير 

وم�ستجدات، فهو باخت�سار: )توقع ما �سيحدث يف امل�ستقبل). 
م، يرمي اإىل �سوغ جمموعٍة  وقد عّرفه املتخ�س�سون باأنّـه: »اجتهاد علمي ُمنظَّ
عات امل�سروطة التي ت�سمل املعامِل الرئي�سة لأو�ساع جمتمع ما، اأو جمموعة  من التوقُّ

من املجَتَمعات، يف فرتة زمنية مقبلة«))).
التخطيط  لأّن  له،  والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  وتكامل بني  فهناك تالزم 
العنا�سر  اأحد  هي  امل�ستقَبل  ودرا�سة  عمل،  اأيِّ  لإجناح  ة  املهمَّ العنا�سر  اأحد  هو 
لأنّه  ال�ست�سراف  معنى  بتو�سيح  اكتفيت  ولذلك  التخطيط،  لنجاح  الرئي�سة 
انتهى  الدرا�سة،والذي  عليه  تدور  والذي  البحث،  عنوان  الأ�سيل يف  املق�سود 
اإليه املتخ�س�سون يف العالقة بني امل�ستقبل والتخطيط اأّن »درا�سة امل�ستقبل خطوة 
�سابقة لعملية التخطيط، فهو ت�سوف وا�ستطالع وريادة، اأما التخطيط فهو خطوة 

ينظر: ل�سان العرب، لبن منظور 171/9، والقامو�ش املحيط مادة )�سرف) �ش )9))).    -1
ينظر الدرا�سات امل�ستقبلية من منظور تربوي، لفاروق فلية، واأحمد عبد الفتاح �ش )17).  -(
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امل�ستقبليُّ عبقريٌّ رائد،  اإًذا  الت�سوف وال�ستطالع،  لنتائج  توظيف  لحقة، وهو 
اأكادمييٌّ عامل، واإن كان بني هذين املجالني كثري من التداخل والت�سابه  واملخطُط 

يف معظم الأحيان« )1).
ثانيا: تعريف الو�سائل: يف اللغة: من الفعل )و�سل) ومفردها و�سيلة، على وزن 
فعيلة، وهي يف الأ�سل ما يتو�سل به اإىل ال�سيء ويتقرب به، وتطلق الو�سيلة على 
عدة معان منها: )الو�سلة والقربة) يقول الإمام ابن منظور: )الو�سيلة: الو�سلة 

وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې      ې   چ  والقربى، 
ففـي حديث  والدرجة)  ومنها: )املنزلة  الإ�سراء:57)،  )�سورة  ۇئ  ۇئۆئچ 
الأذان: »اللهم اآت حممدا الو�سيلة«)))، ويف حديث اإجابة املوؤذن: »ثم �سلوا اهلل 
اأكون  اأن  اإل لعبد من عباد اهلل واأرجو  تنبغي  فاإنها منزلة يف اجلنة ل  يل الو�سيلة 
اللغة،  مقايي�ش  معجم  �ساحب  ذكره  كما  والطلب)  ومنها: )الرغبة  هو«)3).  اأنا 

بقـوله: »يُقال: و�سل: اإذا رغب، والو ا�سل: الراغب اإىل اهلل عز وجل«)4) .
الو�سائل يف ال�سطالح: تنوعت وتعددت التعاريف ال�سطالحية للو�سائل؛ فمن 
اإنّها:  بع�سهم  قول  لها،  املتخ�س�سني  العلم  اأهل  تعاريف  من  عليه  وقفت  ما  اأبرز 
به  اإنّها: »ما يتو�سل  تبليغ دعوته«)5). وقيـل  »الطرق التي يتو�سل بها الداعي اإىل 
اإنّها: »ما  اأو مادية«)6). وقيــل  اأمور معنوية  اإىل تطبيق مناهج الدعوة من  الداعية 

يتو�سل به اإىل دعوة النا�ش بطريق �سرعي«)7).

ينظر عن امل�ستقبل بروؤية موؤمنة م�سلمة، اأحمد �سدقي الدجاين �ش )15).  -1
اأخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، برقم )614)، ))/171).  -(

 ،(3٨4( برقم  �سمعه  ملن  املوؤذن  قول  مثل  القول  ا�ستحباب  باب:  ال�سالة،  كتاب  م�سلم،  اأخرجه   -3
.((٨٨/1(

معجم مقايي�ش اللغة، ابن فار�ش )6/11٠).   -4
حممد بن ال�سالح العثيمني، زاد الداعية اإىل اهلل، �ش )11).  -5

حممد اأبو الفتح البيانوين، املدخل اإىل علم الدعوة، �ش )49).   -6
عبد الرحيم حممد املغذوي، و�سائل الدعوة، �ش )16).   -7
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امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التاأ�سيل  اأهمية  يف  مقدمات  الأول:  الف�سل 
والتخطيط له يف حياة الدعوة والداعية.

املطلب الأول: يف بيان اأهمية التاأ�سيل ال�سرعي للدعوة اإىل اهلل تعاىل:
- مفهوم التاأ�سيل واأهميته: التاأ�سيل كلمة جذرها )اأ�سل): والهمزة وال�ساد 
مبعنى:  الأ�سل  اأّن  هنا:  املراد  اأظهرها وهو  اللغة،  متنوعة يف  لها دللت  والالم 
اأ�سال ثابتا يبنى  ل ال�سيء اأي جعل له  اأ�سَّ اأ�سا�ش ال�سيء الذي يقوم عليه، يُقال: 
َلْت ال�سجرة،  عليه، والأ�سل من�ساأ ال�سيء الذي يخرج اأو ينبت منه، يقال: ا�سَتاأ�سَ
َلُه اأي قطعه من اأ�سله، والراأي الأ�سيل: ماله اأ�سل،  اأي ثبت اأ�سلها، ويقال: ا�سَتاأ�سَ

ورجل اأ�سيل: ثابت الراأي عاقل)1). 
ومن خالل هذا املعنى اللغوي فاإّن املق�سود بالتاأ�سيل يف الدعوة اإىل اهلل هو: 
اأن يبني الداعية دعوته وينطلق فيها من خالل الأ�سول املعتربة ون�سو�ش الكتاب 
اآراءه وخطواته من خاللها للو�سول اإىل الفقه الدعوي الذي به  وال�سنة، ويبني 
اأ�سا�ش  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  م�سادر  فاإّن  هنا  ومن  والنجاح،  ال�سواب  يحقق 
الدعوة واأ�سلها الذي تنطلق منه، وت�ستند عليه، اأما اأن ينطلق الداعية يف دعوته 
ويندفع بدون م�ستند �سرعي اأو اأ�سل معترب؛ فهذا مرفو�ش وهو ما اأوقع كثري من 
الدعوات والدعاة يف النحراف وعدم التوفيق ب�سبب غياب التاأ�سيل ال�سرعي 
يف امليدان الدعوي اأو التق�سري فيه)))، ولذلك كان للتاأ�سيل يف الدعوة فوائده 

الكثرية التي منها:

مادة  منظور  ابن  العرب،  ول�سان   ،(1٠9/1( )اأ�سل)  مادة  فار�ش  ابن  اللغة،  مقايي�ش  معجم  ينظر:    -1
)اأ�سل)  مادة  الو�سيط  واملعجم   ،(1(4(( �ش  )اأ�سل)  مادة  املحيط  والقامو�ش   ،(16/11( )اأ�سل) 

.((٠/1(
وهنا تربز ظاهرة يّل اأعناق الن�سو�ش ال�سرعية، والفقه الأعوج؛ الذي يظهر عند بع�ش من يت�سدرون    -(
للدعوة؛ ليربروا ما قاموا به من اأعمال، ويف�سروا تلك الن�سو�ش والأ�سول على هواهم لتوافق اآراءهم 

واأفعالهم التي قاموا بها.
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اإّن التاأ�سيل ال�سرعي يف الدعوة اإىل اهلل يحقق العبودية هلل تعاىل؛ لأّن الداعية    -1
يقوم بواجب �سرعي مفرو�ش عليه، فال بد اأن يحقق هذا الواجب مبا �ُسرع من 
خالل التوجيهات الربانية وال�سنن النبوية؛ والأ�سول ال�سرعّية املعتربة؛ حتى 
تكون دعوته وفق منهج اهلل، وكما يحبها اهلل وير�ساها، ل برغباته وهواه، فال 
يعبَد اهلل اإل مبا �سرع)1)ولذلك فال ينبغي اأن يُقدم على �سيء اإل بعد اأن يعرف 
الأ�سل فيه والدليل الذي يبنى عليه، يقول الإمام �سفياُن الثوريُّ رحمه اهلل: 
باأثٍر فافعل«)))، فكيف باأمر الدعوة اإىل  »اإن ا�ستطعَت اأْن ل حتك راأ�سَك اإل 
اهلل؛ وهي باملكانة التي ل تخفى، فالن�سو�ش ال�سرعّية هي الأ�سل يف اإدراك 
كيفية عبادة اهلل والدعوة اإليه، كما اأنّها حتفظ الداعية من البتداع والنحراف 
عن ال�سرع والدين، والدعوة اإّما اأمٌر مبعروف، واإما نهٌي عن منكر، والدليل 
�سيخ  يقول  وال�سنة،  الكتاب  هو  بينهما  والتمييز  املنكر  من  املعروف  ملعرفة 
اآدم،  بني  اإّن: »الأمر والنهي من لوازم وجود  تيمية رحمه اهلل  ابن  الإ�سالم 
فمن مل ياأمر باملعروف الذي اأمر اهلل به ور�سوله، وينه عن املنكر الذي نهى 
اهلل عنه ور�سوله، ويُوؤمر باملعروف الذي اأمر اهلل به، وينهى عن املنكر الذي 
نهى اهلل عنه ور�سوله، واإل فال بد اأن ياأمر وينهى، ويُوؤمر ويُنهى، اإما مبا ي�ساّد 
ذلك، واإما مبا ي�سرتك فيه احلق الذي اأنزله اهلل بالباطل الذي مل ينزله اهلل، واإذا 

اتخذ ذلك ديًنا:كان مبتدعا �سال باطال«)3).
التاأ�سيل ال�سرعي يف الدعوة اإىل اهلل؛ يقرب الدعاة والدعوات، ويجمعهم    -(
ويقلل اخلالف بينهم ويخفف التباين يف وجهات النظر، لأّن وحدة الأ�سول 
فالدعوة اإىل اهلل عبادة ك�سائر العبادات، والعبادة لبد لها من �سرطني هما: الإخال�ش واملتابعة، يقول    -1
�سيخ الإ�سالم ابن تيمية: "وجماع الدين اأ�سالن: اأن ل نعبد اإل اهلل،ول نعبده اإل مبا �سرع وذلك حتقيقا 
لل�سهادتني.. ففي الأوىل اأن ل نعبد اإل اإياه، وفى الثانية اأن حممدا ر�سوله املبلغ عنه فعلينا اأن ن�سدق 

خربه ونطيع اأمره". ينظر: جمموع الفتاوى)34/1٠)).
ينظر: اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع، للخطيب البغدادي )1/)14).    -(

ينظر: جمموع الفتاوى، لبن تيمية )٨)/169).   -3
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اختلفت  واإن  متقاربة،  والآراء  النظر  وجهات  يجعل  واملنطلقات  واملراجع 
فهناك قوا�سم م�سرتكة؛ تخفف من وطاأة اخلالف والتباعد الذي قد يح�سل؛ 
القيم  ابن  الإمام  يقول  وحمدود،  قليٌل  ال�سحابة  بني  اخلالف  كان  ولذلك 
عليه  بنوا  الذي  الأ�سل  لأن  ي�سر؛  مل  ال�سحابة  »اختالف  تعاىل:  اهلل  رحمه 
اهلل  طاعة  وهو  واحد،  والق�سد   ، ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  وهو  واحد، 
ور�سوله، والطريق واحد، وهو النظر يف اأدلة القراآن وال�سنة وتقدميها على 

كل راأي وقيا�ش وذوق و�سيا�سة«)1). 
ملا  مطمئنا  اإليه؛  يدعو  ما  حقيقة  اإدراك  من  الداعية  ميّكن  ال�سرعي  التاأ�سيل    -3
يفعل مقتنعا به؛ فيكون بذلك متخ�س�سا وموؤهال يف دعوته؛ لأّن التخ�س�ش 
من  اأو�سح  ب�سورة  تخ�س�سه،  جوانب  اإدراك  على  قادرا  ال�سخ�ش  يجعل 
غريه، ونظرة املتخ�س�ش لي�ست كنظرة غريه، فهو ينظر بنظرة �ساملة جلميع 
اجلوانب، واأّما غري املتخ�س�ش؛ واإن اأدرك بع�ش املعاين واجلوانب؛ لكّنها يف 
الغالب تكون قا�سرة، ولذلك فمهما حاول الداعية غري املتخ�س�ش، الذي ل 

ي�سري على اأ�سول ثابتة تاأ�سيل الدعوة وفقهها فلن ينجح يف ذلك.
اعتبارية  �سخ�سية  الداعية  يجعل  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  ال�سرعي  التاأ�سيل   -4
متما�سكة، و�ساحب �سلوكيات ومواقف غري متذبذبة وغري متناق�سة باجلملة، 
لأّن النطالق من اأ�سول �سرعية واحدة، ومنطلقات م�سرتكة ومعتربة؛ يكون 
�سّمام اأمان ملن يعتمد عليه وينطلق منه ويعود اإليه، كلما احتاج اإىل ذلك، بل 
ويفتح عليه من الآفاق ويجعله مبحرا يف فقه وا�سع من املعاين والكنوز التي 

ل تن�سب باإذن اهلل لأنّها من وحي اهلل تعاىل.

ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة، لبن القيم ))/519).    -1
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املطلب الثاين: يف بيان اأهمية اإعداد الدعاة وتاأهيلهم ملا ي�ستقبل من املتغريات 
والأحداث:

املبلغ  وهو  الدعوة،  اأركان  من  والأهم  الأول  الركن  هو  اهلل؛  اإىل  فالداعية 
لالإ�سالم، واملعلم له، وال�ساعي اإىل تطبيقه)1) ولذلك كان وجوده اختيار من اهلل، 
فال يت�سور اأن تكون دعوة اأو ينقل خري اإىل الغري بدون ناقل ور�سول يقوم بذلك، 

وكانت ال�سنة الربانية ما�سية يف اإر�سال الر�سل اإىل النا�ش جميعا، قال تعاىل: چڇ  
بواجب  للقيام  تاأهيلهم  كان  ولذلك   ،((4: فاطر  )�سورة  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌچ 

وحمل الأمانة من اأهم املهمات حتى يدخلوا يف قوله تعاىل:چ چ  چ  چ  
اأن  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچ )�سورة ال�سجدة:4))، ومعنى 
يكون من الأئمة املهديني؛ اأن يخلفوا النبي  يف القيام بهذا الواجب؛ ويتحمل 
هذا  حكم  ويتفاوت  وفقهه،  وقدرته  علمه  بح�سب  وم�سوؤولياتها،  الدعوة  اأعباء 
الوجوب لعتبارات كثرية)))، ومن خالل هذا التفاوت يتنوع الدعاة القائمون 
العامة،  من  )الدعاة  رئي�سني:  ق�سمني  على  تنويعهم  هو  يهمنا  والذي  بالدعوة، 
الدعاة من الفقهاء)، ومق�سودنا بهذا التق�سيم والتعر�ش له هو بيان اأّن مو�سوع 
اأن  )ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له( هو من الفقه الدعوّي الذي ل ينبغي 
وطلبة  والفقهاء  العلماء  من  املوؤهلني  الدعاة  خا�سة  اإل  له  يتعر�ش  ول  ميار�سه، 

العلم، وللتف�سيل يف هذا التق�سيم والتنويع نقـول: 
وخ�سو�سيتها،  مكانتها  رغم  تعاىل،  اهلل  اإىل  فالدعوة  العامة:  من  الدعاة   )((
وعظيم قدرها؛ اإل اأنّها واجب على اجلميع، ولي�ست حكرا على اخلا�سة من اأهل 

املدخل اإىل علم الدعوة، للدكتور حممد اأبو الفتح البيانوين �ش )4٠)   -1
واإن كان واقع الدعوة اليوم يرجح الوجوب العيني كما قرره جمموعة من اأهل العلم ومنهم �سماحة    -(
ال�سيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل حيث يقول: »وقد تكون الدعوة اإىل اهلل تعاىل فر�ش عني اإذا كنت 
يف مكان لي�ش فيه من يوؤدي ذلك �سواك، وعند قلة الدعاة، وكرثة املنكرات وغلبة اجلهل كحالنا اليوم 
باز �ش  لبن  اهلل،  اإىل  الدعوة  ف�سل  ينظر:  طاقته«.  بح�سب  واحد  كل  على  فر�ش عني  الدعوة  تكون 

.(14(
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العلم واملعرفة وال�سلطان، بل هي حق �سرعي م�ساع للجميع، فكل م�سلم حتى لو 
كان من عامة النا�ش، وقليل الب�ساعة؛ فله اأن يقوم بهذا الواجب بح�سبه، وعلى 
قدر ا�ستطاعته)1)ب�سرط اأن ل يقول على اهلل بغري علم، واأن يدعو اإىل �سيء يعلم 
حقه و�سوابه ويح�سن فيه؛ حتى لو كان اآية واحدة اأو حديث؛ فعن عبد اهلل بن 
عمرو اأنه  قال: »بّلغوا عني ولو اآية«)))، فهذا الن�ش ال�سريح يف تبليغ الدعوة؛ 
جاء مراعيا لأولئك الذين ل ي�ستطيعون فعل الكثري، بل كل واحد باأقل ما ميكن، 
وبح�سب علمه وعلى قدر طاقته، حتى لو كان اآية واحدة فقط ل غري »اإمنا قال: 
اآية، اأي من القراآن، ومل يقل حديثا فاإن الآيات مع تكفل اهلل بحفظها واجبة التبليغ، 
فتبليغ احلديث يُفهم من باب اأوىل«)3)ومما يدّل على اأّن الدعوة اإىل اهلل حّق للجميع 
حتى )العامة) قوله : »ن�سر اهلل اْمَراأً �سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب 
حامل فقه اإىل من هو اأفقه منه، ورب حامل فقه لي�ش بفقيه«)4)، والنبي  كما قال 
الإمام ابن القيم رحمه اهلل: »دعا ملن �سمع كالمه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي 
مراتب العلم الأربعة، فمن قام بها دخل حتت هذه الدعوة النبوّية املت�سمنة جلمال 

الظاهر والباطن«)5).
هما  ؛  الدين  يف  والفقه   ، ال�سرعية  بالأحكام  فالعلم  الفقهاء:  من  الدعاة   )((

ڇ  ڇ   ڍ   چ   : بها  بالأخذ  اهلل  اأمر  التي  الب�سرية  ، وهو  ولّبها  الدعوة  اأ�سا�ش 
يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان: "قد يتوهم البع�ش اأّن واجب الدعوة اإىل اهلل ل يلزمه، لأنه لي�ش من    -1
رجال الدين، واأن هذا الواجب واجب كفائي يجب على العلماء فقط ل على اجلميع بدليل )ولتكن 
منكم اأمة يدعون اإىل اخلري وياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر...". فاملق�سود: اأن تكون فرقة من هذه 
الأمة مت�سدية لهذا ال�ساأن واإن كان ذلك واجًبا على كل فرد من الأمة بح�سبه) ينظر كتابه اأ�سول الدعوة 

�ش)31٠).
اأخرجه البخاري، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اإ�سرائيل، برقم )3461)، )496/6).    -(

فتح الباري، لبن حجر )6/49٨).   -3
اأخرجه اأبو داود يف كتاب العلم باب ف�سل ن�سر العلم برقم )366٠)، )6٨/4) والرتمذي يف كتاب    -4
العلم باب ما جاء يف احلث على تبليغ ال�سماع برقم )657)) وقال: حديث ح�سن �سحيح. وقال املناوي 

يف التي�سري )6 /349): اإ�سناده �سحيح.
مفتاح دار ال�سعادة، لبن القيم )71/1).   -5
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بها؛  املاأمور  الب�سرية  هذه  حت�سل  ول   (1٠٨ )يو�سف:  چ  ڈ  ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ  
اإل بالعلم والفقه يف الدين، يقول الإمام ابن القيم: »واإذا كانت الدعوة اإىل اهلل 
به  يدعو  الذي  بالعلم  اإل  حت�سل  ل  فهي  واأف�سلها  واأجلها  العبد  مقامات  اأ�سرف 
واإليه، ول بد من كمال الدعوة من البلوغ يف العلم اإىل حد ي�سل اإليه ال�سعي«)1) 
وهوؤلء الدعاة من الفقهاء؛ واجب الدعوة يف حقهم، وم�سوؤولياتهم يف التبليغ 
والتوجيه اأكرب؛ واإدراكهم ملا ي�ستقبل من الأمور اأدعى، وقدرتهم على ا�ست�سراف 

امل�ستقبل اأو�سح واأقدر؛ لفقههم بال�سريعة:چ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ہچ  ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ  

)الن�ساء: ٨3). 

ولذلك كان الداعية الفقيه هو الأقدر على القيام بواجب الدعوة؛ ملا ميتلكه 
من قدرات واإمكانات و�سعة اأفق وبعد نظر؛ اأ�سا�سه العلم والتقوى؛ فنجاح الداعية 
يف دعوته متوقف على دقة فهمه وفقهه وب�سريته، حتى توؤتي الدعوة اأكلها وتظهر 
ثمارها؛ وخا�سة ما �سُتقدم عليه من خطوات وما ي�ستقبلها من متغريات؛ لأّن معرفة 

امل�ستقبل وا�ست�سرافه؛ فقه دقيق ومتداخل ل ي�ستطيعه اإّل خا�سُة )الدعاة الفقهاء(.

ومن ن�سو�ص ال�سنة النبوية الدالة على ذلك ما جاء يف حديث معاذ بن جبل 
ملا اأر�سله  لليمن يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل وقال لـه: »اإنك تقدم على قوم من 
دوا اهلل تعاىل، فاإذا عرفوا ذلك  اأهل الكتاب ، فليكن اأّول ما تدعوهم اإىل اأن يوحِّ
اأّن اهلل قد فر�ش عليهم خم�ش �سلوات يف يومهم وليلتهم، فاإذا �سلوا  فاأخربهم 
َفرُتَدُّ على  توؤخذ من غنيِّهم  اأموالهم  افرت�ش عليهم زكاًة يف  اأن اهلل قد  فاأخربهم 
الّنا�ش«)))، واحلديث  اأموال  وا بذلك فخذ منهم، وتوقَّ كرائم  اأقرُّ فاإذا  فقريهم، 

مفتاح دار ال�سعادة، لبن القيم )154/1).    -1
 ،(737(( برقم  التوحيد  اإىل  اأمته  النبي  دعاء  يف  جاء  ما  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  اأخرجه    -(

.(359/13(
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بالقيام بواجب الدعوة يف تقدير ما  اإىل اهلل الذين يكلفون  اأ�سل وا�سح للدعاة 
�سيقبلون عليه، ومراعاة الأمر وال�ستعداد له قبل مبا�سرته؛ وهو مليء بالأحكام 
والت�سريعات والفوائد املتنوعة املتعلقة بالدعوة على اخل�سو�ش)1)، والذي يهمنا 
الإ�سارة له يف هذا ال�سياق؛ كون احلديث جاء ن�سا يف بيان اأهمية اإعداد الدعاة 
وتاأهيلهم ملا ي�ستقبل من املتغريات والأحداث، وقد اأمّت النبي  اإعداده ملعاذ 
با�ست�سرافه للم�ستقبل وتاأهيله ملا �سي�ستقبله ويواجهه من املتغريات والأحداث يف 
واخلطوة  البداية  نقطة  اأهمية حتديد  اإىل  ونبهه  اإليها،  اأر�سله  التي  الأر�ش  تلك 
اأن  قبل  يلزمه  اهلل  اإىل  الداعية  لأن  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  بعد  للداعية  الأوىل 
به،  اأّول عمل يقوم  ما  اأن يعلم  اأن يقتحم ميدانها؛  الدعوة، وقبل  يخو�ش غمار 
فيما ي�ستقبل من اأمره، وكيف تكون بدايته مع املدعوين عندما يبداأ معهم الدعوة؛ 
لأّن ذلك �سيوؤثر على كل ما يقوم به بعد ذلك، وهذه البداية املوفقة هي املفتاح 
البدايات  �سلحت  واإذا  الدعوة؛  لقبول  ويثريها  النفو�ش  يهيئ  الذي  املنا�سب 
�سلحت النهايات، ويف هذه الو�سّية ملعاذ بن جبل يبنّي النبي  طبيعة اأهل اليمن، 
ويك�سف ملعاذ واقعهم الذي �سيلقاه اأمامه، و�سيقبل عليه، وما �سرياه من املدعوين 
به معهم وهو )ال�سهادتني) لأّن ذلك  البداية  ينا�سب  هناك يف مقتبل الأيام، وما 
�سي�سهل كّل ما بعده؛ لأّن الإن�سان اإذا ا�ست�سعر معنى العبودية وتعرف على عظمة 
اخلالق جل وعال، واأنّه الواحد الأحد امل�ستحق للعبادة، نا�سب بعد ذلك اأن يُكّلف 
�سيئا ف�سيئا بالعبادات والأحكام والت�سريعات الأخرى التي يقوم عليها الإ�سالم؛ 
كال�سالة والزكاة، فاملدعو ل يتقبل التكاليف ول ي�سحي ب�سهواته وملذاته مامل 
يرت�سخ الإميان يف قلبه، يقول الإمام ابن حجر رحمـه اهلل تعاىل: »ووقعت البداءة 

ين الذي ل ي�سح �سيء اإل بهما«))). بهما -اأي ال�سهادتني- لأنهما اأ�سل الدِّ

)منهج  بعنوان:  درا�سة  الدعوّية، يف  بالدرا�سة  احلديث  هذا  املغذوي  الرحيم  عبد  الدكتور  اأفرد  وقد    -1
.( ملبعوثه اإىل اليمن معاذ بن جبل  الدعوة اإىل اهلل على �سوء و�سية النبي

ينظر فتح الباري، لبن حجر )7/4)1).   -(
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اأمور، وي�ستجّد من متغريات،  �سيطراأ من  ما  امل�ستقبل، ومعرفة  فا�ست�سراف 
مهم جدا يف حتديد نقطة البدء، والدعوة اإىل اهلل تعاىل يجب اأن تركز على الكل، 
وتبداأ بالأوىل والأهم وهو الإميان والتوحيد وتقدير الظرف وا�ست�سراف امل�ستقبل 
الذي يدفع الداعية للبداية مبا هو اأن�سب وتقدميه على غريه، ل يعني اإهمال غريه 
اأمور  بقية  اإهمال  واملهمات  الأ�سول  بهذه  البداية  معنى  فلي�ش  به،  العناية  وعدم 
الدين اأو التقليل من �ساأنها، اأو دعوى اأنها اأمور �سكلية وق�سور، فدين اهلل عقائده 
واأحكامه وت�سريعاته كٌل ل يتجزاأ، وكل ما جاء يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  مهم: 
چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ےچ 

)احل�سر: 7).
�سيكون،  فيما  الروؤية  وات�سحت  دعوته،  م�ستقبل  الداعية  ا�ست�سرف  فاإذا 
وتزاحمت عليه التكاليف واملهمات، ف�سيقدر قبل ال�سروع يف العمل والدعوة اأّي 
الأعمال يبداأ به؛ لأّن الأعمال بطبيعتها فيها تفاوت، وفيها اأعلى واأدنى، وفا�سل 
ومف�سول، وركن وواجب وم�ستحب، واأهم ومهم، يقول الإمام ابن القيم رحمه 
اهلل: »والأف�سل يف وقت ح�سور ال�سيف مثاًل القيام بحقه وال�ستغال به عن الورد 
اأداء حق الزوجة والأهل، والأف�سل يف اأوقات ال�سحر:  امل�ستحب، وكذلك يف 
اأوقات  يف  والأف�سل  وال�ستغفار،  والذكر  والدعاء  والقراآن  بال�سالة  ال�ستغال 
اأوقات  باإجابة املوؤذن، والأف�سل يف  الأذان: ترك ما هو فيه من ورده وال�ستغال 
مب�ساعدته،  ال�ستغال  املال:  اأو  البدن  اأو  باجلاه،  امل�ساعدة  اإىل  املحتاج  �سرورة 
واإغاثة لهفه، واإيثار ذلك على اأورادك وخلوتك... والأف�سل يف الع�سر الأخرية 
من رم�سان: لزوم امل�سجد فيه واخللوة والعتكاف، دون الت�سدي ملخالطة النا�ش 
القراآن... واإقرائهم  تعليمهم  على  الإقبال  من  اأف�سل  اإنه  بهم،حتى  وال�ستغال 
فالأف�سل يف كل وقت وحال: اإيثار مر�ساة اهلل يف ذلك الوقت واحلال، وال�ستغال 
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بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقت�ساه«)1). 
ا�ست�سراف  املتغريات،  من  ي�ستقبل  ملا  الدعاة  يوؤهل  ما  اأهم  من  كان  لذلك 
معهم؛  الأوىل  البدء  نقطة  وتقدير  واأفرادها،  الدعوة  بيئة  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل 
لأّن البداية غري املنا�سبة بداية النفور من الدعوة والنحراف بها، وا�سطراب غري 
اأو ينتهي من حيث لزمه  اأن ينتهي،  حممود يجعل الداعية يبداأ من حيث ينبغي 

البدء ))). 
املطلب الثالث: يف بيان تاريخ ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له واأهميته يف 

حياة النا�ص والعمل الدعوي:
اهتمامات  من  يكون  اأن  ميكن  ل  به  والهتمام  امل�ستقبل  با�ست�سراف  العناية 
املعا�سرين، ووليد احلياة الع�سرّية وم�ستجداتها كما يت�سور البع�ش؛ بل هو فطرة 
يف النفو�ش الب�سرية، فاإنّها تفكر يف امل�ستقبل، وتخطط له، وتقدر عواقب الأمور، 
رحمه  القيم  ابن  الإمام  يقول  واملكان،  الزمان  ومتغريات  الأحداث،  وطوارئ 
يف  فالرغبة  وقوعها«)3)،  قبل  احلوادث  على  التطلع  اإىل  �سرف  لها  »النف�ش  اهلل: 
ا�ست�سراف امل�ستقبل من الغيب الذي تولع به النفو�ش، وحتر�ش عليه وتتعلق به، 
ابن خلدون حيث  النا�ش  باأحوال  الجتماع واخلبري  امل�سّلمة عامل  اأّكد هذه  وقد 
الت�سوف  الب�سرية  النفو�ش  خوا�ش  من  اأن  »اعلم  اهلل:  رحمه  مقدمته  يف  يقول 
�سيما  اأمورهم و علم ما يحدث لهم من حياة وموت، وخري و�سر؛  اإىل عواقب 
احلوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول اأو تفاوتها، فالتطلع 

ينظر: مدارج ال�سالكني، لبن القيم )٨٨/1) بت�سرف.    -1
يقول الأ�ستاذ حممد قطب م�سريا اإىل اخلطورة اإن مل تبداأ الدعوة بنقطة البدء الالزمة، وجتاوزتها اإىل ما    -(
يجيء بعدها يف الرتتيب: "وقد اأثبتت الأيام اأن هذا الأمر كان يف حاجة اإىل مراجعة �سديدة، واأن نقطة 
البدء كان ينبغي اأن تكون هي ت�سحيح العقيدة ذاتها وجالء مفهومها احلقيقي الذي غاب عن اجلماهري، 

بل غاب عن كثري من الدعاة اأنف�سهم". ينظر: كتابه ال�سحوة الإ�سالمية �ش )6٠). 
مفتاح دار ال�سعادة، لبن القيم ))/139).   -3
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يت�سوفون  النا�ش  من  الكثري  جتد  ولذلك  عليها  جمبولون  الب�سر؛  طبيعة  هذا  اإىل 
اإىل الوقوف على ذلك يف املنام والأخبار من الكهان يف ق�سدهم مبثل ذلك من 
املعا�ش  ينتحلون  النا�ش  املدن �سنفا من  ال�سوقة معروفة، ولقد جند يف  امللوك و 
والدكاكني  الطرقات  يف  لهم  فينت�سبون  عليه  النا�ش  بحر�ش  لعلمهم  ذلك  من 
يتعر�سون ملن ي�ساألهم عنه، فتغدو عليهم وتروح ن�سوان املدينة و �سبيانها وكثرٌي 
املعا�ش  و  واجلاه  الك�سب  يف  اأمرهم  عواقب  ي�ستك�سفون  العقول  �سعفاء  من 
والع�سرة والعداوة واأمثال ذلك«)1)، فالهتمام بامل�ستقبل وا�ست�سرافه والتخطيط 
له قدمي قدم الب�سرية، ولكّن ظهوره كعلم م�ستقل له موؤ�س�ساته ورجالته ودرا�ساته 
ظهر حديثا؛ كـ )علم للم�ستقبليات)))) وهو من اأحدث العلوم عند الغرب والتي 
العلمية؛ ملا  البحثية، والهيئات  اأجلها املراكز  فيه املتخ�س�سون، واأن�سئت من  كرث 
ي�سكله امل�ستقبل من هاج�ش خميف يح�سبون له األف ح�ساب خا�سة مع نظرتهم 

املادية وغياب الإميان بالغيب يف حياتهـم.
امل�ستقبل ومعرفة و�سائل ذلكـ يف هذه  ا�ست�سراف  اإىل  املا�سة  وتتاأكد احلاجة 
الأزمان التي اأ�سبح كّل ما فيها يبنى على الدرا�سات امل�ستقبلية، والروؤية املتوقعة، 
اأما الزهد وال�ستغناء عن ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له، واإن كان من امل�سكوت 
عنه يف اأزمان �سابقة، فاإنه يف عاملنا اليوم اأ�سبح تخلفا غري مقبول، وتغريدا خارج 
ال�سرب، وهذا الهتمام املتاأخر به، هو اهتمام متقدم �سبقت اإليه الأمة املحمدية، 
بخطوات  الإ�سالم  دعوة  لتخطو  وال�سنة،  الكتاب  يف  الوحي  ن�سو�ش  واأبرزته 
واثقة اإىل الأمام دائما؛ وبلهجة �سادقة ل تتكدر باملتغريات ول حترفها عن �سريها 

مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون ))/1)٨).    -1
حيث يوؤرخ املعنيون لظهوره باأنّه يف منت�سف القرن الع�سرين عام 194٨م، ولكنهم ي�سريون اإىل كتابات    -(
ودرا�سات قبل ذلك بقرون تعني بالدرا�سات امل�ستقبلية كما فعل اأفالطون يف كتابه )اجلمهورية) والفارابي 
والتف�سيل:  للزيادة  ينظر  العلمي  اخليال  ق�س�ش  الفا�سلة) وكالكتابات يف  املدينة  اأهل  )اآراء  كتابه  يف 
نحن وامل�ستقبل، ق�سطنطني زريق، �ش79، والدرا�سات امل�ستقبلية واأهميتها للدعوة الإ�سالمية، عبداهلل 

املديفر، �ش49.
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العوا�سف واملفاجاآت؛ حتى يرث اهلل الأر�ش ومن عليها)1).
وهذا املو�سوع لي�ش كما يظن البع�ش اأنّه من الرجم بالغيب اأو التعدي على 
امل�ستقبل، اأو التاأ�سيل لالأوهام وال�سراب، بل هو مطلب �سرعي لالنتباه، ومعرفة 
للب�سطاء من  اأنّه قبل ذلك وبعده عالج  الوجهة واملق�سد، كما  الطريق، وحتديد 
الوقوف مكتويف الأيدي، والعي�ش يف دوامة احل�سابات اليومية، وعدم القدرة 
على جتاوز ما حتت الأقدام، لتلتفت الأنظار اإىل الطريق اأمامها والفر�ش امل�سرعة 
منه، واحلفر العميقة فيه؛ ليتاأكد لكّل �سائر يف الطريق حتمية احلياة امل�ستقبلية، واأن 
كّل ما هو اآت قريب، واأّن العمل للم�ستقبل لي�ش اأمرا فطريا دنيوّيا فقط، بل هو اأمر 
دينّي؛ فقد جاءت الن�سو�ش ال�سرعّية موؤكدة ال�ستعداد للم�ستقبل، واإعداد العدة 

لليوم الآخر، واأّن امل�سري فـي امل�ستقبل مرهون مبا ُقّدم فـي احلا�سر واملا�سي.
وللدللة على اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل يف حياة الدعوة والداعية نذكر ما يلـــي:
اأول: يف ا�ست�سراف امل�ستقبل تهيئة النفو�ص لقبول احلق و�سماعه والقتناع به:
ميكن  ل  بها؛  والقناعة  وح�سولها  الدعوة  بواجب  والقيام  الإ�سالم  فتبليغ 
التهيئة حل�سوله،  اإىل وقت ومراحل من  بل يحتاج  ليلة و�سحاها،  اأن يكون بني 
ولذلك ا�ستغرقت الدعوة املحمدية ثالثا وع�سرين �سنة؛ لتقع موقعها، وت�ستقّر يف 
النفو�ش، وتكتمل حقيقتها و�سورتها؛ ولت�سبح بعد ذلك دين اهلل الذي ل يقبل اهلل 
غريه ول يرت�سي �سواه، ولذلك كان من املهم عند القيام بواجب الدعوة اإىل اهلل؛ 
تهيئة النفو�ش والأجواء لتكون منا�سبة لعر�سها، حتى ل تكون اأّول ردة فعل منها 
منجما  القراآن  نزول  الرف�ش والإعرا�ش، ولذلك كانت احلكمة وا�سحة من  هي 
وهذا مما يوؤكد مرة بعد مرة اأّن الر�سالة املحمدية اخلامتة �ساحلة لكل ما متر به الب�سرية يف مراحلها التاريخية    -1
الذي حتملته يف  الواجب  لأّن  م�ساكل؛  من  الإن�سانية  يعرتي  ما  قادرة على حل كل  و�ستكون  الالحقة 
الدعوة والإ�سالح اإىل ما �ساء اهلل، يلزمها بقيادة الب�سرية اإىل بّر الأمان، ومنهج الإ�سالم ل يطالب فقط 
مبواكبة الع�سر بل يدعو ل�ست�سراف امل�ستقبل وم�سابقة الع�سر، حتقيقا للواجب، وتفاعال مع الأحداث 

امل�ستجدة.
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ومفرقا ح�سب احلوادث والوقائع وامل�ستجدات؛ كل فرتة متّهد للتي بعدها، وبهذا 
الرتتيب، لت�ستك�سف وت�ست�سرف ما بعدها، فيكون التكليف احلا�سر الأول، ممهدا 
للذي بعده ويهيئ له؛ لتتقبله النفو�ش وتوؤمن به وتقتنع، وهذا وا�سح كما اأخربت 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »اإمنا نزل اأول ما نزل من القراآن �سور من املف�سل فيها ذكر 
اجلنة والنار حتى اإذا ثاب النا�ش اإىل الإ�سالم: نزل احلالل واحلرام، ولو نزل اأول 
�سيء: ل ت�سربوا اخلمر، لقالوا ل ندع اخلمر اأبًدا، ولو نزل: ل تزنوا، لقالوا: ل ندع 
الزنا اأبًدا))1)، يقول احلافظ ابن حجر رحمه اهلل تعليقا: »فلما اطماأنت النفو�ش على 
ذلك اأنـزلت الأحكام، ولهذا قالت: »ولو نزل اأول �سيء: ل ت�سربوا اخلمر لقالوا: 

ل ندعها«، وذلك ملا طبعت عليه النفو�ش من النفرة عن ترك املاألوف«))).
وهو ما فعله الر�سول  يف مكة اأوًل، ويف املدينة ثانًيا، فلقد كان  يراعي 
لتهيئة  لهم  ليمهد  اأيامهم  م�ستقبل  وي�ست�سرف  املدعوين؛  لدى  النف�سية  العوامل 
وت�سريعات،  تكليفات  من  حياتها  وي�ستجّد يف  عليها،  �سيطراأ  مبا  للقبول  نفو�سهم 
يو�سف  الدكتور  فيه  يقول  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  التدرج  من  نوع  وهو 
�سيا�سة  يف  تتبع  اأن  ينبغي  التدرج  رعاية  يف  الإلهية  ال�سنة  »وهذه  القر�ساوي: 
نقيم جمتمًعا  اأن  اأردنا  فاإذا  احلياة...  الإ�سالم يف  نظام  تطبيق  يراد  عندما  النا�ش 
اإ�سالمًيا حقيقًيا فال نتوهم اأن ذلك يتحقق بجرة قلم اأو بقرار ي�سدر من ملك اأو 
رئي�ش، اأو جمل�ش قيادة اأو برملان، اإمنا يتحقق بالإعداد والتهيئة الفكرية والنف�سية 
قامت  التي  املحرمة  لالأو�ساع  ال�سرعية  البدائل  واإيجاد  والجتماعية  والأخالقية 

عليها موؤ�س�سات عدة لأزمنة طويلة«)3).
تهيئة  من  نوع  القادم؛  وتوقع  املتغريات  ومراعاة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ويف 
مل  مما  حياتها  يف  ي�ستجد  وما  عليها،  �سيطراأ  ما  لتقبل  وتغيريها  الب�سرية  النفو�ش 
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ومرّكز؛  كبري  جهد  اإىل  تعاىل  اهلل  اإىل  الداعية  من  ذلك  ويحتاج  عليه،  تتعود 
للتاأثري على النفو�ش وتغيريها تغيريا منطقيا نحو الأ�سلح؛ لأنه لي�ش من ال�سهل اأن 
تتخلى النفو�ش عن كل ما ورثته واألفته بني ع�سية و�سحاها، فكان من ثمرات هذا 
عليه، وهذا  تعودت  كانت  ما  وترك  احلق،  لقبول  تهيئتها  للم�ستقبل  ال�ست�سراف 
يحتاج اإىل تدرج بها حتى تتعاي�ش مع امل�ستقبل القادم الذي �سي�سري يف القريب 
هو )الواقع) يقول العالمة الأمني ال�سنقيطي رحمه اهلل: »اهلل تبارك وتعاىل لعظم 
حكمته يف الت�سريع اإذا اأراد اأن ي�سرع اأمًرا �ساقًّا على النفو�ش كان ت�سريعه له على 
اإلزامه بغتة يف وقت واحد من غري تدرج فيه م�سقة عظيمة  التدرج، لأن  �سبيل 
على الذين كلفوا به«)1)، وبا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له تتهياأ النفو�ش لقبول 
احلق و�سماعه والقتناع به، ول يكون عن�سر املفاجاأة الذي قد يوؤدي لال�ستغراب 

وعدم التقبل.
ثانيا: يف ا�ست�سراف امل�ستقبل حتقيق الكمال والإحكام وتر�سيخ املبادئ: 

الذي يريد ت�سييد بناء متني، و�سرح �ساهق، يحتاج اإىل خطوات مدرو�سة 
ا�ست�سرافه  يف  الداعية  وفقه  بنيانه،  عليها  يبني  متينة  واأ�سا�سات  متاأنية،  ومراحل 
امل�ستقبل والتخطيط له ميكّنه من غر�ش املبادئ وتر�سيخها يف النفو�ش؛ لأنّه يبنيها 
مرتبًة بداية بالأوىل الذي يكون مقدمة وتهيئة للثاين الذي ياأتي بعده، وبهذا الفقه 
و�سرحها  املتني،  الدعوة  بناء  الداعية  ي�سيد  لبنة  ولبنة  خطوة  خطوة  والت�سل�سل 
املتما�سك، وكّل من يريد الإعداد اجليد والإحكام التام لدعوته يحتاج اأن يتعرف 
على واقعه بدقة، وي�ست�سرف م�ستقبله ب�سدق، للمرور عرب بوابه التاريخ بخطوات 
ومراحل معلومة ومدرو�سة؛ وعلى ذلك قامت الدعوة الإ�سالمية الأوىل؛ فكانت 
  اأنه  م�ستمرة وباقية وثمرتها واآثارها واأتباعها م�ستمرون اإىل قيام ال�ساعة؛ ولو 
واملتغريات  الظروف  تقدير  دون  الدولة  واإن�ساء  الدعوة  بواجب  يقوم  اأن  اأراد 
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ملا  وينتظره،  به  يحيط  ما  ولكل  للم�ستقبل،  �سحيحة  قراءة  ودون  والطوارئ، 
بلغت دعوته ما بلغت، ول ا�ستطاع اأعداوؤها وخ�سومها املرتب�سون بها اإ�سعافها، اأو 
الق�ساء عليها يف مهدها، قبل اأن تبلغ ما بلغ الليل والنهار، فقبول احلّق، وا�ست�سراف 
امل�ستقبل للتعرف على كيفية الثبات على احلق هو الب�سرية التي جتعل الداعية واثقا 
من طريقه، وجتعل الدعوة را�سخة ومتجّذرة يف النفو�ش فــ: »الإن�سان يطلب اأول 

له يطلب اأن ي�سري ذلك احلا�سل ثابًتا باقًيا«)1).  حت�سيل اخلري فاإذا ح�سّ
هو  املبادئ؛  وتر�سيخ  الإحكام،  وحتقيق  للكمال،  للو�سول  الرتيث  وهذا 
�سرعا؛  بها  املاأمور  العزمية  من  وهو  وا�ست�سرافه،  امل�ستقبل  لقراءة  منطقّية  نتيجة 
نحو  اخلطوات  يف  وال�سرعة  والعجلة  الت�سرع  اأّما  حمكمة،  اأ�سول  على  واملبنية 
�سيكون  ملا  ا�ست�سراف  دون  والقفار،  والفيايف  والأيام،  الليايل  وقطع  امل�ستقبل، 
فيها، وما يتوقع من اأحداث ومتغريات تطراأ؛ فهو نوع من الندفاع غري املدرو�ش 

وغري املحمود فـ: »اخلطاأ زاد العجول«))). 
وكّل من يت�سدر للنا�ش، وعلى راأ�ش القائمة الدعاة اإىل اهلل تعاىل، ل ينبغي 
املعرفة  دون  امل�ستقبل  واقتحام  الفعل،  على  الإقدام  ول  التيار  مع  ال�سباحة  لهم 
الأكيدة؛ فهذا نوٌع من الت�سرع قد يرتتب عليه ال�سرر الكبري لأّن ذلك من العجلة 
التي يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه اهلل: »طلب اأخذ ال�سيء قبل وقته فهو ل�سدة 
بني  فاملبادرة و�سط  كلها؛  اإدراكها  اأوان  قبل  الثمرة  ياأخذ  من  مبنزلة  عليه  حر�سه 
خلقني مذمومني، اأحدهما: التفريط والإ�ساعة، والثاين: ال�ستعجال قبل الوقت، 
من  متنعه  العبد  يف  وحدة  وطي�ش  خفة  فاإنها  ال�سيطان  من  العجلة  كانت  ولهذا 
التثبت والوقار واحللم وتوجب له و�سع الأ�سياء يف غري موا�سعها وجتلب عليه 
اأنواعا من ال�سرور ومتنعه اأنواعا من اخلري، وهي قرين الندامة، فقّل من ا�ستعجل 
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اإل ندم كما اأّن الك�سل قرين الفوت والإ�ساعة«)1). 

والتوثق ومتام الفهم وو�سوح الروؤية، قبل الإقدام على امل�ستقبل من خالل 
املطلوب  هو  واملتغريات  والطوارئ  الظروف  وتقدير  له  والتخطيط  ا�ست�سرافه 
الذي يتحقق به الكمال والإحكام، وترت�سخ من خالله املبادئ، ويعني على ال�سالمة 
والتوفيق لل�سواب، يقول الإمام ابن القيم رحمه اهلل: »�سحة الفهم وح�سن الق�سد 
من اأعظم نعم اهلل التي اأنعم بها على عبده، بل ما اأُعطي عبد عطاء بعد الإ�سالم 
اأف�سل ول اأجّل منهما،بل هما �ساقا الإ�سالم، وقيامه عليهما، وبهما ياأمن العبد طريق 
املغ�سوب عليهم الذين ف�سد ق�سدهم، وطريق ال�سالني الذين ف�سدت ُفهومهم، 
نور  الفهم  و�سحة  وُق�سودهم  اأفهامهم  ح�سنت  الذين  عليهم  املنعم  من  وي�سري 
يقذفه اهلل يف قلب العبد، مييز به بني ال�سحيح والفا�سد، واحلق والهدى والباطل 

وال�سالل، والغّي والر�ساد«))). 

ح عبد اهلل بن عبا�ش  خطورة امل�سارعة والندفاع غري املدرو�ش  ولقد و�سّ
حتى لو كان يف اخلري، فال بد من الرتيث وقراءة امل�ستقبل ومعرفته وفقهه حيث 
 رجل، فجعل ي�ساأله عن النا�ش، فقال: يا  يقول: »قدم على عمر بن اخلطاب 
اأمري املوؤمنني، قد قراأ القراآن منهم كذا وكذا، فقال ابن عبا�ش: واهلل ما اأحب اأن 
مه،  وقال:  عمر،  فزجرين  قال:  امل�سارعة،  هذه  القراآن  يف  هذا  يومهم  ي�سارعوا 
فانطلقت اإىل منزيل كئيًبا حزيًنا، فبينا اأنا كذلك، اإذ اأتاين رجل فقال: اأجب اأمري 
املوؤمنني، فخرجت فاإذا هو بالباب ينتظرين، فاأخذ بيدي فخال بي، وقال: ما الذي 
كرهت مما قال الرجل اآنًفا؟ فقلت: يا اأمري املوؤمنني: متى ما ي�سارعوا هذه امل�سارعة 
يحتقوا ومتى ما يحتقوا يخت�سموا، ومتى ما يخت�سموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا 
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يقتتلوا، قال هلل اأبوك، واهلل اإن كنت لأكتمها النا�ش حتى جئت بها«)1)، ففي هذه 
احلادثة يتبني وبو�سوح كيف اأدرك الفاروق عمر  وترجمان القراآن عبد اهلل بن 
عبا�ش  - الذي دعا له النبي  بالفقه يف الدين – اأّن امل�سارعة غري املدرو�سة 
القراآن الكرمي  وبدون قراءة للم�ستقبل وا�ست�سراف له؛ حتى لو كانت يف قراءة 
ودرا�سته، مع اأهميته ومكانته التي ل تخفى وخ�سو�سيته على غريه، ومع ذلك قد 

تُوقع يف خلالف، الذي قد يوؤدي للقتال.

ثالثا: حماية الدعوة والداعية ووقايتهم من العرثات والزلت: 
الدعوة معر�سة للعرثات والزلت، وذلك عندما يتعر�ش الداعية لها، ولكّن 
اهلل يحميه من ذلك ومن غريه بفقه دعوته وا�ست�سراف م�ستقبلها، والروؤية الوا�سحة 
يف خطواتها وما �ستقبل عليه، ويزيد الدعاة اإىل اهلل حفظا وحماية لهم ولدعوتهم 
من  له  والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ما يف  اإدراُكهم  والزلت  العرثات  من 
البعيدة  الوخيمة، واخلطوات الرجتالية؛  الآثار والعواقب  التي جتنبهم  املكا�سب 
عن احلكمة والب�سرية، مما قد يوقعهم فيما ل حتمد عقباه من ف�سل وندم على ما 
فات لهم ولدعوتهم، ويقفون متاأ�سفني على ما فعلوا، يقولون: »لو ا�ستقبلنا من 
اأمرنا ما ا�ستدبرنا ملا فعلنا كذا ولتهياأنا بكذا، ول�ساألنا عن كذا ولقّدرنا فعل كذا...«.  
ومن اأبرز ما يح�سل فيه اخلطاأ واخللل، ويحتاج الدعاة اإىل اهلل اإىل النتباه له 
ت�ستيت جهود الدعوة والدعاة عن الق�سايا املهمة والأ�سيلة التي �سي�سل بها ومن 
التي حترفه عن الطريق وت�سغله عن  بنّيات الطريق  اإىل  خاللها للهدف واملق�سود 
ال�سري يقول حممد املبارك: »يتبني خطاأ من ي�سرفون همهم اإىل اأمٍر قد يكون يف 
اأمٍر اأخطر منه بكثري، فالبالد  اأو ممنوًعا يف الإ�سالم، ولكن يف مقابلة  ذاته مطلوبًا 
الإ�سالمية مبتالة يف هذا الع�سر بخطرين عظيمني هما: ال�ستعمار والإحلاد؛ فهل 
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يجوز يف مثل هذه احلالة تق�سيم امل�سلمني اإىل من يقولون باأن الرتاويح ثمانية ومن 
يقولون باأنها ع�سرون واإىل القائلني بتكرار اجلماعة اأو عدمها... اأنا ل اأقول اأن ل 
تبحث هذه الأمور بحًثا علمًيا، بل اأقول: اإنه يجب التنبيه حينما يكون الأمر ما�ًسا 
بالعقيدة، ويح�سن التنبيه للطريقة ال�سحيحة يف العبادات، اأما غري ذلك مما يحدث 
فتنة اأو خ�سومًة بني امل�سلمني فيجب تركه ملا يرتتب عليه من منكٍر اأعظم يف تق�سيم 

امل�سلمني وتفتيت قوتهم ونكتفي عندها بالق�سايا الأ�سا�سية الكربى«)1).
لعباداته  التقدير  ح�سن  الداعية  على  ي�سهل  ومعرفته  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
واأعماله التي يقدمها، والأكرث اأجرا ونفعا ملا ي�ستقبل من الأيام، ويكون اأقدر من 
غريه واأفقه يف مواجهة ال�سيطان ومكايده حتى ل يزين له اأمرا اأدرك عدم اأهميته، 
الفا�سل،  عن  »باملف�سول  ي�سغله  ال�سيطان  لأّن  فعله،  اأهمية  اأدرك  وقد  ي�سّينه  اأو 
اإليه،وباملر�سي عن الأر�سي  وباملرجوح عن الراجح، وباملحبوب هلل عن الأحب 
له، فاإن جنا منها بفقه يف الأعمال ومراتبها عند اهلل،ومنازلها يف الف�سل، ومعرفة 

مقاديرها، والتمييز بني عاليها، و�سافلها، ومف�سولها وفا�سلها«))).  
الف�سل الثاين: طرق وو�سائل ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له وحاجة الدعوة 

والداعية اإليها:
املتنوعة  الو�سائل  وهذه  ومتنوعة،  كثرية  الغايات  اإىل  تو�سل  التي  الو�سائل 
لها خ�سائ�ش وميزات كثرية من املهم التعر�ش لها واإبرازها، وذلك للتفريق بني 
و�سائل الداعية امل�سروعة وغري م�سروعة، ومن اأبرز هذه اخل�سائ�ش التي يح�سن 
هذه  )�سرعّية  وطرقه:  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  و�سائل  يف  التف�سيل  قبل  بها  التمهيد 
الو�سائل( وان�سباطها والتزامها بالأحكام الإ�سالمّية، وعدم خروجها عن ال�سريعة 
تك�سب  ، وبذلك  اهلل  اهلل و�سنة ر�سول  نابعة من كتاب  تكون  واأن  الإ�سالمية، 
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الو�سيلة  كانت  فاإن  املراد،  حتقيق  يف  وجتدي  وتثمر  اأهميتها،  وتظهر  م�سداقيتها 
املقا�سد  اإىل  بها  التو�سل  ي�سرع  فال  العامة  وقواعده  ال�سرع  لن�سو�ش  خمالفة 
والغايات، ولن حتقق املق�سود يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: »لي�ش كّل 
اإذا  م�سروًعا  يكون  واإمنا  مباًحا،  ول  م�سروًعا  يكون  الإن�سان حاجته  به  نال  �سبب 

غلبت م�سلحته على مف�سدته، مما اأذن فيه ال�سرع«)1).
والغاية يف  اهلل،  مراد  تكون على  اأن  ينبغي  اهلل، وو�سائلها  اإىل  والدعوة هي 
الإ�سالم ل تربر الو�سيلة، ويف ذكر هذا متهيٌد للو�سائل والطرق امل�سروعة ل�ست�سراف 
ا�ست�سراف  يحاولون  الذين  واملفتئتون  املعتدون  اأولئك  لكل  وتنبيٌه  امل�ستقبل)))، 
امل�ستقبل وك�سف �ستاره بو�سائل يحظرها ال�سرع وميجها العقل، فرتاهم يلهثون وراء 
مني، واآخرون يعتقدون يف الأبراج ال�سماوّية، ويتالعب بهم البطالون  الكهان واملنجِّ
باخلط والرمل وقراءة الكف ونحو ذلك مما هو حمرم وحمظور، مع اأّن ال�سريعة 
اأيامهم، واأر�سدتهم  مما يحتاجونه يف م�ستقبل  اأو �سمنا كثريا  لهم �سراحة  ك�سفت 
اإىل و�سائل م�سروعة ل�ست�سراف امل�ستقبل، بل هياأ اهلل لهم يف يقظتهم ومنامهم ما 
اإل من  له  ي�ساعدهم يف ذلك، وا�ست�سراف امل�ستقبل وح�سن التخطيط له ل يح�سّ
اأكرمه اهلل بالب�سرية يف الدين، والفقه يف اأحكام رّب العاملني، وفتح اهلل عليه، فلي�ش 
بالأمر الهني؛ ولذلك ينبغي للداعية اإىل اهلل اأن ي�سري وفق طرق �سرعية، ومنهج ربايّن، 
وفقه دعوّي، بعيدا عن الهوى والرغبات، والطوارئ واملداخالت ليتمكن وبدقة من 
ح الو�سائل  حتديد خطواته، وو�سع خططه وترتيباته؛ وياأتي هذا الف�سل الثاين ليو�سّ
والطرق املقّررة للو�سول ملعرفة امل�ستقبل وقراءته وا�ست�سرافه، وهي كثرية ولكني 

جمموع الفتاوى، 7)/177.   -1
ونحن يف هذا ال�سياق �سنعر�ش لأبرز الو�سائل والطرق يف ا�ست�سراف امل�ستقبل ومعرفته التي يبني عليها    -(
ل  ظنّية  للم�ستقبل  معرفتها  والأ�سباب  الو�سائل  هذه  اأّن  مالحظة  مع  وخطواتها،  دعوته  معامل  الداعية 
قطعّية، ول يجزم مبا ك�سفته من امل�ستقبل، بل ي�ستاأن�ش بها؛ جلواز تخلُّف الأ�سباب اأو اخلطاأ يف ا�ست�سراف 
امل�ستقبل؛ وذلك لأّن "لبع�ش الغيوب اأ�سبابًا قد يُ�سَتدلُّ بها عليها، لكن لي�ش ذلك حقيقيًّا" فتح الباري 

لبن حجر )365/13).
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اأكتفي يف هذه العجالة ب�ستة فقط، هــي:
املطلب الأول: التن�سي�ص عليها بالوحي بورودها يف القراآن وال�سنة:

وتقع يف مقدمة و�سائل وطرق معرفة ما قد يح�سل يف امل�ستقبل وا�ست�سرافه؛ 
من  كثريا  عليها، حيث جاءت  الوحي  ين�ّش  اأن  واملبا�سرة؛  الأوىل  الطريقة  فهي 
فيه  ويجري  �سيح�سل  ملا  بو�سوح  ومبينة  للم�ستقبل،  كا�سفة  ال�سرعّية  الن�سو�ش 
من اأحداث ومتغريات، فالن�ش على ما �سيح�سل يف امل�ستقبل يف القراآن اأو ال�سنة 
طريق اأ�سيل ومبا�سر يف معرفته والدللة عليه، ولذلك كان من املهم ملن يريد معرفة 
اأ�سارت  القراآن وال�سنة وا�ستخال�ش ما  العي�ش مع ن�سو�ش  امل�ستقبل وا�ست�سرافه 
اإليه يف هذا املعنى �سراحة اأو �سمنا، والواجب على الدعاة اإىل اهلل اأن ينطلقوا من 
ن�سو�ش الوحي واأن يربطوا تخطيطهم للم�ستقبل به، واأن ينهلوا من دللته؛ لأّن 
بها يف قراءة  التي يوثق  الوحي؛ هو م�سدر الدعوة الأول، والو�سيلة الوحيدة 
امل�ستقبل، وتوقع ما �سيكون، وما �سيواجهه الداعية ويتعر�ش له يف مقتبل عمره، 
ت ال�سنة النبوّية على كثري من الأحداث امل�ستقبلية التي �ستقع، وك�سفت  وقد ن�سّ
رّغبت  اأو  اأمور،  فعل  من  ذلك  بناء على  القادمة، وحّذرت  املتغريات  من  كثريا 
يف فعل اأمور اأخرى، و�سنته  و�سريته ومنهجه مليئة بالإ�سارة للم�ستقبل وبيانه 
والدللة عليه �سراحة اأو �سمنا، وكنوز ال�سنة ودواوينها حافلة بالن�سو�ش الدالة 

على اأنّها الو�سيلة الأوىل والطريق الأق�سر والأوثق ل�ست�سراف امل�ستقبل.
تك�سف  التي  الأخبار  وهذه  �ستقع،  اأنّها  كثري  اأمور  عن  اأخرب    والنبي 
امل�ستقبل، وتبني �سيئا من الوقائع والأحداث التي �ستقع قبل وقوعها، ويطلق عليها 
فاإذا وقعت كانت عالمة ودللة  النبوة،  اأعالم  اأو  النبوة)1)،  املتخ�س�سون دلئل 
ويف كتاب دلئل النبوة للبيهقي رحمه اهلل، وغريه من كتب ال�سري كثري من هذه النبوءات، وقد تتبع    -1
الباحث حممد ويل اهلل عبد الرحمن الندوي هذه النبوءات فجمع منها )1٨٨) نبوءة، منها )٨)) نبوءة 

مل تتحقق بعد، ينظر كتابه: )نبوءات الر�سول  ما حتقق منها وما يتحقق). 
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على نبوته، وهي من الغيب الذي ك�سفه اهلل تعاىل لر�سوله ، واأذن له يف ك�سفه 
لنا، لن�سرت�سد ون�ستهدي مبا �سيكون قبل اأن يقع، ون�ستعّد له قبل وقوعه، عونا لنا 

وتخفيفا علينا.
يقول ح�سن �سياء الدين عرت: »الب�سر مهما بلغوا من العلم، ومهما اأوتوا من 
جماهيله،  وا�ستك�ساف  امل�ستقبل،  اإدراك  عن  قا�سرين  يظلون  والذكاء،  الفطنة 
�سبيل  على  اإل  امل�ستقبل،  ب�ساأن  قطعي  حكم  ا�ست�سدار  على  عاقل  يجروؤ  ول 
الظنون والحتمالت، وقد تك�سف الأيام يف زمن وجيز عن خطاأ هذه الظنون 
له وك�سفه عنه  بامل�ستقبل وا�ست�سرافه    اإخباره  اأّما  اأكرثها«)1)،  اأو  والحتمالت 

فهو وحي اأطلعه اهلل عليه. 
وال�سنة  القراآن  يف  بوروده  بالوحي  امل�ستقبل  على  التن�سي�ش  كان  ولذلك 
الو�سيلة الأوىل املوثوقة، والطريق الأ�سلم والأحكم ل�ست�سراف امل�ستقبل ومعرفته، 
يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: »فاإخباره  عن الأمور امل�ستقبلية هو من 
باب العلم اخلارق، كاإخباره عن مملكة من اأمته، وزوال مملكة فار�ش والروم، وقتال 
الرتك، واألوف موؤلفة من الأخبار التي اأخرب بها مذكورة بع�سها يف كتب دلئل 
النبوة، و�سرية الر�سول  وف�سائله  وكتب التف�سري واحلديث واملغازي، يف 

م�سنفات كثرية جدا«))).
ك�سف  يف  ومبا�سرة  �سريحة  جاءت  التي  النبوية؛  والأحاديث  والن�سو�ص 
�ستار امل�ستقبل وا�ست�سرافه وذكر ما �سيقع فيه من اأحداث ومتغريات، كثرية 

ومتنوعة، ومن اأقواله  يف ذلك:
ما جاء عن حذيفة ر�سي اهلل عنه قال: »قام فينا ر�سول اهلل  مقاما ما ترك    -

املعجزة اخلالدة، ح�سن �سياء الدين عرت �ش )67).   -1
ينظر جمموع الفتاوى 315/11.   -(
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به، حفظه من حفظه  اإل حدث  ال�ساعة  قيام  اإىل  مقامه ذلك  يكون يف  �سيئا 
ون�سيه من ن�سيه، قد علمه اأ�سحابي هوؤلء، واإنه ليكون منه ال�سيء قد ن�سيته 
فاأراه فاأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اإذا غاب عنه ثم اإذا راآه عرفه«)1).
ومن ذلك ما جاء عن اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  قال: »بعثت    -
بجوامع الكلم، ون�سرت بالرعب، فبينما اأنا نائم اأوتيت مبفاتيح خزائن الأر�ش 
  فو�سعت يف يدي«. وقال اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه: وقد ذهب ر�سول اهلل
واأنتم تنتثلونها)))، قال الإمام النووي رحمه اهلل عند هذا احلديث: »وهذا من 

.(3(» اأعالم النبوة، فاإنّه اإخبار بفتح هذه البالد لأمته، ووقع كما اأخرب
ومن ذلك ما جاء عن اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  قال: »ل تقوم    -
ال�ساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول احلجر وراءه اليهودي: يا م�سلم هذا 

يهودي ورائي فاقتله«)4).
واأختم هذا املطلب اأّن الوحي املن�سو�ش عليه من النبي  هو الو�سيلة امل�سمونة 
واملبا�سرة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل، بل هي الو�سيلة الأوىل والطريق الوا�سح واملبا�سر 
والأهم لذي ل ينكر »واإنكار العقل ملا يخرب به النبي  عني اجلهل، ول م�ستند له يف 

اإنكاره اإل اأنّه مل يبلغه، ومل ي�سل اإليه فيظّن اأنّه غري ثابت يف نف�سه«)5).
املطلب الثاين: الجتهاد من اأهل العلم والكفاءة والتاأهيل:

الجتهاد �سرورة �سرعّية، وهو من لوازم الت�سريع التي ل ي�ستغني عنها، ول 
يخلو زمان من الأئمة املجتهدين الذين يهدون الأمة ويوجهونها، ويبيِّنون لها حكَم 

اأخرجه البخاري، كتاب القدر، باب: "وكان اأمر اهلل قدرا مقدورا" برقم )66٠4) 69/7).   -1
اأخرجه البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، باب قول النبي : »ن�سرت بالرعب” برقم )977)) 15/4.    -(
ينظر: كتابه  فيها.  ما  ت�ستخرجون  تنتثلونها"، يعني:  "واأنتم   : النووي رحمه اهلل: وقوله  الإمام  يقول    -3

املنهاج �ش 49٨. 
اأخرجه البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، باب قتال اليهود، برقم )6)9)) 3٠5/3.   -4

ال�سواعق املر�سلة لبن القيم )959/3).   -5
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اهلل تعاىل يف كل ما ي�ستجد من النوازل، ويبذلون الُو�سع والنظر ليواكبوا جميع 
الأحداث الطارئة يف الدعوة اإىل اهلل، وخا�سة يف ا�ست�سراف م�ستقبلها؛ لأنّه ما 
من م�ساألٍة تطراأ وت�ستجد اإل ولها يف كتاب اهلل تعاىل اأو يف �سنَّة ر�سوله  اأ�سل 
تُبنى عليه قد يكون وا�سحا وقد ل يكون وا�سحا، وم�سوؤولية املجتهد هنا هي بذل 
الو�سع للو�سول للرابط بني ما يحدث وما هو من�سو�ش عليه، وما يتوقع حدوثه؛ 
اإلَّ  نازلٌة  اهلل  دين  اأهل  من  باأحٍد  تنـزل  »لي�ست  اهلل:  رحمه  ال�سافعي  الإمام  يقول 
ليل على �سبيل الهدى فيها«)1)، فكّل ما يَِرُد وي�ستجد من اأحوال  ويف كتاب اهلل الدَّ
الدعوة ونوازلها ينبغي للعلماء والدعاة الجتهاد فيه للو�سول للحكم ال�سرعي 
املنا�سب، ولذلك كان من ف�سل اهلل تعاىل على هذه الأمة اأن يبعث فيها بني الفينة 
والأخرى من يجدد لها اأمر دينها، كما جاء يف قوله : »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة 
املجددين يف  بالأئمة  دينها«)))، واملق�سود  لها  َمْن يجدد  �سنة  مئة  راأ�ش كل  على 
احلديث اأولئك الذين يقومون بواجب الدعوة اإىل اهلل تعاىل وجتديدها، وتاأ�سيل 
ق�ساياها وخطواتها تاأ�سياًل �سرعًيا وفَق كتاب اهلل و�سنِة ر�سول اهلل  رغبة منهم 
فــي: »اإحياء ما اندر�ش من العمل بالكتاب وال�سنة والأمر مبقت�ساهما«)3)، والتجديد 
يح�سل على حني فرتة و�سعف يف الأمة، في�سّخر اهلل لها من يجمع اأمرها، ويحفظ 
والتاأ�سيل  الوحي،  عن  �سندها  ينقطع  ل  وبذلك  والعمل؛  العلم  ويعلي  كلمتها، 

وامل�سروعية، وهوؤلء هم ورثة النبوة)4). 
الفقهاء  ي�سري على دربهم من  الأئمة والعلماء املجددين، ومن  ومبثل هوؤلء 

الر�سالة، لالإمام لل�سافعي �ش )٠)).    -1
 (599( برقم  الألباين  و�سححه   ((31/11( املعبود  عون  ينظر  املالحم،  كتاب  داود،  اأبو  اأخرجه    -(

.(15٠/((
ينظر عون املعبود )31/11)).   -3

هوؤلء  العلم، ووجود  اأهل  "هم  الأنبياء":  ورثة  "العلماء    النبي  عند حديث  ابن حجر  الإمام  قال   -4
العلماء يف ع�سور عدم ال�سطرار اإليهم مّنة من اهلل تعاىل على الأمة لتح�سني حالها، ووجودهم يف حالة 
ا�سطرار الأمة ع�سمة من اهلل، ولطف بها، لإنقاذها من التهلكة، وم�ساعدًة لها على حمل الر�سالة اخلامتة". 

ينظر: فتح الباري )13/6٠)). 
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والدعاة املوثوقني؛ ونظرهم يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  وكمال فقههم و�سعة 
من  �سيقع  وما  �سيطراأ  ما  يف  الجتهاد  ويح�سل  امل�ستقبل،  ثقافتهم)1)يُ�ست�سرف 
اأحداث، حيث وجد من ت�سدد يف م�ساألة الجتهاد؛ وو�سعوا للمجتهد �سروطا 
تعجيزية حتى اأغلقوه مطلقا، ومنهم من تو�سع فيه وجعله بابا مفتوحا على م�سراعيه 
يدخله كّل اأحد، واخلال�سة اأنَّه اأمر �سرورّي، وباب مفتوح بحقه ملن اختارهم اهلل 
وجعلهم اأهال لذلك »فالجتهاد لي�ش مفتوحا لكّل اأحد، ولي�ش مغلقا اإىل ال بد؛ 
وهو ما�ٍش اإىل اأن يرث اهلل الأر�ش ومن عليها لكن لي�ش لأّي اأحد، ولكن ملن كان 
موؤهال، وتوافرت فيه ال�سروط الالزمة«)))، وهو هنا بنوعيه الفردّي واجلماعي 

و�سيلة ل�ست�سراف امل�ستقبل.
وعقد  والتباحث  )الت�ساور  العلم  اأهل  من  الجتهاد  ذلك  يف  ويدخل 
�سيكون  ما  وتوقع  امل�ستقبل)3)،  ا�ست�سراف  يف  واملوؤمترات(  والندوات  اللقاءات 
لها،  وال�ستعداد  معرفتها  اإىل  والدعاة  الدعوة  حتتاج  ومتغريات،  اأحداث  من 
ق�سايا  يف  الفردية  الجتهادات  اأما  معها؛  التعامل  على  والتدرب  بل  والتهيوؤ، 
نفعها، وهي خالف هدي  من  اأكرث  ف�سررها  املعقدة  والنوازل  امل�سريية  الدعوة 
النبي  يف اأخذ اآراء اأ�سحابه وا�ست�سارتهم املتكررة؛ ومن ذلك جمعهم على ما 
ُة بعد  يفعُله يف اأ�سرى بدر)4)، يقول الإمام البخاري رحمه اهلل تعاىل: »كانت الأئمَّ

النبي  ي�ست�سريون الأمناَء يف الأمور املباحة لياأخذوا باأ�سهلها«)5).
الثقافة الوا�سعة واملتنوعة يف خمتلف املجالت العلمية والعملية الدينية منها والدنيوية، وتنويع م�سادر   -1
الو�سائل  من  وهو  بدقة،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  واجتهاده  قدرته  يعّزز  وا�سع  باب  ومعارفه؛  الداعية 

والطرق التي يطول احلديث عنها، واأ�سل العلوم كلها الوحي )القراآن وال�سنة).
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن القيم ))/53٠).   -(

الذي نحن  اإل نوع من هذا الجتهاد اجلماعي  املباركة وبحوثها وباحثيها وحماورها  الندوة  وما هذه   -3
الكلية  الندوة وهذه  القائمني على هذه  دوافع  من  ولعّل  املو�سوع وغريه،  اإليه يف هذا  ما�سة  بحاجة 

املباركة، حتقيق ذلك فلهم ال�سكر والتقدير.
ينظر تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري )345/3).   -4

اأخرجه البخاري، كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة، باب قول اهلل تعالـى: "و�ساَِوْرهم يِف الأَْمر"، معلقا    -5
يف باب )٨)) )351/13). 
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وعليه فمن الطرق املهمة ملعرفة امل�ستقبل وا�ست�سرافه الجتهاد �سواء فيما كان 
فيه ن�ش، اأم فيما مل يكن فيه ن�ش اأ�سال،وهذا )الجتهاد اجلماعي()1) للو�سول 
اإىل معرفة بع�ش احلوادث واملتغريات امل�ستقبلّية؛ هو الذي ينبغي ال�سعي اإليه وتبنيه 
فهو اأدق واأ�سوب، وقد اأ�سار جممع الفقه الإ�سالمي اإىل �سرورته واأنّه الأ�سل، 
ـه: »اأن يكون الجتهاُد جماعيًّا ب�سدوره عن جممع  حيث جاء يف قراراتـه ما ن�سّ
فقهيٍّ ميثَّل فيه علماُء العامل الإ�سالمي، واأنَّ الجتهاد اجلماعي هو ما كان عليه الأمر 
ا�سدين، فقد كانت ترُد عليهم امل�سائُل وهم خري قرن فكانوا  يف ع�سور اخللفاء الرَّ

حابة، ويتباحثون ثمَّ يفتون«))). يجمعون اأهل احللِّ والعقد من ال�سَّ
املطلب الثالث: مراعاة �سنن اهلل الكونية واعتبارها:

الثبات  ليح�سل  دقيق؛  وترتيب  نظام  وفق  تعاىل  اهلل  باأمر  قائم  كّله  الكون 
وال�ستمرار يف هذه احلياة فكل �سيء بقدر،كما قال اهلل تعاىل:چۉ ۉ 
ې ېې ې ى  ى ائائەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ۇئ ۆئچ 
)ي�ش: 3٨)، وال�سنن التي حتكم الكون واملخلوقات واحدة وثابتة ومقّدرة، وفق 
نظام دقيق ومن�سبط، ومنهج رباين مر�سوم، واإذا انفرط هذا الن�سباط واختلطت 
للوجود  يكن  ومل  الكون،  وف�سد  املوازين،  اختلت  امل�سائل  وت�سابكت  الأمور، 
معنى، والدعوة الإ�سالمية التي هي دين اهلل تعاىل للنا�ش اأجمعني، تقوم على هذا 
الداعية  تكون خطوات  اأن  بد  فال  والتنا�سق، ولذلك  الرتتيب  النظام وعلى هذا 
قبل  ال�سيء  ي�ستعجل  مدرو�سة وحمكمة، واأن ي�سع كل �سيء يف مو�سعه، ول 
به  اأ�سمن من اجلماعي، والثقة  الفردي، ومقدم عليه؛ ونتيجته  اأنفع من الجتهاد  فالجتهاد اجلماعي؛    -1
اأوىل، ولذلك كان هو  ال�سواب  اإىل  باملجموع وقدرتهم للو�سول  الثقة  اأ�سمن، لأّن  اأو�سع، ونتائجه 
الأوىل يف ا�ست�سراف امل�ستقبل والتعرف عليه، وا�ستك�ساف ما يتوقع حدوثه، واإدراك ماآلت الأمور؛ 
خا�سة يف ع�سر العوملة والنفتاح؛ الذي كرثت فيه املتغريات وتنوعت الثقافات، فتحتاج امل�سائل اإىل 
ترّو اأكرث، ودرا�سة اأعمق اأما الجتهاد الفردي فيغلب على �ساحبه الت�سرع يف الغالب؛ والنزعة الفردّية، 

مع ت�سوي�ش الهوى وحظوظ النف�ش عليه. 
ينظر مقررات املجمع الفقهي التَّابع لرابطة العامل الإ�سالمي يف جل�سته املنعقدة يف مكة املكرمة، يف ربيع    -(

الآخر �سنة 14٠5هـ من دورته الأوىل. 
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اأوانه »فقد يكون الداعية قادرا على ال�سروع يف الدعوة واقتحام بع�ش �سعابها، 
ولكن الدعوة حتتاج اإىل ا�ستمرارية وثبات لتوؤثر يف الأمة، فقليل دائم خري من 
خطواته  هي  وما  قدمه؟  ي�سع  اأين  فمعرفة  الدعوة«)1)،  يف  ل�سيما  منقطع  كثري 
القادمة؟ وكيف يحدد اأولوياته التي تعينه على القيام بواجب الدعوة، ومتكنه من 

عمارة الأر�ش هو املطلوب. 
وقد اأودع اهلل �سبحانه وتعاىل يف هذا الكون �سنًنا ثابتة ل تتغري ول تتبدل، 
فاإّن من وراء  اأن ل يتجاهلها، بل يقف عندها ويتدبرها،  فينبغي للداعية اإىل اهلل 
التي  فال�سنن  عندها،  ويقف  يتاأملها  اأن  الداعية  على  كثرية  وحكم  مقا�سد  ذلك 
هذه  درا�سة  اهلل  اإىل  الداعية  لزم  ولذلك  واحدة،  واملخلوقات  الكون  حتكم 
اإدراك حكمها؛ لتتبني له احلقائق واملعامل التي تك�سف  ال�سنن الكونية، وحماولة 
الكونية  ال�سنن  وخا�سة  مدعويه؛  ومع  دعوته  يف  ال�سواب  على  وتُعني  الطريق 
ر املُ�سنفون من  املتعلقة بالأمم والأفراد ممن يق�سدهم الداعية بدعوته، فـ »مل يَُق�سِّ
ما  بيان  يف  ق�سروا  كما  وال�سنة  الكتاب  علم  من  �سيء  يف  واملتاأخرين  املتقدمني 
هدى اإليه القراآن واحلديث من �سنن اهلل تعاىل يف الأمم، واجلمع بني الن�سو�ش التي 
وردت يف ذلك، واحلث على العتبار بها، ولو ُعُنوا بذلك بع�ش عنايتهم بفروع 
الأحكام، وقواعد الكالم، لأفادوا الأمة مبا يحفظ دينها ودنياها، وهو ما ل يغني 
العلم  فاإن  والإجارة،  لم  وال�سَّ والطهارة  النجا�سة،  م�سائل  دقائق  التو�سع يف  فيه 
ب�سنن اهلل تعاىل يف عباده ل يعلوه اإّل العلم باهلل تعاىل و�سفاته واأفعاله، بل هو منه، 

اأو من ُطرقه وو�سائله«))).

العالقة بني الفقه والدعوة، مفيد خالد عيد �ش )167).   -1
من اأقوال ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا، نقال عن "�سر تاأخر العرب وامل�سلمني" لل�سيخ حممد الغزايل �ش    -(

.(1٠(
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يهمنا  والذي  واجتماعي)1)،  مادي  �سربني،  على  الكونية  ال�سنن  وهذه 
ل  التي  الكونية  وقوانينه  اهلل  �سنن  يف  الجتماعي  اجلانب  هو  املو�سوع  هذا  يف 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  چ ہ  تعاىل:  قال  تتبدل  تتغري ول 
ڭچ )الأحزاب: 3٨)، واإذا تقّرر عدم تبدلها، جاءت اإمكانية ال�ستفادة منها 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل وماذا �سيكون بناء على �سنة اهلل الكونية الجتماعية التي 
على  ويق�ش  كان،  وملاذا  كان  ماذا  ويعلم  احلق؛  يقول  »واهلل  تتبدل  ول  تتغري  ل 
لياأخذوا حذرهم  �سنته وقدره؛  اأ�سرار  من  – جانبا  منه وف�سال  – رحمة  عبيده 
ويتعظوا؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة واأ�سباب 
ظاهرة؛ يف�سرون بها هذا الواقع التاريخي تف�سريا كامال �سحيحا، ومن وراء هذه 
املعرفة ميكن اأن يتوقعوا ما �سيكون ا�ستنادا اإىل �سنة اهلل التي ل تتبدل، هذه ال�سنة 
التي يك�سف اهلل لهم عنها«)))، واملق�سود هنا الإ�سارة اإل اأّن هذه ال�سنن ومعرفتها 
و�سيلة مهمة ومبا�سرة يف ا�ستك�ساف امل�ستقبل وا�ست�سرافه، لأّن كثريا مما �سيقدره 
اهلل هو من �سننه التي ك�سف عنها من خالل ن�سو�ش الوحي، وبع�ش ال�سنن اأخ�ّش 
العجالة  هذه  يف  و�سنكتفي  وا�ست�سرافه،  امل�ستقبل  على  الدللة  يف  بع�ش  من 

بالتعريج على �سنتني كونيتني تك�سف لنا امل�ستقبل، وتعرفنا مبا قد �سيقع فيه وهـي:

ال�سريعة  يف  والأفراد  واجلماعات  الأمم  يف  الإلهية  ال�سنن  كتابه  يف  زيدان  الكرمي  عبد  الدكتور  يقول    -1
الإ�سالمية �ش7 )بت�سرف):

- الأول اجلانب املادي: وتخ�سع له كل الكائنات يف وجودها املادي وجميع احلوادث املادية، ويخ�سع   
له كيان الإن�سان املادي وما يطراأ عليه مثل منوه وحركة اأع�سائه ومر�سه وهرمه ولوازم بقائه حيا ونحو 
ذلك. وهذا الوجه ل يختلف يف وجوده اأهل العلم بهذه الأمور املادية ول يختلفون يف خ�سوع الكون 
باهلل  الإميان  وتنمية  تعاىل  اهلل  ربوبية  على  ليدل  اإليه  الأنظار  ولفت  عليه  واأكد  القراآن  عليه  دل  وقد  له. 

واليوم الآخر. 
- الثاين اجلانب الجتماعي: الذي يتعلق بخ�سوع الب�سر له باعتبارهم اأفرادا واأمما وجماعات، تخ�سع   
لهذا القانون ت�سرفات الب�سر و�سلوكهم يف احلياة وما يكونون عليه من اأحوال وما يرتتب على ذلك من 
نتائج كالرفاهية اأو �سيق العي�ش، وال�سعادة وال�سقاء، والعز والذل، والرقي والتاأخر، والقوة وال�سعف، 
ونحو ذلك من الأمور الجتماعية يف الدنيا وما ي�سيبهم يف الآخرة من عذاب اأو نعيم ، ]وهذا هو الذي 

يعنينا يف بحثنا الآن [.
يف ظالل القراآن ))/1٠٨9).   -(
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چ ڀ ڀ   اأول:�سنة البتالء: فالبتالء هو مق�سد من مقا�سد احلياة والتكليف، 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹچ )امللك: ))، وعلى هذا املبداأ يكون 
نظام احلياة، فكل اإن�سان �سيتعر�ش للبالء حتى يتميز النا�ش وتظهر معادنهم، كما 
تقرر ذلك يف الأحاديث النبوية: »اأ�سّد النا�ص بالًء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، 
يبتلى املرء على قدر دينه«))(، وقوله : »عجًبا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله له 
واإن  له،  �سراء �سكر فكان خرًيا  اأ�سابته  اإن  للموؤمن  اإل  خري ولي�ص ذلك لأحد 

اأ�سابته �سراء �سرب فكان خري له«))(. 
وتندرج حتت �سنة البتالء بع�ص ال�سنن املتفرعة منه على النحو الآتي:

�سنة التداول: يعني اأن اهلل تبارك وتعاىل يداول اأحوال النا�ش من �سدة اإىل  )اأ(  
ي�سر  العك�ش، من  اأو  اإىل هزمية،  اإىل �سدة، ومن ن�سر  اأو من رخاء  رخاء، 
اإىل ع�سر، ومن ع�سر اإىل ي�سر وهكذا، حتى يظهر مواقف النا�ش ويك�سف 
للمتقني بال �سك، ويظهر ذلك  العاقبة  بواطن ما يف �سدورهم، واإن كانت 
الربانيني املجديني كما جاء �سريحا  للعلماء  املا�سة  ب�سكل وا�سح يف احلاجة 
عن النبي  يف قوله: »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�ش كل مئة �سنة َمْن 
يجدد لها دينها«)3)، واملق�سود بالأئمة املجددين يف احلديث من يدول الأمر 
لهم بعد �سعف فيقومون بواجب الدعوة اإىل اهلل رغبة منهم يف »اإحياء ما 
اندر�ش من العمل بالكتاب وال�سنة والأمر مبقت�ساهما«)4)، والتجديد يح�سل 
على حني �سعف يف الأمة، في�سّخر اهلل لها من يجمع اأمرها، ويحفظ كلمتها 

ويعلي العلم والعمل، ويعيد الراية بيدها، والقيادة والريادة لها.

اأخرجه البخاري، كتاب املر�سى، باب: اأ�سد النا�ش بالء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حديث رقم )٨44٠).   -1
اأخرجه م�سلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: املوؤمن اأمره كله خري، حديث برقم )999)).    -(

 (599( برقم  الألباين  و�سححه   ،((31/11( املعبود  عون  ينظر  املالحم،  كتاب  داود،  اأبو  اأخرجه    -3
.(15٠/((

ينظر: في�ش القدير، حممد عبد الروؤوف املناوي ))/357) .   -4
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اأن تكون  الدنيا  اأراد لهذه احلياة  فاإن اهلل  التدافع بني احلق والباطل:  )ب( �سنة 
م�سرحا لل�سراع والتدافع بني اأهل احلق والباطل، لأن تطبيق اأحدهما ي�ستلزم 
مزاحمة الآخر وطرده ودفعه واإزالته، فلن يعي�ش احلق والباطل يف �سلم، بل 
ال�سراع بينهما حمتدم وم�ستمر والغلبة يف نهاية املطاف للحق واأهله موؤكدا.
اأمهل  اأن اهلل تعاىل  )ج( �سنة ال�ستدراج للظاملني والع�ساة: ومعنى هذه ال�سنة 
بع�ش الظاملني والعا�سني مدة من الزمن ثم ياأخذهم بغتة وفجاأة دون �سابق 
اإنذار، فعن اأبي مو�سى الأ�سعري ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل : اإن 

اهلل ليملي للظامل حتى اإذا اأخذه مل يفلته. قال: ثم قراأ چ ڑ  ک  ک  ک       
وجها  يكون  ال�ستدراج  وهذا  چ)1)،  ڳ   ڳ    ڳ     ڳ   گگ   گ   گ   ک  
الكفار  يُبتلي  اأن  اهلل عز وجل  �سنة  من  اإّن  اإْذ  والظاملني؛  الكفار  اآخر لبتالء 
فلما مل  له،  اإىل اهلل ويت�سرعوا  يتوبوا  اأن  بالباأ�ساء وال�سراء رجاء  والظاملني 
حتى  بالنعماء  اهلل  ا�ستدرجهم  وتنبيههم  لزجرهم  نفعا  البتالءات  هذه  جتد 
يظنوا اأنهم على خري، واأن امل�ستقبل م�سمون لهم، فيزدادوا اإثما وطغيانا، ثم 

يفاجئهم العذاب البئي�ش مبا كانوا يعملون.
�سنة التدرج: فلقد خلق اهلل �سبحانه وتعاىل ال�سماوات والأر�ش يف �ستة  ثانيا: 
الإن�سان واحليوان  والنون، وجعل خلق  الكاف  بني  اأمره جّل وعال  اأّن  مع  اأيام، 
الذي  امل�سمى  الأجل  واإىل  والتمام،  الكمال  اإىل  به  ت�سل  مراحل  عرب  متدرجا، 
اأجلها؛  ويبلغ  وقتها  يحني  اأن  قبل  ي�ستعجل خطوة  اأن  للداعية  ينبغي  فال  قّدره، 
به،  يُنتفع  املزارع عليه ف�سد ومل  اأوانه، وا�ستعجل  قبل  اإذا ُح�سد  فالزرع مثال: 
واإذا كان ظاهره �ساحلا فاإّن يف باطنه الهالك والتخمة؛ لأنّه مل ي�ستو على �سوقه، 
فبا�ستح�سار هذه ال�سنة وتناغم الداعية معها يتدرج بدعوته كما تتدرج الأحداث 
اأمامه؛ فال ي�ستعجل بها، وي�سري بها عرب مراحل وخطوات مدرو�سة يراعي يف كّل 

اأخرجه م�سلم يف كتاب: الرب وال�سلة، باب حترمي الظلم برقم )5٨3)).    -1
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مرحلة منها اأن ل يتجاوز التي قبلها، ويقدر لكل خطوة قدرها حتى ي�سل للخطوة 
التي بعدها، وبذلك ينال مبتغاه وي�سل اإىل نهاية الطريق، وكلما كان العمل عظيًما 
�سلبا وحمكما،  بنيانه  �سيقوم  ولكّنه  �ساقة،  ومراحله  بطيئة وخطواته  ثمرته  كانت 
وتبليغ دين اهلل والدعوة اإليه وخا�سة يف هذا الع�سر يحتاج الداعية فيه اإىل وقت 
طويل يتدرج فيه ومعه لتحقيق الهدف وقطع الطريق، بح�سن متا�سيه مع احلا�سر، 

وا�ست�سرافه للم�ستقبل)1). 
التدرج  �سنة  مكانة  على  توؤكد  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  وهذه 
اأول ما نزل من القراآن  واأهميتها كمنهج عام قام عليه الت�سريع فتقول: »اإمنا نزل 
نزل  الإ�سالم  اإىل  النا�ش  ثاب  اإذا  حتى  والنار  اجلنة  ذكر  فيها  املف�سل  من  �سور 
احلالل واحلرام، ولو نزل اأول �سيء ل ت�سربوا اخلمر قالوا: ل ندع اخلمر اأبدا، ولو 
نزل لتزنوا لقالوا ل ندع الزنا اأبدا«)))، لأّن كل مرحلة تك�سف التي بعدها، ومتهد 
النبوية  ال�سنة  ويف  عليها،  يقدم  التي  الالحقة  اخلطوة  الداعية  لي�ست�سرف  لها، 
عند  له  ال�سالم  عليه  جربيل  ا�ستخدام  عند  جدا  وا�سحا  التدرج  جاء  املطهرة؛ 
�سوؤالته امل�سهورة يف اأركان الإميان والإ�سالم والإح�سان وغريها من مهمات الدين 
واأ�سوله يف احلديث امل�سهور)3)حيث تظهر تلك الدقة املتناهية يف ترتيب الأ�سئلة 
من ال�سائل اإىل امل�سوؤول والتدرج فيها، والبداية بالأهم ثم املهم ترتيبا علميا منطقيا 
من الكل اإىل اجلزء، ومن الأ�سل والأ�سا�ش اإىل ما يكملهما ويحليهما، ومن ال�سهل 

املي�سور العام وهو الإ�سالم؛ اإىل الدقيق العزيز اخلا�ش وهو الإح�سان وهكذا. 

يقول الدكتور القر�ساوي: "ول نعني بالتدرج هنا جمرد الت�سويف وتاأجيل التنفيذ واتخاذ كلمة التدرج    -1
بها تعيني الهدف، وو�سع اخلطة، وحتديد املراحل، بوعي و�سدق، بحيث ت�سلم كل  نعني  بل  "تكاأة" 
مرحلة اإىل ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والت�سميم، حتى ت�سل امل�سرية اإىل املرحلة املن�سودة والأخرية 

التي فيها قيام الإ�سالم، كل الإ�سالم". ينظر: فقه الأولويات �ش ))9).
�سبق تخريجه.   -(

اأخرجه م�سلم يف اأول كتاب الإميان يف باب: بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان ووجوب الإميان باإثبات    -3
قدر اهلل �سبحانه وتعاىل، وبيان التربي ممن ل يوؤمن بالقدر واإغالظ القول يف حقه، برقم )٨) )36/1). 
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ومنهج النبي  و�سريته اأ�سل من اأ�سول التاأ�سيل الوا�سح الذي يت�سح فيه 
هذا املعلم جليا وغريه، فربط الأجيال بها، وعناية الدعاة وامل�سلحني بها لزم)1) 
ويعيد  الدعوة  يوؤ�سل  ما  على  للوقوف  املنهج  هذا  تََتُبع  املهم  من  كان  ولذلك 
اأولها؛  اإل مبا �سلح به  للم�سلمني ال�سيادة والريادة؛ لأنه ل ي�سلح اآخر هذه الأمة 
ولأّن  »درا�سة الهدي النبوي يف تربية الأمة واإقامة الدولة، ي�ساعد العلماء والقادة 
والفقهاء واحلكام على معرفة الطريق اإىل عز الإ�سالم وامل�سلمني، من خالل معرفة 
عوامل النهو�ش، واأ�سباب ال�سقوط، ويتعرفون على فقه النبي  يف تربية الأفراد 
وبناء اجلماعة امل�سلمة، واإحياء املجتمع، واإقامة الدولة، فريى امل�سلم حركَة النبي 
 يف الدعوة، واملراحل التي مر بها وقدرته على مواجهة اأ�ساليب امل�سركني يف 
حماربة الدعوة، وتخطيطه الدقيق يف الهجرة اإىل احلب�سة، وحماولته اإقناع اأهل 
جه يف دعوة الأن�سار  الطائف بالدعوة، وعر�سه لها على القبائل يف املوا�سم، وتدرُّ
ثم هجرته املباركة اإىل املدينة«))). فمنهج النبي  و�سنته املطهرة و�سريته العطرة 

مليئة بـ)معلم التدرج(:
بداأ  التدرج؛ حيث  وخطواتها: دللتها وا�سحة على    فمراحل دعوته   -(
الهجرة  مرحلة  ثم  اجلهرية،  الدعوة  مبرحلة  ثم  ال�سرية،  باملرحلة    دعوته 

واملفا�سلة بعد ذلك.
  واأتباعها: تدرج معهم وبهم فبداأ بدعوة نف�سـه  واأفراد دعوة النبي   -(
والبدء بها، ثم دعوة اأهل بيته، ثم دعوة الأقربني، ثم دعوة قومه من اأهل مكة 

على غريهم، وهكذا.

نُعلَّم ال�سورة من   كما  نُعلَّم مغازي النبي  "كنا  اأبي طالب رحمه اهلل:  ولهذا قال علي بن احل�سن بن    -1
القراآن". ويقول الإمام الزهري رحمه اهلل تعاىل: "علم املغازي علم الآخرة والدنيا"، وقال اإ�سماعيل بن 
حممد بن �سعد بن اأبي وقا�ش رحمه اهلل تعاىل: "كان اأبي يعلمنا مغازي ر�سول اهلل  يعدها علينا ويقول 

هذه ماآثر اآبائكم فال ت�سيعوا ذكرها". ينظر: البداية والنهاية، لبن كثري )56/3)) وما بعدها.
ال�سرية النبوية عر�ش وقائع وحتليل اأحداث، علي حممد ال�سالبي �ش )3).   -(
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التدرج  منهجية  وتكاليفها: دللتها وا�سحة على    وت�سريعات دعوته    -3
اإىل  الدعوة  ثم  بالزكاة،  ثم  ت�سريعها،  وتقدمي  بال�سالة  فالبداية  ومراعاتها؛ 

املكارم الأخالق وهكذا الأهم فاملهم. 
وو�سائل دعوة النبي  واأ�ساليبها: دللتها على مراعاة التدرج ظاهرة؛    -4
بالقول  فيها  الدعوة  كانت  املكّية)  )املرحلة  والتعريف  الظهور  فمرحلة 
والبيان،ومرحلة النطالق والتاأ�سي�ش )املرحلة املدنّية الأوىل) كانت الأولوّية 
فيها للجهاد وال�سنان، ومرحلة ال�ستقرار والنت�سار )املرحلة املدنّية الثانية) 
منها  يريد  ما  ي�ستخدم    فهو  والبعوث،  والر�سائل  والر�سل  الكتب  كانت 
الأ�ساليب  فقّدم  به،  يحيط  الذي  واملكاين  الزماين  للظرف  منا�سبته  مراعيا 

والو�سائل وتدرج فيها؛ لأّن لكل مرحلة ما ينا�سبها من الو�سائل والأ�ساليب.
املطلب الرابع: التجربة واخلربة الدعوية الطويلة: 

التجربة هي: اختيار عمل ملعرفة نتائجه واإدراك ثمراته، والرجل املجرب هو 
الذي يعرف الأمور ونتائجها بالختبار)1)، و�ساحب اخلربة يدرك الأمور، ويعلم 
بخربته ماذا �سيحدث، وماذا ميكن اأن يكون، وما هو الأمر الذي �سيرتتب على هذا 
الواقع يف م�ستقبل الأيام)))، ومما يدل على مكانة التجربة وقيمتها ملعرفة امل�ستقبل 
وا�ست�سرافه ما جاء يف ال�سنة النبوّية من حوار مو�سى عليه ال�سالم مع نبينا  ليلة 
الإ�سراء واملعراج يف �ساأن ال�سالة اأنه جّرب قومه يف ال�سالة فلم يقدروا عليها 
روا فيها فكانت ن�سيحة اخلبري املجرب لنبينا  اأّن هذا العدد من ال�سلوات  وق�سّ
يف اليوم لن يقدروا عليه، واأن ي�ساأل ربه التخفيف: »اإّن اأمتك ل ت�ستطيع خم�سني 
اأ�سّد  اإ�سرائيل  بني  وعاجلت  قبلك،  النا�ش  جّربت  قد  واهلل  واإين  يوم،  كل  �سالة 

ينظر: املعجم الو�سيط )جرب) )114/1)، وامل�سباح املنري، )جرب)، �ش )37).   -1
املتمر�ش �ساحب اخلربة  فالطبيب  اأوىل،  باب  الدعوة من  اأمور  الدنيا وهو يف  اأمور  وهذا وا�سح يف    -(
يعلم  حالتهم،  م�ستقبل  ي�ست�سرف  لأّن  مر�ساه؛  عالج  على  وقادر  موؤهل  طبيب  هو  والتجربة  الطويلة 

باخلربة ما �سيح�سل لهم، وما قد يح�سل يف مقتبل الأيام، وكيف تتطور حالته املر�سّية. 
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املعاجلة، فارجع اإىل ربك فا�ساأله التخفيف لأمتك...«)1)، فالعاقل من يرّد الأمر اإىل 
اأهل اخلربة والتجربة، وغريه يذيع الأمر ول يرده، قال تعاىل: چ گ  گ  ڳ     ڳ  
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  
ل هذه اخلربة بالتوا�سل  ہ  ہ  ہچ )الن�ساء: ٨3)، فعلى الداعية اأن يح�سّ
مع العلماء والدعاة واأهل ال�سابقة واخلربة، واحلر�ش على ال�ستفادة منهم ومن 
جهودهم؛ لينال ثقتهم، لأن ثقته بنف�سه وخربته ل تكفي بل ل بد من توثيق غريه له 
من اأهل العلم والدعوة املعروفني ب�سالمة املنهج، ولذلك كان ال�سلف ال�سالح ل 
يت�سدر الواحد منهم اإل بعد ال�سهادة والإذن له؛ يقول الإمام مالك رحمه اهلل: »ما 
اأفتيت حتى �سهد يل �سبعون اأين اأهل لذلك«)))، كما اأّنه ي�ستطيع حت�سيل هذه 
اخلربة الدعوّية باملمار�سة الدعوية امليدانية، والتوا�سل امل�ستمر والحتكاك مع 
املدعوين وتلم�ش احتياجاتهم ومعرفة طبيعة معاناتهم، فالداعية الفقيه الذي يرغب 
ر يف ا�ست�سراف م�ستقبل دعوته ومدعويه ينبغي اأن ل ينف�سل عن حميطهم،  التب�سّ
واأل يزهد يف الحتكاك بهم للوقوف على حقيقة حالهم؛ وذلك من خالل النزول 
اإىل ميادين الدعوة، وعدم اكتفائه بالوقوف على اأبراج الوعظ والتوجيه، وحترير 

امل�سائل؛ بل ل بد من العي�ش بينهم لي�ست�سرف لهم امل�ستقبل ويخطط له.
هذه  تعزيز  على  الداعية  يعني  مما  واخلربة  العلم  لأهل  والرجوع  وال�سوؤال 
اخلربة والتجربة وحت�سيلهما مما يوؤكد على ح�سن توا�سله مع اأهل العلم والدعوة، 
ومع املدعوين والنا�ش؛ فال�سوؤال هو اأداة العلم واملعرفة وانتقال اخلربة، وو�سيلته 
جتارب  يكلفه  قد  الإن�سان  و�سكوت  ال�سوؤال  وعدم  واملفيدة؛  واملبا�سرة  الأوىل 
فا�سلة واآلم ومتاعب هو يف غنًى عنها، فـ«العلم خزائن تفتحها امل�ساألة«)3)، و�سئل 

 ،(3674( برقم  الإ�سراء،  يف  ال�سلوات  فر�ست  كيف  باب  ال�سالة،  كتاب  البخاري،  اأخرجه    -1
.(141٠/3(

الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي ))/5)3).   -(
اأخرجه الدارمي يف مقدمة �سننه برقم )54٨).    -3
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عبد اهلل بن عبا�ش : »مب اأدركت العلم؟ قال: بل�سان �سوؤول وقلب عقول«)1). 
لرفع  الأق�سر  الطريق  وهو  والتجارب،  للخربات  احلقيقي  املفتاح  هو  وال�سوؤال 
اأّيا  واملكانة  الف�سل  فاأهل  املطلوب،  اإىل  للو�سول  والرتدد  احلرية  واإزالة  اجلهل، 
قيمتهم،  ينق�ش من  اأهل اخلربة وال�سابقة، وهذا ل  �سوؤال  ي�ستغنون عن  كانوا ل 
عالمة  هو  والعامل؛  والكبري  واجلاهل،  ال�سغري  يحتاجه  مما  للخبري؛  الرجوع  لأّن 
اأمرًيا:  كان  واإن  منهّن  ال�سريف  ياأنف  ل  »اأربعة  قيل:  وكما  وتوا�سع  وعلم  ن�سج 
قيامه من جمل�سه لأبيه، وخدمته للعامل يتعلم منه، وال�سوؤال عما ل يعلم، وخدمته 

لل�سيف«))).
اأن يهتم بهذا يف دعوته ويربي مدعويه عليه؛ حتى  بالأخ�ش عليه  والداعية 
الأمة  ي�ستحق، وحتى تظل  للنا�ش من ل  اأهلها وي�سّدر  اإىل غري  الأمور  تو�سد  ل 
الإمام  يقول  اإليهم يف كل �سغرية وكبرية،  ويُرجع  العلم  اأهل  يقودها  متما�سكة 
ال�سافعي رحمه اهلل تعاىل: »اإذا تعني عليه ال�سوؤال فحّق عليه اأن ل ي�ساأل اإل من هو 
من اأهل ذلك املعنى الذي ي�ساأل عنه«)3)، ويتاأكد هذا الأمر بل يتوجب يف الأمور 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ب�سددها؛  نحن  التي  كامل�ساألة  الدقيقة  والدعوية  ال�سرعية 

ومعرفته وال�سوؤال عما �سيقع فيه لحقا.
امل�ستقبل  ملعرفة  و�سروري  مهم  طريق  و�سوؤالهم  العلم  لأهل  والرجوع 
وا�ست�سرافه، وال�سوؤال وال�ستفهام عن كّل ما يجهله الإن�سان باب مهم من اأبواب 
املعرفة والأمان لالإن�سان عموما والداعية خ�سو�سا؛ حيث يتعر�ش يوميا اإن مل يكن 
كل �ساعة اإىل كثري من املواقف واحلالت التي يحتاج اأن ي�ساأل فيها ويرجع اإىل 
من ي�سدر عنهم ويوؤخذ منهم؛ ليعرف ما اخلطوة املنا�سبة التي يلزمه الإقدام عليها 

ينظر: تعليم املتعلم للزرنوجي �ش )1٠6).   -1
ينظر: اآداب املتعلمني للدكتور اأحمد الباتلي �ش )119).    -(

نقال عن الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل، وينظر: املوافقات لل�ساطبي )4/)6)).   -3
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يف امل�ستقبل معهم)1)؟
املطلب اخلام�ص: الروؤيا ال�سادقة ال�ساحلة))(: 

والروؤيا جمع مفرده روؤية، وهي كل ما يرى يف املنام)3)، وتاأويل الروؤيا علم 
من علوم الأنبياء واأهل الإميان »وح�سبك مبا اأخرب اهلل من ذلك عن يو�سف - عليه 
من  الُهدى  ة  اأئمَّ واأجمع    النبي  عن  حاح  ال�سِّ الآثار  يف  جاء  وما   - ال�سالم 
على  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  امل�سلمني؛  علماء  ِمن  بعدهم  وَمن  والتابعني  ال�سحابة 
رات  الإميان بها وعلى اأنَّها ِحكمة بالغة، ونعمة مينُّ اهلل بها على َمن ي�ساء، وهي املب�سِّ

 .(4(» الباقية بعد النبي
ين واآخره)5)،  اأنَّها اأول هذا الدِّ ومن دللت اأهمية الروؤيا ال�ساحلة ومكانتها 
يقول الإمام ابن القيم رحمـه اهلل: »ويكفي العتبار بفْرع واحد من فروعه،وهو 
عبارة الروؤيا، فاإنَّ العبد اإذا نفذ فيها،وكمل اطالعه جاء بالعجائب، وقد �ساهْدنا 
�سادقة،  متالزمة  باأحكام  املعربِّ  فيها  يحكم  عجيبة،  اأموًرا  ذلك  من  وغرينا  نحن 
�سريعة وبطيئة، ويقول �سامعها: هذه ِعلم غيب، واإمنا هي معرفة ما غاب عن غريه 
ل  فاإنَّه حق  الروؤيا،  ِعلم  بخالف  على غريه.  بعلمها، وخفيت  هو  انفرد  باأ�سباب 
ولقد جاءت اأحاديث نبوية كثرية بطريقة ال�سوؤال يف عر�ش اأهم الق�سايا التي تهم الإن�سان وت�سمل جميع    -1
حياته، وتك�سف له حقيقة الواقع الذي يعي�ش فيه، وامل�ستقبل الذي ينتظره، ولقد تو�سع يف اأهمية ال�سوؤال 
للدعوة والداعية الباحث يف ر�سالته للماج�ستري، التي جاءت بعنوان: )فقه ال�سوؤال واجلواب واأهميته 

يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل درا�سة تاأ�سيلية يف �سوء الن�سو�ش ال�سرعية).
الروؤيا واحللم عبارة عما يراه النائم يف نومه من الأ�سياء ولكن غلبت الروؤيا على ما يراه من اخلري وال�سيء    -(
احل�سن، وغلب احللم على ما يراه من ال�سر والقبيح، وي�ستعمل كل واحد منهما مو�سع الآخر. ينظر: 

ل�سان العرب، لبن منظور )حلم) ))145/1).
ينظر: مفردات األفاظ القراآن للراغب، )راأى)، �ش 375، والقامو�ش املحيط للفريوز اآبادي، )راأى)، �ش    -3

.165٨
التمهيد لبن عبد الرب )4)/9)).   -4

"الروؤيا  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأّم  عن  عليه  املتفق  احلديث  يف  جاء  كما  به  بُِدئ  ما  اأول  فاإّن    -5
ال�سادقة" كما اأنّها اآِخر الدين، كما جاء يف احلديث املتفق عليه عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: "اإذا اقرتب 
الزمان مل تكْد تكذب روؤيا املوؤمن، وروؤيا املوؤِمن جزٌء من �ستَّة واأربعني جزًءا من النبوة، وما كان من 

ة فاإنَّه ل يكذب”. ينظر: �سحيح م�سلم، كتاب الروؤيا، حديث رقم )63))) )1415/4).  النبوَّ
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باطل؛ لأنَّ الروؤيا م�ستندة اإىل الوحي املنامي، وهي جزء من اأجزاء النبوة، ولهذا 
م  الكاهن واملنجِّ ، بخالف  اأ�سحَّ تعبريه  اأ�سدَق واأبرَّ واأعلم كان  الرائي  كلما كان 
واأ�سرابهما ممن هم مدد من اإخوانهم ال�سياطني، فاإنَّ �سناعتهم ل ت�سحُّ من �سادق 

ول بار،ول متعبِّد بال�سريعة«)1). 
ا�ست�سراف  يف  مبا�سرة  و�سيلة  اأنّها  ذلك  ومن  الكثري  املنافع  من  فيها  فالروؤيا 
امل�ستقبل وا�ستك�سافه والتعرف عليه، وهي من اإكرام اهلل لعبيده؛ لأنّها »قد تكون 
منذرة من قبل اهلل تعاىل ل ت�سّر رائيها، واإمنا يريها اهلل تعاىل للموؤمن رفقا به ورحمة 
لي�ستعّد لنزول البالء قبل وقوعه«)))، يقول يف اأبجد العلوم: »ومنفعُته الب�سرى مبا 
يِرُد على الإن�سان من خري، والإنذار مبا يتوقَّعه من �سّر، والطالع على احلوادث 

يف العامَل قبل وقوعها«)3). 
فالنبي  رغم عالقته املبا�سرة بال�سماء، ونزول الوحي عليه �سباح م�ساء، 
بعد  كان  اأنّه  اإل  امل�ستقبل؛  ا�ست�سراف  يف  وموثوقة  مبا�سرة  وو�سائل  طرق  وهي 
البارحة؟ وكان  في�ساألهم: من منكم راأى روؤيا  ال�سحابة  اإىل  يلتفت  الفجر  �سالة 
يف اأوقات احلرج ي�ساألهم: هل راأى اأحد منكم روؤيا؟ لأّن الروؤيا ال�ساحلة هي اأحد 
ذلك  بها يف  ي�ستاأن�ش  مهمة  و�سيلة  امل�ستقبل، وهي  قراءة  اإىل  والنوافذ  الو�سائل 
ول يعتمد عليها، وقد جاءت الن�سو�ش باأن الروؤيا جزء من النبوة واأنها ما تبقى 
من مب�سرات النبوة التي اأراد اهلل بها اأن يعرف عباده ما يقع لهم يف امل�ستقبل وما 
من  جزء  ال�سالح  الرجل  من  احل�سنة  »الروؤيا   : قال  اأحوال  من  ببلدانهم  يحل 
�ستة واأربعني جزءا من النبوة«)4)، وو�سفت الروؤيا بهذا »ملـا كان فيها من الإنباء 

ينظر: زاد املعاد يف َهْدي خري العباد، لبن القيم )7٨9/5).   -1
اجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي )٨5/9).   -(

اأبجد العلوم، ل�سديق بن ح�سن القنوجي )141/1).  -3
اأخرجه البخاري، كتاب التعبري، باب القيد يف املنام، برقم )7٠17) )9٨/٨).   -4
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، ويكون من عند اهلل عز وجل«)1)، ويكفي  مبا يكون يف امل�ستقبل على وجه ي�سحُّ
للتنبيه على اأهميتها وتاأكيد �سلتها بالوحي وكونها ما تبقى من مب�سرات النبوة اأّن 
النبي ك�سف ال�ستارة وراأ�سه مع�سوب يف مر�سه الذي انتقل بعده اإىل الرفيق 
اأبي بكر ر�سي اهلل عنه فقال:  باأبي هو واأمي - والنا�ش �سفوف خلف  الأعلى - 
»اأيها النا�ش اإنه مل يبق من مب�سرات النبوة اإل الروؤيا ال�ساحلة يراها امل�سلم اأو ترى 

له«))).
في�سبح  يتحّقق  اأن  قبل  الق�ساء  على  الإن�سان  اإطالع  هي  ال�سادقة  والروؤيا 
امل�ستقبل  ك�سفت  التي  الروؤى  من  يو�سف حاملة جمموعة  �سورة  قدًرا، وجاءت 
للنبي يو�سف عليه ال�سالم، وك�سفت عن غيب م�ستقبلي يكون بعد �سنني طويلة، 
اأبيه يف  اأّثر على  مما  امل�ستقبل،  ما �سيحدث لالبن يف  اإىل  الك�سف  اأّدى هذا  وقد 
عليه،  اإخوته  تاآمر  اإىل  اأّدى  مما  منه،  عليه، وظهر ذلك  وال�سفقة  معه  تعامله  طريقة 
الروؤيا وح�سول  اإىل حتقق  انتهت  ل�سل�سلة من الأحداث؛  فكان ذلك كله مقّدمة 
يف  ال�سجن  ل�ساحبي  ال�سالم  عليه  وك�سف  والتمكني،  امللك  من  يتوقع  كان  ما 
تعبري روؤاهم ما �سيقدمون عليه يف امل�ستقبل بعد خروجهم من ال�سجن، وجاء يف 
تعبريه لروؤيا امللك املتكررة عليه واملتواترة)3) و�سع ت�سور خلطة م�ستقبلية نا�سجة، 

وتخطيط حمكم للتعامل مع امل�ستقبل.

املنتقى �سرح املوطاأ، للباجي )76/7)).   -1
اأخرجه م�سلم وغريه عن ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنه، قال ابن حجر رحمه اهلل يف �سرح احلديث اأّن معناه    -(
اأنه يقول : "اأّن الوحي ينقطع مبوتي ول يبقى ما يعلم منه ما �سيكون اإل الروؤيا”. ينظر: فتح الباري 

.(4٠3/14(
عندما تكررت روؤيا امللك كما هو وا�سح يف �سياق ]اإيّن اأرى[ ياأتي تعبريها وا�سحا ليك�سف عن واقع    -3
�سيكون، يح�سل با�ست�سرافه ومعرفته خري كثري، ودفع ل�سرر كبري، وعندما تتواتر الروؤى على هذا النحو 
فاإنها ل تكذب فقد قال : "اإذا تواترت روؤى املوؤمن فاإنها ل تكذب". ومن ذلك ما جاء يف احلديث 
املتفق عليه عن ابن عمر: "اأّن رجاًل من اأ�سحاب النبي  اأروا ليلة القدر يف املنام يف ال�سبع الأواخر". 
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وتتاأكد ال�ستفادة)1) من هذه الو�سيلة يف اآخر الزمان؛ اأي يف ع�سورنا اليوم 
املوؤمن تكذب  تكد روؤيا  الزمان مل  »اإذا اقرتب   : قال  املرائي، كما  حيث تكرث 
ال�سرعّية  الأحكام  معرفة  ذلك  مع  ويتاأكد  حديثا«)))،  اأ�سدقهم  روؤيا  واأ�سدقهم 

املتعلقة بالروؤيا، و�سوابط تعبريها، وال�سخ�ش املوؤهل للت�سدر لها)3).
لك�سف  املوثوق  وامل�سدر  الأوىل  الو�سيلة  هو  الذي  الوحي؛  انقطاع  فبعد 
امل�ستقبل، والإخبار به، وذهاب النبي  مل يبق لنا من املب�سرات والنبوة اإل الروؤيا 
 : ال�ساحلة، ي�سرت�سد بها، وي�ستهدي بهديها، وي�ست�سرف بها امل�ستقبل، كما قال

»مل يبق من النبوة اإل املب�سرات قالوا وما املب�سرات؟ قال الروؤيا ال�ساحلة«)4). 
وعليه يجب على الداعية اأن يتحرى يف الروؤى ويف تعبريها، ويق�سد اخلبري 
ال�سادق يف ذلك، حتى ي�ستفيد من هذه الو�سيلة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل؛ لأنّها 
من اأهم واأظهر الو�سائل واأقربها من الن�سو�ش ال�سرعية ب�سرط اأن تكون روؤيا �سادقة 
�ساحلة ل اأ�سغاث اأحالم، يقول الإمام ال�سوكاين رحمه اهلل: »اأْطَبق اأهُل امِللل على 
اأنَّ معربِّ الروؤيا يخرب عن اأمور م�ستقبلة، ويكون �سادًقا فيها«)5)، كما اأّن عليه اأن يهياأ 
م�ستقبله وم�ستقبل دعوته؛  ا�ست�سراف  تكون روؤاه �سادقة، حر�سا على  اأن  نف�سه 
يقول الإمام ابن القيم: »ومن اأراد اأن ت�سدق روؤياه فليتحر ال�سدق واأكل احلالل 
والنا�ش يف مو�سوع الروؤيا وال�ستفادة منها بني طرفني ووا�سطة: فمنهم من: ل يوؤمن بالروؤى ول يعرتف    -1
بها اأ�سال، وهذا مردود باملنقول واملعقول، ومنهم من: ي�ستغرق يف الن�سغال بالروؤيا ويعتمد عليها ويبالغ 
الو�سط  الأمور  املعتدل وخري  تغر، ومنهـم:  ت�سّر ول  اأحوالها  اأح�سن  وتبنيها وهي يف  بها  الهتمام  يف 

الذي يتعامل معها ويعتربها، لكنه ل يعتمد عليها و ل يعتقد فيها، فهو غري منكر لها، ول مبالغ فيها.
اأخرجه البخاري، يف كتاب التعبري، باب القيد يف املنام برقم )7٠17) )3٠3/4).   -(

يقول الإمام ابن القيم رحمه اهلل عن قلم التعبري: "وهو قلم �سريف جليل، مرتِجم للوحي املنامي، كا�ِسف    -3
يه  له وهو من الأقالم التي ت�سلح للدنيا والدين، وهو يعتمد على طهارة �ساحبه ونزاهته، واأمانته وحترِّ
بالنور  موؤيد  وِح�شٍّ  باطن،  و�سفاء  را�سخ،  علم  مع  ال�سديدة،  واملناهج  احلميدة،  والطرائق  لل�سدق 
ها جولنًا، واأو�سعها  الإلهي، ومعرفة باأحوال اخللق وهيئاتهم، و�سريهم، وهو من اأْلطف الأقالم، واأعمِّ
ًفا، واأ�سدها ت�سبًثا ب�سائر املوجودات؛ علويها و�سفليها، وباملا�سي واحلال وامل�ستقبل”. ينظر: التبيان  ت�سرُّ

يف اأق�سام القراآن �ش )67)).
اأخرجه البخاري، يف كتاب التعبري، باب املب�سرات برقم )699٠) )4٠3/14).   -4

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري، لل�سوكاين )3/4)5).   -5
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القبلة،  م�ستقبل  كاملة،  طهارة  على  ولينم  والنواهي،  الأوامر  على  واملحافظة 
كان  ما  الروؤيا  واأ�سدق  البتة،  تكذب  ل  روؤياه  فاإن  عينه،  تغلبه  حتى  اهلل  ويذكر 
بالأ�سحار فاإنه وقت النزول الإلهي، واقرتاب الرحمة واملغفرة و�سكون ال�سياطني، 

وعك�سه روؤيا العتمة عند انت�سار ال�سياطني والأرواح ال�سيطانية«)1).
والروؤيا ال�سادقة واأهميتها يف املعرفة وا�ست�سراف امل�ستقبل و�سناعته مو�سوع 
يحتاج اإىل مزيد من الدرا�سة والنظر، ولعّل يف العالقة بينها وبنّي النبوة اأّن يف 

كل منهما اأ�سرارا وعلوما من الغيب وامل�ستقبل.
والتوكل  وال�ستخارة  بالدعاء  وت�سديده  تعاىل  اهلل  توفيق  ال�ساد�ص:  املطلب 

عليه واللجوء اإليه:
م�ستقبل  للداعية  وت�سديده، وك�سفه  تعاىل  اهلل  توفيق  الكالم عن  �سياق  ويف 
بالو�سائل  الأخذ  اأهمية  على  هنا  فالتاأكيد  ومتغريات،  اأحداث  من  �سيقع  وما  اأيامه 
والأ�سباب))) املادية املبا�سرة املح�سو�سة كالن�سو�ش ال�سرعية، والجتهادات العلمية 
امليدانية،  واخلربة  والتجربة  بها،  والعتبار  الكونية  ال�سنن  يف  والنظر  اأهلها،  من 
والروؤيا ال�ساحلة يراها الداعية اأو ترى له، فاإّن الأ�سباب والو�سائل املعنوية ل�ست�سراف 
امل�ستقبل ومعرفته والك�سف عنه ينبغي اأن تكون حا�سرة، وعلى راأ�ش تلك الو�سائل 
والأ�سباب املعنوية توفيق اهلل تعاىل ب�سدق اللجوء اإليه، واإخال�ش الدعاء له، وهذه 
املعاين ال�سامية ل تنايف الأخذ بالأ�سباب والو�سائل كما يظنه البع�ش، بل هي قبل 
الأ�سباب، وبعد الأ�سباب، ومن اأقوى الأ�سباب، وعلى راأ�سها الدعاء فهو العبادة)3).

مدارج ال�سالكني، لبن القيم )76/1).   -1
ينظر �سرح العقيدة الطحاوية، لبن اأبي العز �ش )459).   -(

قال الإمام ابن القيم: "فاعلم اأن نفاة الأ�سباب ل ي�ستقيم لهم توكل البتة. لأن التوكل من اأقوى الأ�سباب    -3
يف ح�سول املتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله اهلل �سببا يف ح�سول املدعو به،فاإذا اعتقد العبد اأن 
توكله مل ين�سبه اهلل �سببا، ول جعل دعاءه �سببا لنيل �سيء فقد وقع يف الوهم الباطل، فاإن اهلل �سبحانه 
وتعاىل ق�سى بح�سول ال�سبع اإذا اأكل املرء، والري اإذا �سرب، فاإذا مل يفعل مل ي�سبع ومل يرو". ينظر: 

مدارج ال�سالكني ))/11٨).
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فمما يُعني الداعية اإىل اهلل على معرفة امل�ستقبل، وي�ساعده يف ا�ست�سرافه توفيق 
اهلل تعاىل له وت�سديده يف ذلك؛ وذلك بح�سن نيته وت�سحيحها، واإخال�ش مق�سده، 
وكرثة دعائه وطلبه العون والتوفيق من اهلل، وذلك اأّن الدعاء هو طلب، والطلب 
متوجه للم�ستقبل، فالداعي يتلم�ش امل�ستقبل ويق�سده، وامل�ستقبل املغيب هو اإما نفع 
متوقع اأو �سّر متوقع »والدعاء من اأقوى الأ�سباب يف جلب املنافع، ودفع امل�سار«)1). 

القادم،  وت�سهيل  ال�سداد،  ونوال  ال�سواب  لتح�سيل  مهم  اأ�سل  والدعاء 
ا�ستفتاح �سالة   يف  امل�ستقبل ولذلك كان من دعائه  واإدارة  الروؤية،  وو�سوح 
عامل  والأر�ش،  ال�سموات  فاطر  واإ�سرافيل،  جربائيل وميكائيل  رب  »اللهم  الليل: 
الغيب وال�سهادة، اأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدين ملا اختلف فيه 
من احلق باإذنك؛ اإنّك تهدي من ت�ساء اإىل �سراط م�ستقيم«. ويوؤكد الإمام ابن القيم 
رحمه اهلل هذا املعنى لكّل من يقوم بدور مهم كالدعوة والتوجيه والفتوى ونحوها: 
»ينبغي للمفتي املوفق اإذا نزلت به امل�ساألة اأن ينبعث من قلبه الفتقار احلقيقي احلايل ل 
العلمي املجرد، اإىل ملهم ال�سواب ومعلم اخلري وهادي القلوب اأن يلهمه ال�سواب 

ويفتح له طريق ال�سداد، ويدله على حكمه الذي �سرعه لعباده يف هذه امل�ساألة«))). 

ويتفرع عن الدعاء من و�سائل ا�ست�سراف امل�ستقبل ومعرفته »ال�ستخارة«)3) 
لأنّها تتعلق بامل�ستقبل؛ والداعية بحكم م�سوؤولياته وما يت�سدر له من مهام وتبعات، 
كما اأنّه كغريه من النا�ش، قد يعرتيه القلق، وتتداخل عنده الروؤى والجتهادات، 
فيقع يف اخلوف من امل�ستقبل املجهول الذي يرتقبه، ويرتدد مرات ومرات، فهل 
يقدم على هذا الفعل؟ اأم على غريه؟ وهل الأوىل الإقدام اأ�سال عليه؟ اأم الإحجام 
عنه؟ ف�سرع اهلل له يف مثل هذه احلالت وعند هذه املواقف ال�ستخارة، لتك�سف 

ينظر: �سرح العقيدة الطحاوية، لبن اأبي العز �ش )459).   -1
ينظر: اإعالم املوقعني، لبن القيم )131/4).   -(
ينظر: اإعالم املوقعني، لبن القيم )131/4).   -3
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له ب�سي�سا من امل�ستقبل الذي ينتظره، وت�ساعده على الطمئنان مبا �سيختاره اهلل 
تعاىل له، ويقدم عليه، فعن جابر  قال: »كان  يعلمنا ال�ستخارة يف الأمور 
كلها يقول: »اإذا هّم اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري الفري�سة ثم يقول اللهم 
فاإنك  العظيم،  ف�سلك  من  واأ�ساألك  بقدرتك  واأ�ستقدرك  بعلمك  اأ�ستخريك  اإين 
تقدر ول اأقدر وتعلم ول اأعلم واأنت عاّلم الغيوب، اللهم اإن كنت تعلم اأن هذا 
واآجله  اأمري  عاجل  يف  قال  اأو  اأمري،  وعاقبة  ومعا�سي  ديني  يف  يل  خري  الأمر 
فاقدره يل، واإن كنت تعلم اأن هذا الأمر �سر يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري، 
اأو قال يف عاجل اأمري واآجله فا�سرفه عني وا�سرفني عنه واقدر يل اخلري حيث 
كان ثم ر�سني به وي�سمي حاجته«)1). فمن هذا الدعاء ))وعاقبة اأمري)) والعاقبة 
هي امل�ستقبل، فدعاء ال�ستخارة م�سلك �سرعي، وطريق �سليم، وو�سيلة م�سروعة، 
توؤكد اأّن يف احلالل ما يُغني عن احلرام، فقد حرم اهلل تعاىل على عباده ال�ستق�سام 

بالأزلم وعو�سهم عنه بذلك الدعاء))).

يقول ال�سيخ ر�سيد ر�سا رحمه اهلل: »ملا كانت الدلئل والبينات تتعار�ش يف 
ال�سيء  يتعّذر يف بع�ش الأحيان، فرييد الإن�سان  بينهما  بع�ش الأمور، والرتجيح 
فال ي�ستبني له الإقدام عليه خري اأم تركه، فيقع يف احلرية؛ جعلت له ال�سنة خمرجا 
اأمره، ول تطول غّمته«)3). والدعاء  من ذلك بال�ستخارة حتى ل ي�سطرب عليه 

ڈ ژ ژ  ڌ ڎ ڎڈ  ڍ ڌ  ڇ ڍ  چڇ   اهلل،  علم  من  �سيء  ملعرفة  طريق 
ڑ   ڑچ )البقرة:)3). 

اأخرج البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند ال�ستخارة برقم ))63٨) )1٨3/11).   -1
فاإّن من حما�سن ال�سريعة الإ�سالمية، اأنها مل حُترم �سيًئا اإل عو�ست خرًيا منه، مما ي�سد م�سده، ويغني عنه،    -(
اآخر، من جن�سه، لأنه حا�ساه  ع عليهم من جانب  اإل و�سَّ فاهلل تعاىل، مل ي�سيق على عباده من جانب، 
اأن اهلل حّرم  ابن كثري رحمه اهلل  اليُ�سَر والرحمة، وقد بني  بهم  يُريد  بل  العنت والرهق،  بعباده  يُريد  ل 
ال�ستق�سام وما �سابهه، واأمر املوؤمنني اإذا ترددوا يف اأمورهم اأن ي�ستخريوه. ينظر: تف�سري القراآن العظيم 

له ))/1٨).
ينظر: تف�سريه املنار، )6/)15) عند تف�سريه لالآية الثالثة من �سورة املائدة.   -3
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يجعل  واأن  خري،  اإىل  عاقبتنا  يجعل  واأن  خامتتنا،  يح�سن  اأن  اهلل  ن�ساأل 
امل�ستقبل لهذا الدين )اآمني(.
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اخلامتة واأهم النتائج والتو�صيات

ويف اخلتام اأحمد اهلل تعاىل على التمام واأ�ساأله ح�سن اخلتام،واأن يجمعني 
يف اجلّنة مع نبينا حممد و�سحبه الكرام، ومن �سار على هديه واتبع �سنته من 

الأنام، كما اأ�ساأله اأن يجيب دعوتي، وي�سرت عورتي، ويغفر زلتي 
واأخرًيا فاإين اأحمد اهلل عز وجل الذي مّن علّي باإمتام هذا الدرا�سة، وح�سوري 
ومن  فمني  اأخطاأت  واإن  وحده،  اهلل  فمن  اأ�سبت  فاإن  امل�سهودة  الندوة  هذه  يف 
ال�سيطان واهلل ور�سوله منه بريئان، والعذر يف ما بذلته من اجلهد، وق�سيته من الوقت 
يف التفرغ واجلمع والتاأ�سيل، واملطالعة وال�ستفادة يف الكتب وامل�سائل، وبعد هذه 
اجلولة ال�سيقة واملاتعة واملت�سعبة يف )اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له 
وحاجة الدعوة والداعية اإليه واأهم و�سائل وطرق ذلك( وتاأ�سيل هذا املو�سوع، 
التي  التو�سيات  اأهم  هنا  فاأخت�سر  والدللت،  واملعامل  املعاين  من  فيه  ما  واإبراز 

متخ�ست من خالل هذه الدرا�سة ونتائجها، واجلهد املتوا�سع فيها، وهـي)1):
يو�سي الباحث نف�سه وطالب العلم وجميع امل�سلمني بتقوى اهلل عز وجل،    -1
هذه  يف  وخا�سة  دينهم  على  والقب�ش  اهلل،  بدين  التم�سك  اإىل  ويدعوهم 
والتزم  اهلل  اتقى  ومن  اجلمر،  على  كالقاب�ش  دينه  على  القاب�ش  فاإّن  الأيام 
باأوامره ونواهيه؛ فقهه اهلل يف الدين ووفقه لكّل خري، واأعانه على ا�ست�سراف 

چڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  امل�ستقبل ومعرفته، فالعلم من اهلل تعاىل: 
يف  الإميان  حتقيق  كله  ذلك  واأ�سل  )البقرة:)3).  ڑچ  ڑ    ژ  ژ  ڈ 
اإل  اأن اهلل تعاىل ا�ستاأثر مبعرفة الغيب فلم يطلع عليه اأحد  القلوب، ومعرفة 
اأنّه  التاأكيد  الغيب مردود، مع  بعلم  ادعاء  اأّي  واأّن  ارت�سى من ر�سول،  من 
وكل  اإليه،  بالوحي    الر�سول  اإل  الغيب  اأمور  ببع�ش  يجزم  اأن  يجوز  ل 
النبوية املطهرة على �ساحبها  ال�سنة  تيامنا بهذا الرقم الذي ورد يف كثري من ن�سو�ش  واكتفيت ب�سبعة    -1

اأف�سل ال�سالة واأمّت وال�سالم.
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معرفة ي�سل اإليها غريه  فهي معرفة ناق�سة وجزئية ل يقطع بها، ول يعتمد 
عليها، بل ي�ستاأن�ش بها، ويوؤكد الباحث اأّن من كمال الإميان وحتقيقه حماربة 
ال�سحر وال�سعوذة والكهانة والعرافة وكّل ما يف�سي اإىل ال�سرك من الو�سائل 

والأ�ساليب غري امل�سروعة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل ومعرفته وا�ستك�سافه. 
الهتمام  بزيادة  العاملني  والدعاة  الباحثني،  وجميع  نف�سه  الباحث  يو�سي    -(
وال�سنة(  )الكتاب  املليئني  والوحيني  اجلليلني  امل�سدرين  بهذين  والعناية 
ليفتح اهلل على كّل من يبحث ويوفق  اإليهما يف كّل �سغرية وكبرية،  والرّد 

كّل من يدعـو قال تعاىل: چ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہچ )ا لن�ساء: 
الأخذ،  كرثة  مع  ينق�ش  ول  عجائبه،  تنق�سي  ول  يتناهى  ل  فعلمهما   ،(٨3
اهلل  باإذن  الداعية  يقف  غمارهما،  وخو�ش  معهما  وبالعي�ش  الكفاية،  وفيهما 
على ما ي�سلح له دنياه واآخرته، وتفتح عليه كنوز العلم واملعرفة وامل�ستقبل؛ 
ول اأدّل على ذلك من تلك املعامل واملعاين والدللت التي ظهر جزء قليل 
معرفته  وو�سائل  وا�ست�سرافه  له  والتخطيط  امل�ستقبل  حول  درا�ستنا  يف  منها 
وا�ستك�سافه، وبغري العلم ال�سرعي الأ�سيل املعتمد على الكتاب وال�سنة، فال 
معنى للدعوة بل اإّن اخلو�ش يف غمار الدعوة وميادينها؛ بدون علم يرتتب 
عليه من الآثار الوخيمة مال حتمد عقباه، واإّن تق�سري الداعية يف العلم والتعلم 
نذير خطر يهدده ويهدد دعوته، وذلكـ لأن: »العامل على غري علم كال�سالك 

على غري طريق والعامل على غري علم يف�سد اأكرث مما ي�سلح«)1).
يو�سي الباحث نف�سه واإخوانه الباحثني، واجلامعات، ومراكز البحث العلمي،    -3
والفقه  عموما،  الدين  يف  بالفقه  بـ  الهتمام  والتاأ�سيل،  بالدرا�سة  واملهتمني 
يف الدعوة على اخل�سو�ش ملن اأراد اأن ميار�سها، ويقتحم ميادينها؛ لأنّه بهذا 

مفتاح دار ال�سعادة، لبن القيم )1/13٠).  -1
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الفقه الدعوي من خالل الن�سو�ش ال�سرعية، والتجارب ال�سخ�سّية، وال�سنن 
الكونّية، يحقق الب�سرية يف الدعوة املطلوبة �سرعا: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     
 ،(1٠٨ )يو�سف:  ک  ک   گچ  ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڎ  ڈ   ڌڎ  
ول حت�سل هذه الب�سرية املاأمور بها والتي هي عالمة الإتباع اإل بالعلم والفقه 
نتائجها املرجّوة وتوؤتي اجلهود  تٌثمر الدرا�سات الدعوّية  يف الدين، وبذلك 
القتداء  ويتّم  الطريقة،  حُتمد  وبعده  ذلك  وقبل  املطلوب،  اأكلها  الدعوية 
لدورهم  الكلية  الندوة،وهذه  القائمني على هذه  ال�سياق  وي�سكر يف هذه 

التاريخي وامل�ستقبلي اإن �ساء اهلل يف ذلك.
تعاىل؛  اهلل  اإىل  الدعوة  جمال  يف  العاملني  وجميع  نف�سه  الباحث  يو�سي    -4
الهتمام والتفقه يف امل�ستقبل ودرا�ساته، لأّن امل�ستقبل هو احلياة القادمة كلها، 
العناية والهتمام  بالن�سر والتمكني، ولكن  اإن �ساء اهلل  القريب  الوعد  وهو 
بهذا الفقه امل�ستقبلي والدرا�سات ال�ست�سرافّية ينبغي اأن يكون باعتدال، واأن 
وهذا  الدرا�سات  هذه  يف  واملبالغة  الندفاع  يح�سل  ل  واأن  بقدره،  يقدر 
والو�سائل  الأدوات  ثقافته  متلك  ل  الذي  الغرب،  يف  هو  كما  ال�ست�سراف 
فلقد  الإ�سالمية؛  الثقافة  يف  اأما  وا�ستك�سافه،  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  املوثوقة 
اهتمت ن�سو�ش الوحي به، وبقدر معلوم يدفع كل واحد مّنا اإىل ا�ست�سراف 
اإىل  الدنيا  يف  بحياته  ممتدا  النظر،  بعيد  ليكون  حلياته؛  والتخطيط  م�ستقبله، 

احلياة الأخرى، ويفتح املجال لال�ست�سراف والتوقع امل�سروع امل�سبوط.
يو�سي الباحث نف�سه وجميع املهتمني بالدرا�سات الدعوّية؛ اأن يدركوا اأهمية    -5
وا�ست�سرافه  امل�ستقبل  يخ�ش  وما  عموما،  ودرا�ستها  النبوية  ال�سنة  ن�سو�ش 
خ�سو�سا، لأنّه اأ�سبح اليوم �سرورة �سرعية وحياتية، بل هو قبل ذلك وبعده 
حاجة فطرية، و�سنة كونية ل ي�ستغني عنه اجلميع، وم�سامني هذا البحث كلها 
دالة على ذلك، وهدي الر�سول  بامل�ستقبل وا�ست�سرافه والت�سمري والتخطيط 
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له، كّلها تدفع لذلك؛ رغم اأنّه  �سيد املتوكلني، ويف ذلك وغريه تاأكيد على 
اأتباعه من الدعاة اإىل اهلل اأن يقتدوا به، واأن ل يقفوا مكتويف الأيـدي - موقفا 
�سلبيا - من امل�ستقبل ومتغرياته و اأحداثه التي �ستحل بدارهم )وكّل ما هو اآت 

قريب(.
على  الجتماع  والدعوة  بالعلم  املهتمني  وجميع  نف�سه  الباحث  يو�سي    -6
ال�سالة  اأف�سل  �ساحبها  على  املطهرة  النبوية  ال�سنة  مائدة  على  �سواء  كلمة 
الدعوة  واقع  حول  اخلربات  وتبادل  والتدار�ش  للت�ساور  وال�سالم،  واأمّت 
امل�سلمني وعّزتهم،  الإ�سالم ومتكينه، ون�سرة  ن�سر  يهم  ما  وم�ستقبلها، وكل 
�سائ�سهم ودليلهم الذي ي�سرت�سدون به يف ذلكـ هو الوحي، واملحجة البي�ساء، 
وليثقوا باهلل تعاىل، ويطمئنوا مبا ل�سك فيه؛ اأّن الأمر هلل من قبل ومن بعد، 

واأنه يف نهاية املطاف �ستكون العاقبة للمتقني، وامل�ستقبل لهذا الدين.
من  مزيدا  واإعطائه  له،  والتخطيط  امل�ستقبل  با�ست�سراف  الباحث  يو�سي    -7
النظر واملراجعة من خالل عقد موؤمترات وندوات دورّية يف ذلك، يجمع 
العاملني،  امل�سلحني  والدعاة  املتمكنني،  الفقهاء  من  الثقات  العلم  اأهل  لها 
ليخرجوا بروؤية م�سرتكة حول اأولويات الدعوة يف كّل جمال من جمالتها، 
ويف خمتلف ميادينها وم�ساركاتها يف م�ستقبلها القريب والبعيد، كما يو�سي 
الكليات ال�سرعية املتخ�س�سة، وخا�سة كليات ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 
باإعطاء مزيد من الدرا�سات ل�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له،  والدعوة، 
واحلاجة  املقررة،  واملواد  والبحوث،  والدرو�ش،  املحا�سرات،  خالل  من 
امل�ستقبل  )ا�ست�سراف  بـ:  تعني  درا�سية  مادة  تقرير  اإىل  ما�ّسة؛  نظري  يف 

والتخطيط له وحاجة الدعوة والداعية اإليه(.
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امل�صادر واملراجع
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P

املقدمة

�أنف�سنا،  باهلل من �سرور  �إن �حلمد هلل نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ 
و�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال 

�إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممد� عبده ور�سوله وبعد،
للعن�سر  �الأمثل  �ال�ستخد�م  باخت�سار،  تعني  �لب�سرية،  �ملو�رد  �إد�رة  فاإن 
وخرب�ته  وقدر�ته  �لعن�سر  هذ�  كفاءة  مدى  على  و�ملتوقف  �ملتوفر،  �لب�سري 
ه �هلل �سبحانه وتعاىل من بني  وحما�سه للعمل؛ فاالإن�سان هذ� �ملخلوق �لذي خ�سّ
يعّد  �الأر�ض  بالتكرمي، و�لتف�سيل، و�لتبجيل، وجعله خليفة يف  �ملخلوقات  �سائر 
��ستثمار� �أمثل لتحقيق عبادة �هلل عز وجل، وتعمري �الأر�ض؛ �إذ� �أح�سّنا ��ستغالله، 
و�الأ�س�ض  �ملبادئ،  بو�سع  �الإد�رة،  علماء  �هتم  �أجل ذلك  من  قدر�ته.  وتوظيف 
�الأعمال  �إد�رة  يف  �لب�سري  �لعن�سر  من  �لق�سوى  �ال�ستفادة  على  ت�ساعد  �لتي 
و�لتدريب،  و�الختيار،  �لتخطيط،  من  تبد�أ  �لتي  �الأ�س�ض  هذه  و�ملوؤ�س�سات، 

و�حلو�فز، و�لتقييم، وكل ما له �سلة بالعن�سر �لب�سري)1). 
ونحن ن�سهد �ليوم �هتماما متز�يد� من �ملجتمع �لدويل، بالعن�سر �لب�سري، 
لكونه عاماًل فّعااًل يف �إد�رة �لتنمية، و�الإنتاج على خمتلف �مل�ستويات، كما ن�سهد 
�أمو�ال طائلة ت�سرف، ودور�ت تدريبية تقام هنا وهناك، من �أجل �ال�ستثمار �الأمثل 
لهذ� �لعن�سر، ومن �أجل دفع م�سار �لتنمية؛ فها هي ماليزيا مثال، بف�سل �هتمامها 
بالفرد، تنتقل من دولة زر�عية، بد�ئية، �إىل دولة متقدمة، حتتل �ملرتبة �لتا�سعة عامليا 
بني �لدول �مل�سدرة للتقنية �لعالية، وذلك مبعدل منو �سنوي يناهز 8%، وقد بلغ 

ويكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة، �ض 1، 01:54، 21 �أغ�سط�ض 2010. بت�سرف غري ي�سري.  -1
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�لناجت �لقومي �خلام للفرد فيها �سنة 2003 حو�يل 3400 دوالر �أمريكي)1)، وبلغ 
حاليا نحو 7 �آالف دوالر، وت�سعى �حلكومة �إىل زيادته �إىل 15 �ألف دوالر بحلول 

عام 2020 )2). 
و�لتخطيط  �ال�ست�سر�ف  مبو�سوع  �خلام�سة،  �لعلمية  �لندوة  علينا  وتطل 
�مل�ستقبلي يف �ل�سنة �لنبوية، �لذي �أر�ه يتعلق مبا ذكرته �سابقا �إىل حد كبري؛ ذلك 
الأين وقفت يف كتب �ل�سرية �مل�سطفوية، وكتب �ل�سنة �ملحمدية، على حمطات 
كثرية، وتوجيهات جليلة، يتبني لنا من خاللها، منهج �لنبي  يف �هتمامه بالعن�سر 
و��ستثمار  �لقدر�ت،  وتوجيه  و�الإجازة،  و�لتعليم،  �لرتبية،  حيث  من  �لب�سري؛ 

�لطاقات، وتنمية �مللكات، وتر�سيد �ملهار�ت...�لخ.
فما �لذي دفع �لنبي  يف بد�ية �لدعوة �ل�سرية، �إىل �ختيار د�ر �الأرقم بن 
تقع على  �ل�سحابة؟ هل الأنها  �الأرقم ر�سي �هلل عنه)3)، دون غريها من دور  �أبي 
�ل�سفا، كما جاء يف كتب �ل�سرية، �أم الأن �حلجيج يرتددون على هذه �ملنطقة يف 
مو��سم �حلج و�لعمرة، فيمر من بينهم �ل�سحابة، دون �أن يلتفت �أحد من �مل�سركني 

الأمرهم؟ �أم الأنها تقع يف مو�سع ��سرت�تيجي، يتنا�سب مع بد�يات �لدعوة؟ 
وما �لذي جعل �لنبي  يكلف عليا ر�سي �هلل عنه، دون غريه من �ل�سحابة 

�ملرجع �ل�سابق.  -1
مقتب�ض من مقال »ماليزيا ت�سعى جاهدة ال�ستعادة عقولها �ملهاجرة، �ملن�سور بتاريخ: 2010/10/04،   -2
�ض1، يف حني �أن متو�سط �لفرد يف �سنغافورة يدور حول 37 �ألف دوالر، ويقول نائب رئي�ض وزر�ء 
منو  معدل  حتقيق  �إىل  بحاجة  ماليزيا  »�إن  يا�سني:  �لدين  حمي  �ل�سيد  �لعايل،  �لتعليم  ووزير  ماليزيا، 
�قت�سادي �سنوي بن�سبة 6% خالل ع�سر �سنو�ت �ملقبلة، لتحقيق هدفها لعام 2020، وي�سيف: �إن وجود 

قوة عاملة متتلك �ملهار�ت �ملنا�سبة هو �سرط م�سبق.
ينظر: �الأنو�ر �لكا�سفة يف �سرية �لنبي �ملختار، �سليمان بن حممد �للهيميد، 21/1، و�نظر غري ماأمور   -3
  �لنبي  �ملالمح من منهج  بع�ض  منه  ن�ست�سف  �ملباركفوري، وهو يحلل حتليال ح�سنا،  �لرحمن  �سفي 
يف هذ� �الختيار قال: »كانت هذه �لد�ر يف �أ�سل �ل�سفا، بعيدة عن �أعني �لطغاة وجمال�سهم، فاختارها 
ر�سول �هلل  ليجتمع فيها بامل�سلمني �سر�، فيتلو عليهم �آيات �هلل، ويزكيهم، ويعلمهم �لكتاب و�حلكمة، 
وليوؤدي �مل�سلمون عبادتهم و�أعمالهم، ويتلقو� ما �أنزل �هلل على ر�سوله، وهم يف �أمن و�سالم، وليدخل 

من يدخل يف �الإ�سالم، وال يعلم به �لطغاة من �أ�سحاب �ل�سطوة و�لنقمة«، �لرحيق �ملختوم، �ض 97.
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�إىل  �لود�ئع و�الأمانات، عند هجرته من مكة  لينام على فر��سه)1)، ثم يوؤدي عنه 
�ملدينة ؟ وما �لذي جعله يكلف بالال)2) لالأذ�ن، دون غريه من �ملوؤمنني ممن كان 
يتمتع ب�سوت ندي؟ وما �لذي جعله يكلف م�سعب بن عمري ر�سي �هلل عنه)3)، 
دون غريه من �ل�سحابة، للقيام مبهمة �لدعوة يف �ملدينة قبل �لهجرة؟ وما �لذي 
جعله يختار �ل�سفر�ء �لذين �أر�سلهم لتبليغ �لدعوة �إىل �مللوك و�الأمر�ء، هم دون 
غريهم من �ل�سحابة؟ وما �لذي دفعه �إىل تاأمري فالن دون فالن يف هذه �لغزوة 
 لي�ستعمله، ف�سرب بيده  �أبو ذر ر�سي �هلل عنه �إىل �لنبي  �أو تلك؟ �أمل يتقدم 
على منكبه ثم قال له: »يا �أبا ذر، �إنك �سعيف، و�إنها �أمانة، و�إنها يوم �لقيامة خزي 

وند�مة، �إال من �أخذها بحقها، و�أدى �لذي عليه فيها«)4).
�لندوة،  �مل�ساركة يف هذه  �إىل  �أميل  �لت�ساوؤالت، جعلتني  هذه وغريها من 
�إن �ساء �هلل تعاىل، مبو�سوع، �أحاول فيه �إبر�ز مالمح من منهج �لنبي  يف توجيه 
ببع�ض  �الأمثلة  �سرب  خالل  من  �لفردية،  �لقدر�ت  و��ستثمار  �لب�سرية،  �لطاقات 
�لنماذج من �أ�سبال �ل�سحابة خا�سة، ومن بني �الأ�سباب �لتي دفعتني �إىل �لكتابة 

يف هذ� �ملو�سوع �أي�سا:
ينظر: �سرية �بن كثري، 239/2.  -1

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   روى �لبخاري يف مو�قيت �ل�سالة، باب بدء �الأذ�ن، وقوله عز وجل:   -2
پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ �ملائدة: 58، 77/2، ويف باب �الأذ�ن مثنى مثنى، 83/2، من 
�أن ي�سفع �الأذ�ن و�أن  �أن�ض قال: ذكرو� �لنار و�لناقو�ض، فذكرو� �ليهود و�لن�سارى، فاأمر بالل  حديث 
يوتر �الإقامة. و له �ساهد فيما رو�ه �لن�سائي من حديث �أبي حمذورة قال: ملا خرج ر�سول �هلل  من 
حنني، خرجت عا�سر ع�سرة من �أهل مكة نطلبهم، ف�سمعناهم يوؤذنون بال�سالة، فقمنا نوؤذن لن�ستهزئ 
بهم، فقال ر�سول �هلل : »قد �سمعت يف هوؤالء تاأذين �إن�سان ح�سن �ل�سوت، فاأر�سل �إلينا، فاأذنّا رجل 
رجل، وكنت �آخرهم فقال حني �أذنت: تعال، فاأجل�سني بني يديه، فم�سح على نا�سيتي، فربك علي ثالث 
مر�ت، ثم قال: �ذهب فاأذن عند �لبيت �حلر�م...�حلديث، كتاب �الأذ�ن، باب �الأذ�ن يف �ل�سفر، 7/2، 
قال �ملباركفوري يف �لتحفة، 481/1، يف �سرح قوله )و�أمد �سوتا منك): »وفيه دليل على �تخاذ �ملوؤذن 
رفيع �ل�سوت، وجهريه«. �إن �لق�سد من ذكر هذه �لن�سو�ض، هو �لتدبر، و�لتمعن يف فعل ر�سول �هلل 

 وهو يختار �لكفاء�ت، ويوجهها �إىل ما يتنا�سب مع مهار�تها، وهو عني �ال�ست�سر�ف، وبعد �لنظر.
�سعيد رم�سان  �ل�سرية، حممد  فقه  و  �ملباركفوري، �ض 138،  �لرحمن  �ملختوم، �سفي  �لرحيق  ينظر:   -3

�لبوطي، �ض 117.
رو�ه م�سلم يف �الإمارة، باب كر�هة �الإمارة بغري �سرورة، �ض 732.  -4
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منهج �لنبي  يف توجيه �الأمة �إىل �الأخذ باأ�سباب �لتقدم و�لرقي.   -
بعد �لنظر �لذي كان يتمتع به ر�سول �هلل  وهو �ملوؤيد بالوحي، يف �ختيار    -

�لكفاء�ت، وتوجيه �لطاقات �إىل ما يتنا�سب مع قدر�تها.
هذ�  يف  و�مل�ستقبلية،  �الإ�سرت�تيجية،  �لدر��سات  يف  �ال�ست�سر�ف  �أهمية    -
�لع�سر؛ ونحن نعي�ض يف عامل تت�سارع فيه �الأحد�ث، تقت�سي فل�سفة �لنجاح 

فيه حتديد �الأهد�ف، و�ل�سعي بخطى مدرو�سة نحو حتقيقها.
يف  �لنظر  وحماولتي  �لب�سرية،  �ملو�رد  �إد�رة  بعلم  �ليوم  ي�سمى  ما  ظهور    -

�أ�سوله يف مدر�سة �لنبوة. 
دفع  �أجل  من  �مل�ستقبلي،  بالتخطيط  �ليوم،  �لعامل  يف  كثرية  دول  ��ستعانة    -

م�سار�ت �لتنمية، و�لنظر يف �أ�سوله يف منهج �لنبوة.
حدود البحث: �إن �ملتتبع منهج �لنبي  من خالل قر�ءة متاأنية يف كتب �لرو�ية، 
يتعلق  فيما  �أمام منهج كامل متكامل،  نف�سه  �ل�سريفة، يجد  �لنبوية  �ل�سرية  وكتب 
و��ستثمار  �لكفاء�ت،  باختيار  يخت�ض  فيما  �مل�ستقبلي؛  و�لتخطيط  باال�ست�سر�ف، 
�لطاقات، وتوجيه �لقدر�ت، وتر�سيد �ملهار�ت، وغريها، مما ال ي�ستطيع هذ� �لبحث 
�أ�سبال  على  بالرتكيز  �لنماذج،  بع�ض  ذكر  على  �أقت�سر  �سوف  لهذ�  �إيفاءه حقه، 
وتاريخ  �لب�سرية،  �ملو�رد  باإد�رة  �لتعريف  بعد  خا�سة،  عنهم  �هلل  ر�سي  �ل�سحابة 

ظهوره، و�أهميته.
�سعوبات البحث واجلديد فيه: لعل �أهم �سعوبة و�جهتني يف هذ� �لبحث، هي 
ندرة �ملر�جع؛ �إذ مل �أقف يف حدود �إطالعي على من كتب يف مو�سوع عالقة 
 يف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل، وبيان منهجه يف  �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية مبنهج �لنبي 
ومكافاأتها؛  وتوجيهها،  وتدريبها،  �لب�سرية،  �ملو�رد  و��ستثمار  �لكفاء�ت،  �ختيار 
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مع  �لرت�جم،  وكتب  �ل�سرية،  وكتب  �ل�سنة،  كتب  فيه،  م�سادري  كانت  ولهذ� 
�ال�ستفادة مما كتب يف �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية، وهو كثري، ثم �الجتهاد يف �لتن�سيق، 
و�لتحليل، و�لربط، و�ال�ستنتاج؛ فاجلديد يف هذ� �ملو�سوع، يكمن يف حماولة 
بيان منهج �لنبي  يف �سناعة �لرجال، و�ختيار �لكفاء�ت، وتعليمها...�لخ، ويف 
�إىل  بها  و�لعودة  �الأمة،  �إحياء  به يف  و�القتد�ء  �ملنهج،  هذ�  من  �ال�ستفادة  كيفية 
باأن  الإمياين  �ل�سريفة؛  �لنبوية  و�ل�سنة  بالقر�آن  �لتم�سك  خالل  من  �ل�سليم،  �مل�سار 
�آخر هذه �الأمة لن ي�سلح �إاّل مبا �سلح به �أولها)1)، ولقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: 

»عليكم ب�سنتي و�سنة �خللفاء �لر��سدين �ملهديني، ع�سو� عليها بالنو�جذ«)2).
منها،  �أقرتب  �أو  �لبحث،  هذ�  كتابة  من  �ملن�سودة  �الأهد�ف  �أحقق  وحتى 

ق�سمته �إىل مبحثني:
�ملبحث �الأول: �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية من حيث: تعريفها، وتاريخ ظهورها،    -
و�أهميتها. ومل �أتو�سع فيه، الأن �لبحث يهدف �إىل �إبر�ز �جلو�نب �ال�ست�سر�فية 
فيما    �لنبي  ومنهج  �لب�سرية،  �ملو�رد  باإد�رة  يتعلق  فيما  �لنبوية  �ل�سنة  يف 

يتعلق ببناء �لرجال، وت�سيري �لكفاء�ت، وتوجيهها، وتر�سيدها.
��ست�سر�ف  نحو  منهج  �لنبوية  �ل�سنة  يف  �لب�سرية  �ملو�رد  �لثاين:  �ملبحث    -

�مل�ستقبل، وق�سمته �إىل �لعنا�سر �الآتية:
1- �سنع �لكفاء�ت يف �ملدر�سة �لنبوية.  
2- تعليم �لكفاء�ت يف �ملدر�سة �لنبوية.  

3- توجيه �لقدر�ت، وتر�سيد �لكفاء�ت يف �ملدر�سة �لنبوية.  
قول ماأثور عن �الإمام مالك بن �أن�ض رحمه �هلل، ذكره �بن عبد �لرب يف �لتمهيد، 10/23.  -1

طرف من حديث رو�ه �لرتمذي يف �لعلم، باب �الأخذ بال�سنة و�جتناب �لبدع، من طريق �لعربا�ض بن   -2
�سارية ر�سي �هلل عنه، وقال: »هذ� حديث ح�سن �سحيح«، 44/5.
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4- �ختيار �لقياد�ت يف �ملدر�سة �لنبوية.  
5- حتفيز �لكفاء�ت يف �ملدر�سة �لنبوية  

املبحث الأول: اإدارة املوارد الب�سرية.
املطلب الأول: تعريفها يف امل�سطلح.

فت �ملو�رد �لب�سرية بتعريفات كثرية، ومتنوعة، تتفق يف نظري، يف �أنها  ُعرِّ
عبارة عن جملة من �الإجر�ء�ت، و�لتد�بري �مل�ساعدة على تنظيم �الأفر�د، للح�سول 
لقدر�تهم،  �الأمثل  و�ال�ستغالل  �لب�سرية،  �لكفاء�ت  من  ممكنة  فائدة  �أق�سى  على 
و�لتدريب،  و�لتعيني،  و�الختيار،  و�ال�ستقطاب،  �لتخطيط،  وظائف  خالل  من 

و�لتقومي، و�حلو�فز �ملادية و�ملعنوية)1). 
�ملو�هب،  ميتلكون  �لذين  �الأفر�د  وتنمية  »�إنها جذب  بقوله:  �خلز�مي  عرفها 
وذهب  ومعقدة«)2)،  متغرية  بيئة  يف  تتناف�ض  لكي  لل�سركات،  �لالزمني  و�خليال 
وتعيينهم،  و�ختيارهم،  �لعاملني،  �جتذ�ب  فن  »هي  �لقول:  �إىل  و�آخرون  �لنمر 
�ملالئمة من حيث  �لتنظيمية  �لظروف  وتهيئة  مهار�تهم،  وتطوير  قدر�تهم،  وتنمية 
�لكّم، و�لكيف، ال�ستخر�ج �أف�سل ما فيهم من طاقات، وت�سجيعهم على بذل �أكرب 

قدر ممكن من �جلهد و�لعطاء«)3).
املطلب الثاين: نبذة تاريخية عن اإدارة املوارد الب�سرية.

ترجع بد�يات �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �إىل �لقرن �لثامن ع�سر، عندما فكر بع�ض 
�حلرفيني يف ت�سكيل نوع من �لنقابات، مطالبني بتح�سني ظروف عملهم، خا�سة مع 
بد�ية ظهور �لثورة �ل�سناعية يف �أوربا، �لتي �ساهمت يف �إظهار �حلاجة �إىل وجود 

وكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة، �ض 2.  -1
�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �إىل �أين �لتحديات �لتجارب و�لتطلعات، �ض 17.  -2

�الإد�رة �لعامة، �الأ�س�ض و�لوظائف، �لنمر �سعود و�آخرون، �ض 246.  -3
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�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �مل�سانع و�ملن�ساآت. 
ويف �حلرب �لعاملية �الأوىل، ظهرت �حلاجة ما�سة �إىل ��ستخد�م طرق جديدة 
باملو�رد  تعنى  م�ستقلة  �أق�سام  بعد ذلك  �أن�سئت  ثم  تعيينهم،  قبل  �ملوظفني  الختيار 
�لب�سرية، وبعد �حلرب �لعاملية �لثانية، �ت�سع نطاق �الأعمال �لتي تقوم بها �إد�رة �ملو�رد 
لتحفيزهم،  بر�مج  �لعاملني، وتنميتهم، وو�سعت  تدريب  �لب�سرية؛ حيث �سملت 

وتر�سيد �لعالقات �الإن�سانية فيما بينهم وبني �الإد�ر�ت �لتي يعملون حل�سابها)1).
املطلب الثالث: اأهمية اإدارة املوارد الب�سرية.

تعد �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �لعامل �ليوم، �أهم عنا�سر �لعملية �الإنتاجية؛ فال 
بد من توفر �لكفاء�ت �جليدة، و�لقادرة على �الأد�ء، و�لعطاء �ملتميز، لذلك ميكن 
�ملوظفني،  )زيادة عدد  فقط  �الأفقي  بالتو�سع  يكون  ال  �الإنتاج  تو�سع  �إن  �لقول: 
مكمل  هو  لالإنتاج  �لعمودي  �لتو�سع  بل  و�ملعد�ت)،  �الآالت  من  عالية  وتقنية 
للتو�سع �الأفقي؛ وذلك برفع م�ستوى �لكفاءة �الإنتاجية، عن طريق توفري �ملو�رد 

�لب�سرية �لقابلة لعمليات �لتاأهيل و�لتدريب)2).
مما �سبق ذكره باقت�ساب، ومن خالل قر�ءتي بع�ض ما كتب حول �إد�رة �ملو�رد 
�لب�سرية من حيث: تعريفها، وتاريخ ظهورها، و�أهميتها، وخ�سائ�سها، وغري ذلك، 

�أخل�ض �إىل ت�سجيل نتيجتني مهمتني:
�أهمية  �كت�ساف  هو  �لب�سرية،  �ملو�رد  �إد�رة  �أبرزت  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �إن    -1

�لعن�سر �لب�سري يف دفع �لتنمية.
�أو�خر  يف  ومتطور،  وملح،  بارز،  ب�سكل  ظهرت  �لب�سرية  �ملو�رد  �إد�رة  �إن    -2

�لقرن �ملا�سي، نتيجة ملا �أفرزته �لثورة �ل�سناعية، وظهور �لنقابات �لعمالية.
حاولت �الخت�سار و�القت�ساب قدر �الإمكان، وينظر تف�سيل ذلك: ويكيبيديا، �ض 12 �إىل 16.  -1

ويكيبيديا، �ض 22.  -2
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و�الأ�سئلة �لتي ميكن طرحها بناء على ذلك هي: كيف كانت �أوربا تتعامل مع 
�لعن�سر �لب�سري قبل هذه �لفرتة؟ وكيف كانت ت�ستفيد من �لكفاء�ت �لب�سرية قبل 
ذلك؟ �أمل ينعم �لعامل يف ظل حكم �الإ�سالم يف هذه �الأثناء، بالعد�لة، و�حلرية، 
و�لتقدم �لعلمي يف �ستى ميادين �حلياة: �لفكرية، و�الأدبية، و�لطبية، و�ل�سرعية، 
و�ل�سيا�سية، و�الجتماعية، و�القت�سادية؟ �أال يرجع �ل�سبب يف ذلك �إىل �القتد�ء 
�لكفاء�ت،  �ختيار  وح�سن  و�لتوجيه،  و�لرتبية،  �لتعليم،  يف    �لنبي  مبنهج 

و�لقياد�ت؟
�أر�ه، و�أ�سمعه، و�أقر�أه من �هتمام �لدول،  هذه �لت�ساوؤالت وغريها، مع ما 
و�الأفر�د، و�جلماعات، باإد�رة �ملو�رد �لب�سرية، يف دفع م�سار�ت �لتنمية، ومع ما 
�أعلمه من �أن ر�سول �هلل  مل يدخر و�سعا، منذ �أول حلظة نزل �لوحي عليه فيها، 
�إىل �أن �نتقلت روحه �لطاهرة، �لزكية فيها �إىل �لرفيق �الأعلى، لبناء �لرجال، ليقينه 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وهو �ملوؤيد بالوحي �الإلهي، باأنهم �أمل �الأمة، و�سّر نه�ستها.
فهل ميكننا �لقول: �إن فن �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية ال يدر�ض حقيقة �إال يف �ملدر�سة 
حممد ؟ وما هو منهج �لنبي  يف �لتعامل مع �لعن�سر �لب�سري يف بناء �الأمة؟ 
باال�ست�سر�ف  يتعلق  فيما  �لب�سرية،  �ملو�رد  باإد�رة  �مل�ساألة  ميكننا ربط هذه  وكيف 

و�لتخطيط �مل�ستقبلي يف �ل�سنة �لنبوية؟
ا�ست�سراف  نحو  منهج  النبوية  ال�سنة  يف  الب�سرية  املوارد  الثاين:  املبحث 

امل�ستقبل.
�إذ� كانت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية تعنى باحل�سول على �أق�سى فائدة ممكنة من 
تتبعي  �لب�سرية، و�ال�ستغالل �الأمثل لقدر�تهم، فقد تبني يل من خالل  �لكفاء�ت 
�هتمت  �ملحمدية،  �ملدر�سة  �أن  �مل�سطفوية،  �ل�سنة  وكتب  �لنبوية،  �ل�سرية  لفقه 
�لفردية  �مللكات  وتنمية  �لقدر�ت،  وتر�سيد  �لكفاء�ت،  وبرتبية  �لرجال،  ب�سناعة 
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و�جلماعية، وتهذيب �لقيم �خللقية، وغر�ض �ملبادئ �لروحية. 
من  �لطائلة،  �الأرباح  حتقيق  �إىل  تهدف  �لب�سرية،  �ملو�رد  �إد�رة  كانت  و�إذ� 
�ملحمدية  �ملدر�سة  فاإن  �لتنمية،  م�سار�ت  ودفع  �لفردية،  �لطاقات  ��ستثمار  خالل 
تهدف �إىل بناء �الأمة �الأبدية، ذ�ت �الأ�س�ض �الأخالقية، و�لقيم �الإن�سانية؛ فاحلكمة، 
وتبليغ  هدفه،  لتحقيق    منهجه  يف  �ملتينة  �لركائز  كانت  و�لتعليم،  و�لتزكية، 
ر�سالته، و�أد�ء �أمانته، ولعل �لعنا�سر �لتي �ساأتكلم عنها فيما ياأتي، تك�سف لنا حقيقة 

ذلك:
املطلب الأول: �سنع الكفاءات يف املدر�سة النبوية.

�ل�سرية،  �ملرحلة  �ملحمدية، يف  �لدعوة  �إعد�د رجال   يف  �هلل  بد�أ ر�سول 
ويعلمهم  �أ�سحابه،  مع  �لقر�آن  فيه  يتد�ر�ض  �سريا  مقر�  �الأرقم،  د�ر  �ختار  عندما 
هذه  يف  �الأرقم  لد�ر  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �ختياره  �أن  �سك  من  وما  �حلكمة، 
وتاأهيل  �إعد�د،  يف  �لعظيم  �لقائد  هذ�  �إ�سرت�تيجية  عن  تف�سح  حكم  فيه  �ملرحلة، 
�لد�ر  هذه  موقع  »�أن  ذلك:  من  �خلالدة؛  �لدعوة  هذه  �سوؤون  وت�سيري  �لرجال، 
  �هلل  ر�سول  فاختارها  وجمال�سهم،  �لطغاة  �أعني  عن  بعيدة  �ل�سفا،  �أ�سل  يف 
�آيات �هلل، ويزكيهم، ويعلمهم �لكتاب  بامل�سلمني �سر�، فيتلو عليهم  ليجتمع فيها 
و�حلكمة، وليوؤدي �مل�سلمون عبادتهم و�أعمالهم، ويتلقو� ما �أنزل �هلل على ر�سوله، 
�لطغاة من  به  يعلم  �الإ�سالم، وال  يدخل يف  �أمن و�سالم، وليدخل من  وهم يف 
هذه  يف  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  جهوده  فكانت  و�لنقمة«)1).  �ل�سطوة  �أ�سحاب 

�لرحيق �ملختوم، �ض 97، و�أ�ساف �سليمان �للهيميد يف ن�ض ن�سبه �إىل �ملباركفوري، ومل �أقف عليه،   -1
بع�ض �ال�سرت�تيجيات �ملهمة فيما يتعلق باختياره عليه �ل�سالة و�ل�سالم، د�ر �الأرقم دون غريها من منازل 
�ل�سحابة يف هذه �لفرتة �ل�سرية قال: "الأن �الأرقم مل يكن معروفا باإ�سالمه، والأنه من بني خمزوم �لتي 
حتمل لو�ء �لتناف�ض و�حلرب �سد بني ها�سم؛ �إذ ي�ستبعد �أن يختفي ر�سول �هلل  يف قلب �لعدو، والأنه 
�أنه يف هذه �حلال، تن�سرف �الأذهان �إىل منازل كبار  �إذ  �أ�سلم يف حدود 16 �سنة؛  فتى �سغري�، عندما 

�ل�سحابة«، �الأنو�ر يف �سرية �لنبي �ملختار، 21/1.
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تبد�أ مرحلة  �لفرتة، بد�ية متميزة ل�سنع �لرجال يف �ملدر�سة �ملحمدية؛ حيث مل 
�لدعوة �جلهرية، �إال وقد �آمن بدين حممد  حو�يل �أربعني رجال. والأن دعوته 
مبعوث  والأنه  قوم،  دون  بقوم  خا�سة  وال  �آنية،  لي�ست  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه 
لبناء �الأمة  �لتد�بري، و�الإجر�ء�ت،   جمموعة من  �تبع ر�سول �هلل  للنا�ض كافة، 
�أهم مالمح  �لبالد، وتركو� �الأجماد، من  �لذين فتحو�  �لرجال  �خلالدة، و�سناعة 

هذه �لتد�بري و�الإجر�ء�ت: 
من  �أ�سنافا    �هلل  ر�سول  �سحابة  عانى  بالن�سر:  والوعد  بال�سرب  التحلي  اأ- 
�لعذ�ب، مل تثنهم عن عبادة �هلل تعاىل، وتوحيده، وما بّدلو� تبديال؛ كان ر�سول 
�هلل  �أثناء ذلك، يعلمهم �ل�سرب، ويعدهم بالن�سر، فعن خباب بن �الأرت قال: 
�سكونا �إىل ر�سول �هلل  وهو متو�سد بردة له يف ظل �لكعبة، قلنا له: �أال ت�ستن�سر 
لنا، �أال تدعو �هلل لنا؟ قال: »كان �لرجل فيمن قبلكم، يحفر له يف �الأر�ض، فيجعل 
فيه، فيجاء باملن�سار فيو�سع على ر�أ�سه، في�سق �ثنتني، وما ي�سده ذلك عن دينه، 
ي�سده ذلك عن  �أو ع�سب، وما  ما دون حلمه من عظم  باأم�ساط �حلديد  ومي�سط 
ال  ح�سرموت  �إىل  �سنعاء  من  �لر�كب  ي�سري  حتى  �الأمر  هذ�  ليتمن  و�هلل  دينه، 

يخاف �إال �هلل«)1).
ولئن كان هذ� �حلديث وغريه ي�سور لل�سحابة معاناة من كان قبلهم من �الأمم 
�حلق،  ون�سرة  �لتوحيد،  دعوة  �سبيل  يف  �الإيذ�ء  على  �سربهم  و�سدة  �ملوؤمنة، 
�الأمة؛ حيث  مب�ستقبل هذه  ��ست�سر�فا  فيه  فاإن  وتثبيتهم،  مو��ساتهم،  ي�سهم يف  مما 
للدولة  �جلغر�فية  �لرقعة  بات�ساع  �مل�ست�سعفة،  �لفئة  هذه    �هلل  ر�سول  فيه  يب�سر 

�الإ�سالمية، كما يدفعهم �إىل عقد �آمال لتحقيق طموحات م�ستقبلية.
ثم �إن �لر�سول �الأكرم عليه �ل�سالة و�ل�سالم، مل يكن يدعو �أ�سحابه و�أمته من 

رو�ه �لبخاري يف �ملناقب، باب عالمات �لنبوة يف �الإ�سالم، 619/6.  -1
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بعدهم �إىل �لتحلي بهذ� �خللق �لرفيع، ويدع نف�سه؛ �إذ كان عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
مثاال يحتذى، يف �ل�سرب على �الأذى، يف �سبيل �أد�ء �أمانته، وتبليغ ر�سالته، فعّلم 
�أ�سحابه، و�أمته )�إىل قيام �ل�ساعة) �أن �ل�سرب، وتكر�ر �ملحاولة تلو �الأخرى، �سبيل 
الأد�ء �لر�سالة، فكان يكرر �لدعوة �ل�سنة، و�ل�سنتني، وثالثا، وع�سر�، وع�سرين، 
ح�ساره  فكان  ودعوته؛  نف�سه  لعر�ض  و�لفر�ض،  و�ملو��سم،  �الأ�سو�ق،  وي�ستغل 
وع�سريته ب�سعاب مكة، وما �نطوت عليه هجرته �إىل �لطائف من �لعذ�ب �لو��سب، 
من �أروع �الأمثلة �لتي �سربها لنا ر�سول �هلل  يف �ل�سرب، وكاأنه بذلك كان يقول 

جلميع �لدعاة من بعده: »��سربو� كما ر�أيتموين �أ�سرب«)1).

�إن �أهم ما ميكننا ��ستخال�سه من منهجه  يف تعليم �أ�سحابه، ومن ثم �أمته،    -
خلق �لتحلي بال�سرب، هو �أن فل�سفة �لنجاح يف حتقيق �لهدف �ملن�سود، ت�ستلزم 
�ل�سعي، وتكر�ر �ملحاولة تلو �الأخرى، دون ف�سل وال ك�سل، وال ملل، مع �الإميان 

بوعد حمقق، وعقد �الآمال يف ن�سر �سيتحقق، ويف م�ستقبل م�سرق.

ب- اأ�سلوب الق�س�ص للتخفيف والعرب: كان ر�سول �هلل يتلو على �سحابته 
ما ينزل عليه من �آيات �لقر�آن �لكرمي يف ق�س�ض �الأنبياء، و�الأمم �ل�سابقة، ما يخفف 
عنهم �آالم �لتعذيب، و�لتنكيل، و�لتقتيل، ويثبتهم على توحيد �هلل عز وجل، وما 
ينتظرهم من جز�ء، وجنات، ون�سر، ويذكرهم بحال �ملوؤمنني، وحال �لكافرين، 
ممن �سبق من �الأمم، ومعاناة �الأنبياء و�لر�سل مع �أقو�مهم...�لخ)2)، كما كان عليه 
من  م�ساهد  لهم  ي�سور  �لقر�آين،  �لق�س�ض  تف�سريه  خالل  من  و�ل�سالم،  �ل�سالة 
�سر�ع �حلق مع �لباطل، كما هو �حلال يف ق�سة �أ�سحاب �الأخدود، وم�ساهد من 
�ل�سرب، و�الإيذ�ء، و�لن�سر، و�لعزة، يف مثل ما جاء يف ق�سة �سيدنا يو�سف مع 

هذه �لعبارة م�ستلة من فقه �ل�سرية، حممد رم�سان �لبوطي، �ض101.  -1
ينظر مثال: �سورة يون�ض، وهود، ويو�سف، و�لكهف، وغريها من �ل�سور �لتي نزلت يف مكة، وما فيها   -2

من ق�س�ض.
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�إخوته، ومع �مللك، وم�ساهد من �سر�ع �لكفر مع �الإميان، كق�سة �لرجل �لذي قتل 
ت�سعا وت�سعني نف�سا، ف�ساأل عن �أعلم �أهل �الأر�ض، فدل على ر�هب...�لخ.

وتوجيه،  و�إر�ساد،  وعظ،  من  يحمله  ما  مع  �لق�س�سي،  �الأ�سلوب  هذ�  من 
ميكننا �قتبا�ض بع�ض �ملالمح �لتي تربز بعد نظره  يف بناء �لرجال:

�الإ�سارة �إىل �الإعد�د �لنف�سي للمخاطبني، وتهيئتهم لبناء �مل�ستقبل.   -
�لتوجيه �إىل �العتبار من �لق�س�ض يف حتقيق �الأهد�ف يف �مل�ستقبل.   -

�لعباد  عبادة  �لب�سرية من  �إخر�ج  �لدعوة هو  �لهدف من  الأن  نظًر�  �لدعاء:    -
�لدعوة  �الأ�سا�ض يف  �الإن�سان هو �ملحور  �لعباد، ونظًر� الأن  �إىل عبادة رب 
�الإ�سالمية، كان ر�سول �هلل  يدعو �هلل �أن يخرج من �أ�سالب �مل�سركني، من 
يعبده ويبلغ دعوته؛ فعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها، �أنها قالت لر�سول �هلل : يا 
ر�سول �هلل، هل �أتى عليك يوم كان �أ�سد من يوم �أحد؟ قال: »لقد لقيت من 
قومك ما لقيت، وكان �أ�سد ما لقيت منهم يوم �لعقبة، �إذ عر�ست نف�سي على 
�بن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم يجبني �إىل ما �أردت، فانطلقت و�أنا مهموم 
على وجهي، فلم �أ�ستفق �إال و �أنا بقرن �لثعالب، فرفعت ر�أ�سي فاإذ� �أنا ب�سحابة 
قد �أظلتني، فنظرت فاإذ� فيها جربيل فناد�ين فقال: �إن �هلل قد �سمع قول قومك 
فيهم،  �سئت  مبا  لتاأمره  �جلبال  ملك  �إليك  بعث  وقد  عليك،  ردو�  وما  لك، 
�سئت،  فيما  فقال: ذلك  يا حممد،  قال:  ثم  ف�سلم علي  �جلبال  فناد�ين ملك 
�إن �سئت �أن �أطبق عليهم �الأخ�سبني. فقال �لنبي :»بل �أرجو �أن يخرج �هلل 
ما  قال:  �سيئا«)1)، وعن جرير  به  ي�سرك  يعبد �هلل وحده ال  �أ�سالبهم من  من 

�إحد�هما  فو�فقت  �ل�سماء،  يف  و�ملالئكة  �آمني،  �أحدكم  قال  �إذ�  باب  �خللق،  بدء  يف  �لبخاري  رو�ه   -1
�الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، 312/6، وم�سلم يف �جلهاد و�ل�سري، باب ما لقي �لنبي  من �أذى 

�مل�سركني، �ض 714.



493

حجبني ر�سول �هلل  منذ �أ�سلمت، وال ر�آين �إال �سحك)1)، وقال: قال يل 
: �أال تريحني من ذي �خلل�سة - وكان بيتا يف خثعم ي�سمى �لكعبة  �لنبي 
�أ�سحاب  وكانو�  �أحم�ض،  من  فار�ض  ومائة  خم�سني  يف  فانطلقت  �ليمانية، 
خيل، وكنت ال �أثبت على �خليل، ف�سرب يف �سدري حتى ر�أيت �أثر �أ�سابعه 
يف �سدري وقال: »�للهم ثبته، و�جعله هاديا مهديا...�حلديث«)2)، وعن �بن 
عبا�ض ر�سي �هلل عنهما قال: »�سمني �لنبي وقال: »�للهم علمه �لكتاب«)3)، 
ودعا ر�سول �هلل  لالأن�سار)4)، ودعا لغفار و�أ�سلم)5)، ودعا الأبي عامر)6)، 
وغريهم كثري، و�أ�سرب مثاال هنا بجامع �الإمام �لرتمذي: عقد فيه كتابا �سماه 
يف  حديثا،  وثالثني  وثالثة  مئة  على  يزيد  ما  فيه  روى  �لدعو�ت«،  »كتاب 
كل  وعلى  �الأوقات،  كل  يف  �لدعاء  وف�سل  �لذكر،  وف�سل  �لدعاء،  ف�سل 
�لرخاء، وعند  �ل�سفر، ويف �حل�سر، عند  �لنهار، يف  �لليل، ويف  حال: يف 
�ل�سد�ئد، عند �ل�سحة، وعند �ملر�ض، عند �الأكل، و�ل�سرب، ويف �لغ�سب، 

ويف �لر�سا...)7).
�إليها  يلجاأ  كان  �لتي  �لد�ئمة  �لو�سائل  من  وجل،  عز  باهلل  �ال�ستعانة  فكانت 
بيد  �الأمر  �أن  يعلمنا،  بذلك  �لرجال، وهو  �مل�سار، وبناء  لت�سحيح    �هلل  ر�سول 
�هلل من قبل ومن بعد، و�أن �لن�سر بيد �هلل، ين�سر من ين�سره، ويثبت من يوّحده، 

رو�ه �لبخاري يف مناقب �الأن�سار، باب ذكر جرير بن عبد �هلل �لبجلي ر�سي �هلل عنه، 131/7.  -1
رو�ه �لبخاري يف �ملغازي، باب غزوة ذي �خلل�سة، و�للفظ له، 8/ 70، وم�سلم يف ف�سائل �ل�سحابة،   -2

باب ف�سائل جرير بن عبد �هلل، �ض 965.
رو�ه �لبخاري يف ف�سائل �ل�سحابة، باب ذكر �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما، 100/7، ويف �لعلم، باب   -3

قول �لنبي : �للهم علمه �لكتاب«، 169/1.
يف حديث رو�ه م�سلم يف ف�سائل �ل�سحابة، باب ف�سائل �الأن�سار، من طريق �لن�سر بن �أن�ض عن زيد بن   -4

�الأرقم عنه  قال: »�للهم �غفر لالأن�سار، والأبناء �الأن�سار، و�أبناء �أبناء �الأن�سار«، �ض 975.
رو�ه م�سلم من طريق عبد �هلل بن �ل�سامت عن �أبي ذر قال: قال : »غفار، غفر �هلل لها، و�أ�سلم �ساملها   -5

�هلل«، �ض 977.
يف حديث طويل رو�ه م�سلم من طريق بريدة عن �أبي بردة يرفعه، �ض 973.  -6

�جلامع، كتاب �لدعو�ت، 455/5 _ 582.  -7
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وفيه ما يدفعنا �إىل �الإميان باأن �لن�سر بيد �هلل، و�أن �مل�ستقبل لدين �هلل، متى ما حققنا 
�سروط �لن�سر، ومت�سكنا بالقر�آن و�ل�سنة، وقد حتقق �لن�سر ل�سيدنا حممد  يف 

فرتة وجيزة من �لزمن، فخرج من �أ�سالب �مل�سركني من �آمن باهلل ربا و�حد�.
ويف جلوئه عليه �ل�سالة و�ل�سالم �إىل �لدعاء عدة �أهد�ف منها:

�لرغبة يف �إميان �لنا�ض بهذ� �لدين. �أ-  
�لرغبة يف ��ستمر�ر هذ� �لدين و�سيادته. ب- 

�لرغبة يف �سناعة كفاء�ت تبّلغ هذ� �لدين، وتهدي �إليه، على �متد�د �لزمان  ت- 
و�ملكان.

�لرجاء و�الأمل �مل�ستمر يف �أن �لن�سر لهذ� �لدين.  ث- 
املطلب الثاين: تعليم الكفاءات يف املدر�سة النبوية.

باب �لعلم، و�لتعليم، و�لتعلم يف �ملدر�سة �لنبوية، باب و��سع، لهذ� �سوف 
�أقت�سر منه على بع�ض �لعنا�سر، مما �أر�ه �ساحلا خلدمة هذ� �لبحث:

اأ - تعليمهم العلم مع العمل:
عليهم  فيتلو  �لعلم؛  مع  �لعمل  �ل�سحابة  يعلم  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  كان 
�الآيات من �لقر�آن �لكرمي، ال يتجاوزونها �إىل غريها، حتى يفقهو� معانيها، ويطبقو� 
يقروؤوننا  كانو�  �لذين  »حدثنا  قال:  �ل�سلمي)1)  �لرحمن  عبد  �أبي  فعن  �أحكامها، 
�لقر�آن، كعثمان بن عفان، وعبد �هلل بن م�سعود، وغريهما، �أنهم كانو� �إذ� تعلمو� 
من �لنبي  ع�سر �آيات، مل يتجاوزوها حتى يتعلمو� ما فيها من �لعلم و�لعمل، 
و�أبو عبد �لرحمن �ل�سلمي، هو عبد �هلل بن حبيب بن ربيعة، من كبار �لتابعني، �سمع من عثمان بن عفان،   -1
و�بن م�سعود، وزيد بن ثابت، وغريهم، �ختلف يف وفاته، فقيل �سنة 72، �أو بني 70 و80، ينظر: طبقات 

�بن �سعد، 119/6، وتهذيب �لتهذيب، �بن حجر، 268/4 _ 269.
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قالو�: فتعلمنا �لقر�آن، و�لعلم، و�لعمل جميعا«)1). 
ثم  و�لليايل،  �الأيام  منه  يتعلمون  و�الأفر�د،  �لوفود،    تاأتيه  كانت  كما 
�لنبي  »�أتينا  قال:  �حلويرث  بن  مالك  فعن  �الإ�سالم،  �أمر  �أقو�مهم  لتبليغ  يعودون 
  ونحن �سببة متقاربون، فاأقمنا عنده ع�سرين يوما و ليلة، وكان ر�سول �هلل 
رحيما رفيقا، فلما ظن �أنا قد ��ستهينا �أهلنا، �أو قد ��ستقنا، �ساألنا عمن تركنا بعدنا، 
فاأخربناه، قال: »�رجعو� �إىل �أهليكم، فاأقيمو� فيهم، وعلموهم، ومروهم، وذكر 
�أ�سياء �أحفظها �أو ال �أحفظها، و�سلو� كما ر�أيتموين �أ�سلي، و�إذ� ح�سرت �ل�سالة، 

فليوؤذن لكم �أحدكم، ثم ليوؤمكم �أكربكم«)2).
ولعل �أهم ما ميكن �قتبا�سه من هذ� �لتوجيه، فيما يتعلق با�ست�سر�ف �مل�ستقبل هو:

وجوب �قرت�ن �لعلم بالعمل، من �أجل بناء �الأفر�د و�الأمم. �أ-  
�أن من بني �الأ�سباب �الأ�سا�سية يف �زدهار �أمة �قر�أ، طلب �لعلم، و�لرحلة يف  ب- 

�سبيله، و�ال�ستفادة من علوم �الأمم �ل�سابقة.
�أن �لعلم مع �الإميان و�لعمل، عو�مل �أ�سا�سية يف �زدهار �الأمم، وعو�مل �أ�سا�سية  ج- 
�أ�سا�سية يف  �أوج �الزدهار و�لرقي؛ وعو�مل  �إىل  يف عودة �الأمة �الإ�سالمية 

دفع عجلة �لتقدم، و�لرقي، و�الزدهار �حل�ساري، و�لثقايف، و�لروحي. 
هذه  عن  تخليها  �إىل  ر�أيي،  يف  �أ�سا�سا،  يعود  �ليوم،  �قر�أ  �أمة  تخلف  �أن  د- 
�لعو�مل �لثالثة، الأن �خلري�ت �ملادية ال تنق�سها، وي�سدق علينا �ليوم ما جاء 
�لعمل عليه، 5/  �لقر�آن مع  تعلم  باب  �لقر�آن،  �مل�سند، 410/5، و�حلاكم يف ف�سائل  �أحمد يف  رو�ه   -1
557، كالهما من طريق عطاء عن �أبي عبد �لرحمن �ل�سلمي، قال �حلاكم: �سحيح �الإ�سناد ومل يخرجاه، 
وتبعه �لذهبي يف �لتلخي�ض، ورو�ه �لطربي يف �لتف�سري، 80/1، وقال �ل�سيخ �أحمد �ساكر معقبا يف 
ذيله: هذ� �إ�سناد �سحيح مت�سل«، وللحديث �ساهد من طريق �الأعم�ض عن �سقيق عن �بن م�سعود، رو�ه 
�لطربي يف �لتف�سري، 80/1، قال �أحمد �ساكر� يف ذيله: »هذ� �إ�سناد �سحيح، ولكنه مرفوع معنى، الأن 

�بن م�سعود �إمنا تعلم �لقر�آن من ر�سول �هلل ، فهو يحكي ما كان يف ذلك �لعهد �لنبوي. 
رو�ه �لبخاري يف �الأذ�ن، باب �الأذ�ن للم�سافر �إذ� كانو� جماعة، و�الإقامة، 111/2.  -2
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تد�عى  تد�عى عليكم كما  �أن  �الأمم  »يو�سك  قال:    �هلل  يف حديث ر�سول 
�أنتم يومئذ  �الأكلة �إىل ق�سعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: »بل 
�ملهابة  عدوكم  �سدور  من  �هلل  ولينزعن  �ل�سيل،  كغثاء  غثاء  ولكنكم  كثري، 
منكم، وليقذفن �هلل يف قلوبكم �لوهن« فقال قائل: يا ر�سول �هلل، وما �لوهن؟ 

قال: »حب �لدنيا وكر�هية �ملوت«)1). 
ب- مراعاة امل�ستوى يف التعليم:

على  �لنا�ض  يخاطب  كان  �أنه  و�لتوجيه،  و�لتعليم  �لرتبية  يف    منهجه  من 
قدر م�ستوياتهم؛ فيتكلم مع �ملتمدن مبا يتالءم مع بيئته، ومع �لبدوي مبا يتالءم مع 
حياته، كما كان يخاطب فيهم �لعو�طف و�مل�ساعر؛ فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه 
قال: جاء رجل من بني فز�رة �إىل �لنبي  فقال: �إن �مر�أتي ولدت غالما �أ�سود، 
فقال �لنبي : »هل لك من �إبل؟« قال: نعم قال: »فما �ألو�نها؟« قال: حمر. قال: 
»هل فيها من �أورق؟« قال: �إن فيها لورقا. قال: »فاأنى �أتاها ذلك؟« قال: ع�سى �أن 
�أمامة  �أبي  وعن  عرق«)2)،  نزعه  يكون  �أن  ع�سى  »وهذ�  قال:  عرق،  نزعه  يكون 
�لباهلي ر�سي �هلل عنه، �أن فتى من قري�ض، �أتى �لنبي  فقال: يا ر�سول �هلل، �إيذن 
يل يف �لزنا، فاأقبل �لقوم عليه وزجروه فقال: مه، مه. فقال: �أدنه. فدنا منه قريبا. 
يحبونه  �لنا�ض  قال: »وال  فد�ك.  �هلل  قال: ال و�هلل، جعلني  الأمك؟«  »�أحتبه  فقال: 
الأمهاتهم« قال: »�أفتحبه البنتك؟« قال: ال و�هلل جعلني �هلل فد�ك. قال: »وال �لنا�ض 
وخالته،  وعمته،  الأخته،  يحبه  كان  �إن    �هلل  ر�سول  �ساأله  ثم  لبناتهم«،  يحبونه 
و�لفتى يقول: ال و�هلل جعلني �هلل فد�ك، و�لنبي  يرد عليه باأن �لنا�ض ال يحبونه 
�أهل �الإ�سالم، 115/3، و�سححه �ل�سيخ �الألباين،  �أبو د�ود يف �ملالحم، باب تد�عي �الأمم على  رو�ه   -1

�سحيح و�سعيف �جلامع �ل�سغري، 213/2، رقم: 8183.
رو�ه �لبخاري يف �لطالق، باب �إذ� عّر�ض بنفي �لولد، 442/9، ويف �حلدود، باب ما جاء يف �لتعري�ض،   -2
175/12، ويف �العت�سام، باب من �سبه �أ�سال معلوما باأ�سل مبني، وقد بني �لنبي  حكمهما ليفهم 
�ل�سائل، 296/13، وم�سلم و�للفظ له، يف �للعان، �ض 578، ورو�ه �أحمد يف �مل�سند، 239/2، رقم: 

7263، ويف 409/2، رقم: 9287.
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لهن، ثم و�سع يده عليه وقال: »�للهم �غفر ذنبه، وطهر قلبه، وح�سن فرجه« قال: 
فلم يكن بعد ذلك �لفتى يلتفت �إىل �سيء)1).

�لرجال،  بتكوين  �ملتعلقة  �مل�سائل  بع�ض  ن�ستخل�ض  �لن�سو�ض  هذه  من 
و�إعد�دهم للم�ستقبل:

��ستعمال �أ�سلوب �الإقناع �لعقلي و�ملنطقي يف مثل هذه �ملو�قف.   -
�لرفق يف �حلو�ر، ويف �الأمر كله.   -

عالج بع�ض �لق�سايا، وحل بع�ض �مل�سائل وفق �ملعطيات �مل�ساحبة لها)2).    -
ج- تعليمهم الإميان مع العلم:

روى جندب بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه قال: » كنا مع ر�سول �هلل  ونحن 
�إميانا«)4)، وعن  به  فازددنا  �لقر�آن،  نتعلم  �أن  قبل  �الإميان  فتعلمنا  فتية حز�ورة)3)، 
�بن عبا�ض ر�سي �هلل عنه قال: كنت خلف ر�سول �هلل  يوما فقال: »يا غالم، �إين 
�أعلمك كلمات: �أحفظ �هلل يحفظك، �أحفظ �هلل جتده جتاهك، �إذ� �ساألت ف�ساأل �هلل، 
و�إذ� ��ستعنت فا�ستعن باهلل، و�علم �أن �الأمة لو �جتمعت على �أن ينفعوك ب�سيء، 
مل ينفعوك �إال ب�سيء قد كتبه �هلل لك، ولو �جتمعو� على �أن ي�سروك ب�سيء، مل 

رو�ه �أحمد يف �مل�سند، 256/5 _ 257، و�لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري، من طريق �سليم بن عامر عن �أبي   -1
�أمامة، 190/8، رقم: 7679، ومن طريق �لقا�سم عن �أبي �أمامة، 217/8، رقم: 7759، وذكره �لهيثمي 
يف جممع �لزو�ئد، وقال: "�إ�سناده ح�سن"، 129/1، وقال حمدي عبد �ملجيد �ل�سلفي، حمقق �ملعجم 

�لكبري للطرب�ين: "رجاله رجال �ل�سحيح"، هام�ض �ملعجم �لكبري، 190/8.
ينظر: تفعيل �لقيم �حل�سارية يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سبل و�ملعوقات د. عبا�ض حمجوب، بحث مقدم بني   -2
يدي �لندوة �لعلمية �لثالثة، �لقيم �حل�سارية يف �ل�سنة �لنبوية، كلية �لدر��سات �الإ�سالمية و�لعربية، دبي، 

�ض 215). 
مادة:  منظور،  �بن  �لعرب،  ل�سان  وقوي،  �سب  قد  �لذي  �لغالم  �لو�و:  بت�سديد  و�حلزّور،  �حلزور،   -3

»حزر«، 855/2.
رو�ه �بن ماجه، يف �الإميان، �ض 2480، قال يف �لزو�ئد: »�إ�سناد هذ� �حلديث �سحيح، رجاله ثقات«،   -4
و�سححه �ل�سيخ �الألباين، ينظر: �سحيح �بن ماجه، 16/1، و �سحيح و�سعيف �سنن �بن ماجه، 133/1.
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ي�سروك �إال ب�سيء قد كتبه �هلل عليك، رفعت �الأقالم وجفت �ل�سحف«)1).
�لفعال  �لعامل  �الإميان هو  �أن  �لوقوف على  �لن�ض، وغريه، يف  ي�سعفنا هذ�    -
يف تكوين رجال �حلا�سر و�مل�ستقبل تكوينا نف�سيا، وتربويا، وخلقيا، من �أجل 
�إن�ساء �لفرد �الأمثل، يف جمتمع �أمثل؛ فانظر �إليه عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وهو 
على  غريه  و�إعد�د  �إعد�ده،  م�ست�سرفا  �لكلمات،  هذه  �لغالم،  هذ�  يعلم 

�متد�د م�ستقبل بعيد.
د- تعليمهم احللم والتي�سري: 

من ذلك ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه، �أن �أعر�بيا بال يف �مل�سجد فثار 
�إليه �لنا�ض ليقعو� به، فقال لهم ر�سول �هلل : »دعوه و�أهريقو� على بوله ذنوبا 
وما  مع�سرين«)2)،  تبعثو�  ومل  مي�سرين  بعثتم  فاإمنا  ماء،  من  �سجال  �أو  ماء،  من 
»�دعو�  فقال:  �ليمن  �إىل  ومعاذ�    �هلل  ر�سول  »بعثني  قال:  مو�سى  �أبو  رو�ه 
�لنا�ض، وب�سر� وال تنفر�، وي�سر� وال تع�سر�...�حلديث«)3)، ويف رو�ية: »ي�سر� 
و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  وقال  تنفر�...�حلديث«)4)،  وال  وتطاوعا،  تع�سر�،  وال 
�ل�سالة  عليه  وقال  غلبه«)5)،  �إال  �أحد  �لدين  ي�ساد  ولن  ي�سر،  �لدين  هذ�  »�إن 
�لن�ساء، و�آكل �للحم،  �أ�سوم و�أفطر، و�أقوم و�أنام، و�أتزوج  و�ل�سالم: »لكني 
قائما  �ل�سالة و�ل�سالم رجال  فلي�ض مني«)6)، ور�أى عليه  �سنتي  فمن رغب عن 

رو�ه �لرتمذي يف �سفة �لقيامة، 667/4، وقال:هذ� حديث ح�سن �سحيح.  -1
رو�ه �لبخاري يف �الأدب، باب قول �لنبي : »ي�سرو� وال تع�سرو�«، 525/10.  -2

رو�ه م�سلم يف �الأ�سربة، باب بيان �أن كل م�سكر خمر، و�أن كل خمر حر�م، �ض 797، و�لبخاري يف   -3
�ملغازي، باب بعث �أبي مو�سى ومعاذ �إىل �ليمن، من طريق �أبي بردة قال: بعث ر�سول �هلل  �أبا مو�سى 

ومعاذ �إىل �ليمن...�حلديث، 60/8.
رو�ه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى، 155/8، و�بن عبد �لرب يف �لتمهيد، 336/3.  -4

رو�ه �لبخاري يف �الإميان، باب �لدين ي�سر، وقول �لنبي : »�أحب �لدين �إىل �هلل �حلنيفية �ل�سمحة«،   -5
.93/1

��ستحباب  باب  �لنكاح،  �لنكاح، 104/9، وم�سلم يف  �لرتغيب يف  باب  �لنكاح،  �لبخاري يف  رو�ه   -6
�لنكاح ملن تاقت نف�سه �إليه، �ض 519.
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يف �ل�سم�ض فقال: »ما هذ�؟« قالو�: هذ� �أبو �إ�سر�ئيل، نذر �أن يقوم يف �ل�سم�ض، 
فليجل�سن ولي�ستظل، وليتكلم،  فقال: »مروه  يتكلم، وي�سوم  ي�ستظل، وال  وال 

وليتم �سومه«)1).
من هذه �لن�سو�ض �لنبوية �ل�سريفة، نقتب�ض من منهجه  يف تعليم �لكفاء�ت 

ما ياأتي:
تعليمه �ل�سحابة، ومن ثم �الأمة، �أن �حللم، و�لرفق، و�لتي�سري، ما كانو� يف �أمر  �أ-  

�إال ز�نوه.
ب- وتوجيههم �إىل �أن �لعنف، و�الإرهاب، و�لغلول ما كانو� يف �سيء �إال �سانوه، 
�لرفق،  يحب  رفيق  �هلل  »�إن  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  لقوله  م�سد�قا  وهذ� 
ويعطي على �لرفق ما ال يعطي على �لعنف، و ما ال يعطي على ما �سو�ه«)2)، 
وقوله لعائ�سة ر�سي �هلل عنها: »�إن �هلل يحب �لرفق يف �الأمر كله«)3)، وقوله: 

»�إن �لرفق ال يكون يف �سيء �إال ز�نه، وال ينزع من �سيء �إال �سانه«)4).
�مل�ستويات،  ومر�عاة  و�لتي�سري،  و�حللم  باملوعظة،  �لتخول  �أن  �إىل  �لتوجيه  ج- 

ي�ساعد يف تدريب �ملهار�ت، وتطوير �لكفاء�ت)5).
�لتوجيه �إىل �أن �لتكاليف و�الأحكام �ل�سرعية، م�سروط، على �متد�د �لزمان  د- 

رو�ه �لبخاري يف �الأميان و�لنذر، باب �لنذر فيما ال ميلك ويف مع�سية، 586/11.  -1
رو�ه م�سلم يف �لرب و�ل�سلة، باب ف�سل �لرفق، �ض 1002.  -2

رو�ه �لبخاري يف �الأدب، باب �لرفق يف �الأمر كله، 449/10..  -3
رو�ه م�سلم يف �لرب و�ل�سلة، باب ف�سل �لرفق، �ض 1003.  -4

و�بتعدت  وتر�جعت خطو�ت كبرية،  تخاذلت،  قد  �أمتنا  فيه  نرى  �لذي  �لوقت  ففي  �الأ�سف،  مع  لكن   -5
م�سافات غري ي�سرية عن هذ� �ملنهج، جند كثري� من �لدول �ملتقدمة �ليوم، ��ستفادت من هذ� �ملنهج يف 
دفع عجلة �لتنمية �القت�سادية، و�ل�سيا�سية، و�لعلمية، �إىل �أن و�سلت �إىل ما هي عليه من تقدم مادي، 
و�إن كانت تفتقر �إىل �جلانب �الإمياين، �لذي ينمي �جلانب �لروحي ويقويه، ويف �ملقابل فاإن �الأمل يف �أمة 
نحو  ثابتة  بخطى  ت�سري  ماليزيا، وهي  مثل  �الإ�سالمية  �لدول  ببع�ض  ون�ستب�سر خري�  قائما،  يظل  �الإ�سالم 

ركب �لتقدم، نتيجة تطبيقها هذ� �ملنهج. 
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و�ملكان، باملمكن من �لعلم، و�لقدرة)1).
املطلب الثالث: توجيه القدرات وتر�سيد الكفاءات يف املدر�سة النبوية:

يف  �أ�سا�سية  يل  بدت  �مل�سائل،  بع�ض  عن  �ملطلب  هذ�  يف  �لكالم  �خرتت 
خدمة هذ� �ملو�سوع هي: �لتوجيه، وت�سويب �خلطاأ، و�ال�ستئمان على �الأ�سر�ر، 

و�لوقوف عند حدود �هلل، و�الإجازة.
اأ- التوجيه: عن زيد بن ثابت ر�سي �هلل عنه قال: �أمرين ر�سول �هلل  فتعلمت 
له كتاب �ليهود، وقال: »�إين و�هلل ما �آمن يهود على كتابي«، فتعلمته، فلم مير �إال 
ن�سف �سهر، حتى حذقته، فكنت �أكتب له �إذ� كتب، و�أقر�أ له �إذ� كتب �إليه«)2)، 
ويف حديث البن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: جمعت �لقر�آن كله يف ليلة، فقال 
�سهر«  فاقر�أه يف  متل  و�أن  �لزمان،  عليك  يطول  �أن  �أخ�سى  »�إين   : �هلل  ر�سول 
دعني  قلت:  ع�سرة«.  يف  »فاقر�أه  و�سبابي.قال:  قوتي  من  �أ�ستمتع  دعني  فقلت: 
�أ�ستمتع من قوتي و�سبابي. قال: »فاقر�أه يف �سبع«. قلت: دعني �أ�ستمتع من قوتي 
و�سبابي، فاأبى)3)، وعن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض ر�سي �هلل عنهما قال: �أخرب 
ر�سول �هلل  �أنه يقول: الأقومّن �لليل و الأ�سومّن �لنهار ما ع�ست، فقال ر�سول 
�هلل : »�آنت �لذي تقول ذلك؟« فقلت له: قد قلته يا ر�سول �هلل. فقال ر�سول �هلل 
: »فاإنك ال ت�ستطيع ذلك، ف�سم و�أفطر، ومن وقم، و�سم من �ل�سهر ثالثة �أيام، 
�أمثالها، وذلك مثل �سيام �لدهر« قال: قلت: فاإين �أطيق �أف�سل  فاإن �حل�سنة بع�سر 
ينظر: جمموعة �لفتاوى، �بن تيمية، قال: »�الأمر و�لنهي، �لذي ي�سميه بع�ض �لعلماء �لتكليف �ل�سرعي،   -1
هو م�سروط باملمكن من �لعلم و�لقدرة؛ فال جتب �ل�سريعة على من ال ميكنه �لعلم، كاملجنون و�لطفل، 

وال جتب على من يعجز كاالأعمى و�الأعرج...«، 200/10.
�الألباين، ح�سن �سحيح،  وقال  �لكتاب، 524/2،  �أهل  رو�ية حديث  باب  �لعلم،  د�ود يف  �أبو  رو�ه   -2
لغة  �الإن�سان  فيها  يتعلم  مدة  �أقل  �أ�سهر  �ستة  تعد  �ليوم،  �الأجنبية  �للغات  تعليم  مناهج  ويف   .695/2
�لقوم، ف�سبحان �هلل، عندما نقارن مدة ن�سف �سهر ب�ستة �أ�سهر، نقف على نوعية �لكفاء�ت يف �ملدر�سة 

�لنبوية، و�ملهار�ت �لتي كانو� يتمتعون بها.
�الألباين،  و�سححه   ،48/1 �لقر�آن،  يقر�أ  �أن  ي�ستحب  كم  يف  باب  �ل�سالة،  �إقامة  يف  ماجه  �بن  رو�ه   -3

�سحيح �سنن �بن ماجه، 225/1.
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من ذلك، قال: »�سم يوما و�أفطر يومني« قال: قلت: فاإين �أطيق �أف�سل من ذلك يا 
�أعدل  ، وهو  د�ود  �سيام  يوما، وذلك  و�أفطر  يوما  »�سم  قال:  �هلل.  ر�سول 
�ل�سيام« قال: قلت: فاإين �أطيق �أف�سل من ذلك، قال ر�سول �هلل: »ال �أف�سل من 
ذلك« قال عبد �هلل بن عمرو ر�سي �هلل عنهما: الأن �أكون قبلت �لثالثة �الأيام �لتي 
�أن�ض بن مالك ر�سي �هلل   �أحب �إيل من �أهلي ومايل)1). وعن  قال ر�سول �هلل 
�هلل  دين  يف  و�أ�سدهم  بكر،  �أبو  باأمتي  �أمتي  »�أرحم  قال:    �هلل  ر�سول  �أن  عنه، 
عمر، و�أ�سدقهم حياء عثمان، و�أقر�أهم لكتاب �هلل �أبي بن كعب، و�أفر�سهم زيد بن 
ثابت، و�أعلمهم باحلالل و�حلر�م معاذ بن جبل، �أال و�إن لكل �أمة �أمني، و�أمني هذه 
�أمتي زيد  »�أفر�ض  �ل�سالة و�ل�سالم:  بن �جلر�ح«)2)، وقال عليه  �أبو عبيدة  �الأمة 
بن ثابت«)3). من هذ� �لتوجيه �لنبوي �ل�سريف، ميكننا �قتبا�ض ما ياأتي فيما يتعلق 

باال�ست�سر�ف و�لتخطيط للم�ستقبل:
بعد نظره عليه �ل�سالة و�ل�سالم، و�متد�ده �إىل �مل�ستقبل �لبعيد يف: معرفة  �أ-  
ميز�ت �ملو�رد �لب�سرية، وتوجيهها �لتوجيه �حل�سن مبا يفيد م�سلحة �الأمة يف 

�حلا�سر و�مل�ستقبل.
ب- يعد تعلم �للغات يف هذ� �لع�سر، و�سيلة �سرورية للتبادل �ملعلوماتي، و�نتقال 

�لتكنولوجيات.

رو�ه �لبخاري يف �ل�سوم، باب �سوم �لدهر، 220/4، وم�سلم يف �ل�سيام و�للفظ له، باب �لنهي عن   -1
�سوم �لدهر، �ض 419.

رو�ه �لرتمذي يف �ملناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، و�أبّي، و�أبي عبيدة بن �جلر�ح   -2
ر�سي �هلل عنهم، 665/5، قال �لرتمذي: »هذ� حديث ح�سن �سحيح«، و�بن ماجه يف ف�سائل �ل�سحابة، 

�ض 2486، و�سححه �الألباين، �سحيح �سنن �بن ماجه، 31/1.
رو�ه �لرتمذي من طريق �أن�ض بن مالك، يف لفظ طويل، وقال: "هذ� حديث ح�سن غريب، ال نعرفه من   -3
حديث قتادة �إال من هذ� �لوجه..."، 664/5، و�حلاكم يف �مل�ستدرك، كتاب �لفر�ئ�ض، وقال: "هذ� 
�لتلخي�ض، 335/4، و�سححه  �لذهبي يف  �ل�سيخني ومل يخرجاه، وتبعه  حديث �سحيح على �سرط 
�ل�سيخ �الألباين يف تذييله على جامع �الإمام �لرتمذي بتحقيق �ل�سيخ �أحمد �ساكر، وذكره �بن عبد �لرب يف 

�ال�ستيعاب، 537/2 _ 540.
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يعد تعلم �للغات من �أ�سا�سيات تبليغ �لدعوة �الإ�سالمية. ج- 
�أن تعّلم لغة قوم، ي�ساعد على �أمن مكرهم، وجتنب �سرهم، و�الطالع على  د- 

علومهم، وجتاربهم، وتاريخهم، وخططهم. 
ب- ت�سويب اخلطاأ: كان ر�سول �هلل  حري�سا على ت�سويب �أخطاء �ل�سحابة، 
وتوجيههم نحو �ل�سلوك �ل�سليم، من ذلك ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه، �أن 
ر�سول �هلل  مّر برجل يبيع طعاما، ف�ساأله كيف تبيع، فاأخربه، فاأوحي �إليه، فاأدخل 
يده، فاإذ� هو مبلل، فقال ر�سول �هلل :« لي�ض منا من غ�ض«)1)، ويف حديث جابر 
ر�سي �هلل عنه، ما يدل على �أنه كان مينعهم من �لفتوى عن غري علم، قال: خرجنا 
يف �سفر، فاأ�ساب رجل منا حجر ف�سجه يف ر�أ�سه، ثم �حتلم، ف�ساأل �أ�سحابه فقال: 
هل جتدون يل رخ�سة يف �لتيمم؟ قالو�: ما جند لك رخ�سة، و�أنت تقدر على �ملاء، 
فاغت�سل، فمات، فلما قدمنا على �لنبي  و�أخرب بذلك قال: »قتلوه، قتلهم �هلل، 
�أال �ساألو� �إذ مل يعلمو�، فاإمنا �سفاء �لعي �ل�سوؤ�ل، �إمنا كان يكفيه �أن يتيمم، ويع�سب 
جرحه بخرقة، ثم مي�سح عليها، ويغ�سل ج�سده«)2)، ويف ق�سة �ل�سحابي �لذي بعثه 
�لنبي  جلمع �ل�سدقات، دليل �آخر يو�سح منهجه يف �لتوجيه، و�لت�سويب، 
فعن �أبي حميد �ل�ساعدي قال: ��ستعمل ر�سول �هلل  رجال من �الأَ�ْسد يقال له �بن 
�لُلْتبية، قال عمرو و�بن �أبي عمر، على �ل�سدقة، فلما قدم قال: »هذ� لكم وهذ� 
�أهدي يل« قال: فقام ر�سول �هلل  على �ملنرب، فحمد �هلل و�أثنى عليه وقال: »ما بال 
عامل �أبعثه فيقول: هذ� لكم وهذ� �أهدي يل، �أفال قعد يف بيت �أبيه، �أو يف بيت �أمه 
حتى ينظر �أيُهدى �إليه �أم ال، و�لذي نف�ض حممد بيده، ال ينال �أحد منكم منها �سيئا 
رو�ه �أبو د�ود يف �الإجارة، باب �لنهي عن �لغ�ض، 479/2، و�أحمد يف �مل�سند، بتحقيق �ل�سيخ �أحمد   -1
�بن ماجه، 44/1، رقم:  �الألباين، �سحيح  �ل�سيخ  �ساكر، 18/13، و�بن ماجه، �ض 2610، و�سححه 

2215
رو�ه �أبو د�ود يف �لطهارة، باب يف �ملجروح يتيمم، 135/1، ح�سنه �ل�سيخ �الألباين، دون قوله: »�إمنا   -2
بيان  �سعيد، حمقق  �آيت  �أبي د�ود، 336/1، وح�سنه �حل�سني  يكفيه...«، �سحيح و�سعيف �سنن  كان 

�لوهم و�الإيهام، البن �لقطان �لفا�سي، هام�ض 236/2.
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�إال جاء به يوم �لقيامة يحمله على عنقه، بعري له ُرغاء، �أو بقرة لها ُخو�ر، �أو �ساة 
تْيَعر)1)«، ثم رفع يديه حتى ر�أينا عفرتي �إبطيه ثم قال: »�للهم هل بلغت«، مرتني)2).
ففي هذه �لن�سو�ض �لنبوية، توجيه م�ستقبل �الأمة �إىل حترمي كل ما من �ساأنه    -
تهديد �الأمن، و�ال�ستقر�ر �لنف�سي، و�الجتماعي، و�خللقي فيها؛ فالنبي عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم، مل يقر هذ� �ل�سحابي على ت�سرفه، رغم �أنه مل يخف ما 
�أهدي �إليه، ووجه �الأمة �إىل �أن ذلك من �الأفعال �ملحرمة �لتي �سيحا�سب عليها 

منتهكها ح�سابا �سديد� يوم �لقيامة.
�مل�سا�ض  �ساأنه  من  ما  كل  على حترمي  �حلر�ض  �إىل  �الأمة  م�ستقبل  توجيه  وفيها    -

باالأعر��ض؛ وحفظ �لعر�ض، كما نعلم، من مقا�سد �ل�سريعة �ملثلى.
ج- ال�ستئمان على الأ�سرار: عن �أن�ض بن مالك ر�سي �هلل عنه قال: �أ�سّر �إيّل نبي 
�هلل  �سر�، فما �أخربت به �أحد� بعد، ولقد �ساألتني عنه �أم �سليم، فما �أخربتها به)3)، 
وعنه �أي�سا �أن �لنبي  ومعاذ رديفه على �جلمل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك 
و�سعديك. قال: »يا معاّذ قال: لبيك و�سعديك، ثالثا. قال: »ما من �أحد ي�سهد �أن 
ال �إله �إال �هلل و�أن حممد� ر�سول �هلل، �سدقا من قلبه �إال حرمه �هلل على �لنار«. قال: 
�لنا�ض في�ستب�سرو�؟ قال: »�إذن يّتكلو�«، و�أخرب بها معاذ  �أفال �أخرب  يا ر�سول �هلل، 
عند موته تاأثما)4). فالنبي  يعلم �أ�سحابه �أن كتمان �ل�سر �أمانة، و�إف�ساءه خيانة، 
ويف ذلك بعد نظر منه، وروؤية م�ستقبلية، الإعد�دهم �الإعد�د �ل�سوي نحو م�ستقبل 

�أمني و �آمن.

يََعَرت �لعنز، تَْيِعُر، بالك�سر، يُعار�، بال�سم: �ساحت، ل�سان �لعرب، �بن منظور، 4962/6.  -1
رو�ه م�سلم يف �الإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال، �ض 734.  -2

رو�ه م�سلم يف ف�سائل �ل�سحابة، باب ف�سائل �أن�ض بن مالك، �ض 967.  -3
يفهمو� وقال علي: حدثو�  �أال  قوما دون قوم كر�هية  بالعلم  باب من خ�ض  �لعلم،  �لبخاري يف  رو�ه   -4
�لنا�ض مبا يعرفون، 226/1، وكان حذيفة بن �ليمان ر�سي �هلل عنه �ساحب �سر �لنبي  �سئل عنه علي 

بن �أبي طالب فقال: »كان �أعلم �لنا�ض باملنافقني«، �مل�ستدرك، �حلاكم، 381/3.
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د- الوقوف عند حدود اهلل: كان  ال يتهاون يف حد من حدود �هلل، وال ي�سمح 
الأحد �أن ي�سفع فيه، ولو كان من �أقرب �لنا�ض �إليه، و�أحبهم �إىل قلبه، وهو بذلك 
عز  �هلل  حمى  �قتحام  عاقبة  من  ويحذرهم  �حلدود،  هذه  حرمة  �أ�سحابه،  يعّلم 
بن  زيد  حّبه  و�بن    �هلل  ر�سول  زيد، حّب  بن  �أ�سامة  رو�ه  ما  ذلك  من  وجل، 
حارثة، ر�سي �هلل عنهما، قال: بعثنا ر�سول �هلل  يف �سرية، ف�سبحنا �حلرقات من 
�إال �هلل، فطعنته، فوقع يف نف�سي من ذلك،  �إله  جهينة، فاأدركت رجال، فقال: ال 
فذكرته للنبي  فقال: »�أقال ال �إله �إال �هلل وقتلته؟« قال: قلت: يا ر�سول �هلل، �إمنا 
قالها خوفا من �ل�سالح. قال: »�أفال �سققت على قلبه، حتى تعلم �أقالها �أم ال«، قال: 
فما ز�ل يكررها علّي حتى متنيت �أين �أ�سلمت يومئذ...�حلديث)1)، ويف حديث 
عائ�سة ر�سي �هلل عنها، �أن قري�سا �أهمهم �ساأن �ملر�أة �ملخزومية �لتي �سرقت، فقالو�: 
�أ�سامة، حّب ر�سول  �إال  فقالو�: ومن يجرتئ عليه  ؟  �هلل  فيها ر�سول  يكلم  من 
�هلل  ؟ فكلمه �أ�سامة فقال ر�سول �هلل : »�أت�سفع يف حد من حدود �هلل؟«، ثم 
قام فاختطب فقال: »�أيها �لنا�ض، �إمنا هلك �لذين قبلكم، �أنهم كانو� �إذ� �سرق فيهم 
�ل�سريف تركوه، و�إذ� �سرق فيهم �ل�سعيف �أقامو� عليه �حلد، و�أمي �هلل، لو �أن فاطمة 

بنت حممد �سرقت، لقطعت يدها«)2).
�لنظرة   �ساحب  لنا عن �سفات �سيدنا حممد  �لعنا�سر، تك�سف  �إن هذه 
�ملمتدة �إىل �الآفاق، و�إىل �مل�ستقبل �لبعيد، فانظر �إىل هذ� �لهدي وهو يربط حا�سر 
قبلكم،  �لذين  هلك  �إمنا  �لنا�ض،  »�أيها  قوله:  يف  وم�ستقبلها،  �الأمم،  مبا�سي  �الأمة 
�أنهم كانو� �إذ� �سرق فيهم �ل�سريف تركوه، و�إذ� �سرق فيهم �ل�سعيف �أقامو� عليه 
�حلد...�حلديث«، ويف قوله: »لي�ض منا من غ�ض«، ردع �سارخ، ميتد على مدى 
رو�ه �لبخاري يف �ملغازي، باب بعث �لنبي  �أ�سامة بن زيد �إىل �حلرقات من جهينة، 517/7، وم�سلم،   -1

بهذ� �للفظ، يف �الإميان، باب حترمي قتل �لكافر بعد �أن قال: ال �إله �إال �هلل، �ض 56.
له، يف  باب 54 من غري عنو�ن، 513/6، ورو�ه م�سلم و�للفظ  �الأنبياء،  �أحاديث  �لبخاري يف  رو�ه   -2

�حلدود، باب قطع �ل�سارق �ل�سريف وغريه، �ض 668.
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�لزمان و�ملكان، �إىل قيام �ل�ساعة، يف �رتفاع �الإميان عن كل من يغ�ض، ويف �أي 
نوع من �أنو�ع �لغ�ض.

هـ- الإجازة: تنادي �ليوم منظمات دولية، مثل �ليوني�سيف)1)، وهيئات �لدفاع 
ت�سري  حيث  �ل�سغل،  عامل  يف  ر  �لق�سّ ��ستغالل  بعدم  �الإن�سان،  حقوق  عن 
تقريرها  ت�سمنها  �لتي  �لدولية  �لعمل  منظمة  عن  �ل�سادرة  �لتقدير�ت  �أحدث 
�أنه ال  �لذي جاء بعنو�ن: »ت�سريع وترية �إجر�ء�ت مكافحة عمل �الأطفال«، �إىل 
عدد  �نخف�ض  وقد  �الأطفال،  عمالة  يف  منخرطني  طفل  مليون   215 هناك  يز�ل 
�الأطفال �لعاملني خالل �لفرتة 2004-2008 من 222 مليونا �أي بو�قع %3 )2). 
قرنا؛  ع�سر  �أربعة  على  يزيد  ما  منذ  �ملبد�أ  هذ�  تقر    حممد  مدر�سة  هي  وها 
�لفز�ري،  �أجاز �سمرة بن جندب    �أن ر�سول �هلل  �بن ه�سام،  جاء يف �سرية 
ذلك،  قبل  ردهما  قد  وكان  �سنة،  ع�سرة  خم�ض  �بنا  وهما  خديج،  بن  ور�فع 
�هلل  وعبد  زيد،  بن  �أ�سامة  ورد  فاأجازه،  ر�م،  ر�فعا  �إن  �هلل،  ر�سول  يا  فقيل: 
و�أ�سيد  بن حزم)5)،  بن عازب)4)، وعمرو  ثابت)3)، و�لرب�ء  بن  بن عمر، وزيد 

يف  مقرها  �ملتحدة،  �الأمم  لهيئة  تابعة  �لعامل،  يف  �الأطفال  حقوق  عن  للدفاع  �لوحيدة  �لدولية  �ملنظمة   -1
./www.unicef.org/french نيويورك، ينظر، وكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة موقع �ملنظمة هو

م�ستل من مقال: »��ستغالل �الأطفال يف �لعمالة �لرخي�سة حول �لعامل، ملريل ديفيد كلرهال�ض، �ملحرر يف   -2
موقع �أمريكا دوت غوف، يف 16 يونيو 2010.

هو زيد بن ثابت بن �ل�سحاك �الأن�ساري �لنجاري، يقال: �إنه كان يف حني قدوم ر�سول �هلل ، �ملدينة،   -3
�بن �إحدى ع�سرة �سنة. قال �لو�قدي: ��ست�سغر ر�سول �هلل ، يوم بدر جماعة، فردهم، منهم: زيد بن 
ثابت، كان �أحد �ل�سحابة، �جللة، �لفر��ض، قال ر�سول �هلل : »�أفر�ض �أمتي زيد بن ثابت«، �ال�ستيعاب، 

.539/2
هو �لرب�ء بن عازب �الأن�ساري �حلارثي �خلزرجي، روي �أنه قال: ��ست�سغرت �أنا، و�بن عمر، يوم بدر،   -4
نزل �لكوفة، ومات بها بعد ما �سهد مع علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنهم �أجمعني، �جلمل، و�سفني، 

و�لنهرو�ن، �ال�ستيعاب، 155/1 _ 157.
ر�سول  ��ستعمله  �لنجار،  بن  مالك  بني  من  �لبخاري،  �خلزرجي  لود�ن  بن  زيد  بن  بن حزم  هو عمرو   -5
�أهل جنر�ن، وهم بنو �حلارث بن كعب، وهو �بن �سبع ع�سرة �سنة، ليفقههم يف �لدين،  ، على  �هلل 
فاأ�سلمو�،  �لوليد،  بن  �إليهم خالد  بعث  �أن  بعد  �سنة ع�سر،  وياأخذ �سدقاتهم، وذلك  �لقر�آن،  ويعلمهم 
وكتب له كتابا فيه �لفر�ئ�ض، و�ل�سنن، و�ل�سدقات، و�لديات، مات باملدينة �سنة 51 هـ، وقيل �سنة 53، 

�ال�ستيعاب، 1172/3- 1173.
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قال  �سنة)2)،  ع�سرة  خم�ض  �أبناء  وهم  �خلندق،  يوم  �أجازهم  ثم  ظهري)1)،  بن 
 يوم بدر جماعة  �لو�قدي فيما نقله عنه �بن عبد �لرب: »��ست�سغر ر�سول �هلل 
منهم: �لرب�ء بن عازب، وعبد �هلل بن عمر، ور�فع بن خديج، و�أ�سيد بن ظهري، 
وزيد بن ثابت، وعمري بن �أبي وقا�ض، ثم �أجاز عمري�، فقتل يومئذ«)3).كما كان 
 ي�ستعر�ض غلمان �الأن�سار يف كل عام، فمر به غالم فاأجازه يف  ر�سول �هلل 
�لبعث، وعر�ض عليه �سمرة بن جندب من بعده، فرده، فقال �سمرة: يا ر�سول 
 :   �هلل  فقال ر�سول  ل�سرعته.  �أجزت غالما ورددتني، ولو �سارعته  قد  �هلل، 

»ف�سارعه«. قال: ف�سارعته، ف�سرعته، فاأجازين ر�سول �هلل  يف �لبعث)4).
من هذه �لن�سو�ض و�الأفعال �لنبوية �ل�سريفة، ميكننا �قتبا�ض م�سائل هامة تتعلق 

بالتخطيط للم�ستقبل هي:
�أن ر�سول �هلل مل يكن ي�سمح باال�سرت�ك يف �لغزو، و�حلرب �إال ملن كان يف  �أ-  

�خلام�سة ع�سر، وهذ� هو �الأ�سل.
�أنه عليه �ل�سالة و�ل�سالم، �أذن ملن كان دون ذلك، ممن كان يتمتع بقدر�ت  ب- 

بدنية توؤهله لذلك، كما هو �حلال بالن�سبة ل�سمرة بن جندب ر�سي �هلل عنه.
�أن هذه �ل�سن هي �ملثلى لتكليف �لقدر�ت �ل�سبابية مبختلف �الأ�سغال �لبدنية،  ج- 
�أ�سيد بن ظهري بن ر�فع �الأن�ساري �حلارثي، كان من �مل�ست�سغرين يوم �أحد، تويف يف خالفة عبد  هو   -1

�مللك بن مرو�ن، �ال�ستيعاب، 95/1 _ 96.
�ل�سرية، 29/3.  -2

�ال�ستيعاب، 157/1.  -3
�ال�ستيعاب، �بن عبد �لرب، بهام�ض �الإ�سابة يف متييز �ل�سحابة، 655/2. وقال �بن ه�سام: »�أجاز ر�سول   -4
�أخا بني حارثة، وهما �بنا خم�ض ع�سرة  ، يومئذ �سمرة بن جندب �لفز�ري، ور�فع بن خديج،  �هلل 
�سنة، وكان قد ردهما، فقيل: يا ر�سول �هلل، �إن ر�فعا ر�م. فاأجازه، فلما �أجاز ر�فعا قيل له: يا ر�سول �هلل، 
�أ�سامة بن زيد، وعبد �هلل بن عمر بن �خلطاب،   ، فاإن �سمرة ي�سرع ر�فعا، فاأجازه. ورد ر�سول �هلل 
وزيد بن ثابت، �أحد بني مالك بن �لنجار، و�لرب�ء بن عازب، �أحد بني حارثة، وعمرو بن حزم، �أحد 
بني مالك بن �لنجار، و�أ�سيد بن ظهري، �أحد بني حارثة، ثم �أجازهم يوم �خلندق، وهم �أبناء خم�ض ع�سرة 

�سنة«. ينظر: �ل�سرية، 29/3.
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�لعلمية  �لرتبية  نحو  طاقاتهم  توجه  ذلك،  وقبل  �الإد�رية،  و�مل�سوؤوليات 
و�خللقية.

�أن �ملدر�سة �ملحمدية كان لها ف�سل �ل�سبق �إىل منع ��ستغالل �الأطفال، وهذ�  د- 
هو �الأ�سل، وي�ستثنى منه من كان يتمتع بقدر�ت بدنية �أو عقلية، توؤهله للقيام 

ببع�ض �الأ�سغال، �أو بع�ض �ملهار�ت.
منع  يف  �الإجر�ء،  هذ�  من  باآخر  �أو  ب�سكل  ��ستفادت  �لو�سعية  �لقو�نني  �أن  هـ- 

�لت�سغيل قبل هذه �ل�سن.
املطلب الرابع: اختيار القيادات يف املدر�سة النبوية.

�أقت�سر يف هذ� �لعن�سر على �لكالم عن بعث �ل�سفر�ء �إىل �الأمر�ء و�مللوك، 
وتاأمري �لقادة، وتعيني �لق�ساة و�ملعلمني.

اأ- اإر�سال ال�سفراء: ذكر �بن �سعد يف طبقاته، �أن ر�سول �هلل  ملا رجع من �حلديبية، 
يف ذي �حلجة، �سنة �ست، �أر�سل �لر�سل �إىل �مللوك يدعوهم �إىل �الإ�سالم، وكتب 
�إليهم كتبا، فقيل: يا ر�سول �هلل، �إن �مللوك ال يقروؤون كتابا �إال خمتومان فاتخذ ر�سول 
به  �هلل«، وختم  �أ�سطر: »حممد ر�سول  ثالثة  نق�سه  ف�سة،  يومئذ، خامتا من    �هلل 
�لكتب؛ فخرج �ستة نفر يف يوم و�حد، وذلك يف �ملحرم �سنة �سبع، وكان كل رجل 
منهم يتكلم بل�سان �لقوم �لذين بعثه �إليهم، فكان �أول ر�سول بعثه ر�سول �هلل  عمرو 
بن �أمية �ل�سمري �إىل �لنجا�سي، فاأخذ كتاب ر�سول �هلل، فو�سعه على عينيه، ونزل 
من �سريره، فجل�ض على �الأر�ض تو��سعا، ثم �أ�سلم، و�سهد �سهادة �حلق وقال: لو 
كنت �أ�ستطيع �أن �آتيه الأتيته)1)، وبعث دحية �لكلبي �إىل هرقل ملك �لروم، وعبد �هلل 
بن حذ�فة �ل�سهمي �إىل ك�سرى، وبعث �حلارث بن عمري �الأزدي �إىل عظيم ب�سرى 

من قبل �لروم، �سرحبيل بن عمرو �لغ�ساين. 
�لطبقات، 23/2، بت�سرف.  -1
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�أن  يف  �لنبوية،  �ل�سنة  يف  �ال�ست�سر�ف  مبو�سوع  �لعن�سر  هذ�  عالقة  تكمن 
�ختيار ر�سول �هلل  هوؤالء �ل�سفر�ء، مل يكن ع�سو�ئيا، �أو عاطفيا، �أو قبليا، بل 
�إن كل �سفري من هوؤالء، كان خبري� بلغة  كان �ختيار� مدرو�سا، وخمططا؛ حيث 
�إميان، وعلم، وقوة،  به من  يتمتع  ما كان  �إليهم، زيادة على  �أر�سل  �لذين  �لقوم 
وهو منهج نتعلم منه �سروط �ختيار �لكفاء�ت �لب�سرية للتمثيل �لدبلوما�سي، قال 
�ل�سيخ �بن بادي�ض رحمه �هلل: �حلكم يدور مع �لعلة فنحن �ليوم، وقد ربطت بيننا 
وبني �أمم �أخرى م�سالح، علينا �أن نعرف لغتهم وخطهم، كما عليهم �أن يعرفو� لغتنا 

وخطنا)1). 
موؤتة، وقال: »عليكم  يوم  �الأمر�ء  جي�ض  �هلل  القادة: بعث ر�سول  تاأمري  ب- 
�أ�سيب جعفر، فابن رو�حة«، فوثب جعفر وقال:  �أ�سيب فجعفر، فاإن  زيد، فاإن 
فاإنك ال  »�م�سو�،  قال:  علّي،  زيد�  ت�ستعمل  �أن  �أرهب  ما كنت  و�أمي،  �أنت  باأبي 
  �هلل  ر�سول  �إن  ثم  �هلل،  �ساء  ما  فلبثو�  �جلي�ض،  فانطلق  ذلك خري«،  �أي  تدري 
�سعد �ملنرب، و�أمر �أن ينادى، �ل�سالة جامعة...�حلديث)2)، وكان لو�ء ر�سول �هلل 
 بيد علي بن �أبي طالب يف مو�طن كثرية، وكان يوم بدر بيده، على �ختالف 
يف ذلك، وملا قتل م�سعب بن عمري، يوم �أحد، وكان �للو�ء بيده، دفعه ر�سول 
�هلل  �إىل علي، وهو �لذي ت�سدى يوم �خلندق لعمرو بن عبد ود �لذي �خرتق 
وقال  وقتله)3)،  فبارزه،  طالب  �أبي  بن  علي  �إليه  فقام  �لرب�ز،  �إىل  ودعا  �خلندق 
ويحبه  ور�سوله،  �هلل  يحب  غد� رجال  �لر�ية  »الأعطني  يوم خيرب:    �هلل  ر�سول 
�هلل ور�سوله؛ لي�ض بفر�ر، يفتح �هلل على يديه، ثم دعا بعلي وهو �أرمد، فتفل يف 
عينيه، و�أعطاه �لر�ية، ففتح �هلل عليه)4)، وملا �ختار ر�سول �هلل  لغزو �لروم قبيل 

جمال�ض �لتذكري من حديث �لب�سري �لنذير، �ض 72، يف معر�ض �سرحه لهذ� �حلديث. »بت�سرف«.  -1
�لنبالء،  �أعالم  �سري  يف  �لق�سة  وتف�سيل   ،242/1 �لرب،  عبد  �بن  �الأ�سحاب،  معرفة  يف  �ال�ستيعاب   -2

�لذهبي، 151/1 _157.
�لطبقات �لكربى، �بن �سعد، 67/2، و�ال�ستيعاب، 1096/3.  -3

�ال�ستيعاب، 1107/3.  -4
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وفاته باأيام، �أ�سامة بن زيد، وكان ر�سي �هلل عنه �سابا، وجد بع�ض �لنا�ض �سيئا يف 
باإيعاز من �ملنافقني، خرج ر�سول �هلل وقد  �إمارته، وكان ذلك  �سدورهم، من 
�إمارته، فقد كنتم تطعنون يف  ع�سب ر�أ�سه، وخطب فيهم قائال: »�إن تطعنو� يف 
�إمارة �أبيه من قبل، و�أمي �هلل �إن كان خلليقا لالإمارة، و �إن كان ملن �أحب �لنا�ض �إيّل، 
و�إن هذ� ملن �أحب �لنا�ض �إيل بعده«)1)، وبعث ر�سول �هلل  �سرية فيها �سعد بن 
فانكفاأ  �إىل جانب من �حلجاز، يدعى ر�بغ، وهو من جانب �جلحفة،  �أبي وقا�ض 
�مل�سركون على �مل�سلمني، فحماهم �سعد يومئذ ب�سهامه، فكان هذ� �أول قتال يف 
�أن ر�ية ر�سول  �أهل �ل�سري، فيما نقله �بن عبد �لرب، يف  �الإ�سالم)2)، ومل يختلف 
�هلل  يوم بدر، و�أحد، كانت بيد م�سعب بن عمري ر�سي �هلل عنه، فلما قتل يوم 

�أحد، �أخذها علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه)3).
لي�ض �لق�سد من ذكر هذه �الأحد�ث، هو �سرد �سرية هوؤالء �لرجال، وغريهم 
ممن مل �أذكر، فاإن �سريهم ومناقبهم، مبثوثة يف كتب �ل�سري، و�لطبقات، و�أبو�ب 
�ملناقب، و�ملغازي، و�لف�سائل، من كتب �ل�سنة �لنبوية، �إمنا �لق�سد هو كيفية ربط 
هذ� �الختيار، ب�سناعة �لكفاء�ت يف مدر�سة �لنبوة، و�أ�س�ض ذلك فيها، فهل كان 
�ختيار ر�سول �هلل لبع�ض هوؤالء من �أجل حب يكنه لهم؟ �أم كان �ختياره ب�سبب 

قر�بة تربطه بهم، كما قد يتبادر �إىل ذهن �لبع�ض؟
و�جلو�ب يف نظري، هو �أن �ختياره عليه �ل�سالة و�ل�سالم، مل يكن ب�سبب 
�لقر�بة يقينا، و�إال الأّمر على جي�ض موؤتة جعفر بن �أبي طالب قبل زيد بن حارثة، 
  و�نظر �إىل م�سهد جعفر بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه، وهو يخاطب ر�سول �هلل

رو�ه �لبخاري يف �ملغازي، باب بعث �لنبي  �أ�سامة بن زيد...،152/8.  -1
هو �أول من رمى ب�سهم يف �سبيل �هلل، يف �أحد، ما جمع ر�سول �هلل  �أبويه الأحد قبله، قال �سعد: ور�أيته   -2
و�إنه ليقول يل: يا �سعد �رم فد�ك �أبي و�أمي، و�إين الأول �مل�سلمني رمى �مل�سركني ب�سهم، �سهد بدر� وما 

يف وجهه �سعرة و�حدة مي�سحها بيده، �سري �أعالم �لنبالء، 65/1 _ 66.
�ال�ستيعاب، 1476/4.  -3
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ما  و�أمي،  �أنت  »باأبي  �هلل ور�سوله:  �ل�سمع و�لطاعة الأمر  منه  يظهر  لطيف،  بكالم 
كنت �أرهب �أن ت�ستعمل زيد� علّي«)1)، كما مل يكن تاأمري �أ�سامة بن زيد يف غزو 
�لروم، من �أجل حب يكنه له، والأبيه بالدرجة �الأ�سا�ض، ويف �ل�سحابة مثل عمر، 
وخالد، و�سعد بن �أبي وقا�ض، وغريهم، و�إمنا لكونه كان خليقا بها، كما كان �أبوه 
خليقا بها، فانظر �إىل قوله  : »و�أمي �هلل �إن كان خلليقا لالإمارة، و �إن كان ملن �أحب 
�لنا�ض �إيّل، و�إن هذ� ملن �أحب �لنا�ض �إيل بعده«)2)، ويف رو�ية �أنه  قال الأ�سامة: 
»�سر �إىل مو�سع مقتل �أبيك، فاأوطئهم �خليل، فقد وليتك هذ� �جلي�ض، فاأغر �سباحا 

على �أهل �أبنى)3)، وحرق عليهم...�حلديث«)4).
قال �بن �جلوزي رحمه �هلل حملال بعد �لنظر �لذي كان يتلمح �إليه ر�سول �هلل 
ِياأمر �أ�سامة ر�سي �هلل عنه على هذ� �جلي�ض: »�علم �أن �لنظر �إىل �سورة   وهو 
�الأ�سياء غلب على �أكرث �لنا�ض، وكان �لنبي يتلمح �ملعاين؛ فالقوم نظرو� �إىل 
�أن �أ�سامة حدث �ل�سن، و�أنه �بن موىل، و�لنبي ر�آه �ساحلا لالإمارة، خ�سو�سا 
يف هذه �ل�سرية �لتي بعثه فيها �إىل مو�سع مقتل �أبيه، وكذلك �أّمر عمرو بن �لعا�ض 
على جي�ض فيه �أبو بكر، وعمر، ال لف�سله عليهم، ولكنه كان �أب�سر باحلرب، وهذه 

رو�ه �لن�سائي يف �ل�سنن �لكربى، كتاب �ملناقب، ف�سل زيد بن حارثة، 71/5، رقم: 8249، و�أحمد يف   -1
"�سحيح لغريه،  �مل�سند، 300/5، رقم: 22619، قال �ل�سيخ �سعيب �الأرناوؤوط يف ذيله على �مل�سند: 

وهذ� �إ�سناد جيد".
�أ�سامة بن زيد ر�سي �هلل عنهما يف مر�سه �لذي تويف    رو�ه �لبخاري يف �ملغازي، باب بعث �لنبي  -2
: »و�أمي �هلل«، 521/11. وم�سلم يف ف�سائل  �لنبي  باب قول  �الأميان و�لنذور،  فيه، 152/8، ويف 
�ل�سحابة، باب ف�سائل زيد بن حارثة و�أ�سامة بن زيد ر�سي �هلل عنهما، �ض 947. و�لرتمذي يف �ملناقب، 

باب مناقب زيد بن حارثة ر�سي �هلل عنه، وقال: هذ� حديث ح�سن �سحيح، 676/5.
�أُبنى: ب�سم �لهمزة ثم موحدة ثم نون مفتوحة مق�سورة ��سم مو�سع بني ع�سقالن و�لرملة، ويف كالم    -3
�ل�سهيلي رحمه �هلل، هي قرية عند موؤتة �لتي قتل عندها زيد بن حارثة ر�سي �هلل تعاىل عنهما، �ل�سرية 

�حللبية يف �سرية �الأمني �ملاأمون، 227/3.
هذ� �لن�ض ذكره �لذهبي يف تاريخ �الإ�سالم، 713/2، و�بن حجر يف فتح �لباري، قال: »وكان �بتد�ء    -4
ذلك قبل مر�ض �لنبي  فندب �لنا�ض لغزو �لروم يف �آخر �سفر، ودعا �أ�سامة فقال: »�سر �إىل مو�سع 
مقتل �أبيك...�حلديث«، 152/8، ومل �أجده يف كتب �لرو�ية، وذكره �بن �سعد يف �لطبقات �لكربى، 

 .189/2
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�أبنى فقال له: »�سر �إىل مو�سع مقتل  �ل�سرية �لتي �أمر فيها �أ�سامة، كانت �إىل �أهل 
�أبيك فاأوطئهم �خليل... �حلديث«)1).

رجال  غد�  �لر�ية  »الأعطني  عنه:  �هلل  ر�سي  علي  �إمارة  �ساأن  يف  قوله  و�نظر 
يحب �هلل ور�سوله، ويحبه �هلل ور�سوله؛ لي�ض بفّر�ر، يفتح �هلل على يديه«)2)، روى 
�أبو ر�فع ر�سي �هلل عنه قال: خرجنا مع علي حني بعثه ر�سول �هلل  بر�يته، فلما 
دنا من �حل�سن، خرج �إليه �أهله، فقاتلهم، ف�سربه رجل من �ليهود، فطرح تر�سه من 
يده، فتناول علي بابا عند �حل�سن، فترّت�ض به عن نف�سه، فلم يزل يف يده، وهو 
�ألقاه، فلقد ر�أيتنا ثمانية نفر، جنهد �أن نقلب ذلك  يقاتل، حتى قتح �هلل علينا، ثم 
�لباب، فما ��ستطعنا �أن نقلبه)3)، وذكر �بن عبد �لرب فيما رو�ه من طريق عبد �هلل بن 
عيا�ض بن �أبي ربيعة، ي�سف علي بن �أبي طالب قال: »كان له �لب�سطة يف �لع�سرية، 
و�لقدم يف �الإ�سالم، و�لعهد لر�سول �هلل، و�لفقه يف �مل�ساألة، و�لنجدة يف �حلرب، 
و�جلود يف �ملاعون«)4)، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى �أرى �أن تاأمريه  هوؤالء 
�الأ�سبال من �ل�سحابة، على ر�أ�ض كبارهم، يدل على نظرته �مل�ستقبلية �لثاقبة، يف 
�سرورة ف�سح �ملجال للكفاء�ت �ل�سبابية، و��ستثمار طاقاتهم، و��ستغالل قدر�تهم 
�ملدر�سة  �هتمام  �أي�سا على  يدل  و�لتبليغ، و�لرئا�سة، كما  �لت�سيري، و�لتعليم،  يف 

ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني، 657/1.  -1
رو�ه �لبخاري يف ف�سائل �ل�سحابة، باب مناقب علي بن �أبي طالب �لقر�سي �لها�سمي �أبي �حل�سن ر�سي   -2
�هلل عنه وقال �لنبي  لعلي: »�أنت مني و�أنا منك« وقال عمر: »تويف ر�سول �هلل  وهو عنه ر��ض«، 

.70/7
رو�ه �أحمد يف �مل�سند، 8/6، و�لبيهقي يف دالئل �لنبوة، 213/4، كالهما من طريق حممد بن �إ�سحاق،   -3
حدثني عبد �هلل بن �حل�سن عن بع�ض �أهله، عن �أبي ر�فع موىل ر�سول �هلل  قال: »خرجنا مع علي... 
�حلديث«، ولعله من �أجل هذ� �الإبهام قال �ل�سيخ �سعيب �الأرناوؤوط يف ذيل �مل�سند: »�إ�سناد �سعيف«، 
�أي�سا عند �لذهبي يف �سري  �أي�سا �بن ه�سام يف �ل�سرية �لنبوية من هذ� �لطريق، 287/3، وهو  ورو�ه 

�أعالم �لنبالء، حتقيق حممود �ساكر، 406/1.
رو�ه �خلالل يف �ل�سنة، من طريق �سعيد بن عمرو بن �سعيد بن �لعا�ض عن عبد �هلل بن عيا�ض بن �أبي ربيعة،   -4
342/2، وذكره �بن ع�ساكر يف تاريخ مدينة دم�سق، يف �آباء من ��سمه علي، 417/12، و�ل�سيوطي يف 
�أي�سا:  �ل�سنة للخالل: »�إ�سناده �سعيف«، وينظر  تاريخ �خللفاء، 150/1، وقال عطية �لزهر�ين حمقق 

�ال�ستيعاب، 1107/3.
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�ملحمدية بالقدر�ت �لفردية، وت�سجيع �ملوؤهالت �لذ�تية.
ج- تعيني الق�ساة واملعلمني: بعث ر�سول �هلل م�سعب بن عمري ر�سي �هلل عنه 
�إىل �ملدينة، قبل �لهجرة، وبعد بيعة �لعقبة، يقرئ �مل�سلمني �لقر�آن، ويفقههم يف 
�إنه �أول من جمع �جلمعة باملدينة)1)،  �لدين، فكان يدعى �لقارئ و�ملقرئ، ويقال 
�هلل  يبعث ر�سول  �أن  لز�ما  �لعربية، كان  �سبه �جلزيرة  �الإ�سالم يف  �أمر  �نت�سر  وملا 
مو�سى  �أبا  فاأر�سل  و�أحكامه،  وتعاليمه،  �الإ�سالم  مبادئ  �لنا�ض  لتعليم  �لر�سل   
�الأ�سعري، ومعاذ بن جبل �إىل �ليمن، وو�ساهما بقوله: »ي�سر� وال تع�سر�، وب�سر� 
وال تنفر� وتطاوعا«)2)، وبعث علي بن �أبي طالب �إىل �ليمن، وهو �ساب ليق�سي 
بينهم، فقال، يا ر�سول �هلل، �إين ال �أدري ما �لق�ساء، ف�سرب ر�سول �هلل  بيده 
�سدره وقال: »�للهم �أهد قلبه، و�سدد ل�سانه«، قال علي ر�سي �هلل عنه: »فو �هلل ما 
�سككت بعدها يف ق�ساء بني �ثنني«)3)، و��ستعمل ر�سول �هلل  عمرو بن حزم على 
�أهل جنر�ن، وهم بنو �حلارث بن كعب، وهو �بن �سبع ع�سرة �سنة، ليفقههم يف 
�لدين، ويعلمهم �لقر�آن، وياأخذ �سدقاتهم، وذلك �سنة ع�سر، بعد �أن بعث �إليهم 
و�ل�سنن، و�ل�سدقات،  �لفر�ئ�ض،  فيه  كتابا  له  فاأ�سلمو�، وكتب  �لوليد،  بن  خالد 

و�لديات)4). 
تلكم هي �أو�ساف �لقادة �لذين �أّمرهم ر�سول �هلل  و�لق�ساة �لذين عينهم، 
و�الأعالم �لذين دربهم؛ على �أ�س�ض من: حب �هلل ور�سوله، و�لعهد هلل ولر�سوله، 
و�لنجدة،  و�لعلم،  و�لفقه،  و�الإقد�م،  و�ل�سجاعة،  و�لكّر،  و�لقوة،  و�لكفاءة، 

�سري �أعالم �لنبالء، 1473/4.  -1
له،  و�للفظ  �لود�ع،  حجة  قبل  �ليمن  �إىل  ومعاذ  مو�سى  �أبي  بعث  باب  �ملغازي،  يف  �لبخاري  رو�ه   -2

62/8، وم�سلم يف �جلهاد و�ل�سري، باب يف �الأمر بالتي�سري وترك �لتنفري، �ض 689.
�ال�ستيعاب، 1107/3، ويف رو�ية عن علي ر�سي �هلل عنه قال: بعثني �لنبي  �إىل �ليمن، و�أنا حديث   -3
�ل�سن، لي�ض يل علم بالق�ساء، ف�سرب �سدري وقال: »�ذهب فاإن �هلل �سيهدي قلبك، ويثبت ل�سانك« 

قال: فما �سككت يف ق�ساء بني �ثنني بعد، رو�ه �بن ماجه يف �الأحكام، باب ذكر �لق�ساء، �ض 2615.
�ال�ستيعاب، 1172/3 _ 1173.  -4
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وملهمة  وحمفزة،  مثالية،  �سفات  نرى،  كما  وهي  و�خلربة...�لخ.  و�لتجربة، 
هذ�  و�أختم  بامل�ستقبل،  �حلا�سر  تربط  �الجتاه،  ثابتة  �لغر�ض،  و��سحة  للحما�ض، 

�ملطلب بالكالم عن ثالث نقاط مهمة:
�أخرى، وحدة �لقيادة، ممثلة يف �سخ�ض �لقائد  �أو بعبارة  �سانع �لكفاء�ت،    -
 �ملوؤيد بالوحي، و�ملهياأ من �هلل عز وجل حلمل �لر�سالة وتبليغ  ر�سول �هلل 

�الأمانة، �سفاته جميدة، و�أخالقه حميدة.
�لكفاء�ت �لتي ير�د لها �أن ت�سنع، ممثلة يف �سحابة ر�سول �هلل  من �آمنو�    -
�لر�سالة بعده،  بلغو�  �لذين  �إعالء كلمة �حلق،  بر�سالته، وجاهدو� يف �سبيل 
فيها)1)، مرجعيتهم و�حدة؛ كلما و�جهتهم  �لقرون  �الأمة، وخري  هم عدول 
عن  وينتهون  �أو�مره،  يطبقون    �هلل  ر�سول  �إىل  فيها  وعادو�  �إال  م�ساألة، 

نو�هيه.
وحدة �لهدف؛ فالقائد و�ملقود، يعملون كلهم، ويجاهدون، من �أجل �إعالء    -

كلمة �الإ�سالم، على �متد�د �لزمان و�ملكان. 
املطلب اخلام�ص: حتفيز الكفاءات يف املدر�سة النبوية.

�إذ� كانت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية تهدف �إىل �حل�سول على �أق�سى فائدة ممكنة 
من �لكفاء�ت �لب�سرية، و�ال�ستغالل �الأمثل لقدر�تهم من خالل وظائف �لتخطيط، 
�ملحمدية،  �لدعوة  فاإن  و�ملعنوية،  �ملادية  و�حلو�فز  و�لتدريب،  و�ال�ستقطاب، 
تهدف �إىل بناء �الأمة �خلالدة �الأبدية، من خالل بناء �لقدر�ت �لنف�سية، و�لع�سلية، 
يف  و�حلو�فز  �ملكافاآت  كانت  لهذ�  لالإن�سان؛  و�لروحية  و�لعاطفية،  و�ملادية، 
ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ)ٺ  ٹ   -1
قال:  �لنا�ض خري  �أي  �ل�سالة و�ل�سالم،  �آل عمر�ن: 110، و�سئل عليه  ٹ(  ٹ  ٹ 
»قرين ثم �لذين يلونهم، ثم �لذين يلونهم...�حلديث«، رو�ه م�سلم يف ف�سائل �ل�سحابة، باب ف�سل 

�ل�سحابة ثم �لذين يلونهم ثم �لذين يلونهم، �ض 983.
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�ل�سريعة �الإ�سالمية، منحا ربانية تعطى للم�ستحق لها، دون متييز بني ذكر و�أنثى، �أو 
بني �سغري وكبري، �أو بني غني وفقري، �أو بني �أ�سود و�أبي�ض.

و�إذ� كانت �حلو�فز و�ملنح يف �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية، ال تتجاوز حد �لعطاء�ت 
�ملالية، و�ملكافاآت �ملعنوية مقابل قدر�ت �لفرد وكفاء�ته �ملادية و�لعلمية، و�ملعنوية، 
�ملنح  من  نوعني  على  �حل�سول  �إىل  �لب�سرية  �ملو�رد  توجه  �ملحمدية  �ملدر�سة  فاإن 

و�لعطاء�ت �لتحفيزية:
�لنوع �الأول: �ملنح و�لعطاء�ت �ملالية، و�ملعنوية �لعاجلة، �لعائدة من �لفيء، 
و�لغنائم، وبيت مال �مل�سلمني...�لخ؛ و�لتي توزع على �أفر�د �الأمة وفق خمطط 
دقيق، لي�ض له مثيل يف �أي �سرعة غري �الإ�سالم)1)، و�أ�ستعني يف بيان �سيء من فقه 
فقه  ي�ستلهم  وهو  �لبوطي،  رم�سان  �سعيد  حممد  �ل�سيخ  ذكره  مبا  �لق�سية،  هذه 
�لغنائم،  روؤية  �الإلهية جتربة  �حلكمة  »عاجلت  قال:  �لكربى  بدر  من غزوة  �ل�سرية 
و�الأمو�ل مع �حلاجة و�لفقر، بو�سائل تربوية دقيقة، جاءت يف وقتها �ملنا�سب، وقد 

جتلى �أثر هذه �لتجربة يف م�سهدين، على �أعقاب هذه �لغزوة.
�مل�سهد �الأول)2): حينما �نهزم �مل�سركون، وتركو� ور�ءهم �أمو�لهم �ملختلفة؛ 
فقد ت�سابق بع�ض �مل�سلمني �إليها، و�ختلفو� بع�سهم مع بع�ض يف كيفية ��ستحقاقهم 
لها، وكادو� ي�ستجرون على ذلك، ومل يكن قد نزل بعد حكم توزيع �لغنائم بني 
�ملقاتلني، فر�حو� ي�ساألون �لنبي  وينهون �إليه خ�سومتهم يف �الأمر، وعندئذ نزل 

قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ )�الأنفال: 1)، فاالآية توجه �مل�سلمني توجيها غري 
باأنها هلل ولر�سوله، و  توؤكد لهم مورد �الأنفال،  �إْذ  ماألوف عند �لعرب قبل ذلك؛ 
�ل�سرية، و�لتاريخ �الإ�سالمي،  �ل�سنة، وكتب  �لفيء، و�لغنائم، من كتب  �أبو�ب  ينظر تف�سيل ذلك يف   -1

و�خلر�ج، وغريها.
فقه �ل�سرية، �ض 165 – 166.  -2
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توجههم �إىل طاعة �هلل و�لر�سول، و�إ�سالح ذ�ت بينهم، ثم تنزل بعد ذلك �آيات 
تقرر كيفية تق�سيم �لغنائم)1).

�هلل  وعد  �لتي  �الآجلة،  �لربانية  و�لعطاء�ت  �الإلهية  �حلو�فز  �لثاين:  �لنوع 
منهم  و�حد  كل  قدمه  �لذي  �لعمل،  مبقد�ر  �الآخرة،  �لد�ر  يف  �ملتقني  عباده  بها 
�أو  بالعباد�ت،  منه  تعلق  ما  �سو�ء  �إجنازه،  �إخال�سه يف  �لدنيا، ومبقد�ر  �حلياة  يف 

باملعامالت، �أو بال�سلوكيات �الأخالقية.

هذ� �لكالم م�ستل من فقه �ل�سرية، �ض 165 _ 166، وله �أ�سل يف كتب �لتف�سري، ففي تف�سري �لقر�آن   -1
�لعظيم البن كثري، يف �سبب نزول هذه �الآية، عن �أبي �أمامة قال: �ساألت عبادة عن �الأنفال فقال: »فينا 
�إىل  �أيدينا، وجعله  �أخالقنا، فانتزعه �هلل من  �لنفل، و�ساءت فيه  �أ�سحاب بدر نزلت، حني �ختلفنا يف 
ر�سول �هلل  فق�سمه ر�سول �هلل  بني �مل�سلمني، ويف رو�ية عنه قال: خرجنا مع ر�سول �هلل  ف�سهدت 
معه بدر�، فالتقى �لنا�ض، فهزم �هلل تعاىل �لعدو، فانطلقت طائفة يف �آثارهم يهزمون ويقتلون، و�أقبلت 
منه غرة،  �لعدو   ال ي�سيب  �هلل  بر�سول  �لع�سكر، يحوزونه ويجمعونه، و�أحدقت طائفة  طائفة على 
حتى �إذ� كان �لليل، وفاء �لنا�ض بع�سهم �إىل بع�ض، قال �لذين جمعو� �لغنائم: نحن حويناها، فلي�ض الأحد 
فيها ن�سيب. وقال �لذين خرجو� يف طلب �لعدو: ل�ستم باأحق به منا، نحن منعنا عنه �لعدو وهزمناهم. 

وقال �لذين �أحدقو� بر�سول �هلل : خفنا �أن ي�سيب �لعدو منه غرة، فا�ستغلنا به، فنزلت: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ﴾، فق�سمها ر�سول �هلل 

 بني �مل�سلمني، 376/2 _ 377.
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اخلامتة

و�ختيارهم،  �لعاملني،  �جتذ�ب  فن  هي  �لب�سرية،  �ملو�رد  �إد�رة  كانت  �إذ� 
وتعيينهم، وتنمية قدر�تهم. و�إذ� كانت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية، تهدف �إىل �حل�سول 

على �أق�سى فائدة ممكنة من �لكفاء�ت �لب�سرية، و�ال�ستغالل �الأمثل لقدر�تهم.
�أهمية �لعن�سر �لب�سري، �إال يف �لقرن  و�إذ� كان �لعامل �ملتقدم، مل يكت�سف 
�لثامن ع�سر، نتيجة ملا �أفرزته �لثورة �ل�سناعية، وظهور �لنقابات �لعمالية، �ملطالبة 
بزيادة �الأجور، ونبذ �ال�ستغالل، وحتفيز �لعمال...�لخ، فاإننا تو�سلنا من خالل 
هذ� �لبحث �إىل نتائج متميزة، خا�سة بفن �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �ل�سنة �لنبوية، 

وفن �سناعة رجال �حلا�سر و�مل�ستقبل على �متد�د �لزمان و�ملكان، من ذلك:
�أن للمدر�سة �لنبوية ف�سل �ل�سبق يف �سناعة �لكفاء�ت، وتدريب �ملهار�ت،    -

وتنمية �لقدر�ت، وتر�سيد �لطاقات. 
�لرجال،  الإعد�د  �الأمثل  و�الأمنوذج  �الأكمل،  �ملعيار  هي  �لنبوية  �ملدر�سة  �أن    -

و�سناعة �لكفاء�ت.
�لب�سرية  �لكفاء�ت  لنوع  خالدة  �أمثلة  �سربو�  �لنبوية،  �ملدر�سة  خريجي  �أن    -

�لتي حملت هذ� �لدين �إىل م�سارق �الأر�ض ومغاربها.
قدر�تهم،  وتنمية  وتعيينهم،  و�ختيارهم،  �لب�سرية،  �ملو�رد  �جتذ�ب  فن  �أن    -

يعد و�حد� من �ملقايي�ض �ملقررة يف �جلامعة �لنبوية.
�لنبوية  �جلامعة  يف  �الأكمل  و�ملنهج  �الأمثل،  �ل�سبيل  هي  �خللقية،  �لقيم  �أن    -
الإعد�د �لكفاء�ت، و�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية؛ فباالإ�سافة �إىل �ملقايي�ض �ملذكورة 
باهلل ور�سوله، وحب �هلل ور�سوله، و�لعهد  �الإميان  فاإن  �ل�سابقة،  �لنتيجة  يف 
و�لفقه،  و�الإقد�م،  و�ل�سجاعة،  و�لكّر،  و�لقوة،  و�لكفاءة،  ولر�سوله،  هلل 
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و�ل�سدق،  و�الإخال�ض،  و�خلربة،  و�لتجربة،  و�لنجدة،  و�لعمل،  و�لعلم، 
�ملثالية،  �ل�سفات  هي  و�لعمل...�لخ،  و�لعلم  �الإميان  بني  و�جلمع  و�حللم، 
�ملحفزة، �لبينة �الأهد�ف، �لو��سحة �لغر�ض، �لثابتة �الجتاه، يف ربط �حلا�سر 
بامل�ستقبل يف هذه �جلامعة؛ فهي �ملعايري �لناجعة �لتي تعك�ض متيز هذ� �لدين، 

وتو�سح كماله.
�أن �لبعد �ال�ست�سر�يف، و�لنظر �مل�ستقبلي يف �الإ�سالم، ال ينتهي عند �حلياة    -
�لدنيا، بل ميتد �إىل �حلياة �خلالدة بعد �ملوت؛ فاملوؤمن يف هذه �لدنيا يعبد، 
ويعمل خري�، ويدعو لدين �هلل، ويجاهد يف �سبيله...�لخ، طمعا يف ر�سو�ن 

�هلل، و�لفوز باجلنة، وهي قمة �جلز�ء �لذي يطمح �إليه كل موؤمن.
�أن �ملدر�سة �ملحمدية ال تهدف �إىل �ال�ستغالل �الأمثل للطاقات �لب�سرية، وال    -
�حلال  كما هو  �لب�سرية،  �لكفاء�ت  من  قدر ممكن  �أق�سى  على  �حل�سول  �إىل 
يف علم �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �ليوم، بل �إنها �جلامعة �لتي تخّرج �لكفاء�ت، 
ويدفعها  وي�سجعها،  ويحفزها،  ويوجهها،  �لطاقات،  يعّد  �لذي  و�مل�سنع 
قدما نحو م�سار�ت �لتنمية �ملادية، و�ملعنوية، و�لروحية على �متد�د �مل�ستقبل 

�لبعيد، بعد �لزمان و�ملكان �إىل قيام �ل�ساعة، و�إىل ما بعد ذلك. 
ولعل م�سهد جعفر بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه، وهو يخاطب �لنجا�سي ملك 
�لكفاء�ت  لنوعية  حية  �سورة  ميثل  مكة،  من  �إليها  �مل�سلمني  هجرة  بعد  �حلب�سة، 
عندما  وجيزة،  زمنية  فرتة  ويف  �ملحمدية،  �جلامعة  من  تخرجت  �لتي  �لب�سرية 
�إنا كنا قوما �أهل جاهلية، نعبد �الأ�سنام، وناأكل �مليتة، وناأتي  قال له: »�أيها �مللك، 
�لفو�ح�ض، ونقطع �الأرحام، ون�سيء �جلو�ر، وياأكل �لقوي منا �ل�سعيف، حتى 
بعث �هلل �إلينا ر�سوال مّنا، نعرف ن�سبه، و�سدقه، و�أمانته، وعفافه؛ فدعانا �إىل عبادة 
�هلل وحده، ونخلع ما كنا نعبد نحن و�آباوؤنا من �حلجارة و�الأوثان، و�أمرنا ب�سدق 
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�ملحارم  عن  و�لكف  �جلو�ر،  وح�سن  �لرحم،  و�سلة  �الأمانة،  و�أد�ء  �حلديث، 
�ليتيم، ف�سدقناه و�آمنا  �لزور، و�أكل مال  �لفو�ح�ض، وقول  و�لدماء، ونهانا عن 

به، فظلمنا قومنا وعذبونا.....«)1).
�إن هذ� �لن�ض �خلالد، دليل و��سح، يف �لتعبري على تغري هوؤالء �لرجال من 
�لفو�ح�ض،  و�إتيان  �إىل حال: من حال �جلهل، و�ل�سرك، و�لقتل، و�لنهب،  حال 
�ل�سدق،  �لو�حد، وقول  �هلل  �إىل عبادة  �لرحم، و�سوء �جلو�ر، و�لظلم،  وقطع 
و�أد�ء �الأمانة، و�سلة �لرحم، وغريها، فهل يوجد يف �لقو�نني �لو�سعية، و�الأعر�ف 
�لقيم،  مثل هذه  �لكفاء�ت على  ي�سنع  منهج  �الإ�سالم،  �سريعة  �لدولية، من غري 

ويف مثل هذه �ملدة؟ 
و �أنهي هذ� �لبحث، بحديث لعدي بن حامت ر�سي �هلل عنه، يرفعه، يب�سر فيه 
ر�سول �هلل  �أ�سحابه مب�ستقبل �متد�د هذ� �لدين، وي�سف لهم �الأمل �لقادم، يف 
�زدهار �الأمة، و�سيادة �لف�سائل، و�ملكارم بني �أفر�دها، وما �أ�سبه �ليوم بالبارحة، 
ترى من حاجة  ما  �لدين،  �إمنا مينعك من دخولك يف هذ�  يا عدي،  »لعلك  قال: 
�أهله، فو�هلل ليو�سكن �ملال �أن يفي�ض فيهم، حتى ال يوجد من ياأخذه، ولعلك �إمنا 
مينعك من دخول فيه ما ترى من كرثة عدوهم، وقلة عددهم، فو�هلل ليو�سكن �أن 
�لبيت ال تخاف،  �لقاد�سية على بعريها، حتى تزور هذ�  باملر�أة تخرج من  ت�سمع 
�مللك و�ل�سلطان يف غريهم، و�أمي  �أن  ترى  �أنك  فيه  �إمنا مينعك من دخول  ولعلك 
�هلل ليو�سكن �أن ت�سمع بالق�سور �لبي�ض من �أر�ض بابل قد فتحت عليهم«، فدخل 
�الإميان يف قلب عدي، فاأ�سلم، وكان يقول: »فر�أيت �ثنتني: �لظعينة، وكنت يف 

�أول خيل �أغارت على كنوز ك�سرى، و�أحلف باهلل لتجيئن �لثالثة«)2).

�ل�سرية، �بن ه�سام، 362/1.   -1
�ل�سرية،  �لبد�ية و�لنهاية، 77/5، و�بن ه�سام يف  �لنبوية، 123/4، ويف  �ل�سرية  �بن كثري يف  ذكره   -2

581/2، و�بن �جلوزي يف �ملنتظم يف �لتاريخ، 50/6ن ومل �أجده يف كتب �لرو�ية.
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وها هي �الأمة �الإ�سالمية تبد�أ مبحمد  لت�سل �ليوم �إىل �أكرث من مليار ن�سمة؛ 
ولئن تخللتها فرت�ت من �ل�سعف حينا، ومن �خلذالن حينا �آخر، ولئن تد�عى �الأمم 
عليها كما تد�عى �الأكلة �إىل ق�سعتها)1)، فاإن يف �أبو�ب �ملالحم، و�لفنت، من كتب 
�لن�سر  و�أن  باإذن �هلل،  �لدين،  لهذ�  �مل�ستقبل  باأن  يب�سر  ما  �ل�سريفة،  �لنبوية  �ل�سنة 
للم�سلمني، متى ما ن�سرو� �هلل، ومتى ما مت�سكو� بالكتاب و�ل�سنة، م�سد�قا لقوله 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�أو�سيكم بتقوى �هلل، و�ل�سمع و�لطاعة، و�إن عبد� حب�سيا؛ 
�خللفاء  و�سنة  ب�سنتي  فعليكم  كثري�،  �ختالفا  ف�سريى  بعدي،  منكم  يع�ض  من  فاإنه 

�ملهديني �لر��سدين، مت�سكو� بها، وع�سو� عليها بالنو�جذ...�حلديث«)2). 
�إن �ل�سحابة فهمو� �ملعاين �ل�سامية، و�لر�قية لهذ� �لدين، وكانو� �سادقني يف 
�ال�ستجابة الأمر �هلل، و�أمر ر�سول �هلل، وكانو� �أولئك �لذين �سدقو� ما عاهدو� �هلل 
عليه، وما على �الأجيال �ملتعاقبة بعدهم، و�إىل قيام �ل�ساعة، �إال �لتم�سك بالكتاب 
و�ل�سنة، بالفهم �ل�سليم �لذي كان عليه �سلف �الأمة؛ الأن �الإ�سالم ميثل حا�سرهم 
وم�ستقبلنا، وميثل حا�سرنا وم�ستقبل من �سياأتي بعدنا، وميثل �مل�ستقبل �الأبدي لكل 

�لب�سر.
و�سلى �هلل على �سيدنا حممد، و�حلمد هلل رب �لعاملني.

طرف من حديث رو�ه ثوبان عن ر�سول �هلل  قال: »يو�سك �الأمم �أن تد�عى عليكم كما تد�عى �الأكلة   -1
�إىل ق�سعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: »بل �أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء �ل�سيل، 
ولينزعن �هلل من �سدور عدوكم �ملهابة منكم، وليقذفن �هلل يف قلوبكم �لوهن« فقال قائل: يا ر�سول �هلل، 
وما �لوهن؟ قال: »حب �لدنيا وكر�هية �ملوت«، رو�ه �أبو د�ود يف �ملالحم، باب تد�عي �الأمم على �أهل 
�الإ�سالم، 115/3، و�سححه �ل�سيخ �الألباين، �سحيح و�سعيف �جلامع �ل�سغري، 213/2، رقم: 8183.
�جلامع  و�سعيف  �سحيح  �الألباين،  و�سححه   ،206/3 �ل�سنة،  لزوم  باب  �ل�سنة،  يف  د�ود  �أبو  رو�ه   -2

�ل�سغري، 241/1، رقم: 2549.
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�جلامع، �لرتمذي، �لقاهرة، د�ر �حلديث.   -
�ساكر  �أحمد  حتقيق:  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  بريوت،  �لرتمذي،  �جلامع،    -

و�آخرون، تذييل �ل�سيخ �الألباين.
د�ر  بريوت،  حجر،  البن  �لباري  فتح  ومعه  �لبخاري،  �ل�سحيح،  �جلامع    -

�ملعرفة.
دالئل �لنبوة، �لبيهقي، بريوت + �لقاهرة، د�ر �لكتب �لعلمية + د�ر �لريان    -

للرت�ث، ط1، 1988-1408.
�لرحيق �ملختوم، �سفي �لرحمن �ملباركفوري، �جلز�ئر، د�ر �لب�سائر، ط19،    -

.2007-1428
�ل�سنة، �خلاّلل، حتقيق: عطية �لزهر�ين، �لريا�ض، د�ر �لر�ية، ط1، 1410.   -

�ل�سنن، �أبو د�ود، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1996.   -
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للن�سر  �ل�سالم  د�ر  �لريا�ض،  �ل�ستة،  �لكتب  مو�سوعة  ماجه،  �بن  �ل�سنن،    -
و�لتوزيع.

�ل�سنن، �لن�سائي، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية.   -
بريوت،  �لبند�ري،  �سليمان  �لغفار  عبد  مر�جعة:  �لن�سائي،  �لكربى،  �ل�سنن    -

د�ر �لكتب �لعلمية، 1991-1411.
 ،2006-1427 ط1،  �لرت�ث،  د�ر  بريوت،  �لذهبي،  �لنبالء،  �أعالم  �سري    -

وطبعة م�سر، د�ر �ملعارف، حتقيق: حممود حممد �ساكر.
�ل�سرية �لنبوية، �بن كثري، دون معلومات.   -

�ل�سرية �لنبوية، �بن ه�سام، د�ر �لكتاب �لعربي، ط3، 1990.   -
�سحيح م�سلم، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 2001.   -

�سحيح و�سعيف �جلامع �ل�سغري، �الألباين، �ملكتب �الإ�سالمي، 1408 هـ.   -
-1410 ط1،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  بريوت،  �سعد،  �بن  �لكربى،  �لطبقات    -

.1991
فقه �ل�سرية، حممد �سعيد رم�سان �لبوطي، د�ر �لفكر، ط11، 1991.   -

ح�سن  علي  حتقيق:  �جلوزي،  �بن  �ل�سحيحني،  حديث  من  �مل�سكل  ك�سف    -
�لبو�ب، �لريا�ض، د�ر �لوطن، 1997-1418.

جمال�ض �لتذكري من حديث �لب�سري �لنذير، عبد �حلميد بن بادي�ض، �جلز�ئر:    -
د�ر �لبعث، ط 1، 1983 م.

جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، �لهيثمي، �لقاهرة: مكتبة �لقد�سي.   -
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جمموعة �لفتاوى، �بن تيمية، �ملن�سورة: د�ر �لوفاء، ط 2، 2001-1421.   -
�مل�سند، �أحمد بن حنبل، د�ر �لفكر.   -

�الأرناوؤوط]�لقاهرة:  �سعيب  �ل�سيخ  باأحكام  مذيل  حنبل،  بن  �أحمد  �مل�سند،    -
موؤ�س�سة قرطبة.

�مل�ستدرك، �حلاكم �لني�سابوري، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية.   -
�ملعجم �الأو�سط، �لطرب�ين، �لريا�ض: مكتبة �ملعارف، ط 1، 1995.   -

�ملعجم �لكبري، �لطرب�ين، ط 3.   -
معرفة �لتذكرة يف �الأحاديث �ملو�سوعة، �بن طاهر �ملقد�سي، موؤ�س�سة �لكتب    -

�لثقافية.
ل�سان �لعرب، �بن منظور، �لقاهرة: د�ر �ملعارف.   -

ل�سان �مليز�ن، �بن حجر، بريوت: موؤ�س�سة �الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1390    -
هـ.

املقالت:
ديفيد  ملريل  �لعامل،  حول  �لرخي�سة  �لعمالة  يف  �الأطفال  ��ستغالل    -

.America.govَ ،كلرهال�ض]�ملحرر يف موقع �أمريكا دوت غوف
ماليزيا ت�سعى جاهدة ال�ستعادة عقولها �ملهاجرة، من غري موؤلف، منتدى �الإد�رة    -

.http://hrm-group.com، HRMGroup ،لعامة، وجمموعة �ملو�رد �لب�سرية�
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املواقع الإلكرتونية:
�الأنو�ر يف �سرية �لنبي �ملختار بطريقة �سوؤ�ل وجو�ب، �سليمان بن حممد �للهيميد،    -

.http://www.said.net/book/index.phpموقع مكتبة �سيد �لفو�ئد
�الإ�سالم،  روح  موقع  �إعد�د  يع�سوب،  موقع  كثري،  البن  و�لنهاية،  �لبد�ية    -

.www.islamicspirit.com

.http://www.al_islamic.com ،سرية �بن ه�سام�   -
�الإ�سالمية،  م�سكاة  �سبكة  موقع  �جلوزي،  البن  �لتاريخ،  يف  �ملنتظم    -

.http://www.almeshkat.net

.http://ar.wikipedia.org/wiki/،وكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة   -



اهتمام ال�شنة باال�شت�شراف و التخطيط يف
التنمية االقت�شادية و االجتماعية

�أ.د. كايد يو�سف قرعو�ش
كلية االآداب والعلوم االإن�شانية 

جامعة العلوم التطبيقية اخلا�شة -  االأردن
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P

املقدمة

واملر�سلني،  الأنبياء  خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اآله و�سحبه الطيبني  حممد بن عبداهلل، النعمة املهداة، والرحمة امل�سداة، وعلى 

الطاهرين ومن اتبع هداهم اإىل يوم الدين، وبعد،،،
الزمان ما�ش وحا�سر وم�ستقبل، ولي�ش احلا�سر الذي نعي�ش هو منتهى �سوؤلنا 
ول مبلغ علمنا. واإذا كان ال�ستغال باحلا�سر عما �سواه، هو داأب احليوان الأعجم، 
اأطرافه،  العاقل يعي�ش حا�سره وعيناه يف نظر ي�ستوعب الزمان من  فاإن الإن�سان 
ميكن  وما  يكون،  كيف  متاأمال  امل�ستقبل  اإىل  ويرنو  فيه،  مبا  معترباً  املا�سي  يرقب 
اهتمام  مو�سع  م�ستجداته  ومعرفة  امل�ستقبل  وا�ستطالع  مفاجاآت.  من  يحمل  اأن 

لطائفتني من النا�ش:
حكماء ي�ست�سرفون امل�ستقبل عن وعي وب�سرية، يوؤ�س�سون ملعرفة الآتي بالنظر    -
يف اأحداث املا�سي، معتربين مبا كان، متاأملني فيما �سيكون، ولهم يف تفهم 

ال�سنن الجتماعية حظ وافر.
ومتبطلون تعجلوا حظهم منه باحلد�ش الأجوف والتخمني الزائف، مل يوؤتوا    -
حظا من علم امل�ستقبل، واإن كانوا اأوتوا قدرا من الدهاء ميكنهم من التالعب 
اأو ما  اأو عابث بالرمل  اأو منجم دعّي،  بعقول الب�سطاء، ما بني كاهن زرّي، 

ۈئ ېئ ېئ   چ  تعاىل:  اهلل  اأن  علموا  وما  الغيب،  علم  ي�ستمطرون  داناه، 
ېئ    ىئ ىئ ىئ   چ )اجلن:2٦(.

ذو  والعامل  ومتعامل،  عامل  بني  يتهادى  علم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  فاإن  هكذا 
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معرفة وب�سر، اأما املتعامل فـ چ ٱ   ٻ  ٻ    ٻ ٻ پ  پ   چ )�سورة املدثر: 18،19(، 
وكل ذلك يف حدود ما تعارفه النا�ش اأو عرفوه.

لكن لالأنبياء و�سعاَ خا�سا يف ا�ست�سراف امل�ستقبل، للوحي الن�سيب الأوفى 
تاأتي يف زمانها  منه، ولقد كان للنبي  نبوءات يف هذا املقام، ولكنها نبوءات 

كفلق ال�سبح، ل ترى فيها عوجا ول اأمتا، كما اأن لتدبر ال�سنن الإلهية ن�سيبا اآخر.
ولقد كان للق�سايا القت�سادية والجتماعية امل�ستقبلية ن�سيب وافر من اهتمام 
ال�سنة النبوية، ومل تزل هذه الق�سايا هاج�ش النا�ش عرب الزمان واملكان، ما ح�سر 
منها وما ينتظر، كما انها ما زالت �ساهدا على �سدق نبوته . ومو�سوع اهتمام 
ال�سنة النبوية بالق�سايا التنموية يف املجالني القت�سادي والجتماعي مما حفلت به 
امل�سنفات القدمية، ول يكاد يجمع ق�ساياها كتاب اأو باب، واإن كانت بع�ش الكتب 
اأجمع لبع�ش مباحثها من اأخرى، مثل كتاب )دلئل النبوة ومعرفة اأحوال �ساحب 

ال�سريعة للبيهقي(، وكتاب )دلئل النبوة لأبي نعيم الأ�سفهاين(.
اأما الدرا�شات احلديثة فمنها:

ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي/د. اإليا�ش بلكا.  
اإبراهيم  اأحمد  ال�سريف/د.  النبوي  احلديث  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف   

الد�سوقي.
الإعجاز العلمي يف ال�سنة النبوية/د. �سالح بن اأحمد ر�سا.  

هذا ف�سال عن اأعمال هذه الندوة العلمية الدولية اخلام�سة التي اتخذت لها 
عنوانا »ال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية« وحددت حماورها 
والرتبية  الدعوة  ومنها  عامة،  ب�سورة  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  حول 

والتعليم وال�سحة والبيئة واإدارة الأزمات.
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بال�ست�سراف  ال�سنة  »اهتمام  مو�سوع  يف  الكتابة  على  اختياري  وقع  وقد 
ثالثة  اإىل  فيه  البحث  وق�سمت  والقت�سادية«  الجتماعية  التنمية  يف  والتخطيط 

مباحث:
املبحث الأول: م�سطلحات البحث.  -

القت�سادية  التنمية  يف  النبوي  ال�ست�سراف  من  �سور  الثاين:  املبحث   -
والجتماعية، وقد تناول هذا املبحث بالبيان مظاهر حتقق الرفاه يف الع�سور 
الالحقة، وازدهار التجارة والزراعة والعمران، مع بيان اأن ا�ستدامة التنمية 

رهن ب�سكر اهلل تعاىل.
القت�سادية  التنمية  يف  النبوي  التخطيط  من  �سور  الثالث:  املبحث   -

والجتماعية.
والثالث،  الثاين  املبحثني  يف  يكمن  هذه  درا�ستي  يف  اجلديد  اأن  واأح�سب 
الق�سادية  التنمية  جوانب  يربز  نحو  على  العلمية  املادة  تنظيم  يف  وبخا�سة 
بالتو�سع  اأو  الرفاه والعدالة الجتماعية،  بتحقيق  الأمر  تعلق  �سواء  والجتماعية، 
التوازن  نطاق  التخطيط يف  اإىل  اإ�سافة  الزراعة والتجارة والعمران،  اأعمال  يف 
القت�سادي وحماية امل�ستهلك، فاإن كنت اأح�سنت فمن اهلل وحده، واإن مل اأكن فال 
ترثيب علّي، وح�سبي اأنني �سددت وقاربت، واهلل وحده امل�ستعان وعليه التكالن.

املبحث االأول: م�شطلحات البحث.
التنمية  يف  والتخطيط  بال�ست�سراف  ال�سنة  »اهتمام  يف  بحثنا  يدي  بني 
القت�سادية والجتماعية« ل بد من حتديد م�سطلحات البحث الأ�سا�سية، ناأخذها 

من عنوان البحث نف�سه، فنتكلم عن امل�سطلحات الآتية يف مطالب ثالثة:
املطلب الأول: ال�ست�سراف.  -
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املطلب الثاين: التخطيط.  -
املطلب الثالث: التنمية.  -
املطلب االأول: اال�شت�شراف.

وال�سرف  بالآباء،  احل�سب  وال�سرف  »�سرف«  من  م�ستق  لفظ  لغة:  اال�شت�شراف 
وجبل  حوله،  ما  على  اأ�سرف  قد  الأر�ش  من  ن�سز  كل  وال�سرف  ال�سيء،  اأعلى 
م�سرف اأي عاٍل، وال�سرف من الأر�ش املكان العايل، واأ�سرف ال�سيء على ال�سيء 
عاله)1(. اإن ال�ست�سراف يف اأ�سل و�سعه اللغوي لفظ يراد به النظر من علو نظر 

املحقق املدقق امل�ستب�سر، ل يحول دون روؤيته حائل. 
اأما اال�شت�شراف ا�شطالحًا: فهو ذو �سلة مبا ي�سمى )علم امل�ستقبل(، وقد عرفه 
اأو  لالإن�سانية،  امل�ستقبلي  التطور  حول  والأبحاث  املناهج  »جمموعة  باأنه  بع�سهم 

لق�سم منه، اأو لق�سية من ق�ساياها، متكن من ا�ستخــال�ش عنا�سر التوقع«)2(.
على  يعتمد  تكهنا  اأو  بالغيب،  لي�ش رجما  املعنى  لهذا  وفقاً  ال�ست�سراف  اإن 
الذي  امل�ستقبلي  التحليل  لوقائع الأحداث، ولكنه �سرب من  الع�سوائية  القراءة 
التاريخي(  )احلد�ش  مـن  »نـوع  اإنه  منهجية حمددة.  اأو  معني  باأ�سلوب  يتقيد  ل 
امل�ستقبل ودروبه  اآفاق  اكت�ساف  اإىل  اجلهد  فيه  يوجه  علمية،  قاعدة  اإىل  امل�ستند 
اأ�سبه  املكنة  هذه  وامتالك  بحاره«)3(،  يف  ال�سعبة  للمالحة  خرائط  ر�سم  بهدف 
بامتالك بو�سلة لتحديد اأمناط التطورات التاريخية والتحولت امل�ستقبلية املحتملة، 
وبلورة ال�سيا�سات التي تو�سل اإىل حتديد اإمكانات املناورة والتخطيط للتعامل مع 

اجلزري،  الأثري  ابن  والأثر،  احلديث  غريب  يف  والنهاية  )�سرف(،  مادة  منظور،  ابن  العرب،  ل�سان   -1
 .414/2

ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي، اإليا�ش بلكا، �ش 27.   -2
الف�سيل، بحث من�سور يف جملة عامل  امل�ستقبل، د. حممود عبد  ا�ست�سراف  العربية يف جمال  اجلهود   -3

الفكر، الكويت، العدد) يناير، فرباير، مار�ش(، 1988، ملخ�ش ال�سفحات 55-51.
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الأحداث والأزمات. 
واإن كان ثمة ما ي�سمى فقه الواقع، فاإن ال�ست�سراف نوع من فقه املتوقع املبني 

على العلم والقدرة على التحليل.
من  �ساحبها  متكن  عالية  ربوة  على  بالوقوف  اأ�سبه  ال�ست�سرافية  النظرة  اإن 
القوانني  اإىل  املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، والتعرف  الثالثة:  الزمن  اأبعاد  مطالعة 
وال�سنن الناظمة حلركة املجتمعات، ولي�ست دعوة القراآن الكرمي لالعتبار بق�س�ش 
الأقدمني اإل رافدا من روافد هذا املو�سوع، »والعتبار اإمنا هو نوع من املقاي�سة 
من  املا�سي  مينح  ما  خالل  من  امل�ستقبل  قراءة  على  والقدرة  والب�سرية  واملقارنة 

معرفة هذه ال�سنن«)1(.
املطلب الثاين: التخطيط.

التخطيط لغة: لفظ م�ستق من )خّط(، واخلط الطريق امل�ستطيلة يف ال�سيء، اأو 
الطريق اخلفيف يف ال�سهل. وخط الأر�ش واختطها اأن ي�سع عليها خطا عالمة على 
اأنه حازها ليبنيها دارا، ومنه خطط الب�سرة والكوفة، ومن هنا �سمى املقريزي كتابه 
)اخلطط(. واخلطة )بال�سم(: الأمر والق�سة، ويف حديث احلديبية: »ل ي�ساألوين 

خطة يعظمون فيها حرمات اهلل اإل اأعطيتهم اإياها«)2(.
اأما التخطيط ا�شطالحا فيعني: »حتديد اأهداف معينة يجب اأن يحققها املجتمع 
خالل مدة معينة، مع حتديد الو�سائل والأدوات الالزمة لتحقيق هذه الأهداف، 

وو�سع هذه الو�سائل والأدوات مو�سع التنفيذ«)3(.

اإليا�ش  للدكتور  النبوي(  امل�ستقبل يف احلديث  )ا�ست�سراف  لكتاب  ال�سيد عمر عبيد ح�سنة  مقدمة  من   -1
بلكا، 15.

ال�سنن، اأبو داود، كتاب اجلهاد باب يف �سلح العدو، رقم 27٦5، واحلديث �سحيح.  -2
مو�سوعة ال�سيا�سة، د. عبد الوهاب الكيايل واآخرون، 701/1.  -3
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والعالقة بني املعنيني -فيما اأرى- اأن التخطيط ي�ستهدف ر�سم خطوط وطرق 
وا�سحة ي�سري عليها املجتمع وموؤ�س�ساته، بحيث يكون البناء على اأر�ش وا�سحة 
عند  الأولويات  وو�سع  املنطلقات  حتديد  يف  التخبط  دون  املعامل،  وحمددة 

التنفيذ.
الدول  اأغلب  له يف  اأن تخ�س�ش  املعهود  اأ�سبح من  فقد  التخطيط  ولأهمية 
التنمية  لتحقيق  �سرورية  مقدمة  ب�سفته  التخطيط«  »وزارة  ا�سم  حتمل  وزارة 
القت�سادية والجتماعية، حتى �ساغ لبع�سهم تعريفه باأنه »اإعداد اخلطط من اأجل 
التنمية القت�سادية والجتماعية، بحيث تر�سم الكيفية لال�ستفادة من املوارد التي 
اأف�سل وجه، وتوزيعها على كافة احلاجات من اأجل اإمكان  تتمتع بها الدول على 
وثيق  ارتباط  وللتخطيط  هذا  اجلماعة«)1(.  ل�سالح  ق�سوى  منفعة  على  احل�سول 
با�ست�سراف امل�ستقبل، فهو منهج علمي يناأى عن التخبط والتنبوؤ بالغيب والدخول 

اإىل عامل امل�ستقبل من غري علم ول هدى ول كتاب منري.
املطلب الثالث: التنمية.

الزيادة،  والنماء  ينمو(،  )منا  قالوا  ينمي ورمبا  »ما  من  م�ستق  لفظ  لغة:  التنمية 
واأمنيت ال�سيء ومنيته جعلته ناميا، والأ�سياء كلها على وجه الأر�ش ناٍم و�سامت، 
ومنا  الريع،  والنماء  واجلبل،  كاحلجر  وال�سامت  وال�سجر،  النبات  مثل  فالنامي 

الإن�سان �سمن، والنامية من الإبل ال�سمينة«)2(.
اأما ا�شطالحا: فهي »عملية تغيري يف البنية القت�سادية والجتماعية ويف الأن�سطة 
وال�سلوكيات الجتماعية والقت�سادية، تغيري ميتد اإىل جـوانب متعددة من احلياة 
التنمية  اإىل  اإطالقه  عند  الذهن  يتجه  مفهوم  والتنمية  بناء وحركة«)3(.  املجتمعية 

معجم امل�سطلحات القت�سادية وال�سالمية، علي بن حممد اجلمعة، 172.   -1
ل�سان العرب، ابن منظور، مادة )مني(.  -2

دور املنهج الإ�سالمي يف تنمية املوارد الب�سرية، جمال عبده، 41.  -3
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تنمية  اإىل  بال�سرورة  يوؤدي  القت�سادية  التنمية  حتقيق  لكن  ابتداء،  القت�سادية 
اجتماعية ب�سورة من ال�سور، ومن الالفت للنظر اأن لفيفا من الدول النامية حتاول 
التنمية  عملية  اأن  منها  ظنا  ح�سرا،  القت�سادي  جانبها  من  التنمية  اإىل  الو�سول 
والرقي تنح�سر يف هذا الإطار)1( وهذا خداع للنف�ش وق�سور يف الت�سور، ذلك 
اأن التخلف يف املجال القت�سادي اإن هو اإل مظهر للتخلف يف املجالت الأخرى 

من �سيا�سية واجتماعية وثقافية وغريها.
اأما التنمية القت�سادية فهي عبارة عن حتقيق معدل �سريع للتو�سع القت�سادي 
الرفاه  من  متقدمة  م�ستويات  اإىل  الكفاف  معي�سة  من  املتخلفة  الدولة  به  تنتقل 
وعرفها  املتقدمة)2(.  الدول  يف  للنمو  احلالية  املعدلت  به  وتزداد  القت�سادي، 
حتقيق  يف  للمجتمع  املتاحة  القت�سادية  املوارد  ا�ستخدام  »عمليات  باأنها  اآخرون 
زيادات م�ستمرة يف الدخل القومي تفوق معدلت النمو ال�سكاين، مبا يوؤدي اإىل 

اإحداث زيادات حقيقية يف متو�سط ن�سيب الفرد من الدخل«)3(.
اأما التنمية الجتماعية فقد عرفها هيجنـز Higgins باأنها عملية ا�ستثمار اإن�ساين 
تتم يف املجالت اأو القطاعات التي مت�ش حياة الب�سر مثل التعليم وال�سحة العامة، 
الن�ساط  اإىل  العملية  تلك  عائد  يوجه  بحيث  الجتماعية،  والرعاية  والإ�سكان، 
القت�سادي)4(. ولي�ش يخفى ما هناك من ارتباط بني التنمية بوجهيها القت�سادي 
والجتماعي، فاإن جناح التنمية القت�سادية رهن باإحداث تنمية اجتماعية ت�ستهدف 
ال�سلوك يف املجتمع. والتنمية  اأمناط  التي ت�سكل  القيم والعادات والتقاليد  تغيري 
العدالة  حتقيق  على  مدارها  القت�سادية،  التنمية  يف  احلال  كما  الجتماعية، 
بدل  الي�سر  اإحالل  �سورها  اأب�سط  يف  تعني  الجتماعية  والعدالة  الجتماعية، 

التنمية القت�سادية يف املنهج الإ�سالمي، عبد احلق ال�سكريي، 9.  -1
مو�سوعة امل�سطلحات القت�سادية، د. ح�سني عمر 79.  -2

القت�ساد الإ�سالمي، د. حممد عبداملنعم عفر، 279/1.  -3
التعليم واإ�سكالية التنمية، ح�سن اإبراهيم الهنداوي، 77.  -4
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الع�سر، وحتقيق كرامة الإن�سان وتنمية �سخ�سيته، واحليلولة دون الظلم واجلور، 
وحتقيق الرفاه العام)1(.

وهذه التنمية تقت�سي تدعيم القيم والجتاهات الجتماعية الإيجابية مثل ال�سرب 
والتعاون و�سدق اللتزام. وتدعيم احلياة الأ�سرية وزيادة متا�سكها وا�ستقرارها، 
والق�ساء على املعوقات الجتماعية كالع�سبية، والثقافية كالنظر اإىل العمل نظرة 
�سلبية، والقت�سادية ك�سعف ا�ستغالل املوارد الطبيعية املتوافرة، وما اإىل ذلك من 

معوقات. وتعد الرتبية اأ�سا�ش التنمية وركيزتها.
االقت�شادية  التنمية  يف  النبوي  اال�شت�شراف  من  �شور  الثاين:  املبحث 

واالجتماعية.
ل بد قبل امل�سي يف بيان �سور ال�ست�سراف النبوي لآفاق التنمية، يف بعديها 
القت�سادي والجتماعي، من التاأكيد جمددا على ما هنالك من عالقة جدلية بني هذين 
البعدين، واأن اجلانب القت�سادي من التنمية ي�سب يف النهاية يف اجلانب الجتماعي 
منها، لذا ورد احلديث عن هذين اجلانبني معا يف كثري من الأحاديث ال�سريفة ذات 
ال�سلة بهذا املو�سوع. كما ل بد من التنويه اإىل اأن هذه الأحاديث، وهي تتحدث 
عن التحولت الجتماعية، تر�سم لنا خطا بيانيا �ساعدا ل يلبث اأن ينكفئ ويبداأ يف 
النزول، لي�سكل ما ي�سبه دورات تاريخية متعاقبة، حتقيقا ل�سنة اهلل يف خلقه، ولن جتد 
ل�سنة اهلل تبديال. ويظهر لنا من تتبع ن�سو�ش ال�سنة النبوية يف مراجعها الأ�سلية مظاهر 

ال�ست�سراف النبوي يف حقل التنمية، نبني اأهمها يف املطالب الآتية:
املطلب الأول: حتقق الرفاه القت�سادي والجتماعي.  -

املطلب الثاين: ي�سمل ازدهار الزراعة والتجارة والعمران.  -
املطلب الثالث: التنمية امل�ستدامة رهن ب�سكر النعمة.  -

العدالة الجتماعية، فوؤاد العادل، 18.  -1
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املطلب االأول: حتقق الرفاه االقت�شادي واالجتماعي.
املجتمع  بها  مر  التي  ال�سعبة  املادية  الظروف  اأن  ال�سريفة  الأحاديث  تخربنا 
اإىل حالة من  بها املجتمع  ينتقل  النبوة �ست�سهد حتولت وا�سعة  امل�سلم يف ع�سر 

الرفاه يف مراحل زمنية خمتلفة. و من مظاهر هذا الرفاه:
1- كرثة املال بني اأيدي النا�س:

اأ�سحابه  قام يف    اهلل  ر�سول  اإن  قال:  عنه  اهلل  مالك ر�سي  بن  عن عوف 
فار�ش  اأر�ش  لكم  فاحت  اهلل  فاإن  الدنيا؟  تهمكم  اأو  العوز،  اأو  تخافون  الفقر  فقال: 
والروم، وت�سب عليكم الدنيا �سباً حتى ل يزيغكم بعدي اإن اأزاغكم اإل هي«)1(. 
ويف حديث اآخر عن عوف بن مالك الأ�سجعي قال: اأتيت النبي  ف�سلمت عليه 
فقال: عوف؟ فقلت: نعم، فقال: ادخل. قال قلت: كلي اأو بع�سي؟ قال: بل كلك، 
قال: اعدد يا عوف �ستاً بني يدي ال�ساعة: اأولهن موتي، قال: فا�ستبكيت حتى جعل 
ر�سول اهلل  ي�سكنني. قال: قلت: اإحدى. والثانية فتح بيت املقد�ش، قلت: اثنني. 
والرابعة  ثالثاً.  قال:  الغنم،  قعا�ش  مثل  ياأخذهم  اأمتي  يف  يكون  موتان  والثالثة: 
اأربعاً. واخلام�سة يفي�ش املال فيكم في�سا حتى  اأمتي وعّظمها. قل:  فتنة تكون يف 
اإن الرجل ليعطى املائة دينار فيت�سخطها. قل: خم�سا. وال�ساد�سة هدنة تكون بينكم 
األفا،  ع�سر  اثنا  راية  كل  حتت  راية  ثمانني  على  اإليكم  ي�سريون  الأ�سفر  بني  وبني 
ف�سطاط امل�سلمني يومئذ يف اأر�ش يقال لها: الغوطة يف مدينة يقال لها: دم�سق«)2(.
 :والالفت للنظر يف هذين احلديثني ال�سريفني التعبري عن �سعة الرزق بقوله
»وت�سب عليكم الدنيا �سباً«، وقوله: »يفي�ش املال فيكم«. وكل منهما يوحي باأن 
هناك ثراء فاح�ساً ينتظر هذه الأمة بعدما عانى الأولون ما عانوا من اجلوع وامل�سغبة. 

م�سند اأحمد بن حنبل، �ش 1783، رقم 24482.  -1
م�سند اأحمد بن حنبل، �ش 1783، رقم 24485. قال الرناوؤوط: اإ�سناده �سحيح. والقعا�ش داء ي�سيب   -2

الغنم.
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يقول الدكتور �سالح بن اأحمد معقباً على العبارة الأخرية: »كلمة الإفا�سة تعني 
الكرثة الزائدة جداً، حتى وكاأنها في�سان يزيد عن احلد املعتاد«)1(. وهذا الفي�ش 
املن�سب من الأموال يتمثل يف روؤو�ش الأموال ال�سخمة التي متالأ �ساحتنا العربية 
والإ�سالمية، حتى اأ�سحى احلديث عن اأ�سحاب املاليني ل يثري ف�سول اأحد، نظراً 
لكرثتهم، بل جتاوز الأمر ذلك اإىل اأ�سحاب الباليني الذين اأخذت اأعدادهم تزداد 

يوماً عن يوم.
بن  عند جابر  قال:كنا  ن�سرة  اأبي  ما ورد يف حديث  اأي�ساً  املعنى  هذا  يعزز 
ل  املال حثياً  اأمتي خليفة يحثي  اآخر  : »يكون يف  اهلل  قال ر�سول  قال:  عبداهلل 
العزيز،  اأنه عمر بن عبد  اأتريان  العالء:  يعده عداً«. قال: قلت لأبي ن�سرة واأبي 

فقال: ل«)2(، واحلثو لفظ ينبئ عن املبالغة والكرثة)3(.
2- الق�شاء على الفقر املوجب ال�شتحقاق ال�شدقات:

الأمة لن تكون حكراً  الوا�سع يف هذه  الرثاء  اأن ظاهرة    الر�سول  يخربنا 
على فئة دون اأخرى، بل اإن نعمة املوىل عز وجل عليها �ستكون �سابغة، حتى اإنه 

ليعز وجود فقراء ي�ستحقون �سدقات الآخرين. 
ففي حديث معبد بن خالد قال: �سمعت حارثة بن وهب قال: »�سمعت النبي 
يقول: »ت�سدقوا فاإنه ياأتي عليكم زمان مي�سي الرجل ب�سدقته فال يجد من يقبلها، 

يقول الرجل: لو جئت بها بالأم�ش لقبلتها فاأما اليوم فال حاجة يل بها«)4(.
حتى  ال�ساعة  تقوم  »ل   : النبي  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  وعن 

العجاز العلمي يف ال�سنة النبوية، �سالح بن اأحمد بن ر�سا، 953/1.   -1
�سحيح م�سلم، كتاب الفنت، باب ل تقوم ال�ساعة حتى مير الرجل بقرب الرجل...، رقم 2913.  -2

النهاية يف غريب احلديث والأثر، ابن الأثري اجلزري، 327/1.  -3
�سحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال�سدقة قبل الرد، 13/2. و�سحيح م�سلم، كتاب الزكاة، باب   -4

كل نوع من املعروف �سدقة، رقم: 1011.
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يكرث فيكم املال فيفي�ش، حتى يُهم ربَّ املال من يقبل �سدقته وحتى يعر�سه فيقول 
الذي يعر�سه عليه: ل اأرب يل«)1(.

ويف حديث رواه عدي بن حامت ر�سي اهلل عنه قال: »بينا اأنا عند النبي  اإذ 
اأتاه رجل ف�سكا اإليه الفاقة«.... وورد يف احلديث قوله  لعدي: »ولئن طالت 
بك حياة لرتين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب اأو ف�سة، يطلب من يقبله منه، فال 

يجد اأحداً يقبله منه«)2(.
وقد تاأول بع�ش العلماء حالة عدم وجود فقراء يقبلون ال�سدقة بعهد عمر بن 
عبد العزيز رحمه اهلل، وبذلك جزم البيهقي. وقد ورد عن عبدالرحمن بن يزيد 
بن اخلـطاب قال: اإمنا ويل عمر بن عبدالعزيز ثالثني �سهراً. األ واهلل ما مات حتى 
جعل الرجل ياأتينا باملال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء، فما 

يربح حتى يرجع مباله يتذكر من ي�سعه فيه فال يجده، قد اأغنى عمر النا�ش)3(.
للتكرار  قابلة  امل�سلم  املجتمع  من  الفقر  ا�ستئ�سال  حالة  اأن  اأرجحه  والذي 
بتكرار ظهور اخلالفة الرا�سدة، بدللة ما ورد يف حديث اأبي ن�سرة عن جابر بن 
عبداهلل ر�سي اهلل عنه، الذي �سبق ذكره، اإذ ورد فيه قوله : »يكون يف اآخر اأمتي 
خليفة يحثي املال حثياً...«. ومن املعلوم اأن الزمن قد تقدم بعمر بن عبد العزيز 

ر�سي اهلل عنه، ولي�ش هو من خلفاء اآخر الزمان.
واأنى كان من اأمر فاإن حالة ا�ستئ�سال الفقر ت�سكل ظاهرة فريدة يف التاريخ 
الإ�سالمي، بل يف التاريخ الإن�ساين، ولعلها حالة غري م�سبوقة بل ل ميكن اللحاق 
بها لدى اأرقى املجتمعات، فهذه املجتمعات الغربية يف اأوروبا واأمريكا قد اأوتيت 

رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال�سدقة قبل الرد، 114/2. وم�سلم يف الزكاة، باب الرتغيب يف   -1
ال�سدقة قبل اأن ل يوجد من يقبلها، رقم 157.

رواه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم 175/4.  -2
فتح الباري ب�سرح البخاري، ابن حجر الع�سقالين، 423-424/7.  -3
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حظاً من الرفاه القت�سادي والجتماعي يتمناه الكثريون، ولكنه رفاه يخ�ش ول 
الكفاف،  حياة  دون  حتيا  كثرية  لفئات  البوؤ�ش  من  حالة  وراءه  يخفي  رفاه  يعم، 
املعدمني  من  فئات  الأب�سار،  بتقدمها  تخلب  التي  عوا�سمهم  يف  راأينا  فلطاملا 
عابري  ي�سد رمقهم من  ما  ين�سدون  لهم،  ماأوى  والأنفاق  الأر�سفة  من  يتخذون 

ال�سبيل وحاويات القمامة.
3- �شيوع ظاهرة ا�شتقدام العمال واخلدم:

ل  فهو  ذلك  ومع  بنف�سه،  حاجاته  ق�ساء  املرء  يتوىل  اأن  الأ�سياء  يف  الأ�سل 
ي�ستغني عن خدمات الآخرين، وكما قال ال�ساعر:

النا�ش للنا�ش من بدو وحا�سرة       بع�ش لبع�ش واإن مل ي�سعروا خدم
غري اأن التو�سع يف ا�ستخدام الآخرين، واإن كان ي�سكل ظاهرة تبدو يف الظاهر 
�سارة على التقدم القت�سادي والجتماعي، اإل اأنها تعد من وجه اآخر ظاهرة غري 
�سحية على املدى البعيد. ولقد �سبق لبن خلدون احلديث عن هذه امل�ساألة يف 
ف�سل عنوانه )يف اأن اخلدمة لي�ست من الطبيعي ( قال فيه: »ف�سببها اأن اأكرث املرتفني 
يرتفع عن مبا�سرة حاجاته، اأو اأن يكون عاجزاً عنها ملا ربي عليه من خلق التنعم 
والرتف، فيتخذ من يتوىل ذلك له، ويقطعه عليه اأجراً من ماله، وهذه احلالة غري 
ولأنها  عجز،  اأحد  بكل  الثقة  اإذ  لالإن�سان،  الطبيعية  الرجولية  بح�سب  حممودة 
تزيد يف الوظائف و اخلرج، وتدل على العجز و اخلنث الذي ينبغي يف مذاهب 

الرجولية التنزه عنهما، اإل اأن العوائد تقلب طباع الإن�سان اإىل ماألوفها«)1(.
ابن  فعن  اخلدم،  اإىل  الركون  فيها  مبا  الرتف،  ظاهرة  الر�سولعن  يخربنا 
عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل : »اإذا م�ست اأمتي باملطيطاء، وخدمها 

مقد مة ابن خلدون، �ش284.  -1
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اأبناء امللوك، اأبناء فار�ش والروم، �سلط �سرارها على خيارها«)1(.
للن�ساء  ولكن  منهم،  الذكور  على  قا�سرة  اخلدم  ا�ستقدام  ظاهرة  ولي�ست 
عمرو  بن  عبداهلل  ورد عن  فقد  امل�سلمني،  ن�ساء  اآتياً خلدمة  لبد  دوراً  الأجنبيات 
اأمتي رجال  اآخر   يقول: �سيكون يف  ر�سي اهلل عنه قوله: »�سمعت ر�سول اهلل 
ن�ساوؤهم  امل�ساجد،  اأبواب  على  ينزلون  الرجال،  كاأ�سباه  �سروج  على  يركبون 
فاإنهن  العنوهن  العجاف،  البخت  كاأ�سنمة  روؤو�سهن  على  عاريات  كا�سيات 
اأمة من الأمم خدمهن ن�ساوؤكم كما خدمكم ن�ساء الأمم  ملعونات، لوكان وراءكم 

قبلكم«)2(.
وكل من هذين احلديثني يحمل يف ت�ساعيفه من اأنباء الغيب ما يثبت به قلوب 
دللة  اإل  الإ�سالمية  لالأ�سر  ون�سائهم  اأبنائهم  خدمة  عن  احلديث  فلي�ش  املوؤمنني، 
النا�سئة، وخ�سوعها  الإ�سالم  لدولة  املجاورة  المرباطوريات  �سقوط  اأوىل على 
لل�سيادة الإ�سالمية، ولن تتم هذه اخلدمة دون وجود تباين يف امل�ستوى القت�سادي 
والجتماعي بني املجتمع ال�سالمي يف �سورته املوعودة وبني تلك املجتمعات يف 
قادم الأزمان، الأمر الذي يدفع باأبناء تلك املجتمعات وبناتهم اإىل التما�ش اأ�سباب 
العي�ش يف بالدنا التي ت�سهد ازدهارا يغري اأولئك بالعمل واخلدمة فيها، وتتنوع 
اأو �سائ�ش  اأ�سرة،  اأو مربيا لأبناء  �سور هذه اخلدمة، فقد يعمل هذا طبيبا خا�سا، 

خيل يف ا�سطبالت املنعمني اأو �سائقا، اأو مدربا، اأو مدبرة منزل، اأو غري ذلك.

رواه الرتمذي يف الفنت، باب رقم 74. و قال: هذا حديث غريب، ورقمه 22٦1 و�سححه الألباين.   -1
واملق�سود ب)املطيطاء( م�سية التكرب والتبخرت. و انظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي، 

.237/10
م�سند اأحمد، 299/2، رقم 7102. و�سحيح ابن حبان، رقم 5753، ٦4/13، قال الأرناوؤوط: اإ�سناده   -2
�سعيف. وانظر: جممع الزوائد للهيثمي، 137/5. و امل�ستدرك ، كتاب الفنت واملالحم، 483/4، رقم 

.834٦
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4- التاأنق يف املاأكل و امل�شكن:
الدعوة  بواكري  يف  العي�ش  �سنك  من  امل�سلمون  لقيه  ما  اأحد  على  يخفى  ل 
الإ�سالمية، و لرمبا عزف بع�سهم عن تناول الطيبات ورعاً، فهذا عمر بن اخلطاب 
هو  و  عنها  تنزه  و  امل�سارب،  و  املاآكل  طيبات  من  كثري  تورع عن  عنه  اهلل  ر�سي 

ی  ی  ىئ  ىئ   چىئ   فيهم:  اهلل  قـال  كالذين  اأكون  اأن  اأخاف  اإين  يقول: 
ی یچ )�سورة الحقاف:20(، توبيخا و تقريعا لهم)1(.

ويطالع الر�سول  �سحابته مبا تخبئه لهم الأيام من رغد يف العي�ش، وتاأنق 
الب�سري قال: قدمت املدينة مهاجراً،  امل�سكن. عن طلحة  املاأكل وامل�سرب و  يف 
وكان الرجل اإذا قدم املدينة فاإن كان له بها عريف نزل به واإن مل يكن له عريف نزل 
ّفة، فقدمتها ولي�ش يل بها عريف فنزلت ال�سفة، وكان ر�سول اهلل  يرافق  ال�سّ
بني الرجلني ويق�سم بينهما مدا من متر، فبينا ر�سول اهلل  ذات يوم يف �سالته اإذ 
ناداه رجل فقال: يا ر�سول اهلل اأحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا اخلنف. قال واإن 
ر�سول اهلل  حمد اهلل واأثنى عليه و ذكر ما لقي من قومه، ثم قال: لقد راأيتني و 
�ساحبي مكثنا ب�سع ع�سرة ليلة ما لنا طعام غري الربير – و الربير متر الأراك – حتى 
اأتينا اإخواننا من الأن�سار، فاآ�سونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر، و الذي ل 
اإله ال هو لو قدرت لكم على اخلبز و اللحم لأطعمتكموه، �سياأتي عليكم زمان – 
اأ�ستار الكعبة، ويغدا ويراح عليهم باجلفان.  – يلب�سون مثل  اأدركه منكم  اأو من 
قالوا: يا ر�سول اهلل، اأنحن يومئذ خري اأو اليوم؟ قال: بل اأنتم اليوم خري، اأنتم اليوم 

اإخوان، واأنتم يومئذ ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ش«)2(.
ويف حديث �سعيد بن اأبي هند قال: قال اأبو هريرة: قال ر�سول اهلل: »تكون 

تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري، 1٦0/4.  -1
م�سند اأحمد، 487/3. و ال�سفة هي املكان املظلل من امل�سجد، واخلنف جمع خنيف. وهو لبا�ش ي�سنع   -2

من الكتان الرديء، )النهاية يف غريب احلديث والأثر 80/2(.
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اأحدكم  يخرج  راأيتها  فقد  ال�سياطني  اإبل  فاأما  لل�سياطني.  وبيوت  لل�سياطني  اإبل 
بنجيبات معه قد اأ�سمنها، فال يعلو بعريا منها و مير باأخيه قد انقطع فال يحمله، و 
اأما بيوت ال�سياطني فلم اأرها )كان �سعيد يقول: »ل اأراها« اإل هذه الأقفا�ش التي 

ت�سرت النا�ش بالديباج«)1(.
املرير  الواقع  بني  ال�سريفة  الأحاديث  تر�سمها  التي  املتقابلة  ال�سور  هذه 
بعديها  يف  للتنمية  جتعل  اأنها  غري  عليها،  التعليق  عن  تغنينا  الواعد  وامل�ستقبل 
القت�سادي والجتماعي اإطاراً اأخالقيا توجه الأغنياء من خالله اإىل ال�سعور بحال 
البوؤ�ساء حتى ل ت�ستحيل التنمية وباًل على اأ�سحابها، ي�سرب بع�سهم رقاب بع�ش، 

وحتى يرباأوا من اأن يكونوا �سياطني اأو اإخواناً لل�سياطني. 
5- ا�شتتباب االأمن واال�شتقرار ال�شيا�شي: 

القت�سادية  التنمية  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  املجتمع  يف  الأمن  ا�ستتباب  يعد 
والجتماعية، وبالأمن ميكن  لال�ستثمار اأن يجد البيئة املنا�سبة، ولروؤو�ش الأموال 
اأن ت�ستقر، اأما الفو�سى ال�سيا�سية فال يت�سور اأن يكون معها ا�ستقرار ول ا�ستثمار، 
كما اأنها مباءة للتخلف القت�سادي والجتماعي، واحليلولة دون حتقق التنمية مهما 

كان نوعها.
ورد يف حديث عدي بن حامت ر�سي اهلل عنه قال: بينا اأنا عند النبي اإذ اأتاه 
رجل ف�سكا اإليه الفاقة، ثم اأتاه اآخر ف�سكا اإليه قطع ال�سبيل، فقال: يا عدي هل راأيت 
فاإن طالت بك حياة لرتين الظعينة  اأنبئت عنها، قال:  اأرها وقد  احلرية؟ قلت: مل 
ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ل تخاف اأحداً اإل اهلل. قلت فيما بيني وبني 
نف�سي: فاأين دّعار طيىء الذين قد �سعروا البالد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز ك�سرى؟ قلت: ك�سرى بن هرمز؟ قال: ك�سرى ابن هرمز، ولئن طالت بك 

�سنن اأبي داود، كتاب اجلهاد، باب يف اجلنائب، رقم 25٦8 و�سعفه الألباين.   -1
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لرتين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب اأو ف�سة يطلب من يقبله منه فال يجد احداً 
يقبله منه....« قال عدي: فراأيت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف بالكعبة ل 
تخاف اإل اهلل، وكنت فيمن افتتح كنوز ك�سرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة 

لرتون ما قال النبي اأبو القا�سم  يخرج ملء كفه«)1(.
ويف حديث خلباب بن الأرت ر�سي اهلل تعاىل عنه قال: �سكونا اإىل ر�سول اهلل 
 وهو متو�سد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له: األ ت�ستن�سر لنا؟ األ تدعو لنا؟ قال: 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له يف الأر�ش، فيجعل فيه، فيجاء باملي�سار فيو�سع 
على راأ�سه في�سق باثنتني، وما ي�سده ذلك عن دينه، ومي�سط باأم�ساط احلديد ما دون 
حلمه من عظم اأو ع�سب، وما ي�سده ذلك عن دينه، واهلل ليتّمن اهلل هذا الأمر حتى 
غنمه،  على  والذئب  اهلل  اإل  يخاف  ل  اإىل ح�سرموت  �سنعاء  من  الراكب  ي�سري 

ولكنكم ت�ستعجلون«)2(.
الأمن  لفتقاد  نتيجة  بالنفو�ش،  ي�ستبد  الذي  اجلزع  هذا  اأمام  فاإنه  هكذا 
الغذائي وال�سيا�سي، يطمئن الر�سول اأ�سحابه على امل�ستقبل الآتي، فاإنه �سي�سود 
والأعرا�ش،  الأنف�ش  على  اخلوف  ويرتفع  وعر�ساً،  طوًل  العربية  اجلزيرة  الأمن 
فتقطع املراأة امل�سافة من احلرية اإىل الكعبة و يذرع الراكب املنطقة من �سنعاء اإىل 

ح�سرموت دون خوف اأو وجل. 
واملتاأمل يف احلديث ال�سريف الأول يلحظ بو�سوح م�ساألة الربط بني التحول 
القت�سادي بحيازة الكنوز وبذل ال�سدقات من جانب، وبني �سيادة الأمن حتى 
تخرج املراأة وتقطع امل�سافات الطويلة دون اأن تخ�سى اأحداً على حياتها اأو عر�سها، 

من جانب اآخر.
رواه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، 175/4.  -1

رواه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�سالم، رقم 179/4. واملي�سار �سئ كاخلو�ش   -2
يخرج يف ال�سلم والطلح، )النهاية يف غريب احلديث والأثر. ابن الأثري اجلزري، 284/4(.
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املطلب الثاين: ازدهار التجارة والزراعة والعمران.
ل ن�ستطيع ت�سور وجود تنمية اقت�سادية اأو اجتماعية دون اأن يكون للتجارة 

اأو الزراعة اأو اإعمار الأر�ش دور فاعل يف اإحداثها ابتداء وبقاء. 
اأو  التجارية  الأن�سطة  من  يوماً  خال  الإ�سالمي  املجتمع  اأن  نعلم  نكاد  ول 
الزراعية، فاملجتمع املكي مثاًل كان يعتمد غالباً على التجارة، اأما املجتمع املدين 
فكان جل اعتماده على الزراعة، واأما البالد املجاورة للجزيرة فكانت تعتمد على 

الزراعة والتجارة معاً نظراً للظروف ال�سائدة فيها.
املرتقبة  القت�سادية  التحولت  مو�سحًة  ال�سريفة  النبوية  الأحاديث  وتطالعنا 
التي تت�سم بالعمق والإنتاجية العاملية، وترتك ب�سماتها على املجتمع امل�سلم حينذاك، 

ومن ذلك: 
اأواًل – يف القطاع التجاري:

يخربنا الر�سول  عن ازدهار الو�سع التجاري الذي �سيكتنف املجتمع يف 
اأ�سراط   : »اإن من  الع�سور املتاأخرة، عن عمروبن تغلب قال: قال ر�سول اهلل 
البيع  العلم ويبيع الرجل  التجارة، ويظهر  اأن يف�سو املال ويكرث، وتف�سو  ال�ساعة 

فيقول: ل حتى اأ�ستاأمر تاجر بني فالن«)1(. 
التجارة حتى تعني  ت�سليم اخلا�سة، وف�سو  ال�ساعة  ويف رواية »اأن بني يدي 
�سهادة  وكتمان  الزور،  و�سهادة  الرحام،  وقطع  التجارة،  على  زوجها  املراأة 

احلق، وظهور القلم«)2(.

رواه الن�سائي كتاب البيوع، باب التجارة، رقم 445٦، و�سححه الألباين. وامل�ستدرك على ال�سحيحني   -1
للحاكم، 493/4، رقم8378، وامل�سند لالإمام اأحمد بن حنبل، 75/2، رقم 3870.

املرجع ال�سابق نف�ش اجلزء وال�سفحة.  -2
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ووا�سح اأن احلديث ال�سريف ل يحدثنا عن مطلق التجارة، واإمنا عن ف�سوها 
وانت�سارها ب�سورة ملحوظة، حتى اإن الن�ساء �سي�ساركن الرجال يف هذا الن�ساط، 
يقول ال�سيد حممد فتح اهلل كولن: »ي�سف هذا احلديث اأيامنا احلالية و�سفاً ل يحتاج 
اأن مقادير هائلة من روؤو�ش  اإىل درجة  التجارة  تف�سري، �سرتوج  اأو  تاأويل  اأي  اإىل 
الأموال باملاليني ومبئات املاليني، بل باملليارات من الدولرات ت�ستخدم فيها، اإذ اإن 
املاليني ت�سرف يف الإعالنات وحدها، وكثرياً ما ت�ستخدم املراأة يف هذه الإعالنات، 
واأحياناً تكون املراأة �سريكة مبا�سرة يف التجارة فتنزل اإىل الأ�سواق واإىل املعار�ش 
»اإىل اأن يقول« �سيزداد تقدير القلم، اأي التاأليف والكتابة، و�ستعمل املطابع ليل نهار 
لتخرج مئات واآلف اجلرائد واملجالت والكتب، و�ستقوم دور الن�سر والطبع بطبع 
ون�سر الكتب ودوائر املعارف، و�ستمتلئ رفوف املكتبات باآلف من خمتلف الكتب، 

و�ستنقلب الكتابة اإىل مهنة رائجة، ويحرتم الكتاب واملوؤلفون«)1(.
ثانيًا – يف القطاع الزراعي: 

يعد املاء ع�سب احلياة الزراعية، ومل تزل ق�سية املياه مثار تنازع بني الدول، 
اجلزيرة  خريطة  يف  والناظر  قدمياً.  البدوية  القبائل  بني  تنازع  مثار  كانت  مثلما 
العربية يدرك مدى �سح املياه فيها، الأمر الذي يحد من انت�سار الزراعة يف اأر�سها 
ال�سحراوية. ومع ذلك فقد بداأنا ن�سهد بداية حتولت وا�سعة يف القطاع الزراعي 
اهلل  ر�سول  كلمات  عنه  حتدثنا  ما  هو  لي�ش  هذا  لكن  اجلوفية،  املياه  على  اعتماداً 
اإذ �ستتحول  اإنها تتحدث عن تغيري �سامل يف البنية القت�سادية والجتماعية   ،
ال�سحارى املمتدة اإىل جنات ت�سقها الأنهار، قال ر�سول اهلل : »ل تقوم ال�ساعة 

حتى تعود اأر�ش العرب مروجاً واأنهاراً«)2(.

النور اخلالد حممد مفخرة الإن�سانية، حممد فتح اهلل كولن، �ش105، 104.  -1
للمتقي  العمال  وكنز   .334/7 للهيثمي،  الزوائد  وجممع  حنبل،370/2.  بن  اأحمد  الإمام  م�سند   -2

الهندي، 238/14، رقم 38549، 38547.
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 فقال لنا: يو�سك اأن  وعن طلق بن عدي قال: »بينا نحن عند ر�سول اهلل 
يجيء قوم يقراأون القراآن ل يجاوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق ال�سهم 
من الرمية، طوبى ملن قتلهم، وطوبى ملن قتلوه، اأما اإنهم �سيخرجون باأر�ش قومك 
يا مياين، يقاتلون بني الأنهار! قلت: باأبي واأمي ما بها اأنهار! قال: اإنها �ستكون«)1(. 

قد  ههنا  ما  ترى  اأن  احلياة  بك  اإن طالت  معاذ  يا  »يو�سك  اأخر:  ويف حديث 
ملىء جناناً«)2(. وقد كان هذا احلديث ال�سريف قد قيل يف اأثناء وجود الر�سول 

 يف تبوك.
وي�ستوقفنا اأمام هذا ال�ست�سراف النبوي مل�ستقبل اجلزيرة العربية اأمور منها: 
قول الر�سول : »تعود اأر�ش العرب مروجاً واأنهاراً«، مما ينبىء عن اأمرين    -1

يف غاية الأهمية:
اأما اأولهما فهو اأن اجلزيرة العربية كانت اأر�ساً خ�سبة متوج باخلريات والأنهار، 
بوا�سطة  مت  اأنه  ال�سحف  ن�سرت  فقد  احلديثة،  التكنولوجيا  عنه  ك�سفت  ما  وهذا 
القمار ال�سناعية ت�سوير جمرى نهر ي�سق جزيرة العرب باأكملها حتت الربع اخلايل.
وثانيهما: اأن للتاريخ دورة تعود فيها اأر�ش اجلزيرة كما كانت اأر�ساً زراعية، 
واإننا لنالحظ يف اأيامنا هذه بداية تغريات مناخية تتهياأ فيها املنطقة ل�ستقبال ما اأنباأ به 
الر�سول ، ولي�ش هذا القول من باب الكهانة اأو عمل املنجمني، بل هو ما يقرره 

العلماء الطبيعيون.
)األفريد  الأملاين  الربوف�سور  التقى  اأنه  الزنداين  عبداملجيد  ال�سيخ  يذكر 
رواه  وقال:   .232/٦ الهيثمي  الزوائد،  جممع  و   .8181 رقم   ،39٦/7 الطرباين  الكبري،  املعجم   -1
الطرباين من طريق علي بن يحيى بن اإ�سماعيل عن اأبيه، ومل اأعرفهما. كنز العمال للهندي، 208/11، 

رقم 3/20٦.
رواه م�سلم يف كتاب الف�سائل، باب يف معجزات النبي ، رقم 2281. وكنز العمال للمتقي الهندي،   -2

379/11، رقم 31814.
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ب�ساأن  معه  حواراً  واأجرى  العامل،  يف  اجليولوجيا  علماء  اأ�سهر  من  وهو  كرونر( 
احلديث ال�سريف املذكور، اأثبته كما اأورده ال�سيخ الفا�سل.

اإنها  نعم:  كرونر:  اأجاب  واأنهاراً؟  ب�ساتني  العرب  بالد  كانت  هل  »�ساألته: 
احليوانات  عظام  بقايا  �ستجد  احفر  قال:  الأدلة  عن  �ساألته  وعندما  علمية.  حقيقة 
جفت.  التي  الأنهار  جماري  وكذلك  ال�سحراء،  حتت  موجودة  النباتات  وبقايا 
قلت: وهل �ستعود بالد العرب ب�ساتني واأنهاراً؟ قال كرونر: حقيقة علمية كذلك. 
ت�ساءلت: كيف تكون حقيقة علمية والأمر غيب يتعلق بامل�ستقبل، وبالد العرب مـا 
تزال �سحراء قاحلة؟ قال كرونر: كانت بالد العرب ب�ساتني واأنهارايًف اأثناء الع�سر 
اجلليدي الأخري، والآن يبداأ ع�سر جليدي جديد، ونحن نراقبه يزحف كل عام 
يف ف�سل ال�ستاء، بل اإن بع�ش املناطق يف باك�ستان التي مل ي�سبق للثلج اأن �سقط 
فيها بداأ يظهر فيها الآن. قلت: ما راأيك يف اأن ما تعده حقيقة علمية جاء به نبينا 
 قبل األف واأربعمائة عام حني قال: »ل تقوم ال�ساعة...« احلديث، فمن اأخرب 
 باأن اأر�ش العرب كانت مروجاً واأنهاراً؟ قال كرونر: الرومان. قلت:  حممداً 
ومن اأخربه اأنها �ستعود مروجاً واأنهاراً؟ تلفت الربوف�سور كرونر قلياًل ثم اأجاب 

قائاًل: هذا ل ميكن اأن يكون اإل وحياً)1(.
  اإنه �ستت�سكل اأنهار جديدة يف �سوء التغريات املناخية القادمة، بدللة قوله   -2
لليماين: »اإنها �ستكون«. واحلرب الأهلية التي �ستكون بني الأنهار لن تكون 
والب�ساتني،  والأحرا�ش  الغابات  تظللها  اأر�ش  واإمنا هي  مك�سوفة،  اأر�ش  يف 

وكل ذلك اآت باإذن اهلل، وكل اآت قريب.
اإليها  وما  ال�سام  بالد  من  جاورها  فيما  اأما  العربية،  اجلزيرة  اأر�ش  عن  هذا 
ف�ستبلغ الثورة الزراعية يف اآخر الزمان حداً مده�ساً بف�سل التقنية واخلربة، فقد 
الإعجاز العلمي يف علوم الأر�ش، ال�سيخ عبداملجيد عزيز الزنداين، من�سورات جامعة الإميان اليمني،   -1

�ش 87،8٦.
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يحل  وما  وماأجوج،  ياأجوج  ظهور  عن  ينبئ  الذي  ال�سحيح  احلديث  يف  ورد 
عن  الكالبي  �سمعان  بن  النوا�ش  يرويه  والذي  ت�ستاأ�سلهم،  اإلهية  عقوبة  من  بهم 
ر�سول اهلل : »ثم ير�سل اهلل مطراً ل يكن منه بيت مدر ول وبر، فيغ�سل الأر�ش 
حتى يرتكها كالزلفة، ثم يقال لالأر�ش اأنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تاأكل 
�سل، حتى اإن اللقحة من  الع�سابة من الرمانة، وي�ستظلون بقحفها، ويبارك يف الرِّ
لتكفي  الغنم  من  واللقحة  النا�ش،  من  القبيلة  لتكفي  البقر،  من  واللقحة  الإبل، 

الفخذ من النا�ش«)1(.
ونحن، اإن كنا راأينا يف اأيامنا هذه من الأبقار ما يكاد يفي لبنها بحاجة القبيلة 
املتو�سطة، فاإنا نرتقب تطويراً نوعياً يف الإنتاج الزراعي، تكفي فيه الرمانة الواحدة 
يوؤكل  اأن  بعد  ق�سرها،  مقعر  من  يتبقى  ما  اإن  حتى  الأ�سخا�ش  من  كبرية  جلماعة 

احلب منها، ميكن اأن يظلل تلك اجلماعة.
يف القطاع العمراين:   -3

له، وقد كانت املدينة يف عهده   من املدينة املنورة موطناً  اتخذ الر�سول 
من  املدينة  ينتظر  عما    الر�سول  ويخربنا  وانت�سارها.  �سعتها  يف  متوا�سعة 
امتدادات يف العمران ت�سلكها يف عداد املدن الكربى يف هذه الأيام، روى زهري 
عن �سهيل بن اأبي �سالح عن اأبيه عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل 
: »تبلغ امل�ساكن اإهاب اأو يهاب«. قال زهري: قلت ل�سهيل: فكم ذلك من املدينة؟ 

قال: كذا وكذا مياًل«)2(.

رواه م�سلم يف كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة، باب ذكر الدجال، رقم 2937. والرتمذي يف كتاب الفنت،   -1
باب ما جاء يف عالمة الدجال، رقم 2240، وقال: هذا حديث ح�سن �سحيح غريب. ومعنى يكن: مينع. 
والزلفة مبعنى املراآة وال�سحفة. والع�سابة: اجلماعة، والقحف: مقعر ق�سرها، والر�سل: اللنب، واللقحة: 

القريبة العهد من الولدة.
�سحيح م�سلم، كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة، رقم 2903.  -2
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ويبلغ ال�ست�سراف النبوي مداه وهو يطالعنا مبا ن�سهده نحن يف اأيامنا هذه 
الإ�سالمية عن  بع�ش عوا�سمنا ومدننا  تكاد متيز  العمران، حتى ل  تطاول يف  من 
ال�سحاب.  ناطحات  بناء  يف  والتباري  العمراين،  الطراز  يف  الغربية  املدن  اأرقى 
تقتتل  حتى  ال�ساعة  تقوم  »ل  قال:    ر�سول  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 
فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون 
كذابون قريب من ثالثني، كلهم يزعم اأنه ر�سول اهلل، وحتى يقب�ش العلم وتكرث 
الزلزل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكرث الهرج، وهوالقتل، وحتى يكرث 
فيقول  يعر�سه  يقبل �سدقته، وحتى  املال من  يُهم ربَّ  فيفي�ش، حتى  املال  فيكم 

الذي يعر�سه عليه: ل اأرب يل فيه، وحتى يتطاول النا�ش يف البنيان«)1(.
املطلب الثالث – التنمية امل�شتدامة رهن ب�شكر النعمة:

اإن حتقيق التنمية ال�ساملة، ومنها القت�سادية والجتماعية، نعمة كربى، واإن 
احلفاظ على دميومتها وا�ستمرارها ي�ستوجب �سكر املنعم، واإل كانت هذه النعمة 

�سحابة �سيف عن قريب تق�سع.
وقد �سرب لنا القراآن الكرمي مثاًل على ما قدمنا، �سورة ملجتمع زراعي متقدم 

واأخرى ملجتمع جتاري، مل يقدرا نعمة اهلل عليهما، فكانت عاقبة اأمرهما خ�سراً.
ٱ ٻ    ٻ  ٻ  اأما املجتمع الزراعي فمجتمع �سباأ الذي قال اهلل تعاىل فيه:چ 
ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀڀ   ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ )�سباأ: 15 - 17 (.

واأما املجتمع التجاري فهو تلك القرية التي قال اهلل تعاىل فيها: چ ٿ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

رواه البخاري يف كتاب الفنت، باب خروج النار، 101/8.  -1
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ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ )النحل: 112(.

هكذا كان اجلزاء من جن�ش العمل، تدمرياً لكل ما حققته تلك املجتمعات من 
�سور التنمية يف احلقلني الزراعي والتجاري، ما بني �سبيل جارف ياأخذ الأخ�سر 
حق  يف  واخلوف  اجلوع  اأورث  لالأمن  افتقاد  وبني  الأولني،  حق  يف  والياب�ش 

الآخرين. 
اأنباء عن  من  النبوية  ال�سنة  لنا  قدمت  فماذا  الكرمي،  القراآن  لنا  قدمه  مما  هذا 
ما  النمو  �سور  من  وحققت  قدمت،  مبا  ازدهت  التي  املجتمعات  تلك  م�سائر 

حققت، ولكنها عتت عن اأمر ربها، وجنفت بعيداً عن منهج احلق؟
جواب ذلك ما �سبق لنا تقدميه من قوله : »اإذا م�ست اأمتي باملطيطاء وخدمتها 

اأبناء امللوك، اأبناء فار�ش والروم، �سلط �سرارها على خيارها«.
اأن يقدم الكربالأجوف لأهله؟ وهل يتوقع  النهاية املتوقعة، فماذا ميكن  اإنها 
اأنوفهم على اأيدي من هم اأقل منهم �ساأناً؟  اأرباب الروؤو�ش الفارغة اإل اأن تتمرغ 
�ستدول دولة اأولئك املرتفني ل�سالح اأنا�ش اآخرين قد ل يكونون اأمثالهم، و�سيدفع 
لالأعداء  �سهاًل  هدفاً  ي�سبحوا  حتى  �سيادتهم،  من  غالياً  الثمن  املرتفون  اأولئك 
الطامعني، ل تدفع عنهم كرثتهم ا�ستبداد الآخرين بهم. عن ثوبان قال: قال ر�سول 
فقال  ق�سعتها.  اإىل  الأكلة  تداعى  كما  عليكم  تداعى  اأن  الأمم  »يو�سك   : اهلل 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل اأنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء ال�سيل، 
الوهن.  املهابة منكم، وليقذفن اهلل يف قلوبكم  ولينزعن اهلل من �سدور عدوكم 

فقال قائل: يا ر�سول اهلل، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت«)1(.

رواه اأبو داود يف كتاب املالحم، باب يف تداعي الأمم على الإ�سالم، رقم 4297. و�سححه الألباين.   -1
ورواه اأحمد يف م�سنده، 327/8، رقم 224٦0. وورد يف جممع الزوائد 287/7 وقال: واإ�سناد اأحمد 

جيد.
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والتعبري ) كما تداعى الأكلة اإىل ق�سعتها ( م�سعر باأطماع الأعداء الغزاة يف 
البالد التي مل يح�سن املرتفون التعامل معها، كما مل يح�سنوا الدفاع عنها اإذ نزعت 
منهم احلمية وحب اجلهاد والت�سحية دفاعاً عن البالد والعباد، يذكرنا حالهم بحال 

ذلك اخلليفة الأندل�سي الذي قالت اأّمه له عندما �سلم غرناطة لالإ�سبان باكياً:
ابِك مثل الن�ساء ملكاً م�ساعاً                    مل حتافظ عليه مثل الرجال

االقت�شادية  التنمية  يف  النبوي  التخطيط  من  �شور  الثالث:  املبحث 
واالجتماعية.

للتخطيط مظاهر �ستى، قد يكون ر�سم اخلطط لعالج م�سكل قائم اأحد هذه 
املظاهر، وقد يكون بر�سم خطط م�ستقبلية خم�سية اأو ع�سرية اأو غريها، وكل ذلك 

ممكن �سواء منه ما كان لأمور واقعة اأو متوقعة.
بناء  يف  واأ�ساليبه  التخطيط  فنون  جلية  ب�سورة  له  يتبني    لهديه  واملتتبع 
املجتمع اجلديد، ومعاجلة ما يجد من ق�سايا و معوقات على طريق البناء. ول اأدل 
اإح�ساء  اإجراء  الهجرة  بعد  عهده  اأول   طلب يف  الر�سول  اأن  من  ذلك  على 
�سكاين للم�سلمني، فعن حذيفة ر�سي اهلل عنه قال: قال النبي : اكتبوا يل من 
تلفظ بالإ�سالم من النا�ش، فكتبنا له األفاً وخم�سمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن األف 

وخم�سمائة؟ فلقد راأيتنا ابتلينا حتى اإن الرجل لي�سلي وحده وهو خائف«)1(.
وورد يف رواية م�سلم عن حذيفة قال: كنا مع ر�سول اهللفقال: »اح�سوا 
يل كم يلفظ الإ�سالم، قال: فقلنا: يا ر�سول اهلل، اأتخاف علينا ونحن ما بني ال�ستمائة 

اإىل ال�سبعمائة، قال: اإنكم ل تدرون لعلكم ان تبتلوا..«)2(.
ووجه اجلمع بني الروايتني ما ذكره النووي من قوله: »لعلهم اأرادوا بقولهم ما 

رواه البخاري يف اجلهاد، باب كتابة الإمام النا�ش، 34،33/4.  -1
�سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب ال�ست�سراربالإميان للخائف، رقم 149..  -2
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بني ال�ستمائة وال�سبعمائة رجال املدينة خا�سته، وبقولهم »فكتبنا له الفاً وخم�سمائة« 
هم مع امل�سلمني حولهم«)1(.

وكائناً ما كان الأمر فاإن هذا الأمر النبوي باإجراء الإح�ساء ال�سكاين يوؤ�س�ش 
ملبداأ العمليات الإح�سائية من اأجل التخطيط امل�ستقبلي يف غري مو�سوع. 

باإيراد ثالث �سور  و�ساأكتفي من �سور التخطيط النبوي يف مو�سوعنا هذا 
اأعر�سها يف ثالثة مطالب:

املطلب الأول: التخطيط يف تنظيم الن�سل.  -
املطلب الثاين: التخطيط لتحقيق التوازن الجتماعي.  -

املطلب الثالث: التخطيط حلماية امل�ستهلك.  -
املطلب االأول: التخطيط يف تنظيم الن�شل.

ال�سريعة  مقا�سد  من  واإن  املجتمع،  بناء  يف  الأوىل  الوحدة  الأ�سرة  متثل 
الإ�سالمية احلفاظ عليها، اإذ كان احلفاظ على الن�سل اأحد هذه املقا�سد، وقد دعا 
عن  العتبار.  لهذا  ولوداً  الزوجة  تكون  اأن  اإىل  وندب  الزواج،  اإىل  الإ�سالم 
معقل بن ي�سار قال: جاء رجل اإىل النبي  فقال: اإين اأ�سبت امراأة ذات ح�سب 
وجمال، واإنها ل تلد، اأفاأ تزوجها؟ قال: ل. ثم اأتاه الثانية فنهاه، ثم اأتاه الثالثة فقال: 

تزوجوا الودود الولود فاإين مكاثر بكم الأمم...)2(.
هل  �سوؤال:  يرد  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  العام  التوجه  لهذا  اإدراكنا  ومع 
اأو ل�سبب  املراأة والأولد؟  الن�سل ل�سبب يتعلق ب�سحة  تنظيم  اإىل  يجوز اللجوء 

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، موؤ�س�سة مناهل العرفان، بريوت، 179/2.  -1
ورواه   ،2050 رقم  الن�ساء،  من  يلد  مل  من  تزويج  عن  النهي  باب  النكاح،  كتاب  يف  داود  اأبو  رواه   -2

الن�سائي يف النكاح، باب كراهية تزويج العقيم رقم 3227، وقال الألباين: ح�سن �سحيح. 
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يتعلق باحل�سابات القت�سادية؟ اأو ل�ستبقاء جمال املراأة، اأو لأ�سباب اأخرى يراها 
الزوجان؟ 

ميكننا الإجابة على هذه الأ�سئلة من خالل احلديث عن حكم العزل، وحكم 
الغيل، وما يتبع ذلك من حديث عن اتخاذ موانع اأخرى حتول دون احلمل، وهي 
من �سروب  باعتبار ذلك �سرباً  الن�سل،  لتنظيم  اإليها  اللجوء  التي ميكن  الو�سائل 

التخطيط.
اأواًل: حكم العزل: 

يعرف العزل باأنه »عزل املاء عن الن�ساء حذر احلمل«)1(، اأو »اأن ينزع الرجل 
بعد الإيالج لينزل خارج الفرج«)2(. 

وقد اختلف العلماء يف حكمه ما بني مانع ومبيح وقائل بالإباحة امل�سروطة. 
بالتحرمي مطلقاً، ا�ستدلًل بحديث جدامة بنت  فذهب ابن حزم اإىل القول    -1
يقول:  وهو  اأنا�ش  يف  اهلل  ر�سول  ح�سرت  قالت:  عكا�سة،  اأخت  وهب، 
لقد هممت اأن اأنهى عن الغيلة، فنظرت يف الروم وفار�ش، فاإذا هم يغيلون 
اأولدهم، فال ي�سر اأولدهم ذلك �سيئاً. ثم �ساألوه عن العزل فقال ر�سول اهلل 

: ذلك الواأد اخلفيـ  زاد عبيد اهلل يف حديثه عن املقرئـ  وهي چ ڤ  ڦ  
ڦچ)التكوير: 8()3(، وجعل هذا احلديث نا�سخاً لأحاديث الإباحة)4(. 

وذهب الغزايل، من فقهاء ال�سافعية، اإىل القول بالإباحة مطلقاً، ا�ستدلًل مبا    -2
يلي: 

النهاية يف غريب احلديث والأثر، 208/3.  -1
�سبل ال�سالم، ال�سنعاين، 145/3.   -2

�سحيح م�سلم، كتاب النكاح باب جواز وطء املر�سع وكراهة العزل، رقم 1442.   -3
املحلى، ابن حزم، 71،70/10.   -4
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حديث جابر ر�سي اهلل عنه قال: »كنا نعزل على عهد ر�سول اهلل والقراآن   
ينزل«)1(.

وحديث اأبي �سعيد اخلدري قال: »اأ�سبنا �سبياً فكنا نعزل، ف�ساألنا ر�سول اهلل   
 فقال: اأو اإنكم لتفعلون؟ قالها ثالثاً، ما من ن�سمة كائنة اإىل يوم القيامة اإل 
وهي كائنة، ويف رواية : »ل عليكم اأن ل تفعلوا فاإمنا هو القدر«)2(. وعزز 
الغزايل مذهبه بالقول: »واإمنا قلنا ل كراهة مبعنى التحرمي والتنزيه، لأن اإثبات 
النهي اإمنا يكون بن�ش اأو قيا�ش على من�سو�ش، ول ن�ش ول اأ�سل يقا�ش عليه، 
بل ههنا اأ�سل يقا�ش عليه، وهو ترك النكاح اأ�ساًل، اأو ترك اجلماع بعد النكاح، 

اأو ترك الإنزال بعد الإيالج، فكل ذلك ترك لالأف�سل«)3(. 
وذهب اجلمهور اإىل الإباحة ب�سرط اإذن الزوجة، ودليلهم ما ورد عن عمر بن    -3

اخلطاب قال: نهى ر�سول اهلل  اأن يعزل عن املراأة اإل باإذنها)4(. 
حتى اإن ابن عبدالرب ادعى الإجماع على ذلك، لأن اجلماع من حقها، ولها 

املطالبة به، ولي�ش اجلماع املعروف اإل ما ل يلحقه العزل)5(. 
وهكذا فاإنه، بناء على راأي اجلمهور، ميكن القول اإن العزل ي�سكل اآلية منا�سبة 

من اآليات التخطيط لتنظيم الأ�سرة ل غبار عليه. 

رواه البخاري يف كتاب، باب العزل، 153/٦ ورواه م�سلم يف كتاب النكاح، باب حكم العزل رقم   -1
 .1440 ،1438

املرجعان ال�سابقان، نف�ش الأجزاء وال�سفحات.  -2
والتوزيع  للن�سر  و�سركاه  احللبي  موؤ�س�سة  الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  الدين،  علوم  اإحياء   -3

19٦7م، ٦5/2.
رواه ابن ماجة يف كتاب النكاح، باب العزل، رقم 1928 و�سعفه الألباين، وقال: وله �ساهد من حديث   -4

ابن عمر، ومن حديث ابن عبا�ش، رواهما البيهقي منفرداً بهما عن اأ�سحاب الكتب ال�ستة.
فتح الباري ب�سرح البخاري، ابن حجر الع�سقالين، 220/11. وانظر نيل الوطار لل�سوكاين ٦/222.   -5
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ثانيًا – الغيل: 
تقدم معنا قبل قليل حديث جدامة: »لقد هممت اأن اأنهى عن الغيلة، فنظرت 

يف الروم وفار�ش، فاإذا هم يغيلون اأولدهم، فال ي�سر اأولدهم ذلك �سيئاً«. 
والغيلة يف اللغة تاأتي مبعنيني: 

املقدرة  الإر�ساع  فرتة  خالل  اأي  مر�سع،  وهي  امراأته  يجامع  اأن  اأولهما:   -
ب�سنتني. 

ثانيهما: اأن تر�سع املراأة وهي حامل)1(.   -
الولد  �سرر  منها  يخاف  اأنه  الغيلة  عن  بالنهي    همه  �سبب  العلماء:  قال 
الر�سيع، وكان الأطباء يقولون اإن ذلك اللنب داء، والعرب تكرهه وتتقيه)2(. وقد 
جاء احلديث ال�سريف لينفي هذا ال�سرر اعتماداً على ما يالحظ من اأحوال فار�ش 
والروم، فهم يغيلون دون اأن يلحق �سرر باأولدهم، وامل�ساألة – كما ترى – مبنية 
على الجتهاد، ولذا قال النووي: »وفيه جواز الجتهاد لر�سول اهلل «)3(، ولي�ش 

ڀ   چ  تعاىل:  قوله  عند  وقفنا  فاإن  ثم  ومن  بالوحي،  تعلق  ال�سريف  للحديث 
فاإن  الفرتة  هذه  الغيل  مبنع  وقلنا   ،)15 الحقاف:  )�سورة  چ  ٺ  ٺ   ڀ  

�سنوات، وهذا  يقارب ثالث  ما  مولود جديد كل  ا�ستقبال  اأنه ميكن  ذلك  معنى 
تخطيط جيد، بدًل من اأن تلقي الزوجة مبولود كل عام اأو عامني، وقد يف�سي ذلك 

اإىل اأ�سرار �سحية تلحق بالوالدة واملولود على حد �سواء.

ل�سان العرب، ابن منظور مادة )غيل(، والنهاية يف غريب احلديث والأثر.   -1
�سحيح م�سلم ب�سرح النووي 1٦/10، و�سبل ال�سالم 145/3.   -2

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي 10/17،1٦.    -3
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ثالثًا – تعاطي املراأة ما يقطع احلبل من اأ�شله. 
هذه  وتعد  حجر)1(،  ابن  قال  كما  العزل  تعاطي  كحكم  امل�ساألة  هذه  حكم 
الو�سيلة من اأكرث الو�سائل �سيوعاً يف هذه الأزمنة، وميكن للزوجني التفاهم على 

ا�ستخدام اأي الو�سائل اأجدى لتنظيم الن�سل. 
املطلب الثاين- التخطيط لتحقيق التوازن االجتماعي.

نعلم اأن املهاجرين قد و�سلوا اإىل املدينة خملفني اأموالهم وديارهم يف مكة، 
وها هم يعي�سون بني اإخوانهم يف العقيدة من الأن�سار، ولكن مع تباين يف الأو�ساع 
املعي�سية ل يخفى على اأحد. فبا�سر الر�سول  باإعداد خطة لإعادة التوازن بني 
فئات املجتمع امل�سلم، من مهاجرين واأن�سار، عرب �سل�سلة من الت�سريعات املرحلية، 

اأهمها:
1- املوؤاخاة:

الأخوة الإ�سالمية اأمر يقرره الإ�سالم بني اأتباعه، قريبهم وبعيدهم، اأنى كانوا 
ومهما كانوا، فبمجرد اعتناق املرء الإ�سالم ي�سبح اأخاً لكل م�سلم. چۈ ٴۇ 
اإنها  الأخوة،  املوؤاخاة غري  اأن  بيد  العقيدة.  اأخوة  اإنها  چ )احلجرات: 10(،  ۋ 
اإىل  املهاجرين  املهاجرين والأن�سار غداة و�سول  فيما بني    الر�سول  اأمر قرره 
مع  املهاجري  يتقا�سم  الن�سب،  اأخوة  مبثابة  العقيدة  اأخوة  ت�سبح  بحيث  املدينة، 
الأن�ساري الرزق، ويتوارثان بعد املوت، وقد بقي هذا الت�سريع اإىل حني وقعة 

بدر، فلما اأنزل اهلل عز وجل چ ىئ ىئ  ىئ ی ی    ی ی     جئحئ مئ  ىئ يئ جب 
حبچ )الأنفال:75( األغى التوارث فيما بينهم)2(. 

اإن املوؤاخاة، وفقا ملا قدمنا، هي عبارة عن تدابري ا�ستثنائية ق�سد بها ت�سحيح 

فتح الباري 222/11، �سبل ال�سالم 3/14٦.   -1
زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، 2/5٦.  -2
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الو�سع الجتماعي، وحتقيق التوازن بني فئات املجتمع الواحد على النحو الذي 
يريده الإ�سالم. 

ميكن  التي  ال�سرعية  ال�سيا�سة  مببادئ  ت�سميته  ميكن  ملا  التدابري  هذه  وتوؤ�س�ش 
لويل الأمر اللجوء اإليها من اأجل ت�سحيح الو�سع عند وجود اختاللت اقت�سادية 

واجتماعية يف الأمة، متخذاً من ت�سريع املوؤاخاة اأ�ساًل يبني عليه.
2- وقف التعامل باملزارعة:

كان الأن�سار، وهم اأ�سحاب الأر�ش، يعطون اأر�سهم لإخوانهم من املهاجرين 
على �سبيل املزارعة، ورمبا قنع بع�سهم بهذا اكتفاء مبا يدّره عليه عقد املزارعة من 
دخل. وبالرغم من اأن يف هذه ال�سورة من التعامل من دعم نوعي للمهاجرين، 
اإل اأن هذا كان اأدنى مما كان الر�سول  ياأمله من الأن�سار، عن جابر ر�سي اهلل عنه 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والن�سف، فقال النبي : »من كانت له اأر�ش 

فليزرعها اأو ليمنحها، فاإن مل يفعل ليم�سك اأر�سه«)1(.
امل�سلم  املجتمع  اأو�ساع  ت�ستوي  حني  اإىل  هو  اإمنا  املنع  هذا  اأن  وا�سح 
القت�سادية والجتماعية، ول ي�سح ما ذهب اإليه احلنفية من ف�ساد عقد املزارعة، 
ذلك اأن امل�سلمني- كما قال النووي- م�ستمرون على العمل باملزارعة يف جميع 
الأع�سار والأم�سار، وقد �سنف ابن خزمية كتاباً يف جواز املزارعة ا�ستق�سى فيه 

الأحاديث الواردة ب�ساأنها واأجاب عن اأحاديث النهي اإجابة جيدة)2(.
3- تخ�شي�س املهاجرين بفيء بني الن�شري:

اأتاهم  اأن  اإل  هي  وما   ، بالر�سول  لالإيقاع  الفر�ش  يتحينون  اليهود  كان 
�سخ�سني  دية  دفع  يف  امل�سلمني  مع  بامل�ساركة  بالتزامهم  يطالبهم    اهلل  ر�سول 

رواه البخاري، كتاب احلرث واملزارعة، باب )18(، ورواه م�سلم، باب كراء الأر�ش، رقم 1545.  -1
�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، 210/10، 211.   -2
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فقام  اغتياله،  منا�سبة ملحاولة  امل�سلمني، حتى وجدوها  اأحد  قتلهما  امل�سركني  من 
املدينة  من  اإجالئهم  على  التفاق  ومت  ا�ست�سلموا،  حتى  مبحا�سرتهم    الر�سول 
اأموالهم فيئا للم�سلمني، ويف ذلك تنزلت �سورة احل�سر، مبينة حكم هذا  لتكون 
الأولني  املهاجرين  على  فق�سمه  ي�ساء،  ي�سعه حيث    للر�سول  الفيء. وجعلته 
واأبو  بن حنيف  �سهل  فاقة، هما  بهما  الأن�سار كان  اإل رجلني من  الأن�سار،  دون 

دجانة)1(.
لي�ست لإخوانكم من  لالأن�سار:  قال    الر�سول  اأن  ال�سري  اأ�سحاب  ويذكر 
واإن  وبينهم جميعا،  بينكم  واأموالكم  ق�سمت هذه،  �سئتم  فاإن  اأموال،  املهاجرين 
فيهم،  هذه  ق�سم  بل  قالوا:  خا�سة.  فيهم  هذه  وق�سمت  اأموالكم  اأم�سكتم  �سئتم 
واق�سم لهم من اأموالنا ما �سئت. فنزلت: چ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ   ی  یچ 

) �سورة احل�سر:9(. فقال اأبو بكر: »جزاكم اهلل يا مع�سر الأن�سار خرياً«.)2(
خطة  وفق  املعادلة  ت�سحيح  يف  يتحرك    الر�سول  اأن  نرى  فاإننا  هكذا 
والوقوف  اإل يف �سوء ورودها،  ال�سريفة  الأحاديث  بع�ش  تفهم  مر�سومة، ولن 
الت�سريعات  اأن هذه  ، م�ستذكرين  اكتنفت خطابه  التي  العامة  املالب�سات  على 
و�سيا�سة  حمدداً،  هدفاً  تخدم  اإمنا  متباعدة،  لي�ست  زمنية  فرتة  يف  تتواىل  التي 

مر�سومة بعيدة عن التخبط اأو التحيز والهوى.
املتمثل يف وجود فروقات �سارخة بني فئات كثري من جمتمعاتنا  واإن اخللل 
العربية جلدير باأن ت�سعه حكوماتنا على راأ�ش اأولوياتها لإعادة التوازن، مع الأخذ 

بالعتبار اأن حتقيق التوازن ل ي�ستدعي حتقيق امل�ساواة بني تلك الفئات.

�سنن اأبي داود، كتاب اخلراج، باب يف خرب الن�سري، رقم 3004، و�سحح الألباين اإ�سناده. وامل�سنف،   -1
ال�سنعاين 3٦1،3٦0/5. وانظر �سرية ابن ه�سام، 193/3، وال�سرية النبوية، ابن كثري، 148/3. 

فتوح البلدان، البالذري، �ش 33، 34. و�سبل الهدى والر�ساد يف �سرية خري العباد، ال�ساحلي ال�سامي،   -2
.325/4



558

املطلب الثالث- التخطيط حلماية امل�شتهلك: 
يف  يفرت�ش  مما  بع�ش  ال�ستغالل،  من  وحمايته  املواطن،  اأمن  على  احلفاظ 
الدولة اأن ت�سطلع به، وبخا�سة عند �سح الدخول، وقلة العر�ش ووفرة الطلب. 
الغذائي  الأمن  اأن يحقق  املدينة،   ن�سب عينيه، وهو يف  الر�سول  وقد و�سع 
من  بعدد  فقام  اأقواتهم،  يف  للتحكم  العابثني  حماولت  يجنبهم  واأن  لأتباعه، 

الإجراءات اأهمها:
1- فتح �شوق للم�شلمني:

كان باملدينة يف اجلاهلية عدة اأ�سواق منها �سوق حبا�سة و�سوق بني قينقاع، 
و�سوق بالق�سبة، و�سوق مزاحم )1(. وملا كانت هذه الأ�سواق ل تتاأبى عن التعامل 
باملحرمات من غنب وغ�ش وربا واحتكار واجتار باخلمور وما �سابه، ومتكيناً للم�سلمني 
من اأن يكون لهم اأ�سواقهم اخلا�سة املن�سبطة ب�سرع اهلل، فقد قرر الر�سول  اأن 

ين�سئ للم�سلمني �سوقاً حدد لهم مكانه، و�سبط التعامل فيه مبيزان ال�سرع.
قد  اإين  واأمي،  اأنت  باأبي  فقال:    النبي  اإىل  جاء  رجال  اأن  الطرباين  روى 
مو�سع  جاء  حتى  معه  فقام  بلى،  قال:  اإليه؟  تنظر  اأفال  لل�سوق،  مو�سعا  راأيت 
ال�سوق، فلما راآه اأعجبه، ورك�ش برجله وقال: نعم �سوقكم هذا، فال ينتق�ش ول 

ي�سربن عليه خراج«)2(.
فقال:  اإليه  فنظر  النبيط  �سوق  اإىل   ذهب  اهلل  اأن ر�سول  اأ�سيد  اأبو  حدث 
»لي�ش هذا لكم ب�سوق، ثم ذهب اإىل �سوق فنظر اإليه فقال: لي�ش هذا لكم ب�سوق، 
ثم رجع اإىل هذا ال�سوق فطاف فيه ثم قال: هذا �سوقكم، فال ينتق�سن ول ي�سربن 

عليه خراج«)3(.
اأحكام ال�سوق يف الإ�سالم، الدريوي�ش، �ش 33.  -1

املعجم الكبري، الطرباين، رقم 15929.   -2
رواه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الأ�سواق ودخولها، رقم 2233، واحلديث �سعيف.  -3
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اإن ح�سن اختيار موقع لل�سوق ل يقل اأهمية عن تاأ�سي�ش ال�سوق نف�سه، ولقد 
اإنه  ثم  املوقع الأخري،  قر قراره على  املختلفة، حتى  املواقع    الر�سول     عاين 
اأعفى امل�ستثمرين فيه من اأية تبعات �سريبية، حتفيزا للمواطنني لرتياده، وتخفيفا 

عليهم من ارتفاع الأ�سعار.
2- حماية امل�شتهلك من اال�شتغالل:

حلماية  الت�سريعات  من  بعدد  فعززها  ال�سابقة  تدابريه    الر�سول  ا�ستكمل 
امل�ستهلكني منها:

اأ- النهي عن بيع حا�شر لباٍد:
يبيع  اأن    اهلل  »نهى ر�سول  قال:  اهلل عنهما-  بن عمر-ر�سي  اهلل  عن عبد 
لباٍد«. وبه قال ابن عبا�ش)1(. ويف رواية قال طاو�ش لبن عبا�ش: ما قوله  حا�سر 
حا�سر لباد: قال: ل يكن �سم�سارا. و�سورة هذا البيع تتمثل يف اأن يقدم غريب من 
البادية اأو من بلد اآخر، مبتاع تعم احلاجة اإليه، ليبيعه ب�سعر يومه، فيقول له البلدي: 
اتركه عندي لأبيعه على التدريج باأعلى. وهذا البيع حرام ملا فيه من رفع ال�سعر 

على املواطنني، حتى اإن بع�ش املالكية ق�سوا بف�سخ البيع)2(.
ويلحق باحلكم �سراء احلا�سر للبادي، وقد بّوب البخاري لذلك يف �سحيحه 

فقال: »باب ل ي�سرتي حا�سر لباٍد بال�سم�سرة«.
ب- النهي عن تلقي الركبان:

حا�سر  يبيع  ول  الركبان  تلقوا  »ل  قال:  عنهما-  اهلل  عبا�ش-ر�سي  ابن  عن 
رواه البخاري يف كتاب البيوع، باب )٦9( وم�سلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلا�سر للبادي،   -1

رقم 1520.
الع�سقالين،  حجر  ابن  البخاري،  ب�سرح  الباري  وفتح   ،1٦4/10 النووي،  ب�سرح  م�سلم  �سحيح   -2
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 قال: »ل تلقوا  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  لباد«)1(. ويف حديث 
واملراد  باخليار«)2(.  فهو  ال�سوق  �سيده  اأتى  فاإذا  منه  فا�سرتى  تلقاه  فمن  اجللب، 

)ب�سيده( هنا مالكه الذي باعه.
قال النووي: »قال العلماء: و�سبب التحرمي اإزالة ال�سرر عن اجلالب، و�سيانته 
ممن يخدعه. قال الإمام اأبو عبداهلل املازري: فاإن قيل: املنع من بيع احلا�سر للبادي 
يغنب  ل  اأن  التلقي  من  واملنع  البادي،  غنب  فيه  واحتمل  البلد،  باأهل  الرفق  �سببه 
البادي، ولهذا قال : »فاإذا اأتى �سيده ال�سوق، فهو باخليار«، فاجلواب اأن ال�سرع 
ينظر يف مثل هذه امل�سائل اإىل م�سلحة النا�ش، وامل�سلحة تقت�سي اأن ينظر للجماعة 
على الواحد، ل للواحد على الواحد، فلما كان البادي اإذا باع بنف�سه انتفع جميع 
لأهل  ال�سرع  نظر  البلد،  �سكان  جميع  به  فانتفع  رخي�سا،  وا�سرتوا  ال�سوق  اأهل 
املتلقي خا�سة، وهو واحد يف  ينتفع  اإمنا  التلقي  البادي، وملا كان يف  البلد على 
اإىل ذلك علة  التلقي م�سلحة، ل �سيما وين�ساف  اإباحة  قبالة واحد، مل يكن يف 
باأهل ال�سوق يف انفراد املتلقي عنهم بالرخ�ش، وقطع  ثانية، وهي حلوق ال�سرر 
املواد عنهم، وهم اأكرث من املتلقي، فنظر ال�سرع لهم عليه، فال تناق�ش بني امل�ساألتني 

بل هما متفقتان يف احلكمة وامل�سلحة)3(.

رواه البخاري يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلا�سر للبادي، رقم 1519.  -1
رواه م�سلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلا�سر للبادي، رقم 1519.  -2

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، 1٦3/10.  -3
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خامتة البحث

مو�سوع  يف  متوا�سعة  اإ�سهامات  اأعدها  اإ�ساءات  م�سى  ما  يف  قدمت 
ال�ست�سراف النبوي والتخطيط يف جمال التنمية باأبعادها القت�سادية والجتماعية، 

ميكن تلخي�سها يف الآتي: 
مبجرياته  اخلبري  مطالعة  امل�ستقبل،  مطالعة  معها  تتاأتى  عملية  ال�ست�سراف  اإن    -1
وتفاعالت اأحداثه، حتى لكاأمنا ينظر اإىل ما ينتظر عياناً، وهو علم جتديدي له 

اأ�س�سه ومنطلقاته.
على  القائم  التاريخي  احلد�ش  على  يقوم  املبداأ  حيث  من  ال�ست�سراف  اإن    -2
معطيات علمية، ولكنه يف حق الر�سول  يتجاوز حدود احلد�ش اإىل حدود 
وقارئو  الرمل  واملنجمون و�ساربو  الكهان  به  يطالعنا  الذي  ذاك  اأما  اليقني. 
الفنجان فال يعدو اأن يكون �سعوذة ودجاًل ل يبنى عليه، وهو خارج حدود 

الإطار العلمي.
والثقافية  الجتماعية  البنى  يف  تغيريات  اإحداث  ت�ستهدف  عملية  التنمية    -3
وال�سيا�سية والقت�سادية، وهي جتري ب�سورة متكاملة. ول مطمع يف احلديث 

عن التنمية القت�سادية مبعزل عن التنمية الجتماعية.
اهتمام الر�سول  بتجلية النظرة امل�ستقبلية لالأو�ساع القت�سادية والجتماعية    -4
لالأمة الإ�سالمية، وما يعرتيها من طفرات تنموية متعاقبة تتمثل يف وفرة املال، 
الداخلي،  الأمن  و�سيادة  الأجنبية،  العمالة  وا�ستقدام  الفقر،  وا�سمحالل 
وازدهار الو�سع التجاري والزراعي والعمراين، مما ن�سهد لأكرثه يف اأيامنا 

هذه �سوراً واقعية.
اإن دميومة التنمية يف امليزان الإ�سالمي، كما تظهر الأحاديث ال�سريفة، رهن    -5
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والأ�سر  الرتف  واأن  النعمة،  �سكر  على  واملواظبة  ال�سرعي،  املنهج  بالتزام 
والبطر، ت�سكل عوامل هدم ومعاول تدمري.

جمال،  منها  ي�ستثنى  ل  بعامة،  النبوية  ال�سنة  يف  �سائدة  �سمة  التخطيط  اإن    -٦
الع�سكرية،  احلمالت  تنظيم  ويف  اهلل،  اإىل  الدعوة  برنامج  يف  مبثوثا  جنده 
ويف اإدارة العمليات احلربية، ويف تنظيم الأ�سرة واملجتمع، ويف الفعاليات 
املتعلقة بتنظيم �سوؤون الدولة، وغري ذلك كثري. وقد اأبرز البحث ثالثة مناذج 
من التخطيط يف تنظيم الن�سل ويف حتقيق التوازن الجتماعي، ويف حماية 

امل�ستهلك على وجه اخل�سو�ش.
التو�شيات

تو�سلنا هذه الدرا�سة اإىل التو�سيات التالية:
تعزيز الدرا�سات يف علم ال�ست�سراف، بحيث ميتد اإىل مو�سوعات اأخرى    -1
مت�ش  مو�سوعات  من  ذلك  وغري  الوطنية  والوحدة  الأمة،  مب�ستقبل  تت�سل 

حياتنا املعا�سرة، وتوجيه طلبة الدرا�سات العليا للكتابة يف هذا الفن.
الرتقاء بعلم ال�ست�سراف يف عاملنا العربي والإ�سالمي، وجتريده من الدجل    -2
وال�سعوذة، ودعوة املوؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية ملحاربة ا�ستطالع امل�ستقبل 

عرب الكهانة والتنجيم وقراءة الفنجان، اإلخ...
 يف التخطيط ملعاجلة الأزمات.  دعوة احلكومات اإىل الإفادة من منهجه    -3
من  امل�ستهلك  وحماية  الجتماعي  التوازن  بتحقيق  منها  يتعلق  ما  وبخا�سة 

�سروب ال�ستغالل والغنب.
تعزيز ثقة الأجيال بقدرتها على التغيري تاأ�سي�سا على وعد اهلل تعاىل لهذه الأمة    -4
عنه  حتدثت  مما  امل�ستدامة،  التنمية  اإىل  للو�سول  تطلعاتها  وحتقيق  بالتمكني 
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ال�سنة النبوية يف غري مو�سع.
تعزيز هذه الندوة بندوات اأخرى مماثلة ت�ستكمل فيها البحوث والدرا�سات    -5

يف هذا املو�سوع.
ينفعنا، ويزيدنا علما،  ما  مبا علمنا، ويعلمنا  ينفعنا  اأن  تعاىل  اهلل  واأ�ساأل  هذا 

واحلمد هلل رب العاملني.
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ثبت املراجع وامل�صادر

القراآن الكرمي.   -
احللبي  موؤ�س�سة  الغزايل،  حممد  بن  حممد  اأبوحامد  الدين،  علوم  اإحياء    -

و�سركاه للن�سر والتوزيع، 19٦7م.
اأحكام ال�سوق يف الإ�سالم واأثرها يف القت�ساد الإ�سالمي، اأحمد بن يو�سف    -

الدريوي�ش، دار عامل كتب للن�سر والتوزيع، الريا�ش، 1989م.
ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النوي، د. اإليا�ش بلكا، كتاب الأمة، الدوحة،    -

العدد )12٦( ال�سنة، )28(، 2008م.
الإعجاز العلمي يف ال�سنة النبوية، د. �سالح بن اأحمد ر�سا، مكتبة العبيكان،    -

الريا�ش، 1421ه،2001م.
جامعة  الزنداين،  عبداملجيد  ال�سيخ  الأر�ش،  علوم  يف  العلمي  الإعجاز    -

الإميان، اليمن.
جدة،  العربي،  البيان  دار  عفر  عبداملنعم  حممد  د.  الإ�سالمي،  القت�ساد    -

1985م.
الدوحة،  الأمة،  الهنداوي، كتاب  اإبراهيم  التنمية، ح�سن  التعليم واإ�سكالية    -

العدد)98(.
اإحياء  دار  الدم�سقي،  كثري  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�سري    -

الكتب العربية.
التنمية القت�سادية يف املنهج ال�سالمي، عبد احلق ال�سكريي، كتاب الأمة،   -

الدوحة، العدد)17(.
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جامع الأ�سول يف اأحاديث الر�سول، ابن الأثري اجلزري، حتقيق عبد القادر    -
الأرناوؤوط، مكتبة احللواين، 19٦9م.

عبدالرحمن  الدين  جالل  النذير،  الب�سري  اأحاديث  يف  ال�سغري  اجلامع    -
ال�سيوطي، دار الكاتب العربي للطباعة والن�سر، 19٦7م.

اجلامع لأحكام القراآن، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد القرطبي، موؤ�س�سة مناهل    -
العرفان، بريوت.

عي�سى  بن  حممد  عي�سى  اأبو   ، النبي  عن  ال�سنن  من  املخت�سر  اجلامع    -
الرتمذي، بيت الأفكار الدولية للن�سر والتوزيع، الريا�ش، 1999م.

اجلهود العربية يف جمال ا�ست�سراف امل�ستقبل، د. حممود عبد الف�سيل، بحث    -
من�سور يف جملة عامل الفكر، الكويت، عدد )يناير-مار�ش(، 1988م.

الفكر،  دار  ال�سيوطي،  الدين  جالل  الكمال  بن  عبدالرحمن  املنثور،  الدر    -
بريوت، 1993م.

احل بن  اأحمد  بكر  اأبو  ال�سريعة،  �ساحب  اأحوال  ومعرفة  النبوة  دلئل    -
البيهقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1985م.

دار  عبده،  حممد  جمال  الب�سرية،  املوارد  تنمية  يف  الإ�سالمي  املنهج  دور    -
الفرقان، عمان، 1984م.

البحوث  اإدارات  رئا�سة  اجلوزية،  قيم  ابن  العباد،  املعاد يف هدي خري  زاد    -
العلمية والأفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�ش.

�سبل ال�سالم، حممد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين، مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي    -
احللبي واأولده مب�سر، 19٦0م.
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ال�ساحلي  يو�سف  بن  حممد  العباد،  خري  �سرية  يف  والر�ساد  الهدى  �سبل    -
ال�سامي، دار الكتب العلمية، 1993م.

الأفكار  بيت  ال�سج�ستاين،  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبو  داود،  اأبي  �سنن    -
الدولية، الريا�ش، 1999م.

�سنن ابن ماجه، اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، بيت الأفكار الدولية،   -
الريا�ش، 1999م.

الأفكار  بيت  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  عبدالرحمن  اأبو  الن�سائي،  �سنن    -
الدولية، الريا�ش، 1999م.

البحوث  اإدارات  رئا�سة  ه�سام،  بن  امللك  عبد  حممد  اأبو   ، النبي  �سرية    -
العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�ش.

املكتب  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  البخاري،  �سحيح    -
الإ�سالمي، ا�ستانبول، 1979م.

�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، الإمام عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي،    -
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1993م.

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، موؤ�س�سة مناهل العرفان، بريوت.  -
العدالة الجتماعية، فوؤاد العادل، دار الكاتب العربي، دم�سق، 19٦9م.   -

فتح الباري ب�سرح البخاري، ابن حجر الع�سقالين، مكتبة ومطبعة م�سطفى    -
البابي احللبي واأولده مب�سر، 1972م.

فتوح البلدان، اأبو احل�سن البالذري، دار الكتب العلمية، بريوت، 1983م.   -
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في�ش القدير �سرح اجلامع ال�سغري، عبد الروؤوف املناوي، دار املعرفة للطباعة    -
والن�سر، بريوت، 1972م.

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عطية،  ب�سري  القت�سادي،حممد  القامو�ش    -
والن�سر،1985م.

الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، اأبو القا�سم    -
البابي  جاراهلل حممود بن عمر الزخم�سري، �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى 

احللبي واأولده مب�سر، 1972م.
بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الهندي،  املتقي  علي  الدين  عالء  العمال،  كنز    -

.1985
ل�سان العرب املحيط، ابن منظور، اإعداد وت�سنيف يو�سف خياط، دار ل�سان    -

العرب، بريوت.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، احلافظ نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي،    -

دار الفكر، بريوت، 1992م.
امل�ستدرك على ال�سحيحني، اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم الني�سابوري،    -

دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م.
والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  ال�سيباين،  حنبل  بن  اأحمد  امل�سند    -

1970م. ودار الكتب العلمية، بريوت 1993م.
امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية، علي بن حممد اجلمعة، مكتبة  معجم    -

العبيكان، الريا�ش، 2000م.
املعجم الكبري، اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد الطرباين، دار العربية للطباعة،   -
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بغداد، 1979م.
مقدمة ابن خلدون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.   -

العربية  املوؤ�س�سة  واآخرون،  الكيايل  عبدالوهاب  د.  ال�سيا�سة،  مو�سوعة    -
للدرا�سات والن�سر، بريوت.

جدة،  ال�سروق،  دار  عمر،  ح�سني  د.  القت�سادية،  امل�سطلحات  مو�سوعة    -
1979م.

دار  الكتاين،  احلي  عبد  الإدارية،  الرتاتيب  امل�سمى  الإدارية  احلكومة  نظام   -
الكتاب العربي، بريوت.

النهاية يف غريب احلديث والأثر، ابن الأثري اجلزري، دار الكتب العلمية،    -
بريوت، 1997م.

النيل  دار  كولن،  اهلل  فتح  حممد  اإن�سانية،  مفخرة    حممد  اخلالد  النور    -
للطباعة والن�سر، القاهرة،2009م.



ال�شنة النبوية ور�شم اأحوال العمران الب�شري
ا�شت�شراف امل�شتقبل من 

منظور الروؤية الكونية التوحيدية
»اإحالة خا�شة اإىل بع�ض معامل منهجية ابن خلدون«
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P

»اعلم اأن من خوا�ض النفو�ض الب�شرية الت�شّوق اإىل عواقب اأمورهم، وعلم 
العامة  احلوادث  �شيما  �شر،  اأو  خري  اأو  موت،  اأو  حياة  من  لهم  �شيحدث  ما 
اإىل هذا  ع  فالتطلُّ وبقائها.  الدول  ُمَدد  اأو معرفة  الدنيا،  بقي من  ما  كمعرفة 

طبيعة للب�شر جمبولون عليها«))).

متهيد:
اال�ضت�ضراف ظاهرة اإن�ضانية ت�ضرب بجذورها يف الفطرة التي فطر اهلل النا�س 
عليها، وهي فعل ون�ضاط مركب ي�ضتخدم فيه االإن�ضان حم�ضوله املعريف واخلربة 
الوقائع  بها  تظهر  التي  واالأ�ضكال  ال�ضور  ملعرفة  ب�ضريته  متديد  ق�ضد  املرتاكمة 
واالأحداث واالأحوال املمكنة يف امل�ضتقبل القريب اأو البعيد. ي�ضاند هذا التحديد 
االإجرائي الداللة اللغوية لكلمة »اأ�ضرف«. فقد جاء يف �ضرح ابن منظور للكلمة 
اأن »االإ�ضراف هو: االنت�ضاب،... واأ�ضرف ال�ضيء على ال�ضيء: عاله، وت�ضّرف 
عليه: كاأ�ضرف. واأ�ضرف ال�ضيء: عال وارتفع،... وال�ضرفة: ما ي�ضع على اأعايل 
الق�ضور واملدن،... اأ�ضرف لك ال�ضيء: اأمكنك، و�ضارف ال�ضيء: دنا منه وقارب 
اأن يظفر به. ويف قول علي: »اأمرنا باالأ�ضاحي اأن ن�ضت�ضرف العني واالأذن«))) 
معناها: اأن نتاأمل �ضالمتها من اآفة تكون بها«... ويف حديث اأبي طلحة  : »اأنه 

املقدمة، ابن خلدون، ج)، �س149.  -1
ال�ضنن، الرتمذي، كتاب االأ�ضاحي، باب ما يكره من االأ�ضاحي، ج4، �س86، رقم احلديث 1498، وقال   -(
الرتمذي: هذا حديث ح�ضن �ضحيح؛ ال�ضنن، الن�ضائي، كتاب ال�ضحايا، باب املقابلة، ج7، �س 16)، 
رقم احلديث )437؛ ال�ضنن، ابن ماجة، كتاب االأ�ضاحي، باب ما يكره اأن ي�ضحى به، ج)، �س1050، 
رقم احلديث 3143؛ امل�ضند، اأحمد بن حنبل، ج)، �س136، رقم احلديث )73، وقال ال�ضيخ �ضعيب: 

اإ�ضناده ح�ضن. 
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كان َح�َضَن الرمي فكان اإذا رمى ا�ضت�ضرفه النبّي ، لينظر اإىل مواقع نبله«)1)، اأي 
يحقق نظره ويطلع عليه. واال�ضت�ضراف: اأن ت�ضع يدك على حاجبك وتنظر، واأ�ضله 

من ال�ضرف اأي العلّو كاأنه ينظر اإليه من مو�ضع مرتفع فيكون اأكرث الإدراكه))). 
والأهمية هذا النمط من املعرفة فقد اهتم به العلماء واأ�ضحاب امللك وال�ضلطان 
اإىل  بالت�ضوف  امللك  على  احلفاظ  و�ضائل  من  و�ضيلة  باتخاذه  وذلك  القدم؛  منذ 
ابن  خّل�س  وقد  واحل�ضارات.  االأمم  تاريخ  جمرى  تغري  التي  واحلروب  التقلبات 
خلدون مقا�ضد النا�س يف اهتمامهم مب�ضاألة اال�ضت�ضراف يف اأربعة اأغرا�س ت�ضمل: 
عدنان  بن  حممد  وح�ضب  والعداوة)3).  والع�ضرة،  واجلاه،  الك�ضب،  حتقيق 
ال�ضنن  قراءة  وهي:  اعتبارات  ثالثة  على  تقوم  اال�ضت�ضراف  اأهمية  فاإن  ال�ضنان، 
يف  مبا  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة  وفقه  متميز،  تخطيط  ور�ضم  منها،  واال�ضتفادة  الكونية 
والعالقات  ال�ضرعية،  ال�ضيا�ضية  القرارات  واتخاذ  االأنظمة،  ل�ضنن  فهم  من  ذلك 
الدينية  احلالة  اإ�ضافة  مع  االأمنية)4)،  وال�ضوؤون  االقت�ضادية،  وال�ضوؤون  الدولية، 

للمجتمع امل�ضلم، وهو اجلانب االأوىل فيما ذكر. 
ومناهج  وو�ضائل  ومعنوية،  مادية  قرائن  على  اال�ضت�ضراف  عملية  اعتماد  اإن 
وتعدت  التنوع،  ذلك  جن�س  من  طبيعتها  جعل  متنوعة  مقا�ضد  لتحقيق  خمتلفة 
بذلك حدوده العملية واملعرفية الأي ن�ضاط اإن�ضاين خا�س، لت�ضبح وعياً �ضاماًل منظماً 
ي�ضم باالإ�ضافة اإىل حتليل القرائن واملعطيات املادية واالأحوال املعنوية للمجتمع؛ 
كاالإميان، والرجاء، واخلوف. وهذا  املكت�ضبة  والنف�ضية  الروحية  االإن�ضان  اأحوال 
من  العديد  تتجاوز  اال�ضت�ضراف  عملية  وماهية  طبيعة  جعل  واالمتداد  ال�ضمول 
ج3،  �ضاحبه،  برت�س  يترت�س  ومن  املجن  باب  وال�ضري،  اجلهاد  كتاب  البخاري،  ال�ضحيح،  اجلامع   -1

�س1063، رقم احلديث 746)؛ امل�ضند، اأحمد بن حنبل، ج1)، �س)31، رقم احلديث 13800.
ل�ضان العرب، ابن منظور، مادة:"�ضرف" ج7، �س94-90.  -(

املقدمة، ابن خلدون، ج)، �س155.  -3
اإىل احلب�ضة  الهجرة  النبوية:  ال�ضنة  الدعوة يف �ضوء  امل�ضتقبلي يف  اال�ضت�ضراف والتخطيط  من معامل   -4

اأمنوذجاً، حممد بن عدنان ال�ضنان، �س6.
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اأفكارهم  تبني  اأو  الغربيني،  تقليد ت�ضورات  فيها  اأ�ضحابها  التي حاول  التعريفات 
كلياً اأو جزئياً، والتي غالباً ما تطغى عليها وجهات وروؤى مادية يف تف�ضري املعرفة 
االإن�ضانية، وهي امليزة التي جعلتها تبعد اأثر االأبعاد الروحية والنف�ضية االأخرى يف 
االإن�ضان. وهذا التاأثري لالجتاهات املادية ميكن مالحظته بو�ضوح يف التعريف الذي 
و�ضعه كل من فاروق عبده فلية واأحمد الفتاح الزكي، واللذين ركزا فيه على 
امل�ضروطة، والزمن،  والتنبوؤات  العلمي،  اجلهد  للعملية من  املادي  ال�ضكل  تقدمي 
اال�ضت�ضراف »جهد  اأن  فاعتربوا  املعنوية،  ماهيتها  والقرارات، دون  واملتغريات، 
ت�ضمل  التي  امل�ضروطة،  التنبوؤات  من  جمموعة  �ضياغة  اإىل  يرمي  منظم،  علمي 
املعامل الرئي�ضية الأو�ضاع جمتمع معني اأو جمموعة من املجتمعات، عرب مدة زمنية 
معينة، متتد الأكرث من ع�ضرين عاماً، وذلك عن طريق الرتكيز على املتغريات التي 

ميكن تغيريها بوا�ضطة القرارات، اأو التي قد تتغري بفعل اأحداث غري موؤكدة«)1). 
وهناك من حاول اإبراز هذا الفرق يف حتديد ماهية »اال�ضت�ضراف« خا�ضة اإذا 
كانت ال تعتمد فقط على القدرات االإن�ضانية البحتة كما هو يف املنظومات الفكرية 
الو�ضعية، بل يلجاأ فيها الباحث اإىل اال�ضتعانة مب�ضادر عليا كالوحي. فقد حاول 
اإ�ضافية يف حتديد معنى اال�ضت�ضراف كمفهوم  اأو  املقري اإدخال عنا�ضر جديدة، 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  اعترب  حني  واالإميان،  واليقني  والوحي  والب�ضارة  التلقي 
كـ«معرفة انزعاجية تتحرك فيها املعرفة لتلتقي بب�ضارة يقينية، وهي معرفة ا�ضتنباطية 
تعتمد على ا�ضتخراج املعاين من اإ�ضارات الوحي، ومن خالل اإعمال الذهن فيها، 
معرفة  هي  ثم  االإميان،  وقوة  الوحي  قراءة  يف  دعامتها  يقينية  معرفة  اأي�ضا  وهي 

اإجمالية تتميز باحتمال القراءة املتعددة«))).

الدرا�ضات امل�ضتقبلية: منظور تربوي، فاروق عبده فلية، واأحمد الفتاح الزكي، �س17.   -1
املقري )وجدة:  اأمنوذجاً، بدر  الغرناطي  الزبري  ابن  االأندل�ضي:  الفقهي  امل�ضتقبل يف الرتاث  ا�ضت�ضراف   -(

31، اأوت 009)). 
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اإن امللحوظة االأولية التي نخرج بها من هذا التمهيد هي اأن عملية ا�ضت�ضراف 
امل�ضتقبل »علم مركب وعمل حكيم« يدخل يف ت�ضكيله االإن�ضان الباحث يف كليته 
م�ضتنداً اإىل م�ضادر معرفة خارجية حتددها املنظومة العلمية واحل�ضارية التي ينتمي 
اإليها اأو يتبناها. وبناًء على هذا املنطلق نحاول يف هذا البحث بيان �ضكل من هذا 
املجتمع  حول  ا�ضت�ضرافية  روؤى  وبناء  ملمار�ضة  اإ�ضالمية  روؤية  �ضوء  يف  الرتكيب 
الغر�س  هذا  حتقيق  اأجل  ومن  ال�ضريف.  النبوي  الوحي  م�ضدر  اإىل  بالعودة 
اعتمدنا يف هذا البحث على فر�ضية مفادها اأن كل علم اأو فعل ا�ضت�ضرايف يق�ضد 
خالل  من  ذلك  يقوم  اإمنا  عادياً  اإن�ضاناً  اأم  باحثاً  اأم  عاملاً  اأكان  �ضواء  االإن�ضان  اإليه 
الروؤية الكونية التي يوؤمن بها، ويعتمد عليها يف ربط امل�ضائل وتنظيمها يف اإطارها 
ا�ضت�ضراف  نتيجة  الروؤية �ضحيحة كان  الكلي. بحيث كلما كانت هذه  االأ�ضويل 
وكلما  املمكنة،  احلقيقة  اإىل  واأقرب  املتوقعة،  الروؤية  �ضياغة  على  اأقدر  امل�ضتقبل 
كانت هذه الروؤية الكونية ناق�ضة اأو حمدودة اأو خاطئة كانت اإمكانية اال�ضت�ضراف 
من خاللها اأبعد من املتوقع الفعلي؛ ومهما حاول اأ�ضحابها ا�ضطناع م�ضالك التاأويل 
تف�ضري  يف  االأخرى  العديدة  املمكنات  على  بالت�ضييق  الفجوات  و�ضد  والت�ضليل 
الواقع، تبقى ا�ضت�ضرافاتهم دائماً �ضوراً جزئية خمالفة حلقيقة احلدث العيني. اأما 
اإاّل  االإن�ضان ال يكون  الكونية عند  الروؤية  اأن كمال  فهو  الفر�ضية  الثاين من  اجلزء 
باالعتماد على م�ضادر عليا اأو الوحي ال�ضماوي؛ الأن ذلك يعد معرفة وعلماً مطلقاً 
يعلو على الزمان واملكان ويحويهما. وبناًء على هذا، نحاول اأواًل بيان معنى الروؤية 
الكونية التوحيدية، ثم نعر�س مقوماتها من خالل ال�ضنة النبوية ال�ضريفة، واأخرياً 
نقوم بعر�س مناذج من اال�ضت�ضرافات عند ابن خلدون ))73 - 808 ه)؛ الأ�ضبقيته 

يف توظيف م�ضادر الوحي لغر�س معرفة طبائع املجتمع الب�ضري وحركته. 
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عملية  يف  ووظيفتها  وخ�شائ�شها  م�شدرها  التوحيدية:  الكونية  الروؤية   -(
ال�شت�شراف

التي  واالأدوات  واملوؤهالت  وامللكات  النعم  تلك  اإىل  الكونية  الروؤية  تن�ضّم 
�ضخرها اهلل لالإن�ضان كمدعمات اأ�ضا�ضية ت�ضاعده على القيام بدوره يف عبودية اهلل 
واال�ضتخالف والتعمري واالإ�ضالح. اإن اأ�ضل الروؤية الكونية يف االإن�ضان يرجع اإىل 
مرحلة ما قبل »هبوطه اإىل االأر�س«، وهذا توؤكده حادثة تعليم اهلل الآدم »االأ�ضماء« 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ التي ذكرها اهلل يف القراآن الكرمي)1). وم�ضمون هذه  چ 

»االأ�ضماء« متنوع ي�ضمل كل ما يحتاجه اآدم لي�س فقط لت�ضيري حياته واحلفاظ عليها 
اإليه  ذهب  ما  بع�س  ننقل  وهنا  كخليفة.  ر�ضالته  الأداء  كذلك  بل  االأر�س،  فوق 
»الت�ضميات«، و«عر�س  بـ:  اآدم  اهلل  التي علمها  االأ�ضماء  بيان معنى  املف�ّضرون يف 
بتعليم  بتف�ضريها  اإليه كل من ابن عبا�س وقتادة وجماهد  اأو ما ذهب  االأ�ضخا�س« 
الذين  اإىل  اإ�ضافة  وجليلها«،  دقيقها  املخلوقات  جميع  من  �ضيء  كل  »ا�ضم  اآدم 
خ�ض�ضوا طبيعة هذه االأ�ضماء يف اإ�ضارتها اإىل »النجوم« و »املالئكة«، اأو »اأ�ضماء 
ذرية اآدم« اأو كال من »اأ�ضماء املالئكة واأ�ضماء ذريته« كما ف�ّضره الطربي، اأو كما قال 
اآخرون »علمه اأ�ضماء االأجنا�س، كاجلبال واخليل واالأودية ونحو ذلك«، وكذا ما 
ذهب اإليه ابن قتيبة يف تف�ضري »االأ�ضماء« بتعليم »اأ�ضماء ما خلق يف االأر�س«))) اإىل 
�ضيء اأو�ضع واأعمق من هذا كله، وهو بيان العالقات الكونية التي تنظم كل هذه 
االأ�ضياء، وهي التي عرّب عنها القراآن بـ »�ُضنَّة اهلل«)3) و»�ضبغة اهلل«)4). والعالقات 
الظاهري،  اخلارجي  والعامل  تعاىل،  اهلل  مع  عالقته  ت�ضمل  االإن�ضان  عند  الكونية 
وعامل الغيب، والكائنات احلية الظاهرة واخلفية. واأن كيفية �ضياغة هذه العالقة 

البقرة: 31.  -1
انظر: املحرر الوجيز، ابن عطية، ج1، �س34)-35).  -(

االإ�ضراء: 77؛ فاطر: 43؛ غافر: 85.  -3
البقرة: 138.  -4
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وممار�ضتها هي التي تعطي روؤيته لوناً خمتلفاً قد يكون يف اجتاه �ضحيح وقد يكون 
ال�ضحيح  املعتقد  هي  التي  التوحيدية  الكونية  الروؤية  عن  انحرفت  اإذا  ذلك  غري 

للوجود االإن�ضاين على االإطالق. 
الكونية  بالروؤية  والعلماء  املفكرين  اهتمام  بداأ  احلديث  الع�ضر  بداية  يف 
العقلية  بالعلوم  الغرب ارتبط ظهورها  االإن�ضانية، ففي  املعرفة  واأثرها يف �ضياغة 
حاجتها  كانت  التي  الطبيعية  والعلوم  والريا�ضيات  كالفل�ضفة  املجردة  والطبيعية 
اأعمال علمية  اأكرث يف  اأكرث، ثم بداأت تتو�ضع  اإىل ال�ضورة الكونية الكلية للعامل 
واآثار  معان  من  الكلية  ال�ضورة  تلك  حتمله  ما  ب�ضبب  املجردة  العلوم  تلك  غري 
جند  التعاريف  تلك  بع�س  اإىل  بالعودة  عام.  ب�ضكل  االإن�ضان  حياة  على  خمتلفة 
اأن الروؤية الكونية عندهم ت�ضمل معان عديدة منها: اأمناط فكرية، �ضلوك وانطباع 
�ضامل، بعد زماين، جمموعة من االنفعاالت، حتديد الذات وال�ضعور بها، �ضورة 
الكون، بنية االأ�ضياء...، وبذلك فهي تتجلى يف اأ�ضكال خمتلفة من اأمناط املعرفة 
امل�ضتقبل«، ونظرية  للوجود، و«نظرة  الكونية« نظرة  اأي »الروؤية  االإن�ضانية. فهي 

الفعل واملمار�ضة، ونظرية املعرفة، واملنهجية، ونظرية القيم.)1)
بل  امل�ضلمني،  العلماء  اأعمال  غائبة يف  الكونية  الروؤية  اأهمية  تكن  كذلك مل 
كانت بارزة، ولكن طريقة ا�ضتخدامهم للمفهوم يحمل امليزات الدينية، والرتاث 
االإ�ضالمية مب�ضادر  االأمة  لقد منَّ اهلل على  املجتمع وت�ضوراته.  العلمي، ومميزات 
التي  الكلية  الت�ضورات  من  االإن�ضان  اإليه  يحتاج  ما  كل  لهم  قدمت  التي  الوحي 
واخللود.  والقيامة  املوت،  بعد  ما  مرحلة  اإىل  اآدم  من خلق  املمتدة  حياته  ت�ضكل 
العلوم  كل  يربط  الذي  الع�ضب  هي  التوحيدية  الكونية  الروؤية  كانت  فلهذا 
واملعارف التي اأنتجها وطّورها العقل امل�ضلم حول االإن�ضان والعامل واملخلوقات 
1-  See، James W. Sire، Naming the Elephant: wordview as a concept (Illinois: InterVarsity 

Press، 2004(، pp. 23-51. 
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اأودعها اهلل فيه. لذلك جند على �ضبيل املثال اأن موؤلفات املوؤرخني امل�ضلمني  التي 
عمدت يف عمومها اإىل عر�س الروؤية الكونية التوحيدية يف بدايات ف�ضول حتمل 
عناوين من قبيل: »كتاب التاريخ«، »بداية اخللق«، »بداية اخلليقة«، »بداية خلق 
العامل«، وكذلك املوؤرخون)1) خا�ضة حني تناولهم م�ضاألة خلق اآدم وخالفته وعلمه 
التي جاء ذكرها يف )�ضورة البقرة: 31-37)، بل ذهب بع�ضهم اإىل اإفراد كتب 
تتناول م�ضائل اأ�ضا�ضية ملو�ضوع الروؤية الكونية)))، ويلحقهم يف ذلك بع�س علماء 

احلديث. 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  العلماء  �ضلكها  التي  الطريقة  عن  البحث  اإن 
التوحيدية  الكونية  والروؤية  الوحي  م�ضادر  من  لال�ضتفادة  االجتهادية  باأ�ضاليبهم 
وتنمية قدراتهم يف توظيف تلك العلوم اليقينية ذو اأهمية بالغة، الأنه ي�ضاعد على 
تقييم اأهمية تلك اجلهود التي تهتم بق�ضايا االإن�ضان، وحتقق اإمكانية امتحان معلوماتها 
للتاأكد من �ضحتها اأو خطئها بعر�ضها على تلك امل�ضادر العليا. بهذا املعنى ميكن 
االإن�ضان مبختلف  �ضامل حلياة  ر�ضم  التوحيدية هي  الكونية  الروؤية  باأن  اال�ضتنتاج 
انتماءاته وتنوع حركته وفق عقيدة التوحيد االإ�ضالمية، وهذا بالذات ما ميّثل جمال 
نظريات اال�ضت�ضراف، ولذلك ي�ضبح من غري املمكن الأي باحث اأن يخطو خطوات 
فعل  اال�ضت�ضراف  اإذاً  اخلا�ضة.  الكونية  روؤيته  ا�ضت�ضحاب  دون  ا�ضت�ضراف  نحو 
اال�ضت�ضراف  تقومي  ي�ضدر عن روؤية كونية حمددة. وهذا يجعل  واعي مق�ضود 

واعتماده مير على امتحان الروؤية الكونية للباحث. 
عليها  ن�ضت  مقا�ضد  اأو  مبادئ  اأربعة  على  التوحيدية  الكونية  الروؤية  تقوم 
اال�ضتخالف  ممار�ضة  ثانيًا:  وحده؛  هلل  العبودية  اأوًل:  وهي:  الوحي  ن�ضو�س 
عز  وامللوك؛  االأمم  تاريخ  )4))-310ه)،  الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  اأبو  املثال،  �ضبيل  على  انظر   -1
الدين اأبو احل�ضن علي ابن االأثري، الكامل يف التاريخ؛ اأبو زيد اأحمد بن �ضهل البلخي )ت))3ه)، البدء 

والتاريخ؛ اأبو الفرج عبد الرحمان بن علي ابن اجلوزي )510-597ه)؛ املنتظم يف التاريخ. 
انظر: ابن كثري )ت 774ه)، بداية اخللق.   -(
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رابعًا:  والثاين،  االأول  للمق�ضد  اخلادم  والتعمري  العمران  ت�ضييد  ثالثًا:  الفعلي، 
املبادئ  وهذه  املقا�ضد.  تلك  من  املتحقق  على  للحفاظ  االإ�ضالح  عملية  ممار�ضة 
ومقا�ضده  ودعائمه  الكربى  وجماالته  اال�ضت�ضراف  اآفاق  تكّون  التي  نف�ضها  هي 
غريها  عن  االإ�ضالمية  التوحيدية  الكونية  الروؤية  وتتميز  االإ�ضالمي.  املنظور  من 
التي يكون  االإن�ضانية اخلال�ضة  التجربة  القائمة على  الو�ضعية؛  الكونية  الروؤى  من 
منطلقها معرفة وجتربة فردية اأو جماعية، اأو معتقدات قد تكون �ضحيحة اأو خاطئة 

اأو ديناً منحرفاً اأو مو�ضوعاً، مبا يلي:
اأواًل: مبادئ كلية �ضاملة عملية م�ضدرها الوحي.  -

ثانياً: مبادئ يقينية م�ضتقرة وثابتة.  -
ثالثاً: مبادئ مفهومة تدخل يف نظام »�ضنة اهلل« يف اخللق.  -

رابعاً: مبادئ تنظيمية دقيقة، ت�ضتغرق كل اأحوال االإن�ضان بعمق ودقة متناهية.   -
خام�ضاً: مقايي�س متعالية تقوميية لن�ضاط االإن�ضان يف العامل ونتائجها يف العامل   -

االأخروي. 
االأدوات  بتلك  الباحث  تزّود  التوحيدية  الكونية  الروؤية  كون  اإىل  باالإ�ضافة 
االأ�ضياء حوله؛  العلم وفهم طبيعة  لتح�ضيل  الطريق  له  تنري  التي  والبعدية  القبلية 
فاإنها كذلك توّجه كل امللكات الذهنية والقدرات االإدراكية وال�ضعورية للباحث 
اأن  يعني  وهذا  االأول.  ال�ضكل  يو�ضحه  كما  ومتكامل،  و�ضامل  دقيق  نظام  وفق 
ا�ضت�ضرافية  نظرية  اإطار  يف  وين�ضجها  الباحث  ي�ضدرها  التي  الت�ضورات  طبيعة 
الأحوال املجتمع �ضتتلون حتماً ب�ضبغة تلك الروؤية الكونية. وهذا االأمر هو الذي 
جعل مفهوم العلم ومقا�ضده يختلف من ح�ضارة اإىل اأخرى، واإن كانت تتقا�ضم 
جمموعة ال ي�ضتهان بها من الت�ضورات امل�ضرتكة ب�ضبب كونها حقائق كونية مو�ضوعية 
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للربهنة واال�ضتدالل عليها  قابلة  وثابتة، 
وفق اخلطوات العلمية املعروفة. 

الكونية  الروؤية  بنية  كانت  اإذا 
الدور  فما  املكونات،  بهذه  التوحيدية 
ا�ضت�ضراف  عملية  يف  توؤديه  الذي 

م�ضتقبل املجتمع؟
ا�ضت�ضراف  اأن  فيه،  �ضك  ال  مما 
فيها  ت�ضهم  مركبة  عملية  امل�ضتقبل 
واملعارف  القدرات  من  جمموعة 
املرتاكمة،  االإن�ضانية  والتجارب 

وهذه  واحد،  مو�ضوع  اإىل  وتوجهها  العنا�ضر  تلك  كل  تنظم  اأخرى  وقدرات 
اإىل  وتوؤدي  معقولة،  ونتائجه  ممكناً  اال�ضت�ضراف  جتعل  التي  هي  االأخرية  العملية 
عملية  تبقى  ذاتها  اجلزئية يف  العنا�ضر  اإن جمع  امل�ضتقبل.  واأحداث  وقائع  تعيني 
املجتمع يف ظرف زماين  التي يكون عليها  ناق�ضة، وبالتايل ي�ضعب روؤية احلال 
الباحث  ذهنية  يف  وا�ضحة  تكون  قد  �ضورها  كانت  واإن  خاللها،  من  كائن  غري 
وت�ضوره. اإن قطاعات وجماالت املجتمع الب�ضري مرتابطة بع�ضها ببع�س، فمعرفة 
جانب منها يتطلب معرفة اجلوانب االأخرى املتبقية بن�ضب متفاوتة حتدده مقا�ضد 
متوفرة  املجاورة  الدوائر  معرفة  تكون  ما  بقدر  بحيث  ذاتها،  اال�ضت�ضراف  عملية 
عملية  تكون  ما  بقدر  �ضحيحة  امل�ضتخدمة-  االأخرى  القطاعات  تخ�س  -والتي 
اال�ضت�ضراف اأوثق واأقرب اإىل املمكن احلقيقي، واملق�ضد الذي يهدف اإليه الباحث 
وراء ح�ضول تلك املعطيات اأو املعرفة امل�ضتقبلية الأحوال املجتمع. ولكي ي�ضمن 
الباحث ح�ضوله على قاعدة اأ�ضولية معرفية م�ضتقرة حول املجال الذي يريد اأن 

م�شادر الروؤية الكونية التوحيدية، واأثرها على 
العلميات الذهنية والإدراكية.

ال�شكل رقم: )
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ال�ضاملة  الكلية  املعرفة  من  نوع  اإىل  ي�ضتند  اأن  له  فالبد  امل�ضتقبل،  فيه  ي�ضت�ضرف 
التي جترد جزئيات ذلك املجال وتعر�ضها يف �ضورة كلية وا�ضحة ومنظمة وخالية 
من التناق�س والتفاوت والنق�ضان. وهذه الوظيفة ال يقوم بها اأي علم تخ�ض�ضي 
باملعارف  تنميتها  يف  ويجتهد  الباحث  يتبناها  التي  الكونية  الروؤية  اإال  وجزئي 
والوحي وعلوم العمران الطبيعي واالإن�ضاين والعمل بها وتعميق دورها يف بحثه 
العلمي، واإن ادعى البع�س اأن الفل�ضفة-التي لقبت يوماً »اأم العلوم«- تقوم بهذا 

الدور. 
البحث  من  املرحلة  هذه  يف  الكونية  الروؤية  به  تقوم  الذي  الرئي�س  فالعمل 
معرفتها  تكون  جماورة  مبو�ضوعات  البحث  مو�ضوع  م�ضائل  ربط  هو  العلمي 
ي�ضاعد  والذي  املجتمع.  الأحوال  العلمي  اال�ضت�ضراف  �ضروط  لتحقيق  �ضرورية 
الروؤية الكونية التوحيدية على اأداء هذه الوظيفة وقيامها على قوانني كونية التي 

�ضماها اهلل يف القراآن الكرمي بـ »ال�ّضنن«.
اإن ال�ضمولية وارتباطها ال�ضديد باالإن�ضان، واإبراز الكليات، و�ضّم اجلزئي اإىل 
الكلي؛ كلها مميزات تبني اأن للروؤية الكونية التوحيدية موقعاً وظيفياً ال ميكن تهمي�ضه 
اإن  ككل.  االإن�ضاين  واملجتمع  بل  االإ�ضالمي،  للمجتمع  ا�ضت�ضرافية  عملية  اأي  يف 
مكونات الروؤية الكونية التوحيدية وقوة مقا�ضد ال�ضريعة التي تتحقق من خاللها، 
اإليها  الو�ضول  اآفاق يعجز غريه عن  اإىل  ب�ضريته  امل�ضلم من متديد  الباحث  متكن 

الفتقاده لتلك الروؤية.
م�ضتقرة«  يقينية  »معرفة  امل�ضلم  للباحث  تقدم  التوحيدية  الكونية  الروؤية  اإن 
ببع�س  بع�ضها  وربط  تنظيمها،  يجب  التي  املتغريات  متابعة  من  يتمّكن  بوا�ضطتها 
جمع  يف  يحدث  ف�ضل  واأي  امل�ضتقبلية،  املجتمع  اأحوال  ال�ضتك�ضاف  ك�ضرط 
العنا�ضر اجلزئية والربط بينها يوؤثر يف ن�ضبة �ضحة ذلك اال�ضت�ضراف، وبالتايل فهو 
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يتحّول اإثر ذلك اإىل »معرقل« بداًل من »معني اإيجابي« ملا يحدث من النتائج يف 
احلياة العملية. اإن اال�ضت�ضراف بهذا املعنى ال يعني اأبداً نوع من الريا�ضة العقلية 
ميتحن فيه الباحث قدراته الذهنية وم�ضداقية جتاربه احلياتية، بل هو حياة واأحوال 
معرفية وعقلية، واإلهامات وب�ضرية وتفقه يف اأحوال العمران ومعرفة ال�ضنن التي 
متكنه بعد ح�ضول املعطيات املادية حول اأي م�ضاألة عمرانية ما من االنتقال بت�ضوره 
امل�ضتقبلية.  اإىل ر�ضوم احلقائق  االإلهام  نافذة  لينظر يف  املعطى  بعد  ما  اإىل جمال 
هو  التوحيدية  الكونية  الروؤية  �ضلطة  حتت  ميار�س  الذي  اال�ضت�ضراف  فاإن  وهكذا 
نوع من املعرفة العلمية العملية التي يتحرك بها املجتمع ككل اإىل غاياته الكربى. 
من هذا نفهم اأن الدور االآخر الذي تقوم به الروؤية الكونية التوحيدية هو التوجيه 
يف  الوقوع  من  الباحث  تقي  مناعة  وو�ضع  لال�ضت�ضراف،  العملي  والتحقيق 
عن  باإبعادها  وذلك  وطبيعته،  الب�ضري  العمران  حقائق  عن  غريبة  ا�ضت�ضرافات 
يكون  والتي  وم�ضتقبله،  املجتمع  حلا�ضر  املنحرفة  والقراءات  املجردة  التاأمالت 

اأثرها يف �ضيا�ضة �ضوؤون املجتمع واإدارتها كبرياً. 
بها  تقوم  التي  الوظائف  من  اإن 
عملية  يف  التوحيدية  الكونية  الروؤية 

اال�ضت�ضراف ما يلي:
وم�ضاحة  املو�ضوع  كليات  حتديد  اأ- 

جماالته البحثية.
تقوم  التي  املعرفية  االأ�ضول  تقدمي  ب- 
عليها النظرة احلق، وهي اأ�ضول مانعة 
ر الباحث بحدود احلقيقة وتبعده  تب�ضّ

عن اخلو�س يف اال�ضتدالل الباطل.
وظائف الروؤية الكونية يف عملية ال�شت�شراف 

عند الباحث

ال�شكل رقم: 2
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ت�ضاعد على ت�ضنيف م�ضائل املو�ضوع واأحواله الواقعية واملمكنة. ت- 
ربط جزئيات املو�ضوع بقوانني �ضننية كال�ضببية االأفقية. ث- 

توجيه الباحث يف عملية التنظري، وو�ضع الفرو�س، والتحقق منها، وامتحانها  ج- 
وترتيب نتائج بحثه.

تُِعني الباحث على و�ضع اآليات وخطوات عملية لتحويل املعرفة من �ضورتها  ح- 
فّعال يحّل م�ضكالت واقعية وفق مقا�ضد  اإىل فعل عمراين  النظرية املجردة 

ال�ضريعة االإ�ضالمية.
اإن املبادئ امل�ضار اإليها تعتمد كثرياً على معرفة الباحث لعلوم الوحي وعلوم 
العمران يف اآن واحد، وبقدر ما يفقد الباحث اأحدها بقدر ما يكون تعريفه للروؤية 
املعارف هو  النوعني من  بني  بها. وهذا اجلمع  التزامه  ادعى  واإن  ناق�ضاً  الكونية 
من �ضميم املعرفة االإ�ضالمية يف ا�ضت�ضراف اأحوال املجتمع، وبدونها لن يكون اإال 
اأثبت تاريخ العلوم ف�ضلها يف  اأو غري مبا�ضر لنظريات فكرية غريبة  مبا�ضراً  تقليداً 

فهم املجتمع امل�ضلم واأحواله املختلفة.
ال�شنة  يف  التوحيدية  الكونية  للروؤية  الأ�شا�شية  واملقومات  ال�شت�شراف   -2

النبوية 
من املميزات االأ�ضا�ضية التي تنفرد بها م�ضادر الوحي؛ اأنها حتمل معرفة مميزة 
وفهم  حوله  االأ�ضياء  الإدراك  لالإن�ضان  اهلل  منحها  التي  الطبيعية  القدرات  تتجاوز 
ثابتة  يقينية  كونها  املعرفة  هذه  طبيعة  ومن  بع�ضاً.  بع�ضها  تربط  التي  العالقات 
ثالثة  احتواء  اإىل  تب�ضيطها  التي ميكن  اخلا�ضية  مطلقة، وهي  اأو  الزمان  ممتدة يف 
اأبعاد معرفية وهي ا�ضرتجاع حوادث ما�ضية، وبيان وقائع حالية وتب�ضري باأحوال 
خمتلفة  اأنواٍع  ممار�ضة  اإىل  الكرمي  القراآن  يف  االإن�ضان  اهلل  اأر�ضد  لقد  م�ضتقبلية. 
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اال�ضتفادة  من  يتمّكن  حتى  منطاً؛  وع�ضرين  واحد  اإىل  عددها  و�ضل  التفكري  من 
اأكرث من خمزون العلم واحلكمة التي حتمله تلك امل�ضادر. وبحكم ارتباط ال�ضنة 
النبوية البياين والتف�ضريي والت�ضريعي بالوحي؛ فهي كذلك حتمل خ�ضائ�س من 
جن�س تلك التي يتميز بها القراآن يف عر�س احلقائق حول اهلل، واالإن�ضان، والدين، 
والعامل، وكل ما يتعلق بهم. وهذا يعني اأن العلم الذي حتمله ال�ضنة النبوية ميكن 
كذلك تق�ضيمه من الناحية النظرية اإىل ثالثة اأنواع وهي: بيان ما كان )املا�ضي)، 

وما هو كائن ويجب اأن يكون )احلا�ضر)، وما �ضيكون )امل�ضتقبل). 
التي  العلوم  العلماء امل�ضلمون عرب الع�ضور لال�ضتفادة من تلك  لقد اجتهد 
ذلك،  تعينهم على  علوم جديدة  ا�ضتحداث  واأبدعوا يف  النبوية،  ال�ضنة  حتملها 
واإن كان ذلك ب�ضورة متفاوتة، بحيث اإن اجلهود التي بذلت حتى االآن لتو�ضيع 
دائرة ا�ضتنباط العلم الثالث اخلا�س بامل�ضتقبل ال يزال يف مراحله االأوىل اإذا حاولنا 

اأن نقيم اأثره املادي يف توجه املجتمع امل�ضلم واأحواله الراهنة. 
يف  العلمية  الدوائر  يف  االإ�ضالمي  املجتمع  م�ضتقبل  معرفة  انح�ضرت  لقد 
ا�ضتح�ضار اأحاديث الفنت التي جمعها اأئمة علم احلديث يف اأبواب خا�ضة ي�ضهل 
الفنت  اأحاديث  الأن  املو�ضوعية؛  مربراته  الو�ضع  لهذا  يكون  وقد  اإليها،  الرجوع 
كذلك ت�ضمن جملة من احلقائق امل�ضتقبلية التي ذكرها ر�ضول اهلل  حول اأحوال 
امل�ضلمني والعامل الذي يعي�ضون فيه، ولكن هل هذا يعني اأن اال�ضت�ضراف من خالل 
املبّوبة  ال�ضريحة  ال�ضنف من االأحاديث  النبوية حم�ضور يف درا�ضة ذلك  ال�ضّنة 
حتت عنوان »الفنت« وربطها بالواقع الراهن، اأم اأن هناك �ضيغاً اأخرى ال تزال غري 

م�ضتثمرة يف خدمة ال�ضنة النبوية واملجتمع امل�ضلم ملواجهة م�ضاكله الكربى؟
هائاًل من ذلك  اأن هناك كماً  ب�ضهولة  الذي يطلع على ثروة احلديث يدرك 
العلم مل ي�ضتثمر بعد يف تف�ضري اأو�ضاع العمران الب�ضري وحت�ضني اأحواله الروحية 
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املادية. وبناًء على هذه القناعة نحاول يف هذا البحث عر�س حماولة متهيدية يف 
توظيف اأو�ضع لل�ضنة النبوية يف ا�ضت�ضراف اأحوال املجتمع امل�ضلم وفهم العراقيل 
هذه  ومنطلقات  االإ�ضالمي.  املنظور  وفق  �ضاملة  تنمية  نحو  حركته  تبطئ  التي 

املحاولة تقوم على اأربعة اأ�ض�س، وهي:  
جتنب التف�ضريات ال�ضلبية مل�ضتقبل املجتمع واالأمة االإ�ضالمية التي تعتمد على   -1
عزل جملة من االأحاديث التي تعني حوادث ذات طبيعة �ضلبية كـ: »الهرج«، 
واحلوادث الطبيعية التي تظهر قبل قيام ال�ضاعة عن باقي املب�ضرات التي حتملها 

االأحاديث االأخرى.
التي  النبوية  اأحاديث  بع�س  مع  التعامل  يف  اخل�ضو�ضيات  اعتبار  �ضرورة   -(
ا�ضت�ضراف  حني  الزمان  اآخر  يف  الكربى  االأحداث  من  جملة  بوقوع  تنباأت 
عن  تعلو  اأنها  اأي  خا�ضة،  طبيعة  من  الأنها  وذلك  امل�ضلم،  املجتمع  اأحوال 
احلكمة  من  جزء  وهي  االأخروي،  العامل  اإىل  المتدادها  الب�ضري  التخطيط 

االإلهية يف اخللق واال�ضتخالف.
االجتهاد يف ا�ضتيعاب االأ�ضول والعالقات ال�ضرطية واملواد العلمية االأخرى   -3
التي حتويها ال�ضّنة النبوية اإ�ضافة اإىل ن�س اخلرب. وهذا ال�ضعي العلمي ميّكن 
بال �ضك الباحث امل�ضلم من ت�ضميم نظرية ا�ضت�ضرافية بناءة، وقريبة من الواقع 
امل�ضلم  املجتمع  اأحوال  ا�ضت�ضراف  يف  االجتهاد  الأن  املاآل؛  وعملية  املمكن، 
يبقى ال معنى له اإن مل يدعم بخطط اإ�ضالحية وتنموية توؤثر يف اجتاه وكيفيات 

واأحوال ذلك الواقع املمكن.  
اإن جناح الباحث امل�ضلم يف قراءة وفهم اأحوال العمران الب�ضري مبا يف ذلك   -4
اأحوال املجتمع امل�ضلم احلا�ضرة واملمكنات امل�ضتقبلية يف �ضوء ما حتويه ال�ضّنة 
النبوية من معرفة حول االإن�ضان والدين واملجتمع، هو يف حد ذاته ا�ضتهداء 
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وتاأ�س بذلك امل�ضدر، والعودة اإليه؛ الأن النتائج املرتتبة عن البحث ال تكون 
خارجة عن اأطر هدي ال�ضنة النبوية ال�ضريفة. 

ومبينة  �ضارحة  للوحي، وكونها  ثاٍن  م�ضدراً  النبوية  ال�ضنة  كون  اأن  �ضك  ال 
التي  والتف�ضيلية  الكلية  احلقائق  لتلك  و�ضرح  بيان  تت�ضمن  يجعلها  اهلل،  لكتاب 
النبوية كذلك  ال�ضنة  بّينت  القراآن حول اخلالق واالإن�ضان والكون. وقد  يت�ضمنها 
املفاهيم والت�ضورات الكربى التي ت�ضكل يف جمملها ال�ضورة الكونية التوحيدية 
امل�ضلمة،  واالأمة  اجلماعة  حال  عليها  يكون  التي  التف�ضيلية  العملية  وجزئياتها 
نذكر  اأن  فيه. ميكن  تعي�س  الذي  الب�ضري  والعمران  االأخرى،  االأمم  مع  وعالقاتها 
التدين  االإن�ضانية يف  واالأحوال  االأمة،  الزمن، ومفهوم  مفهوم  املثال  �ضبيل  على 
اأحوال  كبيان  النا�س  اأ�ضناف  حول  حقائق  تت�ضّمن  وهي  والتغلب،  واالجتماع 
وو�ضع  املادية،  وحالته  �ضوؤونه،  ت�ضيي�س  التي  ال�ضيا�ضية  النظم  واأمناط  املوؤمن، 
العلم واال�ضتفادة منه، والعلماء ونوعيتهم، والعالقات بني النا�س، وعالقة االأمة 
باجلماعات الدينية االأخرى كاأهل الكتاب. وهكذا جاء ر�ضم ال�ضنة النبوية الأحوال 
االإن�ضان ب�ضكل عام، وامل�ضلم ب�ضكل خا�س يف غاية الدقة والعمق وال�ضمول، فال 
الثابتة  طبيعته  ح  يو�ضّ النبوية كالم  ال�ضّنة  اإال ويف  كينونته  من جوانب  جانباً  جتد 

واأحواله املتغرّية على ال�ضواء.  
ي�ضبح  امل�ضلم،  املجتمع  اأحوال  ا�ضت�ضراف  يف  النبوية  ال�ضنة  اأهمية  لبيان 
التي  املواد  النبوية وفق  ال�ضّنة  التي حتملها  الكثرية  احلقائق  تلك  وترتيب  ت�ضنيف 
تكّون الروؤية الكونية التوحيدية، التي اأكدنا على �ضرورتها الق�ضوى يف بناء اأي 
نظرية علمية ومو�ضوعية حول م�ضتقبل املجتمع امل�ضلم، �ضرورة منهجية. وحر�ضاً 
على ا�ضتغراق اأكرب عدد ممكن من تلك احلقائق النبوية، عمدنا اإىل اإبراز �ضبع دوائر 
اأ�ضا�ضية كما يو�ضحها ال�ضكل رقم: 3 ، وهي ت�ضمل: االإن�ضان خليفة؛ والدين احلق؛ 
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اأو  والدنيا  واالأمة؛  واجلماعة 
واالآخرة؛  الب�ضري  العمران 
العمران  يف  اهلل  و�ضنة 
واملعرفة؛  والعلم  الب�ضري؛ 

واملعا�س، و�ضنن الك�ضب.
لهذه  الباحث  معرفة  اإن 
حملتها  التي  الكربى  املحاور 
االإن�ضان،  اإىل  النبوية  ال�ضنة 
اإىل  يكون  ما  اأقرب  جتعلها 
التي  احلقيقية  الطبيعة  معرفة 
يف  املجتمع  عليها  يكون 
وهي  تاريخه،  من  معينة  فرتة 

اخلطوة التي متّكن الباحث كذلك من ت�ضميم اجلزء الهام من عملية اال�ضت�ضراف، 
وهو »�ضياغة امل�ضتقبل االإيجابي املمكن« على �ضوء معرفته للنواق�س التي اأتاحت 
له ال�ضّنة النبوية معرفتها عرب علم يقيني يعلو على تاأثري املكان والزمان. واحلقائق 
اأنها يف جملتها  الكثري  يعتقد  لي�س كما  احلالة  النبوية يف هذه  ال�ضّنة  تقدمها  التي 
اإىل  اخلريية.واإ�ضافة  االأمة  اأو  املثايل،  املجتمع  اأو  الكامل،  االإن�ضان  قواعد  ت�ضكل 
هذا، فمخزون املعرفة واحلكمة يف ال�ضنة النبوية يقدم كذلك اأ�ضباب التنزيل على 
الواقع �ضمن »احلاالت غري العادية«، و»حاالت االنحراف«، و»حاالت الفو�ضى 

وعدم التوازن«، و»حاالت ال�ضعف«، و»حاالت ال�ضالل وال�ضياع«.
مل تكن ال�ضّنة النبوية م�ضدراً لعلم ا�ضت�ضرايف باملفهوم التقليدي الذي يتوقف 
عند حد القدرات الب�ضرية والظروف التي تخ�ضع لها، بل تعدت اإىل كونها وحي 

املجالت الكربى لل�شنة النبوية
 يف بناء جمتمع اخلالفة

ال�شكل رقم: 3
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االإ�ضالمية  االأمة  اأحوال  م�ضتقبل  ي�ضت�ضرف  كان    اهلل  فالر�ضول  �ضادق؛  اإلهي 
من زوايا خمتلفة اعتماداً على الوحي. اإن ا�ضت�ضرافات الر�ضول  مل ترتك اأي 
اأنها ت�ضم جماالت الت�ضريع، وال�ضيا�ضة،  اأتت عليه، ولذلك جند  اإال  جمال حيوي 
الع�ضكرية،  اأو  واحلرب  ال�ضلم  وق�ضايا  والدين،  واالقت�ضاد،  واالجتماع، 
والدعوة، واملعرفة، واالأحداث الغيبية التي تاأتي على العمران الب�ضري عند يوم 

القيامة ونهاية العامل.   
اأوًل: الإن�شان اخلليفة:

وهذا  النبوية،  ال�ضنة  بها  عنت  التي  الق�ضايا  اأهم  من  االإن�ضان  م�ضاألة  تعد 
اإىل  الدنيا  لالإن�ضان يف  تعاىل هداية  اهلل  الذي جعله  الوحي  مقا�ضد  مع  يتنا�ضب 
يهم  �ضيء  ال  اأنه  تبني  النبوية  ال�ضّنة  م�ضدر  اإىل  وبالرجوع  االأخروية.  ال�ضعادة 
كلياته  ذكرت  اإال  وفكره  وطبائعه  واأخالقه  واأفعاله  و�ضلوكه  خلقه  يف  االإن�ضان 
النبوية بداأت بتعريف االإن�ضان وهو يف  اليقينية، وتفا�ضيله ال�ضرورية)1). فال�ضنة 
اأمه. فعن عبد اهلل بن م�ضعود  باأطوار خلقه وهو يف بطن  عامل الغيب، واأخربت 
قال: حدثنا ر�ضول اهلل وهو ال�ضادق امل�ضدوق: »اإن اأحدكم يُجمع يف بطن اأمه 
اأربعني يوما، نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون م�ضغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل 
اإليه ملكاً باأربع كلمات: فيكتب عمله، واأجله، ورزقه، و�ضقي اأم �ضعيد. ثم ينفخ 
فيه الّروح. فاإّن الرجل ليعمل بعمل اأهل النار حّتى ما يكون بينه وبينها اإال ذراع، 
في�ضبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخل اجلّنة، واإن الّرجل ليعمل بعمل 
اأهل اجلّنة حّتى ما يكون بينه وبينها اإال ذراع، في�ضبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل 

الّنار فيدخل الّنار«))). 

انظر: معرفة النف�س االإن�ضانية يف الكتاب وال�ضّنة، �ضميح عاطف الّزين.   -1
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب اأحاديث االأنبياء، باب ذكر املالئكة وخلق اآدم وذريته، ج)، �س451،   -(

رقم: )333.
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والأجل الوقوف يف وجه التاأويالت الفل�ضفية واملذاهب الفكرية املنحرفة ملاهية 
االإن�ضان، والتي يعد فهمها �ضرطاً من �ضروط اال�ضت�ضراف العلمي، اعتنت ال�ضنة 
النبوية بتحديد وبيان كل اأبعاده، واأعلنت اأن خلق االإن�ضان ال يف�ضره �ضيء خارج 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   مبداأ »فطرة اهلل« املذكورة يف االآية: چ 
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئچ 
)الروم: 30). ويف احلديث الذي رواه اأَبو ُهَرْيَرَة  َقاَل النَِّبيُّ :»ُكلُّ َمْولُوٍد 
�َضاِنِه َكَمثَِل اْلَبِهيَمِة تُْنَتُج اْلَبِهيَمَة  َراِنِه اأَْو مُيَجِّ َداِنِه اأَْو يَُن�ضِّ يُولَُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفاأَبََواُه يَُهوِّ
َهْل تََرى ِفيَها َجْدَعاَء«.)1) اإن الباحثني يف طبيعة النف�س االإن�ضانية واأ�ضل مكوناتها، 
الفل�ضفات  من  الكثري  من  يحميهم  الذي  الفطرة،  حديث  اأهمية  مقدار  يعرفون 
اإال وجوده املادي واالجتماعي وفق قوانني ال�ضراع  اأ�ضاًل  له  التي ال ترى  املادية 
عليها. والأهمية  اال�ضتدالل  ي�ضعب  التي  االعتقادات  بهما من  يتعلق  وما  والقوة 
هذا املفهوم القراآين، فقد انتبه اإليه العلماء امل�ضلمون ووظفوه يف جماالت علمية 
عديدة، كعلم العقيدة، وعلم الكالم، واأ�ضول الفقه، والفقه، وعلم االأخالق، 

وال�ضيا�ضة، وعلم العمران.  
مكوناته  يف  تتوغل  وهي  باالإن�ضان،  عنايتها  يف  النبوية  ال�ضّنة  تعمقت  لقد 
واالإرادات،  والطبائع،  االإميان،  من  خمتلفة  اأحوااًل  حتمل  التي  واخلفية  الظاهرة 
والقدرات، وال�ضعور، والوعي، والتفكري. فعلى �ضبيل املثال بني احلديث الذي 
َا ِلُكلِّ  َا ااْلأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َواإِمنَّ رواه عمر بن اخلطاب عن ر�ضول اهلل  اأنه قال: »اإِمنَّ
اإِىَل َما  َفِهْجَرتُُه  اأَْو اْمَراأٍَة يَنكحها  يُبَها  ُدْنيَا يُ�ضِ اْمِرٍئ َما نََوى َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه اإىل 
َهاَجَر اإِلَْيِه«))). عالقة مهمة بني اأحد مكونات ال�ضخ�ضية االإن�ضانية وهي »النية« اأو 
الروحي  ال�ضفاء  اأثر �ضحة  بنّي  الفعل. وكذلك احلديث الذي  »الق�ضد«، وقيمة 

امل�ضدر ال�ضابق، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف اأوالد امل�ضركني، ج1، �س4)4، رقم احلديث: 1385.  -1
ال�ضحيح، البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي اإىل الر�ضول ، ج1، �س13، رقم   -(

احلديث: 1.
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والتوازن النف�ضي على �ضحة االإن�ضان حني اأخربنا ر�ضول  بوظيفة القلب عند 
ُه َواإَِذا  َلَح اجْلَ�َضُد ُكلُّ َلَحْت �ضَ َغًة اإَِذا �ضَ نَّ يِف اجْلَ�َضِد ُم�ضْ االإن�ضان بقوله : »اأَاَل َواإِ
ُه اأَاَل َوِهَي اْلَقْلُب«)1). فال �ضك اأن ال�ضخ�س الذي يعرف  َف�َضَدْت َف�َضَد اجْلَ�َضُد ُكلُّ
اأحوال القلب الروحية والنف�ضية، والتي ال تنفك عن االأعمال الظاهرية، ميلك بال 
ال�ضخ�س  اإليه �ضلوك ذلك  له مبعرفة ما ي�ضري  ت�ضمح  ا�ضت�ضرافية مهمة  نافذة  �ضك 

واجتاه منو �ضخ�ضيته بناء على حتليل تلك االأحوال �ضواء كانت اإيجابية اأم �ضلبية.
لقد ف�ضرت ال�ضنة النبوية معاين ودالالت لكثري من االأحوال ال�ضخ�ضية التي 
ترتدد على االإن�ضان ب�ضفة عامة، وامل�ضلم ب�ضفة خا�ضة. فعلى �ضبيل املثال جاءت 
اأحاديث عديدة تبني اأحوال ذاتية وعوار�س تخ�س ماهية ال�ضخ�س كما هو احلال 
عند حتديده ملفهوم »امل�ضلم«، و»املوؤمن«، و»العامل«، و»املهاجر«، و»املجاهد«، 

و»الكي�س«، و»املفل�س«، و»البخيل«. 
وثمة اأنواع اأخرى من االأحاديث التي جاءت يف �ضورة ا�ضت�ضرافية وا�ضحة، 
اأوىل فيها ر�ضول اهلل  االهتمام اإىل ماآل الفعل وما ينتج عنه اأو ا�ضتعداد ملواجهة 
اأمر  املثال  �ضبيل  فعلى  البعيد.  اأو  القريب  امل�ضتقبل  يف  الوقوع  حمتمل  موقف 
الر�ضول  بالتفريق بني االأوالد والبنات يف امل�ضاجع يف ال�ضن ال�ضابع ا�ضت�ضرافاً 
ملا قد يقع من االطالع على العورات. ويف حديث اآخر اأمر الر�ضول  رجلني 
من االأن�ضار اأن يرجعا اإليه بعدما مّرا به و كان حينها برفقة اأم املوؤمنني �ضفية بنت 
حيي لياًل، خماطباً لهما »تعاال اإنّها �ضفّية بنت حيي« قاال: �ضبحان اهلل يا ر�ضول اهلل، 
يف  يلقي  اأن  خ�ضيت  واإيّن  الّدم،  جمرى  االإن�ضان  من  يجري  ال�ضيطان  »اإن  قال: 

اأنف�ضكما �ضيًئا«.)))
امل�ضدر ال�ضابق، كتاب االإميان، باب ف�ضل من ا�ضترباأ لدينه، ج1، �س34، رقم احلديث: )5.  -1

املراأة زوجها يف اعتكافه، ج)، �س717، رقم احلديث:  باب زيارة  نف�ضه، كتاب االعتكاف،  امل�ضدر   -(
1930؛ امل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب ال�ضالم، باب بيان اأنه ي�ضتحب ملن روؤى خاليا بامراأة اأو حمرما له 

اأن يقول هذه فالنة لريفع ظن ال�ضوء به، ج)، �س1039، رقم احلديث: 174).
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وكذلك كان النبي  يقوم باال�ضت�ضراف على امل�ضتوى الفردي، فالكثري من 
ا�ضت�ضرافاً  يطلبونه  ما  واإراداتهم خالف  ال�ضحابة  �ضلوك  اأنه وّجه  تبني  االأحاديث 
اإيجابياً ملا �ضيقع اإذا وا�ضلوا يف طلب ما يق�ضدون اإليه. على �ضبيل املثال رّد ر�ضول 
اهلل طلب اأبي ذر الغفاري لالإمارة بناًء على �ضعف كفايته وقدراته الإدارتها. فعن 
اأبي ذر اأن الر�ضول اهلل  قال: »يا اأبا ذّر اإين اأراك �ضعيفاً، واإين اأحّب لك ما اأحّب 

لنف�ضي؛ ال تاأّمرن على اثنني وال تولني مال يتيم«)1).  
ثانيا: ظهور الدين احلق على الدين كله:

مما ال �ضك فيه اأن ال�ضنة النبوية تابعة للوحي االإلهي يف حفظ الدين وبيان معامله 
وجتلياته يف املجتمع الب�ضري مع بيان تف�ضيالت وجزئيات خا�ضة �ضديدة العالقة 
باحلياة الدينية للجماعة امل�ضلمة))). اإن الدين احلق الذي عنت به ال�ضنة النبوية، ال 
ي�ضكل جزءاً من م�ضتقبل االأمة االإ�ضالمية واالإن�ضانية جمعاء فح�ضب، بل هو يف 
احلقيقة ير�ضم وجودها الكلي مبا�ضيها وحا�ضرها وم�ضتقبلها. وهذا بالفعل ما ميكن 
املجتمع  عرفها  �ضلبية  اأو  اإيجابية  اأي ظاهرة  قراءة وحتليل  عند  ب�ضهولة  مالحظته 
ينفك  املو�ضوعي ال  فالباحث  االأوىل،  االإن�ضاين، وبيان عللها  املجتمع  اأو  امل�ضلم 
الدينية«  الرئي�س، وهو »احلالة  ال�ضبب  اإىل  اأن ي�ضل  اإىل  اأن يقدم علاًل بعد علٍل 
لالأفراد واجلماعات، والتي حتّدد يف احلقيقة كيفيات واأثر العوامل االأخرى. هذا 
املوقع الذي يتخذه الدين يف ت�ضكيل اأحوال واأعرا�س وتقلبات املجتمع االإن�ضاين، 
نافذة  اأمام  الوقوف  مبثابة  وعوائقه  وعوار�ضه  جتلياته  معرفة  واإمكانية  فهمه  جعل 
ا�ضت�ضرافية اأ�ضا�ضية تقوي ب�ضرية الباحث والعامل واملفكر، وتختزل اأمامه امل�ضافات 

امل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب االإمارة، باب كراهة االإمارة بغري �ضرورة، ج)، �س885-886، رقم   -1
احلديث: 6)18؛ ال�ضنن، اأبو داود، كتاب الو�ضايا، باب ما جاء يف الدخول يف الو�ضايا، رقم احلديث: 

 .(868
ف�ضل:«اأدب  امل�ضاألة يف  اجلوانب من هذه  بع�س  املاوردي )ت 450ه) عر�س  احل�ضن  اأبو  اأح�ضن  لقد   -(

الدين« من كتابه«اأدب الدنيا والدين«. 
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الزمنية، وتاأخذه اإىل جذور االأحداث وعمق ال�ضنن التي تتحكم فيها، وتعينه على 
اإدراك املمكنات امل�ضتقبلية التي قد حتل على اجلماعات واملجتمعات التي هي حتت 

قيد الدرا�ضة. 

اإن ما حتمله ال�ضنة النبوية من العلم والتكاليف واالأوامر والبيان واملب�ضرات 
به. ولقد  والقيام  الدين  كلية حفظ  تدخل كلها �ضمن  واالإنذارات والتحذيرات 
جاءت بع�س االأحاديث �ضريحة لبيان اأن الدين احلق �ضيظهره اهلل على الدين كله. 
ااْلأَْر�َس  يِل  َزَوى   َ اهللَّ »اإِنَّ   : اهلل  ر�ضول  قال  قال:  ثوبان،  رواه  ما  ذلك  ومثال 
ِتي �َضيَْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي يِل ِمْنَها«)1). وعن متيم  مَّ َفَراأَْيُت َم�َضاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َواإِنَّ اأُ
الليُل  بلغ  ما  االأمُر  هذا  »ليبلغن  يقول:    اهلل  ر�ضول  �ضمعت  قال:   الداري
والنهار، وال يرتك اهلل بيت َمَدر وال َوبَر اإال اأدخله هذا الدين، بِعزِّ عزيز، اأو ِبُذلِّ 
ذليل، عزا يعز اهلل به االإ�ضالم، وذال يذل اهلل به الكفر«، فكان متيم الداري يقول: 
 ، قد عرفت ذلك يف اأهل بيتي، لقد اأ�ضاب من اأ�ضلم منهم اخلرَي وال�ضرَف والعزَّ

ولقد اأ�ضاب من كان منهم كافرا الذل وال�ضغار واجلزية))). 

يقابله  ما  اإىل  اأ�ضارت كذلك  بل  باإبراز هذا اجلانب،  النبوية  ال�ضنة  مل تكتف 
من اأحوال اجلماعة امل�ضلمة والظروف التي متر بها �ضمن �ضنن العمران الب�ضري. 
يف  ال�ضعف  من  النا�س  ي�ضيب  ما  اإىل  النبوية  ال�ضنة  اأ�ضارت  االجتاه  هذا  ويف 
التدين وميلهم اإىل زينة احلياة الدنيا وال�ضعي اإىل اإ�ضباع النف�س من مغرياتها. ومن 
  اأبو هريرة عن ر�ضول اهلل  اأ�ضارت اإىل هذه الظاهرة ما رواه  االأحاديث التي 
يِن يَْلَب�ُضوَن ِللنَّا�ِس ُجُلوَد  ْنيَا ِبالدِّ َماِن ِرَجاٌل يَْخِتُلوَن الدُّ اأنه قال: »يَْخُرُج يِف اآِخِر الزَّ
ُ َعزَّ  ئَاِب يَُقوُل اهللَّ ِر َوُقُلوبُُهْم ُقُلوُب الذِّ كَّ اأِْن ِمْن اللِّنِي اأَْل�ِضَنُتُهْم اأَْحَلى ِمْن ال�ضُّ ال�ضَّ

ج)،  ببع�س،  بع�ضهم  االأمة  هذه  هالك  باب  ال�ضاعة،  واأ�ضراط  الفنت  كتاب  م�ضلم،  ال�ضحيح،  امل�ضند   -1
�س1331، رقم احلديث: 889).

امل�ضند )103/4)، وقال الهيثمي يف املجمع )14/6):«رجال اأحمد رجال ال�ضحيح«.  -(
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ئُوَن َفِبي َحَلْفُت اَلأَْبَعثَنَّ َعَلى اأُولَِئَك ِمْنُهْم ِفْتَنًة تََدُع  وَن اأَْم َعَليَّ يَْجرَتِ َوَجلَّ اأَِبي يَْغرَتُّ
اَعُة  ال�ضَّ تَُقوُم  »اَل  َقاَل:    ر�ضول  اأَّن  اأن�س  عن  وكذلك  َحرْيَانًا«)1).  ِمْنُهْم  ِليَم  احْلَ
ُ«))). ومنها ما رواه اأن�س بن مالك عن ر�ضول اهللَّ  ُ اهللَّ َحتَّى اَل يَُقاَل يِف ااْلأَْر�ِس اهللَّ
اَل  اْلُقْراآَن  يَْقَرُءوَن  ِة،  ااْلأُمَّ َهِذِه  يِف  اأَْو  َماِن،  الزَّ اآِخِر  يِف  َقْوٌم  »يَْخُرُج  قال:  اأنه   
لَِقيُتُموُهْم  َذا  اإِ ْو  اأَ َراأَْيُتُموُهْم،  اإَِذا  التَّْحِليُق.  �ِضيَماُهْم  ُحُلوَقُهْم.  اأَْو  تََراِقيَُهْم،  يَُجاِوُز 

َفاْقُتُلوُهْم«)3). 
–التي  ا�ضتنتاجها من هذه االأحاديث  التي ميكن  العلمية  الفوائد  اإن من بني 
تبدوا وكاأنها بعيدة عن مو�ضوع اال�ضت�ضراف- بناء نف�ضية الباحث الذي ي�ضت�ضرف 
اأحوال املجتمع، ويف هذه احلالة فاإن »ظهور الدين« واالعتقاد به ال �ضك اأنه يوؤثر 
يف �ضيطرة الت�ضورات االإيجابية حول الدين وما ي�ضكله يف املجتمع منها: االإيجابية 
والتفاوؤل والفعالية واحلركة واالإبداع، وهي كلها عنا�ضر تدخل يف نظرة الباحث 
املتفائل مل�ضتقبل اأف�ضل. ولو جاء يف ال�ضنة النبوية �ضيء يقابل ذلك لكان الباحث 
اأنه يطغى على  امل�ضلم يف ا�ضت�ضراف �ضوؤون املجتمع على عك�س ذلك متاماً، اأي 
الذهنية  ملكاته  واأن  يبدو  الذهني...حتى  والركود  والت�ضاوؤم،  ال�ضلبية،  تفكريه 
واالإدراكية قد تعطلت. فتاريخ علوم العمران الب�ضري اأو االجتماعي واالإن�ضاين 
بلغة الغرب، يحمل مناذج كثرية من هذا النمط من التفكري خا�ضة مع ذلك النمط 

من املفكرين الذين ابتعدوا عن هدي الوحي وم�ضادره.     

ال�ضنن، الرتمذي، باب ما جاء يف ذهاب الب�ضر، ج4، �س604، رقم احلديث: 404)، ومل يذكر فيه   -1
حكما، وذكر �ضاهدا له من حديث ابن عمر ثم قال: هذا حديث ح�ضن غريب من حديث ابن عمر ال 
نعرفه اإال من هذا الوجه. واحلديث حكم عليه االألباين بال�ضعف ال�ضديد. انظر: �ضعيف �ضنن الرتمذي، 

االألباين، ج1، �س71).
الزمان، ج1، �س78، رقم احلديث:  اآخر  االإميان  باب ذهاب  االإميان،  ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب  امل�ضند   -(

.(34
ال�ضيخ االألباين:  ابن ماجه، املقدمة، باب يف ذكر اخلوارج، ج1، �س47، رقم: 175،. وقال  ال�ضنن،   -3

احلديث �ضحيح.



593

اأما االأحاديث الذي تخرب ب�ضعف مت�ضك النا�س بالدين، فهي كذلك جد مهمة 
يف عملية اال�ضت�ضراف الأنها متكن الباحث من تف�ضري علل كثري من الظواهر ال�ضلبية 
التي تظهر يف املجتمع. ومعرفة هذا اجلانب خطوة اأ�ضا�ضية يف قراءة امل�ضتقبل، الأن 
جناح نظرية ما يف اال�ضت�ضراف متوقف يف اأحد جوانبه على مدى قدرة الباحث 
على حتليل االأقطاب املتقابلة التي تنتمي اإليها اجلماعات. ولهذا ي�ضبح معرفة ثقل 
اجلماعة املتدينة واأثر اجلماعات التي تقابلها، والتي تعاين من �ضعف التدين مفتاح 
اأ�ضا�ضي يف حتديد �ضورة املجتمع يف امل�ضتقبل يف خمتلف اأن�ضطة حياة العمران 
واملجتمع، وخا�ضة اجلوانب التي تربزها مقا�ضد ال�ضريعة يف احلفاظ على النف�س 
)الروح)، والعقل )الفكر والفعل)، والعر�س )كرامة االإن�ضان)، واملال )املعا�س)، 
والن�ضل )االأ�ضرة)، والتي بدورها ت�ضتلزم �ضرط اإقامة النظام الرباين العادل يف 

ال�ضيا�ضة وامللك.  
ثالثًا: اجلماعة والأمة:

من مميزات االإ�ضالم االهتمام ببناء الفرد واجلماعة يف توازن دقيق حمكم ال 
يطغى اأحدهم على االآخر. وجاء خطابه عاملياً متجهاً اإىل املجتمع االإن�ضاين بكليته، 
وهذا التوّجه ال ينا�ضبه اإاّل رفع خطاب بناء االأمة بحجم ذلك اخلطاب، لذا جتاوز 
وهي  واخلريية«،  والو�ضطية  الواحدة  االأمة  »دائرة  اإىل  االأتباع«  »دائرة  االإ�ضالم 
النقلة التي حققتها الر�ضالة والنبوة اخلامتة. وملا كان هذا هو الكيان الكلي الذي 
يجمع اأتباع حممد ، جاءت يف القراآن �ضنن ذهبية تبني مواد هذا الكيان وحتّدد 
نظامه الداخلي، و�ضروطه، ووظيفته، وطبيعة اأجزائه اأو اأفرداه؛ حتى ي�ضبح اأمر 

بنائه واالحتفاظ به من االأمور التي يتوقف عليها اال�ضتخالف.
وتبعاً لطبيعة الدين االإ�ضالمي كان اهتمام ال�ضنة النبوية مب�ضاألة اجلماعة واالأمة 
اأمراً بارزا ً، حيث عر�ضت مفهوم اجلماعة واالأمة بكل اأبعادها التكوينية التي متثل 
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والديني،  والنف�ضي،  التكويني،  البعد  من  كل  ت�ضمل  والتي  ذاته،  االإن�ضان  اأبعاد 
واالجتماعي، واالقت�ضادي، وال�ضيا�ضي، والرتبوي، والعلمي. اأما البعد التكويني 
فكان اهتمام ال�ضنة النبوية به بتحديد غاية خلق االإن�ضان واأهمية اجلماعة يف اإقامة 
بعنوان  باب  ورد  املثال  �ضبيل  على  البخاري  �ضحيح  ففي  الواحد.  هلل  العبودية 
»كيف االأمر اإذاَ مل تكن جماعة«. وهو يعر�س ت�ضاوؤالت ال�ضحابي اجلليل حذيفة 
اأنه   حول م�ضتقبل اجلماعة. وعن اإدري�س اخلوالين  اأمام ر�ضول اهلل  بن اليمان 
�ضمع حذيفة بن اليمان يقول: كان النا�س ي�ضاألون ر�ضول اهلل  عن اخلري وكنت 
و�ضرٍّ  كنا يف جاهلية  اإنا  اهلل  يا ر�ضول  فقلت:  يدركني  اأن  ال�ضر خمافة  اأ�ضاأله عن 
فجاءنا اهلل بهذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من �ضر؟ قال: »نعم« قلت: وهل بعد ذلك 
قال: »قوٌم يهدون بغري  قال: »نعم وفيه دخٌن« قلت: وما دخنه؟  ال�ضر من خري؟ 
هديي تعرف منهم وتنكر«. فقلت: فهل بعد ذلك اخلري من �ضر؟ قال: »نعم، دعاة 
ٌ على اأبواب جهنم من اأجابهم اإليها قذفوه فيها«. فقلت: يا ر�ضول اهلل �ضفهم لنا، 
تاأمرين  فما  اهلل  يا ر�ضول  فقلت:  باأل�ضنتنا«.  قوٌم من جلدتنا ويتكلمون  قال: »هم 
اإن اأدركني ذلك؟ قال: »تلزم جماعة امل�ضلمني واإمامهم«. قلت: فاإن مل يكن لهم 
جماعة ٌ وال اإمام! قال: »فاعتزل تلك الفرق كلها ولو اأن تع�سَّ باأ�ضل �ضجرة حتَّى 

يدركك املوت واأنت على ذلك«)1).

امل�ضلم  بهداية  النبوية  ال�ضنة  به  اعتنت  للجماعة  والنف�ضي  الروحي  والبعد 
اإال جاءت  �ضيئاً  ترتك  والتي مل  االجتماع،  االإ�ضالمي يف  الدين  تعاليم  اإقامة  اإىل 
كيفية  مالحظة  يكفي  امل�ضاألة  هذه  يف  التنـزيل.  حكمة  تقت�ضيه  ما  وفق  مف�ضاًل  به 
اهتمام ال�ضنة النبوية ببيان اأ�ضل، وماهية، وطبيعة، وفرائ�س، و�ضرائع، وحدود، 
و�ضنن، وم�ضتويات االإميان وعوائقه، وكيفية بناءه واحلفاظ على مقداره وم�ضتواه 

اإذا مل تكن جماعة، ج6، �س 595)، رقم  اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب الفنت، باب كيف االأمر   -1
احلديث 6673.
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والعمل على تقويته حلظة بلحظة. واالأبواب التي عقدها االإمام البخاري يف كتاب 
»االإميان« كلها تبني ذلك. وهنا يكفي االإ�ضارة على �ضبيل املثال اإىل احلديث الذي 
رواه اأبو هريرة الذي قال فيه: »َكاَن النَِّبيُّ  بَاِرًزا يَْوًما ِللنَّا�ِس َفاأَتَاُه رجل َفَقاَل: 
َوِبِلَقاِئِه َوُر�ُضِلِه َوتُوؤِْمَن  ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه  تُوؤِْمَن ِباهللَّ اأَْن  َما ااْلإِميَاُن«؟ َقاَل :»ااْلإِميَاُن 
َ َواَل تُ�ْضِرَك ِبِه �َضْيًئا َوتُِقيَم  ِباْلَبْعِث« َقاَل: َما ااْلإِ�ْضاَلُم؟ َقاَل :»ااْلإِ�ْضاَلُم اأَْن تَْعُبَد اهللَّ
اَن« َقاَل: َما ااْلإِْح�َضاُن؟ َقاَل :»اأَْن  وَم َرَم�ضَ َة َوتَ�ضُ َكاَة امْلَْفُرو�ضَ َي الزَّ اَلَة َوتُوؤَدِّ ال�ضَّ
:»َما  َقاَل  اَعُة؟  ال�ضَّ َمَتى  َقاَل:  يََراَك«  َفاإِنَُّه  تََراُه  تَُكْن  مَلْ  َفاإِْن  تََراُه  َكاأَنََّك   َ اهللَّ تَْعُبَد 
َمُة َربََّها َواإَِذا  �ْضَراِطَها اإَِذا َولََدْت ااْلأَ اِئِل َو�َضاأُْخرِبَُك َعْن اأَ امْلَ�ْضُئوُل َعْنَها ِباأَْعَلَم ِمْن ال�ضَّ
  ُ. ُثمَّ تاََل النَِّبيُّ تََطاَوَل ُرَعاُة ااْلإِِبِل اْلُبْهُم يِف اْلُبْنيَاِن، يِف َخْم�ٍس اَل يَْعَلُمُهنَّ اإِالَّ اهللَّ
وُه َفَلْم يََرْوا �َضْيًئا، َفَقاَل  اَعِة) -ااْلآيََة- ثُمَّ اأَْدبََر َفَقاَل : ُردُّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�ضَّ )اإِنَّ اهللَّ
ُه ِمْن  ُكلَّ ِ: »َجَعَل َذِلك  اأَبُو َعْبد اهللَّ َقاَل  ِديَنُهْم«،  يَُعلُِّم النَّا�َس  يُل َجاَء  :»َهَذا ِجرْبِ

ااْلإِميَاِن«)1).

اأما البعد االجتماعي للجماعة فقد حددته ال�ضنة النبوية يف التعاون والتناف�س 
اأ�ضد حر�ضاً يف احلفاظ  النبوية  ال�ضنة  ال�ضاحلات واخلريات، كما كانت  يف عمل 
على الكيان االقت�ضادي للجماعة وتوازن حياتها املادية، وذلك ببيان مفهوم الرزق 
موؤكد  حتقيق  هو  مبوجبها  العمل  يكون  التي  املالية  املعامالت  وقواعد  احلالل، 
حقوقه  و�ضمان  االإن�ضان،  كرامة  على  واملحافظة  والعدالة،  والرخاء،  لالأمان، 
ر�ضول  اعتماد  اإىل  ن�ضري  اأن  فيكفي  ال�ضيا�ضي  بالبعد  يتعلق  ما  اأما  املادية.  احلياتية 
ومفهوم  االأمر،  الأويل  والطاعة  الوالء  ملفهوم  وبيانه  ال�ضورى  مبداأ  على    اهلل 
امل�ضوؤولية ال�ضيا�ضية. اأما ما يتعلق بالبعد الرتبوي فقد اأولت ال�ضنة النبوية اهتماماً 
يف  ال�ضحيحة  واالأوجه  حت�ضيله  و�ضبل  و�ضروطه،  العلم  مفهوم  بتحديد  خا�ضاً 

ج1،  َوااْلإِْح�َضاِن،  َوااْلإِ�ْضاَلِم  ااْلإِميَاِن  َعْن    النَِّبيَّ  يَل  ِجرْبِ اِل  �ُضوؤَ باب  االإميان،  كتاب  ال�ضابق،  امل�ضدر   -1
�س7)، رقم 50.
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�ضرفه وا�ضتعماله خلدمة مقا�ضد اخللق يف العبودية واال�ضتخالف والتعمري. كما 
اأخربت عن بع�س االأحوال التي تخ�ضه كقب�س العلم بقب�س العلماء. 

ومل تكتف ال�ضنة النبوية بو�ضع ر�ضم كامل ملفهوم االأمة واجلماعة، بل تعدته اإىل 
بيان التحوالت التي تطراأ عليها يف ظروف عاملية تت�ضكل عرب تاريخ حركتها كالتكتالت 
ال�ضيا�ضية الكربى، والنظم اجلائرة التي تفر�ضها على ال�ضعوب واالأمم امل�ضت�ضعفة. لقد 
اأ�ضارت اأحاديث نبوية عديدة اإىل االأحوال ال�ضلبية التي تواجهها االأمة االإ�ضالمية 
يف خ�ضم هذه التحوالت يف العمران الب�ضري، منها �ضياع قيادة و�ضيادة العامل، 
وتكالب االأمم االأجنبية عليها؛ وهو اال�ضت�ضراف النبوي ال�ضادق الذي ورد فيما رواه 
ثوبان –موىل ر�ضول اهلل-، قال: قال ر�ضول اهلل : »يُو�ِضُك اأَْن تََداَعى َعَلْيُكْم ااْلأمَُمُ 
ٍة ِبَنا يَْوَمِئٍذ  ِ اأَِمْن ِقلَّ َعِتَها َقاَل ُقْلَنا يَا َر�ُضوَل اهللَّ ِمْن ُكلِّ اأُُفٍق َكَما تََداَعى ااْلأََكَلُة َعَلى َق�ضْ
ُقُلوِب  ِمْن  امْلََهابََة  يَْنَتِزُع اهلل  ْيِل  ال�ضَّ َكُغثَاِء  ُغثَاًء  تَُكونُوَن  َولَِكْن  َكِثريٌ  يَْوَمِئٍذ  اأَْنُتْم  َقاَل 
َوَكَراِهيَُة  يَاِة  احْلَ ُحبُّ  َقاَل  اْلَوْهُن  َوَما  ُقْلَنا  َقاَل  اْلَوْهَن  ُقُلوِبُكْم  يِف  َويَْجَعُل  ُكْم  َعُدوِّ
امْلَْوِت«.)1)يقول عبد العزيز برغوت يف بيان داللة احلديث يف عملية اال�ضت�ضراف: 
»اإن هذا احلديث النبوي ال�ضريف يعترب من املداخل االأ�ضا�ضية التي ميكنها اأن تعيننا 
الراهن  احل�ضاري  التغيري  يف  االنطالق  لنقطة  والدقيق  ال�ضحيح،  التحديد  على 
للعامل. فللحديث منطقية منهجية خا�ضة يف تف�ضري الظاهرة االجتماعية. فقد جتاوز 
املراحل التمهيدية، ملا ي�ضمونه البحث العلمي، ثم تخطى مرحلة التجربة، وتو�ضل 
اإىل ا�ضتخراج القانون الذي يحكم الظاهرة االإن�ضانية. وهذا التو�ضل لي�س �ضرباً من 
التكهن اخلر�س، بل وعي م�ضتوعب يف عامل االأ�ضباب، وفهم م�ضتنري لل�ضنن االإلهية، 
االإدراك  ينتج عن  م�ضتقبلياً،  تاريخياً  وعياً  ي�ضكل  الذي  للمنهج  ناجح  وا�ضتخدام 

العميق للنفو�س الب�ضرية وللحركة االجتماعية عموماً«))).

امل�ضند، اأحمد، ج37، �س)8، رقم احلديث: 450))، وقال ال�ضيخ االأرنوؤوط: اإ�ضناده ح�ضن.   -1
املنهج النبوي والتغيري احل�ضاري، برغوث عبد العزيز، �س78.  -(
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ومن االأعرا�س املر�ضية لهذا الو�ضع الذي تعي�ضه االأمة اأو اجلماعة امل�ضلمة، 
يف  –ذكر  اأخرى  اأمم  تنجزه  ملا  واملعنوي  املادي  واال�ضتهالك  العمياء  التبعية 
احلديث: الروم، والفر�س، اليهود، والن�ضارى- وهي الظاهرة التي يالحظها كل 
م�ضلم يف وقتنا احلايل، بل لالأ�ضف ال�ضديد، اأ�ضبح لهذا انعكا�ضاً اأ�ضد �ضلبية على 
معني  خمرج  ال  كونية  حتمية  اعتربوها  حني  امل�ضلمني  من  الكثري  وت�ضور  ذهنية 
 ، رْبٍ ا ِب�ضِ على جتاوزها. جاء يف حديث ر�ضول اهلل : »لََتتَِّبُعنَّ �َضنَنَ َمْن َقْبَلُكْم �ِضرْبً
 ،ِ اهللَّ َر�ُضوَل  يَا  ُقْلَنا:   ،« لَ�َضَلْكُتُموُه  �ضبٍّ  ُجْحَر  �َضَلُكوا  لَْو  َحتَّى  ِبِذَراٍع،  َوِذَراًعا 

اَرى َقاَل: »َفَمْن«)1). اْليَُهوَد َوالنَّ�ضَ
ال�ضلبية االأخرى التي اأ�ضارت اإليها ال�ضنة النبوية فيما يخ�س »اجلماعة«، تتمثل 
اأخرى  واأ�ضكال  واجلماعات،  االأحزاب  وت�ضكل  واخلالف  والفرقة،  التفرقة  يف 
بناءها  توىل  التي  امل�ضلمة  للجماعة  احلقيقي  املفهوم  على  املتطفلة  التنظيمات  من 
ر�ضول اهلل بنف�ضه وفق الوحي االإلهي. روى اأبو هريرة اأّن ر�ضول اهللَّ )) قال: 
اَرى ِمْثَل َذِلَك  َقِت اْليَُهوُد َعَلى اإِْحَدى َو�َضْبِعنَي اأَِو اْثَنَتنْيِ َو�َضْبِعنَي ِفْرَقًة َوالنَّ�ضَ »تََفرَّ
اأن  اإىل  املحققني  معظم  ذهب  وقد  ِفْرَقًة«))).  َو�َضْبِعنَي  ثاََلٍث  َعَلى  ِتي  اأُمَّ ُق  َوتَْفرَتِ
احلديث الذي رواه اأبو هريرة يف هذه امل�ضاألة حديث »ح�ضن �ضحيح« با�ضتثناء 

ابن حزم)3).
رابعًا: الدنيا والعمران الب�شري والآخرة:

اإن احلياة الدنيا يف االإ�ضالم حمطة موؤقتة الإمتام حكمة اهلل يف اخللق، وهي ال 
تقا�س مبقدار الزمان الذي ت�ضتغرقه، بل تُقّيم بقيمة العبودية واأحوالها واالأفعال التي 
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب اأحاديث االأنبياء، باب ما ذكر عن بني اإ�ضرائيل، ج)، �س)49، رقم   -1

احلديث: 3456. 
ال�ضنن، الرتمذي، كتاب االإميان، باب ما جاء يف افرتاق االأمة، ج5، �س5)، رقم احلديث: 640). وقال   -(

الرتمذي: حديث اأبي هريرة حديث ح�ضن �ضحيح.
انظر اأ�ضواء على حديث افرتاق االأمة، عبد اهلل بن يو�ضف اجلديع، �س3).  -3
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يحققها  والتي  عليها،  ترتتب 
وجماعات  اأفراداً  النا�س 
االأنبياء والر�ضل.  وفق هدى 
تقدر  الدنيا  احلياة  اأهمية  اإن 
اإليها  باأهمية الغاية التي يّتجه 
العمر  ي�ضتنفذ  وهو  االإن�ضان 
الذي قّدره اهلل له؛ فاإذا كان 
االإلهي  للوحي  موافقاً  ذلك 
و�ضريعة،  عقيدة  وهديه 
فالح  وموته  وحياته  ف�ضعيه 
باإذن اهلل، واأما اإذا كان االأمر 
غري ذلك فال قيمة حلياته مهما 

ك�ضب من االإجنازات املادية التي جرت النا�س اإىل املناف�ضة وال�ضراع ال�ضديدين 
�ضاملة  تفا�ضيل  قّدم  قد  القراآن  اأن  جند  االأهمية  هذه  وب�ضبب  احلا�ضر.  وقتنا  يف 
ومتكاملة وكافية ال�ضتيعاب وفهم ال�ضنن التي ت�ضري عليها تلك احلياة الدنيوية، وكل 
ما يتعّلق مبكوناتها املادية التي تنتمي اإىل عامل ال�ضهادة واأبعادها املعنوية التي متتد 
اإىل عامل الغيب. ولقد ورد ذكر الدنيا يف القراآن يف )115) مو�ضعاً، وهي ن�ضبة 
عالية مقارنة باحلجم الذي ت�ضغله ن�ضو�س الوحي. وكذلك يف ال�ضنة النبوية فقد 
حّذر ر�ضول اهلل  امل�ضلمني من غرورها اأي مع�ضلة »حب الدنيا« وبنّي م�ضالك 
التحكم فيها وا�ضتغاللها، وتوظيف ما يتح�ضل منها من النعم لنيل ر�ضا اهلل والفوز 
ال�ضنة  فكذلك  االآخرة،  تقابل  �ضورة  يف  القراآن  يف  الدنيا  جاءت  وكما  باجلنة. 
النبوية عر�ضت الدنيا يف ال�ضياق نف�ضه اأي التقابل، وهي اأقرب �ضورة بيانية الإعانة 
النا�س على روؤية احلق وا�ضتيعابه باأعلى قدر من الو�ضوح واليقني ليَكون دافعهم 

الآفاق امل�شتقبلية لال�شت�شراف من منظور الروؤية الكونية 
التوحيدية الإ�شالمية

ال�شكل رقم: 4
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االأول ومق�ضدهم االأخري الأفعالهم وما يتعلق بها من االأحوال)1). 
ميكن  واملجتمع  االإن�ضان  وحياة  الدنيا  يف  وردت  التي  الكلية  الق�ضايا  اإن 
اآفاق كما  اأربعة  النبوية يف  الكرمي وال�ضنة  القراآن  ح�ضرها على �ضوء ما جاء يف 
الباحث  اأمام  الوحي  يقّدمها  التي  الكلية  املقايي�س  ال�ضكل رقم: 4، وهي  يظهرها 
املوؤمن ق�ضد ممار�ضة اال�ضت�ضراف �ضمن اأطر علمية �ضحيحة مدعمة مب�ضادر ما فوق 

طاقة العقل الب�ضري، وهي مما ي�ضمى بعملية اال�ضتمداد من م�ضادر الوحي.
اأ. اأفق العبودية 

وهو العامل واملتغري واملقيا�س الذي يدل الباحث على اأحوال النا�س واملجتمع 
باأ�ضره بدرجة اأكرث عمقاً، واأقوى يف الداللة على احلقيقة. بل اأكرث من ذلك فاإن 
اأفق العبودية، ي�ضمح للباحث اأن يتجاوز مرحلة الو�ضف والتخمني باإر�ضال العقل 
املراد  اإىل  االأقرب  امل�ضتقبل  لبناء  احلا�ضر  تغيري  فعل  اإىل  امل�ضتقبل  اإىل  والوعي 
كم  النبوية  ال�ضنة  لقد جاء يف  املجتمع.  اإليه  ي�ضعى  الذي  واملحبوب  واملق�ضود 
هائل من االأحاديث التي اعتنت بهذا اجلانب، وب�ضيغ خمتلفة ت�ضم االأمر، والنهي، 
والتحذير، والن�ضح والتحفيز، واالإعالم، والبيان، واالإخبار. فعن معاذ بن جبل 
قال: قال النبي :«يا معاذ، اأتدري ما حق اهلل على عباده؟ قال: اهلل ور�ضوله اأعلم: 
ور�ضوله  اهلل  قال:  عليه؟  حقهم  ما  اأتدري  �ضيئاً،  به  ي�ضركوا  وال  يعبدوه  اأن  قال: 
  اهلل  ر�ضول  اأخذ  قال:    عمر  بن  اهلل  عبد  وعن  يعذبهم«))).  اأال  قال  اأعلم: 

ْنيَا َكاأَنََّك َغِريٌب اأَْو َعاِبُر �َضِبيٍل«)3).  مبنكبي فقال : »ُكْن يِف الدُّ

لقد ذكر االإمام البخاري اأحاديث من هذا النوع يف كتاب الرقاق.  -1
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب التوحيد، باب اإرداف الرجل خلف الرجل، ج5، �س384)، رقم   -(

احلديث 6135.
ج5،  �َضِبيٍل،  َعاِبُر  اأَْو  َغِريٌب  َكاأَنََّك  ْنيَا  الدُّ يِف  ُكْن  النَِّبيِّ  َقْوِل  باب:  الّرقاق،  كتاب  ال�ضابق،  امل�ضدر   -3

�س358)، رقم احلديث 6053.
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ب. اأفق ال�شتخالف والتعمري
املادية  ال�ضروط  توفري  لغر�س  العمراين  للمحيط  املادي  البناء  هو  التعمري 
وكل  االإ�ضالمي،  العمران  يكون  املعنى  وبهذا  اهلل.  عبادة  باأمانة  للقيام  امل�ضاعدة 
خلق  الذي  االأول  املبداأ  مبراعاة  ملزماً  الدائرة  هذه  يف  امل�ضلم  به  يقوم  ن�ضاط 
التي قامت  املوؤ�ض�ضات  اأهم  اأن  املبداأ جند  اأجله. وبناء ً على هذا  االإن�ضان من  اهلل 
املال،  وبيت  وامل�ضت�ضفى،  املدر�ضة،  امل�ضجد،  هي:  االإ�ضالمية،  احل�ضارة  عليها 
جملة  يف  النبوية  ال�ضنة  تعر�ضه  الذي  التعمري  اأفق  اإن  واحل�ضبة.  الوقف،  ونظام 
عملية  يف  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب  الذي  املقايي�س  اأحد  هو  االأحاديث  من 
وطرق  والو�ضائل،  االجتاه  ذاته  يف  يحمل  الأنه  كامل؛  مقيا�س  وهو  اال�ضت�ضراف، 
على  وهذا  الوجوه،  اأكمل  يف  العبودية  حتقيق  يف  فيتمثل  االجتاه  اأما  املمار�ضة. 
�ضبيل املثال ي�ضتلزم بناء موؤ�ض�ضات تعليمية كافية كماً ونوعاً؛ الأن الدين االإ�ضالمي 
قائم على العلم، فكلما كان العلم مزدهراً وكاماًل كان التدين اأقوى واأر�ضخ. بينما 
الو�ضائل فتتمثل يف املوؤ�ض�ضات النابعة من الروح الدين االإ�ضالمي التي ذكرناها، 
ثم تاأتي طرق العمل التي توؤطرها نظم تلك املوؤ�ض�ضات التي ال يجب اأن تخرج على 
القانون الكلي الذي و�ضعته ال�ضريعة االإ�ضالمية لتنظيم حياة امل�ضلم.  قال ر�ضول 
ٌر لَُه َما ُكِتَب لَُه ِمْنَها«)1)، وقال كذلك:  ْنيَا َفاإِنَّ ُكالًّ ُميَ�ضَّ اهلل : »اأَْجِمُلوا يف َطَلِب الدُّ
ْنيَا  َ ُم�ْضَتْخِلُفُكْم ِفيَها َفَناِظٌر َكْيَف تَْعَمُلوَن َفاتَُّقوا الدُّ َرٌة، َواإِنَّ اهللَّ ْنيَا ُحْلَوٌة َخ�ضِ »اإِنَّ الدُّ

َوِفْتَنَة النِّ�َضاِء«))). 
ت. اأفق الإ�شالح

ميثل هذا االأفق اجلانب احلركي من العمران الب�ضري؛ الأن من خالله ت�ضرف 
احلديث  رقم  �س5)7،  ج)،  املعي�ضة،  طلب  يف  االقت�ضاد  باب  التجارات،  كتاب  ماجة،  ابن  ال�ضنن،   -1

)14). وقال ال�ضيخ االألباين: حديث �ضحيح، انظر: �ضحيح �ضنن ابن ماجة، االألباين، ج)، �س6.
ْكرَثُ اأَْهِل النَّاِر النِّ�َضاُء َوبَيَاِن اْلِفْتَنِة  ِة اْلُفَقَراُء َواأَ نَّ ْهِل اجْلَ امل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب الرقاق، باب اأَْكرَثُ اأَ  -(

ِبالنِّ�َضاِء، رقم ج)، �س56)1-57)1، احلديث: )74).
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اأما يف  والتنمية، والتح�ضني.  املحافظة،  مهام عمرانية وهي:  اجلماعة على ثالث 
القيم،  تت�ضمن  والتي  للمجتمع  احلقيقية  املكت�ضبات  بحماية  تعتني  فهي  املحافظة 
للمجتمع. ويف  الكلية  املاهية  متثل  واملن�ضاآت، و�ضنن عملية يف جمملها  والعلم، 
املكت�ضبات  تلك  وتطوير  القيم،  تو�ضيع  على  املجتمع  جهد  ين�ضب  التنمية  عملية 
وفق مقيا�س احلاجة واجلودة، وهي حتاول اأن تتحرك مبكت�ضباتها من دائرة ال�ضرورة 
اإىل الكمال، ثم بعدها اإىل دائرة التح�ضني كما حتدده املقا�ضد ال�ضرعية. ولقد ورد 
ْطَبِة يَْوَم  ُل َمْن بََداأَ ِباخْلُ يف ال�ضنة النبوية حديث عظيم يعك�س بدقة هذا االأفق؛ »اأَوَّ
ْطَبِة َفَقاَل َقْد تُِرَك َما  اَلُة َقْبَل اخْلُ اَلِة َمْرَواُن َفَقاَم اإِلَْيِه َرُجٌل َفَقاَل ال�ضَّ اْلِعيِد َقْبَل ال�ضَّ
ِ  يَُقوُل: »َمْن  ى َما َعَلْيِه �َضِمْعُت َر�ُضوَل اهللَّ ا َهَذا َفَقْد َق�ضَ ُهَناِلَك َفَقاَل اأَبُو �َضِعيٍد: اأَمَّ
ُه ِبيَِدِه َفاإِْن مَلْ يَ�ْضَتِطْع َفِبِل�َضاِنِه َفاإِْن مَلْ يَ�ْضَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك  ْ َراأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْليَُغريِّ

َعُف ااْلإِميَاِن«)1). اأَ�ضْ
ث. اأفق التمكني

بذلك  وهو  املذكورة،  الثالث  االآفاق  حتقيق  ثمرة  مبثابة  هو  التمكني  اإن 
يتحقق  ال  فالتمكني)))  وبالتايل  واالإ�ضالح،  واال�ضتخالف  العبودية  مركب  يعد 
املجتمع  قيادة  على  والقدرة  ال�ضيادة  هو  والتمكني  الثالث.  �ضروطه  بتحقق  اإال 
وقدوة  مثال  اأح�ضن  يكون  اأن  به  منوط  امل�ضلم  فاملجتمع  اهلل.  ب�ضريعة  الب�ضري 
للمجتمعات االأخرى يف اأهم املجاالت التي تتعلق مبا�ضرة باالإن�ضان، وهذه ت�ضمل 
فهذا  واملعا�ضية.  ال�ضيا�ضية  واالجتماعية  العلمية  واملوؤ�ض�ضات  والقوانني،  النظم 
الظهور هو الدليل املادي االأمثل الذي ي�ضعه امل�ضلم اأمام غريه للداللة على �ضدق 
امل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب االإميان، باب بَيَاِن َكْوِن النَّْهِى َعِن امْلُْنَكِر ِمَن االإِميَاِن، ج1، �س50، رقم   -1

احلديث 186.
اأ�ضباب القوة  فالتمكني كما جاء يف القراآن جماله املعا�س )االأعراف:10)، اإدارة امللك واحلكم وتوفري   -(
)يو�ضف:1))، القدرة على اإجناز االأعمال )الكهف:95)، العبودية واإقامة الدين و�ضروطه من ال�ضالة 
والزكاة واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر )احلج:41)، القدرات االإدراكية وما تقوم به وتكت�ضبه من 

العلم واملعرفة )االأحقاف: 6)).
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 . ر�ضالة النبي حممد
ومل تكتف ال�ضنة النبوية بر�ضم هذه االآفاق التي تتعلق بحياة امل�ضلم واالإن�ضان 
اأعني  بني  لت�ضع  قوية  بل كذلك، حملت حتذيرات  الدنيا،  احلياة  عامة يف  ب�ضفة 
االآفاق،  تلك  لت�ضييد  �ضعيها  امل�ضلمة يف  �ضتواجهها اجلماعة  التي  العراقيل  امل�ضلم 
ومثال هذا التحذير االأثر الذي قد يرتكه ب�ضط الدنيا على امل�ضلمني جراء التناف�س 
البحرين،  من  مبال  قدم  ملا  عبيدة  اأبي  حديث  يف  جاء  كما  التهلكة  اإىل  املوؤدي 
الفجر  بهم  ا  فلمَّ  ، النبي  مع  ال�ضبح  فوافقت �ضالة  بقدومه  االأن�ضار  ف�َضِمَعْت 
م ر�ضول اهلل  حني راآهم وقال: »اأظّنكم قد �ضمعتم  ان�ضرف، فتعر�ضوا له، فتب�ضَّ
لوا ما  اأبا عبيدة قد جاء ب�ضيٍء« فقالوا: اأجل يا ر�ضول اهلل. قال: »اأب�ضروا واأمِّ اأنَّ 
عليكم  تُْب�َضط  اأن  عليكم  اأخ�ضى  عليكم، ولكني  اأخ�ضى  الفقر  ما  اهلل  فو  كم،  ي�ضرُّ
كما  وتُْهلَككم  تناف�ضوها،  كما  فتناف�ضوها  قبلكم،  كان  بُ�ضَطت على من  كما  الدنيا 

اأهَلَكتهم«)1). 
خام�شًا: �شنة اهلل يف الجتماع

الوحي  م�ضادر  يف  »ال�ضّنة«  م�ضطلح  يحملها  التي  االأ�ضا�ضية  املعاين  من  اإن 
نظام اإلهي يف�ّضر العالقات التي تربط بني املخلوقات فيما بينها وغريها. فال �ضك 
اأن القيام ب�ضروط االأمانة التي اأ�ضندت اإىل االإن�ضان يف اإطار جماعي يتطلب قواعد 
ال�ضلبية  طبيعتها  من  التي  والت�ضورات  واالأفعال  االإرادات  ت�ضم  و�ضنن  وقوانني 
التناق�س والنق�س واخلطاأ، و�ضلوك العدوان والتعدي والطغيان والظلم باالإ�ضافة 
والن�ضرة،  والتعاون،  وال�ضواب،  التكامل،  يف  املتمّثلة،  االإيجابية  طبائعها  اإىل 
يحب  التي  االإيجابية  املعاين  من  وغريها  وال�ضالح...  واالإ�ضالح  وال�ضحبة، 
اإن �ضنة اهلل يف  النبوي.  بالهدي  اأو اهتداء  بناًء على قواعد فطرته  االإن�ضان فعلها 
ج5،  فيها،  والتناف�س  الدنيا  زهرة  من  يحذر  ما  باب  واملوادعة،  اجلزية  كتاب  البخاري،  ال�ضحيح،   -1

�س361)، رقم: 6061.
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االجتماع هو املقيا�س الكلي املتعال الذي ميكن الباحث يف اكت�ضاب ب�ضرية بعيدة 
املدى زماناً ومكاناً وعلماً؛ الأن العودة اإىل �ضّنة اهلل وتوظيفها يف البحث هو مبثابة 
النتيجة  اإىل  للو�ضول  الباحث  ي�ضتغرقه  الذي  العلمي،  والزمن  للجهد  اخت�ضار 

التي تقدمها »�ضنة اهلل« يف ق�ضية من ق�ضايا االإن�ضان والعمران الب�ضري.   
لقد عر�س احلديث الذي رواه الّنعمان بن ب�ضري مثاال الإحدى �ضنن العمران 
ال�ضليمة  احلياة  وامتداد  اجلماعة  ال�ضتمرار  ك�ضرط  اهلل  و�ضعها  التي  الب�ضري 
للمجتمع؛ وهي �ضنة النهي عن املنكر، والذي قال فيه ر�ضول اهللَّ : »َمثَُل اْلَقاِئِم 
ُهْم  بَْع�ضُ اَب  َفاأَ�ضَ �َضِفيَنٍة  َعَلى  ا�ْضَتَهُموا  َقْوٍم  َكَمثَِل  ِفيَها  َواْلَواِقِع   ِ اهللَّ ُحُدوِد  َعَلى 
وا َعَلى َمْن  َذا ا�ْضَتَقْوا ِمْن امْلَاِء َمرُّ ُهْم اأَ�ْضَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن يِف اأَ�ْضَفِلَها اإِ اأَْعاَلَها َوبَْع�ضُ
يِبَنا َخْرًقا َومَلْ نُوؤِْذ َمْن َفْوَقَنا، َفاإِْن يرَْتُُكوُهْم َوَما  َفْوَقُهْم، َفَقالُوا: لَْو اأَنَّا َخَرْقَنا يِف نَ�ضِ

َخُذوا َعَلى اأَْيِديِهْم جَنَْوا َوجَنَْوا َجِميًعا«)1).  ْن اأَ اأََراُدوا َهَلُكوا َجِميًعا، َواإِ
�شاد�شًا: العلم واملعرفة

االإ�ضالم دين مبني على العلم)))، فن�ضبة االإميان ودرجته تزداد وتنق�س بنق�ضان 
يفارقه، لقول اهلل تعاىل  اأن  ا�ضت�ضحابه للعمل الذي ال يجب  اأو زيادته مع  العلم 
يف حمكم التنـزيل: {َفاْعَلْم اأَنَُّه اَل اإِلََه اإِالَّ اهللُ} )حممد:19). اإن حالة العلم يف 
املجتمع االإ�ضالمي هو متغري اآخر ال ميكن جتاهله يف ممار�ضة عملية ا�ضت�ضراف اأحواله 
وحركته ومنوه وتوّجهه نحو امل�ضتقبل بكل ما يحمله من املكّونات واملوؤ�ض�ضات وما 

تربطه من العالقات مع غريه من املجتمعات التي تكّون العمران الب�ضري. 
والأهمية هذا اجلانب جند اأن ال�ضنة النبوية اأولت اهتماماً خا�ضاً بالعلم ون�ضاأته، 

ِرَكِة، باب َهْل يُْقَرُع يِف اْلِق�ْضَمِة َوااِل�ْضِتَهاِم ِفيِه، ج)، �س)88، رقم احلديث  امل�ضدر ال�ضابق، كتاب ال�ضَّ  -1
.(361

من  ا�ضتخراجها  يف  امل�ضلمون  العلماء  اأبدع  التي  الوحي«  هي«علوم  الفقرة  يف  به  املق�ضود  العلم   -(
م�ضادرها.
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وتطّوره، وجتلياته، والعراقيل التي تواجهه حتت تاأثريات العمران الب�ضري وتقلباته. 
ومل تكن عناية ال�ضنة النبوية بهذا العامل من باب التوجيه العام، بل وفق متابعة عن 
كثب، وتعريف دقيق، وحتفيز قوي، وحت�ضني مانع. وهذه اخل�ضائ�س ي�ضتنتجها 
الباحث من الهدي النبوي املتعلق بهذا اجلانب. فعلى �ضبيل املثال، جند اأن حر�س 
الر�ضول  على عدم االإذن لل�ضحابة بكتابة احلديث يف مرحلة معينة من تاريخ 
عن  ومتييزه  الكرمي  القراآن  مكانة  على  املحافظة  اأهدافه  اأحد  كان  الوحي  نزول 
احلديث النبوي. فقد روى اأبو �ضعيد اخلدري اأن النبي  قال: »ال تكتبوا عّني، 
ومن كتب عّني �ضيئاً غري القراآن فليمحه، وحّدثوا عّني، وال حرج، ومن كذب 
علّى –قال همام: اأح�ضبه قال: متعمداً فليتبواأ مقعده من الّنار«)1). كما اعتنى النبي 
مبكّونات العلم وما ي�ضّكله يف ذاته وخارجه، وذلك بداية من ت�ضميم النية يف طلبه، 
وم�ضمون العلم، وممار�ضته، وا�ضتخدامه يف حتقيق االأغرا�س املادية، اإذ مل جتعل 
اإطار  اآلة مطلقة، بل و�ضعته يف  اأو  ال�ضنة النبوية العلم يوماً جمرد معرفة �ضورية 
اإذا مل يخدم  فالعلم  باأكملها،  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  ت�ضانده  اأخالقي متما�ضك  ديني 
مقا�ضد ال�ضريعة التي تقت�ضي املحافظة على الدين، والنف�س، والعر�س، والن�ضل، 
واملال، والكون، يعد جهاًل وجاهليًة و�ضالاًل ودعاوى كاذبة. لقد حذرت ال�ضنة 
وال  �ضروطه  بغري  العلم  تدعي  التي  الكاذبة  اجلاهلية  الدعوية  االأمناط  من  النبوية 
  َّمقا�ضده، والتي ميار�ضها الدّجالون والكذابون. فعن اأبي هريرة اأن ر�ضول اهلل
ابُوَن يَاأْتُونَُكْم ِمْن ااْلأََحاِديِث مِبَا مَلْ تَ�ْضَمُعوا  الُوَن َكذَّ َماِن َدجَّ قال: »يَُكوُن يِف اآِخِر الزَّ
ونَُكْم َواَل يَْفِتُنونَُكْم«))). وظهور هذه الفئة  لُّ اأَْنُتْم َواَل اآبَاوؤُُكْم َفاإِيَّاُكْم َواإِيَّاُهْم اَل يُ�ضِ
املف�ضدة يف العلم ف�ضر �ضببها حديث اآخر بنّي اأن العلم يرفع ويقب�س حني تقرتب 
ِ ْبِن َعْمِرو  ال�ضاعة مبوت العلماء، وحينئذ يظهر اجلهل والفنت والهرج. فَعْن َعْبِد اهللَّ

ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبيت يف احلديث وحكم كتابة العلم، ج8، �س9))،   -1
رقم )770. 

امل�ضدر ال�ضابق، املقدمة، باب النهي عن رواية ال�ضعفاء واالحتياط، ج1، �س9، رقم احلديث: 16.  -(
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َ اَل يَْقِب�ُس اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا يَْنَتِزُعُه  ِ  يَُقوُل: »اإِنَّ اهللَّ ْبِن اْلَعا�ِس َقاَل: �َضِمْعُت َر�ُضوَل اهللَّ
النَّا�ُس  اتََّخَذ  َعامِلًا  يُْبِق  مَلْ  اإَِذا  َحتَّى  اْلُعَلَماِء  ِبَقْب�ِس  اْلِعْلَم  يَْقِب�ُس  َولَِكْن  اْلِعَباِد  ِمْن 

وا«)1). لُّ وا َواأَ�ضَ لُّ ااًل َف�ُضِئُلوا َفاأَْفَتْوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َف�ضَ ُرُءو�ًضا ُجهَّ
ومن �ضدة حر�ضه ، ومعرفته الدقيقة باأحوال العلم واملعرفة يف االإن�ضان، 
اأر�ضد عبد اهلل بن عمرو اإىل مراعاة قدراته املعرفية يف قراءة القراآن، واأمره بختمه 
يف �ضبعة اأيام ال اأقل من ذلك. فعن عبد اهلل بن عمرو قال: »جمعت القراآن فقراأته 
الّزمان واأن متل  اأن يطول عليك  اأخ�ضى  »اإيّن   : ليلة، فقال ر�ضول اهلل  كله يف 
: »فاقراأه يف  قال  ا�ضتمتع من قوتي و�ضبابي.  فاقراأه يف �ضهر«. فقلت: دعني 
ع�ضرٍة« قلت: دعني ا�ضتمتع من قوتي و�ضبابي. قال : » فاقراأه يف �ضبع« قلت: 

دعني ا�ضتمتع من قوتي و�ضبابي، فاأبى«))).
�شابعًا: املعا�ض و�شنن الك�شب

مما ال�ضك فيه اأن اجلانب االقت�ضادي من حياة امل�ضلم اأو كما �ضّماه ابن خلدون 
»املعا�س« ميثل كذلك جزءاً مهماً من حياته، وخا�ضة حني ينظر اإليه وفق �ضنن اهلل 
و»امل�ضاركة«،  و»التعاون«،  »االبتالء«،  ت�ضم  التي  الب�ضري  العمران  يف  الكونية 
وغريها  الت�ضخري-  -من  و»ال�ضخرية«  و»التداول«،  و»التناف�س«،  و»التدافع«، 
من ال�ضنن اجلارية التي تنّظم العالقات بني النا�س واجلماعات الب�ضرية ب�ضفة عامة 

وامل�ضلمني خا�ضة.
وجاء  خا�ضاً،  ن�ضبياً  موقعاً  االإ�ضالمي  املنظور  من  املعا�س  عامل  اتخذ  لقد 
واملثالية  الواقعية  ماهياتها و�ضورها  وت�ضكيل  املجتمعات  دوره حمدداً يف حتّول 

اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقب�س العلم، ج1، �س50، احلديث رقم: 100.  -1
رقم  �س8)4،  ج1،  القراآن،  ختم  ي�ضتحب  كم  يف  باب:  ال�ضالة،  اإقامة  كتاب:  ماجه،  ابن  ال�ضنن،   -(
�ضعيب: حديث  ال�ضيخ  اأحمد، ج11، �س459، رقم احلديث 1346، وقال  امل�ضند،  احلديث: 1346؛ 

�ضحيح لغريه.
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اإن  ال�ضيا�ضية.  للنظم  التابعة  االإيديولوجية  تتبناها اخلطابات  ما  التي غالباً  املجردة 
عامل املعا�س مل ترفع اأثره م�ضادر الوحي ليكون حا�ضماً بالدرجة نف�ضها مع العامل 
الروحي كما فعلت الكثري من النظريات املادية التي تف�ضر اأحوال العمران وتقلباته 
املعا�ضية وال�ضيا�ضية واحل�ضارية ب�ضكل عام. وعليه فاإن عملية ا�ضت�ضراف االأحوال 
امل�ضتقبلية للمجتمع امل�ضلم وفق م�ضادر الوحي ت�ضبح لها مميزاتها جتعلها اأقرب اإىل 
اأي  حقيقة االإن�ضان عن غريها من امل�ضالك البحثية التي تتجه نحو الهدف نف�ضه؛ 

معرفة �ضروط حياة املجتمعات واجتاهاتها يف التحول والتغيري. 
يف  النبوية  ال�ضنة  يف  جاء  مما  الكثري  نعر�س  اأن  املقام  هذا  يف  ي�ضعب 
على  بناًء  م�ضتقبلياته  معرفة  واآثاره، وطرق  وجتلياته  كيفياته  وتقدمي  املعا�س  تنظيم 
املعا�ضي«، و«الظرف غري  تتكون من جن�س »الظرف  معطيات مو�ضوعية مركبة، 
فيه  النبوية قد عر�ضت ما  ال�ّضنة  اأن  اإىل  ن�ضري  اأن  املعا�ضي«)1). ورغم ذلك فالبد 
اإنارات وهداية كافية للمكونات االأ�ضا�ضية لهذا املجال، وبّينت املعامالت ال�ضرعية 
واملحرمة املتعلقة به حتت ظروف العمران الب�ضري، وهذه متثل اال�ضتهالك واآدابه، 
اأو  املال  و�ضاحب  املنتج  بني  العقود  و�ضروط  وقواعدها،  التجارية  واملعامالت 
النبوية متثل حقاً مفاتيح  اإن احلقائق التي عر�ضتها ال�ضنة  التاجر واأحكام ال�ضوق. 
وتتجلى  تتخذها  التي  ال�ضور  اإىل  اأقرب  تكون  ا�ضت�ضرافية  نظريات  لبناء  العلم 
من خاللها املجتمعات املدرو�ضة. ولكن قد ي�ضعب على الكثري من الباحثني فهم 
اإىل  اأ�ضا�ضاً  يعود  طبعاً  وهذا  وعلومه،  باال�ضت�ضراف  النبوية  احلكمة  تلك  عالقة 
منط التفكري الذي يتبناه الباحث. فاإذا كان هذا االأخري م�ضاباً بع�ضال العلمانية اأو 
التفكري الالديني )secular) مثاًل، فاإنه ي�ضعب عليه حينئذ فهم ال�ضلة التي جتمع 

الوحي  ن�ضو�س  خالل  من  قحف.  منذر  وال�ضنة،  القراآن  من  االقت�ضادية  الن�ضو�س  كتاب:  ينظر   -1
)القراآن وال�ضنة) ا�ضتطاع �ضاحب الكتاب اأن ي�ضتخرج مباحث �ضاملة ت�ضمل جملة من جوانب الن�ضاط 
واالإنتاج، ونظام  والقوانني، واال�ضتهالك،  واأ�ض�ضه،  االقت�ضادي،  ال�ضلوك  اأهداف  منها:  االقت�ضادي، 

ال�ضوق، واالقت�ضاد الكلي، والدولة واالقت�ضاد، واملالية العامة.
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بني احلكمة واالأحاديث النبوية وقراءة معطيات املجتمع واجتاه حركته وما يلزم 
على الباحث القيام به خلدمة ذلك املجتمع الذي يدر�ضه.   

يف  املثال  �ضبيل  على  البخاري  االإمام  عقدها  التي  االأبواب  اإىل  وبالعودة 
تبويب االأحاديث النبوية ال�ضريفة يف هذا املجال، يتبني للباحث امل�ضلم اأن ال�ضنة 
النبوية مل ترتك �ضيئاً اإال واأتت عليه بداية من ركن الزكاة الذي كان اأداوؤها �ضرطاً 
من �ضروط بناء »اقت�ضاد اأو معا�س املاعون« القائم على العدل يف توزيع الرثوة، 
مقا�ضد  عليه  وركزت  الوحي  ذلك  اإىل  دعا  كما  االن�ضان  كرامة  على  واحلفاظ 
ال�ضريعة االإ�ضالمية، ويقابله »اقت�ضاد ال�ضحت« الطاغي على املعامالت املالية يف 
فقد  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة  بالباطل.  النا�س  اأموال  اأكل  على  والقائم  احلايل،  العامل 
التي  املختلفة  الن�ضاطات  اأحكام  فيه  تبني  اأخرى  اإىل م�ضائل  النبوية  ال�ضنة  تطرقت 
والكفالة،  واحلواالت،  واالإجارة،  وال�ضفعة،  ال�ضّلم،  منها:  املجال،  هذا  ت�ضكل 
والوكالة، واملزارعة، وامل�ضاقاة، واال�ضتقرا�س، واخل�ضومات، واللقطة، واملظامل، 
وال�ّضركة، والرهن، والهبة، وال�ضروط، والنفقات، واالأطعمة، واالأ�ضربة. اإن تبيان 
الوحي النبوي لهذه املجاالت اخلا�ضة باملعا�س، مل يكن لي�ضف واقعاً ن�ضبياً بقدر 
امل�ضلم  املجتمع  يعي�ضه  اأن  يجب  حقيقي،  �ضحي  معا�ضي  لواقع  متني  بناء  هو  ما 
جند  وهكذا  واال�ضتخالف.  العبودية  يف  ر�ضالتهم  من  كجزء  وجماعة؛  كاأفراد 
تف�ضريات  على  تقت�ضر  مل  جملتها  يف  امل�ضائل  لهذه  تعر�ضت  التي  االأحاديث  اأن 
وبيان �ضيغها وم�ضائلها الفرعية، بل تعّدت اإىل و�ضع مقايي�س �ضننية ملعرفة وتقومي 
االأحوال االآنية، واجتاهات تلك الن�ضاطات املعا�ضية يف امل�ضتقبل. وهذه املقايي�س 
النبوية  االأحاديث  وت�ضنيف  ربط  عملية  على  باالعتماد  ب�ضهولة  ا�ضتنتاجها  ميكن 
تنتمي  م�ضاألة واقعية حمددة  تعالج حتماً  التي  امل�ضرتكة  العملية  ح�ضب الدالالت 
اإىل املجال الذي يريد الباحث اأن ي�ضت�ضرف ممكناته امل�ضتقبلية. على �ضبيل املثال 
جاء يف احلديث الذي رواه اأبو هريرة عن النبي  قال: »من اأخذ اأموال الّنا�س 
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اهلل«)1). وهذا احلديث  اأتلفه  اإتالفها  يريد  اأخذها  اهلل عنه، ومن  اأّدى  اأداءها  يريد 
يحمل يف متنه قيا�س اأداء االأموال والتعامل بها وفق قواعد ال�ضرع، وهو مق�ضد 

»اإر�ضاء اهلل«. 
اإنارات  ف�ضيجد  الق�ضد،  التي حتقق هذا  ال�ضروط  ما هي  الباحث  �ضاأل  ولو 
الفعلية  مناذجه  وبيان  الغر�س،  لتحديد  توّجهه  وكاملة  �ضاملة  واآداب  وقواعد 
�ضكل  على  التي جاء  االأحاديث  من  اآخر  نوعاً  هناك  اأن  كما  بالتف�ضيل.  واملمكنة 
جمل �ضرطية كما جاء يف احلديث الذي رواه اأن�س بن مالك، قال: �ضمعت ر�ضول 
اهلل  يقول: »من �ضّره اأن يب�ضط له رزقه اأو ين�ضاأ له يف اأثره فليُ�ضل رحمه«))). 
كما  �ضياغته  ميكن  �ضرطية  �ضيغته  جاءت  مقيا�س«  »عامل  يحمل  احلديث  فهذا 
يلي: »اإذا و�ضلت االأرحام ب�ضط الرزق«. ومن هنا يجد الباحث امل�ضلم يف بيان 
م�ضالك جديدة كم�ضلك درا�ضة �ضلة  اأمامه  امل�ضلم  للمجتمع  امل�ضتقبلية  االأحوال 
يف  االأخرى  الفكرية  النظم  عند  معتربة  وغري  تقليدية  غري  مقايي�س  وهي  الرحم، 

مباحث املعا�س ملعرفة اأحواله يف املجتمعات واجتاهاتها امل�ضتقبلية.  
3- مرجعية ال�شنة النبوية يف ا�شت�شراف اأحوال املجتمع الإ�شالمي املعا�شر 

يف  مب�ضدريتها  اعرتاف  جمرد  لي�س  النبوية  ال�ضنة  مرجعية  من  نعنيه  الذي 
تلك  جعل  امل�ضدر،  ذلك  اإىل  الرجوع  كيفية  هو  الق�ضد  لكن  االإن�ضانية،  املعرفة 
العملية جزءاً ال يتجزاأ من خطوات البحث العلمي من املنظور االإ�ضالمي. ويكون 
اأو  التنمية  اأو  االإ�ضالح  لغر�س  العمران  يف  عملي  م�ضروع  لكل  العلمي  التقومي 
وبناء  بال�ضنة،  االحتجاج  بذلك  فيكون  املبداأ،  هذا  على  مبنياً  املجتمع  تطوير 
العلل،  وحتديد  االأ�ضباب،  وتف�ضري  الطبيعية،  باللغة  القوانني  وتركيب  الفرو�س، 
ج)،  اإتالفها،  اأو  اأداوؤها  يريد  النا�س  اأموال  اأخذ  من  باب  اال�ضتقرا�س،  كتاب  البخاري،  ال�ضحيح،   -1

�س841، رقم 57)).
امل�ضدر ال�ضابق، كتاب البيوع، باب من اأحبَّ الب�ضط يف الرزق، ج)، �س8)7، رقم احلديث 1961.   -(
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بها  يقوم  والتنظري؛ كلها عمليات  ال�ضور  االأعرا�س والعالقات، وجتريد  وتف�ضري 
حالة  ويف  النبوية).  وال�ضنة  )القراآن  الوحي  مل�ضادر  وموافقة  انطالقاً  الباحث 
غياب تلك العالقة والن�ضبة يف البحث يكون هذا االأخري ناق�ضاَ وبالتايل فهو يعد 
معرفة ال تنا�ضب عالج اأو خدمة املجتمع امل�ضلم. اإن اعتماد مرجعية ال�ضنة النبوية 
بهذا املعنى ال �ضك اأنها متّكن الباحث امل�ضلم من روؤية اآفاق االأحوال التي تكتنف 
املجتمع بجميع مكوناته الثابتة واملتغرية. وهكذا يبدو جلياً اأن ت�ضييد التوا�ضل بني 
الهدي النبوي واملجتمع امل�ضلم واملعرفة العلمية املتداولة فيه، اأ�ضبح اأمراً �ضرورياً 
ال ميكن جتاهله، ولكن كيف ومن اأين يبداأ الباحث الإمتام هذه احللقة من البحث 

العلمي يف فهم العمران والتاأثري يف اجتاهاته امل�ضتقبلية؟
�ضرورة  يف  تتمثل  االجتاه  هذا  يف  تو�ضع  اأن  يجب  التي  االأوىل  اللبنة  اإن 
التمييز بني جمموعتني من الت�ضورات والعوامل، االأوىل ت�ضمن ما ميكن ت�ضميته 
كل  بها  ويق�ضد  واملنتظر«،)1)  »الواقع  يحملها  التي  »املتغريات«  اأو  »االأحوال« 
ما ي�ضكل �ضخ�ضية االإن�ضان واأو�ضاع املجتمع الذي من طبيعته التكيف والتغري، 
علماء  قبل  من  خا�س  واهتمام  عناية  نالت  قد  الفئة  وهذه  واالرتداد.  والنمو، 
املجتمع  حول  اال�ضت�ضرافية  واآرائهم  االإ�ضالحية  م�ضاريعهم  �ضياغة  يف  امل�ضلمني 
العلمي  اخلطاب  يف  �ضهولة  بكل  مالحظته  ميكن  الذي  االأمر  وهو  االإ�ضالمي، 
االأحوال  هذه  بتوزيع  خلدون  ابن  قام  لقد  الب�ضري.  املجتمع  حول  اخللدوين 
هذه  غريه.  عن  ومتيزه  العمران،  هذا  ماهية  ت�ضكل  ح�ضيلتها  كربى  دوائر  على 
والعلوم  واملعا�س،  وال�ضيا�ضة،  الدينية،  احلالة  اأو  التدين  االآتي:  ت�ضمل  الدوائر 
يف  اجلزئية  عنا�ضرها  جمع  التي  الدوائر  وهي  والتوا�ضل؛  والرتبية،  وال�ضنائع، 
قوله: »ومل اأترك �ضيئاً يف اأولية االأجيال والدول، وتعا�ضر االأمم االأّول، واأ�ضباب 
الت�ضرف احِلَول يف القرون اخلالية واململ، وما يعر�س يف العمران من دولة وملة، 

انظر: ابن خلدون، املقدمة، ج1، �س11.   -1



610

متقلبة  واأحوال  واإ�ضاعة،  وك�ضب  و�ضناعة،  وعلم  وذّلة،  وعّزة  وحلة،  ومدينة 
م�ضاعة، وبدو وح�ضر، وواقع ومنتظر، اإاّل وا�ضتوعبت جمله، واأو�ضحت براهينه 

وعلله«)1).
اإن التغيري الذي يطراأ على هذه الفئة من الت�ضورات واالأحوال ال ينق�س �ضيئاً 
العمران  اأهميتها، الأن ذلك ميثل يف االأخري »الثابت« يف خلق اهلل و�ضنته يف  من 
الب�ضري والطبيعي، وكذلك اإن هذا »املتغري« هو عمود واأ�ضا�س يدخل يف حتقيق 
املمكن«،  و»االإ�ضالح  الفعلي«،  »اال�ضتخالف  وهي  هلل«،  »العبودية  �ضروط 
الذي  »املتغري«  اأهمية  حتديد  يف  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  يقول  املتوازن«.  و»التعمري 

مثلته »النف�س الب�ضرية: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ )االأنفال: 53) چھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ )الرعد: 11).  

املكونات  »الثوابت«؛ وهي متثل  ت�ضمل  الت�ضورات فهي  الثانية من  الفئة  اأما 
ت�ضّكل  وهي  التحّول.  وال  للتغري  تخ�ضع  ال  ثابتة؛  مقدورة،  طبائع  حتمل  التي 
الرغم من  فعلى  »�ضنة اهلل«.  تعاىل يف مو�ضوع  اهلل  الذي ذكره  ال�ضنني  اجلانب 
اأن ظهور هذا املفهوم يف القراآن الكرمي، جاء مّت�ضاًل بتحديدات اأخرى منها تعّلق 

ھ  ھ  ے  ےۓ   )االأنفال: 38)؛ وچ  چ  ۓ  ڭچ  اأي  »باالأولني«،  ال�ضنة 
چ )االإ�ضراء: 77)،  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ  اأي  چ )االأحزاب: 38)، و»املر�ضلني« 

ٹ   ٹ   ٹ   »التحّول«:چ  بنفي  والثبات  اال�ضتقرار  يف  ماهيتها  حّدد  تعاىل  اهلل  لكن 
ڤ   ڤچ)االإ�ضراء: 77). والتبديل وهو التغيري اجلذري: چ  ىئ  ی  ی    ی  
یچ )االأحزاب: )6). ويالحظ يف االآيتني عناية اهلل يف حتديد درجة النفي، 
فجاء يف التحويل با�ضتعمال االأداة »ال«، لكن يف احتمال وقوع تغري جذري على 

الثوابت، جاء نفيها باأ�ضد اأداة حتقق الغر�س وهي »لن«.
ابن خلدون، امل�ضدر نف�ضه، ج1، 11.  -1
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اإن اأهم عوامل النجاح يف بناء نظرية ا�ضت�ضرافية علمية للواقع تتمثل اأ�ضا�ضاً 
ما  بني  دقيقة  وقيا�ضات  ن�ضب  وحتديد  التمييز  على  والقدرة  الفن  اكت�ضاب  يف 
التي  واالأحوال  واالأعرا�س  والت�ضورات  الكينونات  من  متغري  هو  وما  ثابت  هو 
اإن ورود كلمة »جتد« ت�ضتلزم وجود  الب�ضري بكليته.  تتجلى فيها ماهية العمران 
امل�ضتقبل ال يح�ضن  ا�ضت�ضراف  اجتاه معني يف  اإىل  اإ�ضارة  تبحث«، وهذه  »اأنا�س 
اأ�ضحابه الف�ضل بني الفئتني، بل االأخطر من ذلك، فهم يحاولون حتويل »املتغري« 
اأ�ضعف املربرات واأبعدها عن الواقع  اإىل »الثابت« و«الثابت اإىل »املتغري« حتت 
الذي يق�ضدون تف�ضريه. اإن اأهمية م�ضدرية وحجية ال�ضنة النبوية يف بناء املعرفة 
حاجة  تفر�ضها  الب�ضري،  العمران  اأحوال  كا�ضت�ضراف  منها  واال�ضتفادة  االإن�ضانية 
اإن  االأحوال.  تلك  معرفة  واملتغري يف  الثابت  للوقوف على  اإليها  امل�ضلم  الباحث 
ال�ضنة النبوية حتمل من �ضفات الكمال واليقني وال�ضمول والدقة والعمق واالإطالقية 
اإليه االإن�ضان يف العمران. وهكذا  ما يجعلها قادرة على ا�ضتغراق كل ما يعر�س 
ميكن اأن نالحظ اأن م�ضدر ال�ضنة النبوية بهذا اخل�ضو�س يتميز باخل�ضائ�س االآتية: 

اأوًل: اأن ال�ضنة النبوية مل ترتك �ضيئاً ي�ضتحق ذكره وبيانه حول االإن�ضان وخ�ضائ�ضه 
يقت�ضيه  ما  ح�ضب  وبينته  ذكرته  اإال  والغيبية؛  واخلفية  الظاهرة  واأبعاده  واأحواله، 
الوحي االإلهي )القراآن)، وهذه االإحاطة تعد وجهاً من وجوه الكمال وال�ضمول 

الذي تتمتع به ال�ضنة النبوية. 
ثانيًا: اأن كل ما ذكرته ال�ضنة النبوية حول االإن�ضان والعمران الب�ضري متثل حقائق 
يقينية مطلقة، فهي ت�ضور املجتمع االإن�ضاين تعييناً، ولي�س متثياًل، اأو تنظرياً اأو تاأماًل، 

وتخميناً احتمالياً. 
ثالثًا: اإن املعرفة التي حتملها ال�ضنة النبوية حول املجتمع الب�ضري كل متكامل، ال 
ميكن ف�ضل بع�ضه عن البحث؛ الأن تكامله قائم على �ضنة تكامل �ضخ�ضية االإن�ضان 
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الظاهرة واخلفية  فالذين يح�ضنون جمع وربط مادة احلديث ومو�ضوعاتها  ذاته. 
بع�ضها ببع�س تتكون لديهم قدرة عجيبة على ا�ضت�ضراف اأحوال املجتمع امل�ضلم 
وغريه بقدر كبري من ال�ضواب والدقة، حتى يعجز البع�س عن تف�ضريها في�ضنفها 
العادي  التف�ضري  تعلو عن  التي  االإ�ضراقات  اأو  االإلهامات  اأو  اللدنية  املعرفة  �ضمن 

للمعرفة االإن�ضانية. 
اإن اجلهل بتلك املعرفة التي حتملها ال�ضنة النبوية حول االإن�ضان والعمران  رابعًا: 
املخلفات  وراء  رئي�س  �ضبب  هو  بها،  االأخذ  وعدم  جتاهلها  اأو  امل�ضلم  الب�ضري 
والذي  الوحي،  عن  املنف�ضل  الو�ضعي  والفكر  النظريات  ترتكها  التي  ال�ضلبية 

يحاول فهم املجتمع امل�ضلم مبعرفة دخيلة وم�ضتوردة من اخلارج. 
العمران  اأحوال  وا�شت�شراف  فهم  يف  النبوية  لل�شنة  خلدون  ابن  توظيف   -4

الب�شري واملجتمع امل�شلم.
يف  امل�ضلمني  العلماء  جهود  تتناول  التي  الدرا�ضات  يف  �ضديد  نق�س  ثمة 
االإن�ضان  درا�ضة  يف  العلمية  وطرقهم  مناهجهم  ل�ضياغة  الوحي  م�ضادر  توظيف 
اأحوالهما امل�ضتقبلية. ومن بني هوؤالء العلماء ابن خلدون  واملجتمع وا�ضت�ضراف 
درا�ضة  يف  متكامل  منهجي  علمي  كتاب  اأول  يعّد  وهو  »املقدمة«،  اأّلف  الذي 
العمران الب�ضري، حيث و�ضع بع�س العلوم التي تخدم ذلك الغر�س. اإن عر�س 
بع�س جهود ابن خلدون وو�ضائله املنهجية يف مو�ضوع اال�ضت�ضراف كان ل�ضببني، 
اأحوال  يف  تتحكم  التي  والقوانني  ال�ضنن  من  جملة  اكت�ضاف  يف  جناحه  االأول: 
امل�ضتقبلية،  اأحواله  ا�ضت�ضراف  يف  �ضاعده  الذي  االأمر  وهو  الب�ضري،  العمران 
وتاأ�ضي�س فكر علمي وقائي ميكن ا�ضتخدامه وتوظيفه يف توجيه وتخطيط م�ضتقبل 
معارف  بني  اجلمع  يف  الكبري  توفيقه  يف  يتمثل  الثاين:  واالأمر  امل�ضلم.  املجتمع 
قراءة  القراءتني؛  بني  اجلمع  من  متكن  اأنه  اأي  الب�ضري،  العمران  وعلوم  الوحي 
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كتاب الوحي، وكتاب العمران الب�ضري يف نظام اأك�ضيومي هرمي تعلوه معارف 
الب�ضري  العمران  عامل  اإىل  متجهة  يقينية  وكليات  توحيدية  كونية  بروؤية  الوحي 

ال�ضتغراق اأحواله واأعرا�ضه وطبائعه امل�ضتقرة واملتغرية.
»اال�ضت�ضراف«  مو�ضوع  اأن  يعرف  »املقدمة«  حمتويات  على  يطلع  الذي 
وطرق  بتقنيات  االأخري  هذا  وعي  اإن  بل  خلدون،  ابن  عن  غريباً  جمااًل  يكن  مل 
اال�ضت�ضراف كان كبرياً. ففي حديثه عن »حدثان الدول واالأمم«)1) اأ�ضار ابن خلدون 
اإىل اأ�ضناف »اال�ضت�ضراف« املعروفة يف ع�ضره والقائمني بها )الكاهن، واملنجم، 
ومو�ضوعاتها  ومناهجها،  وطرقها،  املندل)،  و�ضارب  واحلا�ضب،  والويل، 
)الك�ضب، واجلاه، والع�ضرة، والعداوة)، واجتاهاتها، وانتقد البع�س منها الذي ال 
ي�ضتند اإىل اأ�ضل علمي. كما تطرق كذلك اإىل �ضنف من »احلدثان« اأو الكالم يف 
اأحوال الدول امل�ضتند على االأثر، وقد اأ�ضار يف ذلك اإىل حديث حذيفة بن اليمان 
 ِ ِ َما تََرَك َر�ُضوُل اهللَّ َحاِبي اأَْم تََنا�َضْوا؟! َواهللَّ ِ َما اأَْدِري اأَنَ�ِضَي اأَ�ضْ الذي قال فيه: »َواهللَّ
اُه  اِعًدا اإِالَّ َقْد �َضمَّ ْنيَا يَْبُلُغ َمْن َمَعُه ثاََلَث ِمائٍَة َف�ضَ َي الدُّ  ِمْن َقاِئِد ِفْتَنٍة اإِىَل اأَْن تَْنَق�ضِ
ِبيِه َوا�ْضِم َقِبيَلِتِه«،))) وكتاب »اجلفر« الذي كان هارون بن �ضعيد  لََنا ِبا�ْضِمِه َوا�ْضِم اأَ
العجلي –وهو راأ�س الزيدية- يرويه عن جعفر ال�ضادق، وهو يذكر اأن ما جاء فيه 
لي�س كله �ضحيحاً بل الكثري مما يحويه ملفق، اأو كما قال »وهذا الكتاب مل تت�ضل 

روايته، وال ُعِرف عينه، واإمنا تَِطري �ضواذ من الكلمات ال ي�ضحبها دليل«)3).
املذكور- وترتيب  الكتاب  ابن خلدون -يف  فاإن منهجية  اإىل ذلك،  اإ�ضافة 
الوقائع  ابن خلدون يف ربط  دراية  يدالن على  الب�ضري،  العمران  اأفكاره حول 

ابن خلدون، املقدمة، ج)، �س: 168-149.  -1
ال�ضنن، اأبو داود، كتاب الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها، ج4، �س151، رقم احلديث 45)4،   -(
و حكم االألباين على هذا احلديث بال�ضعف، انظر: �ضعيف �ضنن اأبي داود، االألباين، ج1، �س0)4، رقم 

احلديث 913. 
ابن خلدون، املقدمة، ج)، �س155.  -3
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واالأحوال واالأ�ضباب العمرانية وما ينتج عنها بامل�ضتقبل، وخا�ضة يف قراءة تاريخ 
م�ضتقبل الدولة االإ�ضالمية اأو العربية كما �ضّماها. فاملعروف عن اأ�ضلوب ابن خلدون 
العلمي تنظيم املقدمات وربطها بالنتائج، ثم امتحانها باملحاكمة اإىل الظواهر التي 
ت�ضري وفق تلك العالقة؛ حتى يتاأكد من وجود وجه من املطابقة والذي من خالله 
ل عليها. اإن ابن خلدون مل يقف عند  ي�ضح اإطالق ا�ضم العلم على املعرفة املح�ضّ
العلمية مكاناً  نتائجه  اأن ميدد  االأحوال جنده يحاول  هذا احلد، لكن يف كثري من 

وزماناً حتى تكون اال�ضتفادة منها اأكرث. وهي بعينها عملية اال�ضت�ضراف. 
اإن الباحث يف »املقدمة« يجد اأن اال�ضت�ضهاد بن�ضو�س القراآن وال�ضنة النبوية، 
مل يكن كثيفاً كما هو معروف يف كتب العلماء امل�ضلمني يف املجاالت االأخرى من 
العلوم ال�ضرعية اإىل درجة اأن بع�س الباحثني يف الفكر اخللدوين الذين وقعوا حتت 
تاأثري الفكر املادي والو�ضعي، اعتقدوا اأن ورود تلك الن�ضو�س ال اأثر لها يف بناء 
منطقية الن�ضو�س وجملها اخلربية واال�ضتدالل عليها، وبالتايل فهي لي�ضت اإال اأ�ضلوب 
دبلوما�ضي حاول من خالله التغطية على االآراء املنحرفة التي يحملها.)1) لكن هل 
غياب اال�ضتدالل الكثيف بن�ضو�س الوحي قراآناً و�ضنًة، يعني اأن ابن خلدون مل يتقيد 
باأ�ضا�ضيات االأ�ضولية االإ�ضالمية يف بناء نظرياته العلمية يف العمران الب�ضري؟ طبعاً 
االإجابة هي »ال«. ودليل ذلك هو ما نورده من االأمثلة الوا�ضحة التي كان فيها ابن 
خلدون ي�ضت�ضرف اأحوال العمران الب�ضري خا�ضة املجتمع امل�ضلم يف �ضوء م�ضادر 
الوحي. بحيث اإن جل الفرو�س واال�ضتدالالت والقوانني التي اعتمدها ابن خلدون 
يف فهم حركة العمران الب�ضري وا�ضت�ضراف اأحواله امل�ضتقبلية، كان م�ضدرها االأول 
القراآن وال�ضّنة النبوية ومدعمة بهما. وللوقوف على مناذج من هذه اال�ضت�ضرافات 
مفهوم  وهما:  باخت�ضار،  اأ�ضا�ضيتني  م�ضاألتني  عر�س  نحاول  منهجيته،  وخ�ضائ�س 

االإن�ضان واجلماعة، وعوامل انهيار العمران الب�ضري وخرابه.
منطق ابن خلدون يف �ضوء ح�ضارته و �ضخ�ضيته، علي الوردي، �س15-14.  -1
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اأوًل: الإن�شان واجلماعة
كانت بداية ابن خلدون يف اال�ضتعانة بال�ضنة النبوية لفهم وا�ضت�ضراف اأحوال 
العمران الب�ضري باالعتماد عليها يف حتديد املفاهيم الكلية التي ا�ضتخدمها فيما بعد 
كنواظم يف حتليل ومناق�ضة تلك االأحوال، وعر�س اآراء العلماء واملدار�س الفكرية 
اإىل  خلدون  ابن  رجع  لقد  املثال،  �ضبيل  على  درا�ضتها.  ق�ضد  التي  الق�ضية  يف 
م�ضدر ال�ضّنة النبوية،)1) اأثناء عر�ضه وحتليله ملفهوم االإن�ضان -الذي كان فهم كيانه 
ه لبيان خ�ضائ�س البدو، وهي  �ضرطاً اأ�ضا�ضياً يف عملية اال�ضت�ضراف- يف ف�ضل خ�ضّ
املجموعة الب�ضرية التي تعتمد على منط معي�ضي ب�ضيط ي�ضبق وجودها ت�ضييد اأي جمتمع 
الَّ يُولَُد َعَلى اْلِفْطَرِة،  ح�ضاري مركب، وذكر حديث الر�ضول : »َما ِمْن َمْولُوٍد اإِ
وَن  �ضُّ �َضاِنِه، َكَما تُْنَتُج اْلَبِهيَمُة بَِهيَمًة َجْمَعاَء، َهْل حُتِ َراِنِه اأَْو مُيَجِّ َداِنِه اأَْو يَُن�ضِّ َفاأَبََواُه يَُهوِّ
املقايي�س  النبوي من  بّينها امل�ضدر  التي  الفطرة  َجْدَعاَء«.)))وجعل مفهوم  ِمْن  ِفيَها 
االأ�ضا�ضية والت�ضورات التي يجب فهم اأبعادها ومكوناتها و�ضننها وخمتلف اأحوالها 
حتث ظروف �ضرطية ميليها العمران الطبيعي والب�ضري الذي تنتمي اإليه. وقد اأبدع ابن 
خلدون يف ا�ضتعمال الفطرة لتف�ضري جملة من ظواهر العمران الب�ضري اخلا�ضة يف 
جمال ال�ضيا�ضة وامللك، واملعا�س، والرتبية والتعليم. وباتخاذ مفهوم الفطرة كمقيا�س، 
ا�ضتطاع كذلك ر�ضم �ضور ا�ضت�ضرافية حول اأحوال م�ضتقبلية بناًء على �ضنن الفطرة 

التي اكت�ضفها من خالل القراآن وال�ضنة النبوية.
مل تتوقف ا�ضتفادة ابن خلدون من ال�ضنة النبوية اإىل هذا احلد يف امل�ضاألة، 
بل تعدت اإىل دائرة اأو�ضع لينتقل اإىل جمال درا�ضات االإرادات اجلماعية عو�س 
ل لدى الفقهاء. لقد وعى  االإرادات واالأفعال الفردية التي كانت املو�ضوع املف�ضّ

ابن خلدون، املقدمة، ج1، �س197.  -1
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب تف�ضري القراآن، باب ال تبديل خللق اهلل، ج3، �س75)، رقم احلديث   -(
4775؛ وامل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 

اأطفال الكفار واأطفال امل�ضلمني، ج)، �س6))1، رقم احلديث 658).
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حني  الوحي  م�ضادر  اإياه  زّودته  التي  »الفطرة«  مفهوم  وداللة  قوة  خلدون  ابن 
خا�س به جتربة البحث عن �ضنن العمران الب�ضري بكليته واأبعاده الثالث: املا�ضي 
وركز  والرتبية)،  )العلم  وامل�ضتقبل  واملعا�س)،  )ال�ضيا�ضة  واحلا�ضر  )التاريخ)، 

على درا�ضة االإن�ضان يف اإطاره اجلماعي اأي باعتبار انتماءه اإىل جماعة.
واأحوالها  واأهدافها،  وقوانينها  ومكوناتها  طبيعتها،  االإ�ضالم  وللجماعة« يف 
ولقد  االأخرى.  االإن�ضانية  اجلماعات  من  غريها  مع  والتدافع  التعاون  يف  اخلا�ضة 
وردت يف القراآن الكرمي جمموعة من املفاهيم تبني االأ�ضناف اخلارجية اأو املو�ضوعية 
لهذه الت�ضكالت االإن�ضانية. اإن معرفة كينونة اجلماعة �ضرط من ال�ضروط ال�ضرورية 
التي ت�ضاعد الباحث على و�ضع ا�ضت�ضراف اأقرب ما يكون اإىل »احلقيقة امل�ضتقبلية 
املمكنة«، وبالتايل فهي ت�ضاعده على بناء اجلزء الثاين من عملية اال�ضت�ضراف، وهو 
التخطيط ثم التعمري واالإ�ضالح، وهي كلها عمليات مرتبطة بع�ضها ببع�س لتحقيق 
لقد  الوحي وم�ضادره.  معارف  ب�ضروط  واملمكن  الفعلي  اال�ضتخالف  م�ضوؤولية 
جاءت اإنارات كثرية يف ال�ضنة النبوية حول طبيعة اجلماعة امل�ضلمة وخ�ضو�ضياتها 
واأحوالها �ضمن العمران الب�ضري كما اأ�ضرنا اإىل ذلك من قبل، وهو االأمر الذي نّبه 

علماء امل�ضلمني من بينهم ابن خلدون اإىل اأهميته يف فهم العمران الب�ضري. 
النبوية،  وال�ضنة  القراآن  يف  واأهميتها  اجلماعة  مبوقع  خلدون  ابن  وعي  اإن 
اأن يبدع اأكرث يف فهم طبيعة العمران الب�ضري وتقلباته مبا اعتمد عليه  �ضمحت له 
من حتليل فئات عمرانية خمتلفة جمعت كل العنا�ضر التي تكونه، وهذه تتمثل يف 
»االإن�ضان واأ�ضنافه العمرانية والدينية، واجلماعة، والع�ضبية، والفئات، والدولة، 
واخلالفة، واحل�ضارة. اإن اإ�ضهام ابن خلدون يف هذا املجال يخ�س انتقاله من الفقه 
�ضرورياً  علمياً  �ضرطاً  ميثل  وا�ضتيعابه  فهمه  كان  الذي  اجلماعي  الفقه  اإىل  الفردي 
لبناء روؤى ا�ضت�ضرافية اأقرب ما يكون اإىل املمكن واملتحقق. ففي توظيفه للع�ضبية 



617

املتوازي، وهو  بالتحليل  ت�ضميته  ما ميكن  اإىل  ابن خلدون  جلاأ  املثال،  �ضبيل  على 
نوع من اجلهد العلمي الذي يتابع فيه الباحث معطيات م�ضدرين من املعرفة يف 

اآن واحد. 
كيف كانت ا�ضتفادة ابن خلدون من ال�ضنة النبوية يف حتديد مفهوم الع�ضبية، 
الذي كثريا ما ف�ّضر ونوق�س وانتقد فيه وفق روؤى جتزيئية تفتقد اإىل اأ�ضول علمية، 
وبيان وظيفتها يف العمران الب�ضري، وكيف ا�ضتخدمها يف ا�ضت�ضراف وفهم اجتاه 

حركة املجتمع من الوجهة ال�ضيا�ضية والتغلبات التي �ضكلت تلك احلركة؟
حاول ابن خلدون يف ف�ضل »انقالب اخلالفة اإىل امللك«، وهي من امل�ضائل 
ال�ضائكة يف الفكر ال�ضيا�ضي االإ�ضالمي، التي ال تزال قائمة اإىل يومنا هذا، من خالل 
حتديد عامل »الع�ضبية« كمتغري م�ضتقل ترتتب عليه اأحوال عديدة تَُكِون ما ميكن 

ت�ضميته باللغة املعا�ضرة باأبعاد »احلدث ال�ضيا�ضي«. 
لقد �ضعر ابن خلدون بعمق مفهوم الع�ضبية واحل�ضا�ضية التي يحملها، لهذا 
امل�ضروح، ونحت داللته  اإيجاد �ضيغة للرتكيب  ب�ضرورة  البداية  منذ  كان ب�ضرياً 
الع�ضبية،  بني  جتمع  التي  املفهومية  للم�ضافات  الرتكيبي  التحليل  على  باالعتماد 
فيه عرب  وانتقل  الدين؛  واإقامة  الدينية،  والدعوة  للمجتمع،  ال�ضيا�ضي  والت�ضكيل 

عدة خطوات تتمثل يف االآتي:
). حتديد �شرعية املفهوم املو�شوعي وامل�شتقل

وهو ال�ضرط الذي حققه حني برهن على اأن الع�ضبية لي�ضت حالة عر�ضية اأو 
اختيارية يف املجتمع الب�ضري، بل »هي �ضرورية الوجود وترتيبية،...واأن ال�ضرائع 

والديانات وكل اأمر يُحمل عليه اجلمهور فال بد له من الع�ضبية«)1).

املقدمة، ابن خلدون، ج1، 346.  -1
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). امتحان املفهوم بالعودة اإىل م�شادر الوحي 
تدح�ضها. مبعنى  اأو  االأوىل  الفكرة  تدعم  التي  الثانية  االأ�ضلية  وهي اخلطوة 
اإاّل  اأمام ابن خلدون  ينكر جذرياً فكرة الع�ضبية مل يكن  اأن يف امل�ضادر �ضيئاً  لو 
اإهمالها لكونها ت�ضوراً غري علمي. يف هذه اخلطوة كان على ابن خلدون اأن يبذل 
جهًدا يف تلخي�س املفهوم من ت�ضورات اأنتجتها االأعراف الفكرية، واأثر التجارب 
اجلماعات  حركة  يف  للمفهوم  �ضلبية  جتليات  فيها  تتابعت  التي  املرتاكمة  العملية 
الب�ضرية. هنا يبداأ ابن خلدون بتاأ�ضي�س نظريته هذه، التي اأ�ضبحت فيما بعد اأحد 
املفهوم  هذا  داللة  برفع  الب�ضري،  العمران  اأحوال  ا�ضت�ضراف  يف  الفعالة  اآلياته 
االإيجابي الذي ورد يف حديث ر�ضول اهلل : »ما بعث اهلل نبياً اإال يف َمَنَعة من 
قومه«، وهو حديث رواه اأبو هريرة َعْن النَِّبيِّ  اأنه قال: »َقاَل لُوٌط: )لَْو اأَنَّ يِل 
َولَِكنَُّه  �َضِديٍد  ُرْكٍن  ىَل  اإِ يَاأِْوي  َكاَن  َقْد  َقاَل  �َضِديٍد))1)  ُرْكٍن  اإِىَل  اآِوي  اأَْو  ًة  ُقوَّ ِبُكْم 
ُ َعزَّ َوَجلَّ بَْعَدُه نَِبيًّا اإِالَّ بََعثَُه يِف ُذْرَوِة َقْوِمِه« َقاَل اأَبُو ُعَمَر:  رَيتَُه َفَما بََعَث اهللَّ َعَنى َع�ضِ
َقْوِمِه«))). وهو احلديث الذي  ِمْن  َمَنَعٍة  اإِالَّ يِف  بَْعَدُه  نَِبيًّا  َعزَّ َوَجلَّ   ُ بََعَث اهللَّ »َفَما 
اأمر  يتم  للملة، وبوجودها  باأن »الع�ضبية �ضرورية  القول  اإىل  ابن خلدون  �ضجع 
اهلل منها«)3). وذكر هذا احلديث مبثابة عملية الو�ضل التي جتعل ا�ضتخدام املفهوم 

خطوة علمية م�ضروعة الرتباطها مب�ضدر الوحي.
وهي:  االأوىل،  تعاك�س  اأخرى  بعملية  العملية  هذه  خلدون  ابن  اأتبع  بعدها 
الف�ضل، والتمييز، والتنقية؛ ويف هذه اخلطوة كان ابن خلدون بحاجة ما�ضة اإىل 
العملية  الع�ضبية قيمته  ت�ضلب مفهوم  التي  العرفية املرتاكمة  التخل�س من الداللة 
االإيجابية. لقد وجد ابن خلدون �ضنداً ودلياًل قوياً يف حديث اآخر رواه اأبو هريرة، 

هود: 80.  -1
امل�ضند، اأحمد بن حنبل، ج)، �س533، رقم احلديث 10916، وقال �ضعيب االأرناوؤوط: �ضحيح وهذا   -(

اإ�ضناد ح�ضن.
املقدمة ابن خلدون، ج1، 346.  -3
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وهو احلديث الذي اأ�ضقط فيه ر�ضوله  �ضرعية االألوان ال�ضلبية التي كان النا�س 
يوظفون من خاللها �ضعورهم بانتمائهم الع�ضبي. وجاء احلديث لي�ضقط التفاخر 
  اِهِليَِّة«. عن اأبي هريرة اأّن الّنبّي بالقوم، وهي الظاهرة التي �ضماها بـ: »الُعبِّيََّة اجْلَ
َا ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنََّم اأَْو لَيَُكونُنَّ اأَْهَوَن  قال: »لَيََدَعنَّ ِرَجاٌل َفْخَرُهْم ِباأَْقَواٍم اإِمنَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ َقْد اأَْذَهَب  «، َوَقاَل: »اإِنَّ اهللَّ ِباأَْنِفَها النَّنِتَ ْعاَلِن الَِّتي تَْدَفُع  ِ ِمْن اجْلِ َعَلى اهللَّ
اِهِليَِّة َوَفْخَرَها ِبااْلآبَاِء ُموؤِْمٌن تَِقيٌّ َوَفاِجٌر �َضِقيٌّ النَّا�ُس بَُنو اآَدَم َواآَدُم ِمْن  َعْنُكْم ُعبِّيََّة اجْلَ

تَُراٍب«)1).
يف املرحلة االأخرية من هذه اخلطوة جلاأ ابن خلدون لتحليل �ضرعية »الع�ضبية« 
و�ضلطتها اإىل اإجراء املقارنة بينها وبني مفهوم »املُلك«، فوجد اأن ثمة ت�ضابهاً بينهما، 
وهو االأمر الذي ي�ضهل اأكرث اإبراز اجلانب ال�ضرعي واالإيجابي الذي تقوم به الع�ضبية 
اإذا تقيدت مبقا�ضد ال�ضرع. يقول ابن خلدون: »وكذلك امللك ملا ذمه ال�ضارع مل 
يذم منه الغلب باحلق وقهر الكافة على الدين ومراعاة امل�ضالح، واإمنا ذمه ملا فيه 
من التغلب بالباطل وت�ضريف االآدميني طوع االأغرا�س وال�ضهوات«.)))ودعم ابن 
خلدون فكرته هذه بدعوة النبي �ضليمان طالباً للملك كما وردت يف القراآن: )َقاَل 
اُب) )�س:  َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلًكا اَل يَْنَبِغي اِلأََحٍد ِمْن بَْعِدي اإِنََّك اأَْنَت اْلَوهَّ
35). مل يكن اهتمام ابن خلدون مقت�ضراً على اإبراز الت�ضابه بني طبيعة الع�ضبية 
خلدون  ابن  عقد  ال�ضبب  لهذا  بينهما،  ال�ضببية  العالقة  وجود  بني  بل  وامللك؛ 
ف�ضلني يف املقدمة بعنوان »اأن الغاية التي جتري اإليها الع�ضبية هي امللك«، و«اأن 

امللك والدول العامة اإمنا حت�ضل بالقبيلة والع�ضبية«.

ال�ضنن، اأبو داود، كتاب االأدب، باب يف التفاخر يف االأح�ضاب، ج4، �س)49، رقم احلديث 5118؛   -1
 ،3(70 احلديث  رقم  �س389،  ج5،  احلجرات،  �ضورة  باب  القراآن،  تف�ضري  كتاب  الرتمذي،  ال�ضنن، 
وقال اأبو عي�ضى: هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد اهلل بن دينار عن بن عمر اإال من هذا الوجه؛ 

امل�ضند، اأحمد بن حنبل، ج14، �س349، رقم احلديث 8736، وقال ال�ضيخ �ضعيب: اإ�ضناده ح�ضن.
املقدمة، ابن خلدون، ج1، 347.  -(
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2. اعتماد التعليل املقا�شدي يف تاأ�شي�ض ال�شورة الإيجابية للمفهوم
للقيام بهذه اخلطوة، قام ابن خلدون با�ضرتجاع اأحد مبادئ الروؤية الكونية 
التوحيدية، و»العالقة بني احلياة الدنيا واالآخرة« الذي ميثل امليزان االإلهي الذي 
االآخرة«،  يرجون  و»اللذين  الدنيا«،  يريدون  »الذين  فئتني:  اإىل  النا�س  يق�ّضم 
ح ابن خلدون  واأعمال الفئتني حتت اأي �ضرط عمراين يكون ملّوناً بهذا املق�ضد. و�ضّ
العالقة االإيجابية بني الدائرتني اللتني حددهما ال�ضارع يف �ضيغة اأحادية وا�ضحة ال 
تقبل اأوجهاً واحتماالت اأخرى، اأو كما قال: »واعلم اأن الدنيا واأحوالها كلها عند 
ال�ضارع َمِطية لالآخرة، ومن فقد املطية فقد الو�ضول«.)1) لقد �ضاعد ابن خلدون 
الب�ضرية،  الفطرة  اإىل  العودة  وهو  اآخر  اأ�ضل  يف  املقا�ضدي  اجلانب  اإبراز  على 
اأو  اجتثاثها  ميكن  فال  االإن�ضان  يف  جبلة  االإيجابي  مبعناها  الع�ضبية  اأن  بنّي  بحيث 
اإهمالها بالكلية، بل طبيعتها فيه ت�ضبه قوة »الغ�ضب« التي هّذبها ال�ضرع ومل يدع 
اإىل ا�ضتئ�ضالها، الأنه بفقدان الغ�ضب يفقد االإن�ضان االنت�ضار للحق، ويبطل اجلهاد 
واإعالء كلمة اهلل به. اإذاً فاإن االأمر املمكن يف هذه احلال هو ما �ضماه بـ »ت�ضريفها يف 
اأغرا�س احلق جهد اال�ضتطاعة، حتى ت�ضري املقا�ضد كلها حقا وتتحد الوجهة«))). 
ويف هذه امل�ضاألة رجع ابن خلدون اإىل حديث ر�ضول اهلل  امل�ضهور »من كانت 

هجرته اإىل اهلل ور�ضوله«)3).  
3. قراءة التاريخ الب�شري على �شوء نظرة توحيدية خال�شة

اإن ابن خلدون كان واعياً متاماً باأهمية مفهوم الع�ضبية وبقية املفاهيم التي تبناها 
ال�ضت�ضراف اأحوال املجتمع امل�ضلم، لهذا جنده اأخذ احتياطات منهجية �ضديدة يف 
بنائها وربط بع�ضها ببع�س؛ حتى تكون معيناً مو�ضوعياً لبناء نظريته حول م�ضتقبل 

ابن خلدون، امل�ضدر نف�ضه، ج1، 346.  -1

ابن خلدون، امل�ضدر نف�ضه، ج1، 347.  -(
ما  امرئ  احل�ضنة ولكل  بالنية  االأعمال  اأن  ما جاء  باب  الوحي،  بدء  البخاري، كتاب  ال�ضحيح،  اجلامع   -3

نوى، ج1، �س30، رقم احلديث 54.
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ال�ضتكمال  امل�ضلم.  املجتمع 
ابن  رجع  االحتياط  هذا 
التاريخ  قراءة  اإىل  خلدون 
ال�ضيا�ضية  التجليات  لتحديد 
وتلك  واملعا�ضية،  والدينية 
بني  جتمع  التي  العالقة 
وكذا  وامللك،  الع�ضبية 
تاريخية  حقب  عرب  �ضورها 
على  جند  لذلك  خمتلفة. 
خلدون  ابن  املثال  �ضبيل 
ال�ضحابة  اأحوال  يحلل 
واإقامة  الرعية  ت�ضيي�س  يف 

الدين، وم�ضاألة انتقال اخلالفة اإىل امللك يف عهد معاوية، والفتنة التي وقعت بني 
الذين جاءوا  امللوك واخللفاء  فئة من  واأو�ضاف  اأحوال  علي ومعاوية، كما ذكر 
من بعدهم كيزيد، ومروان بن احلكم، وعمر بن عبد العزيز، وهارون الر�ضيد، 

م�ضتعينا بذكر بع�س الروايات التي نقلها امل�ضعودي.
ا�ضت�ضرافية  للح�ضول على �ضورة  العلمية  االإحاطة  قدر كاف من  ولتحقيق 
اأقرب ما ميكن اإىل احلقيقة امل�ضتقبلية فقد اجتهد ابن خلدون يف ا�ضتكمال العمليات 
الفكرية التحليلية االأربع كما يو�ضحها �ضكل رقم: 5. وهي حتديد العامل امل�ضتقل، 
ال�ضرعية  بالداللة  وا�ضتبدالها  املق�ضد،  مع  منا�ضبتها  لعدم  العربية  داللته  تفريغ 
والرتكيز عليها، واأخريا بداأ يف تف�ضري الظاهرة يف اأبعادها الكلية بتوظيف جميع 

املعطيات، واملح�ضول املعريف، وجتربته اخلا�ضة.   

بع�ض اخلطوات املنهجية التي اعتمدها ابن خلدون يف 
ا�شت�شراف وحدة املجتمع

ال�شكل رقم: 5
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ثانيًا: ا�شتمرار ونهاية العمران الب�شري وانكما�شه
اإ�ضهامات ابن خلدون الكربى يف العلم تف�ضريه الن�ضفي ال�ضامل  اإن من بني 
لقيام احل�ضارات وتطورها واندثارها ب�ضبب عوامل ذاتية اأو خارجية. بذل الكثري 
االرتباط  لفك  الزمان  من  لعقود  جهودهم  كل  املادية  واالجتاهات  الباحثني  من 
منه �ضورة  الوحي، حتى جعلوا  اخللدوين وجذوره مب�ضادر  العلمي  الفكر  بني 
العامل املادي والو�ضعي الذي انغم�س يف العمران الطبيعي، ومل يرفع نظره اإىل 
ال�ضماء قط. لكن احلقيقة �ضرعان ما تتجلى، خمالفة متاماً ملا يفرتونه، حني يحاول 
الباحث امتحان الروؤية الكونية التي كان ابن خلدون ينظر من خاللها اإىل العمران 
الب�ضري والطبيعي على ال�ضواء. لقد دّلت كل جزئيات الفكر العلمي اخللدوين 
ومنجزاته على اأنها ت�ضبح يف فلك الروؤية الكونية التوحيدية االإ�ضالمية وما حتمله 

من املعتقدات والت�ضريعات والعلوم.
اإن اعتماد ابن خلدون على ال�ضنة النبوية يف ا�ضت�ضراف م�ضاألة ا�ضتمرار العمران اأو 
انكما�ضه م�ضاألة ال �ضك فيها لتوافر اأدلة كثرية تدعمها. فاإذا اأخذنا جزءاً من هذه امل�ضاألة، 

وهي انكما�س العمران، جند اأن ابن خلدون 
دعم نظريته يف تف�ضري الظاهرة بجمع جملة 
من العوامل ال�ضلبية التي وردت يف م�ضادر 
الوحي )القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية). هنا 
م�ضتقلة  عوامل  ثالثة  اإىل  االإ�ضارة  نحاول 
وردت بكرثة يف ن�ضو�س ابن خلدون اأثناء 
العمران،  انهيار  الأ�ضباب  وتف�ضريه  حتليله 
اجلماعة،  وتفكك  الرتف،  عامل  وهي: 

ثالث عوامل حا�شمة يف ا�شت�شراف خراب والظلم كما هي يف �ضكل رقم: 6.
العمران عند ابن خلدون

ال�شكل رقم: 6



6(3

ظهرت كلمة »الرتف« وم�ضتقاتها يف ثمان منا�ضبات يف القراآن الكرمي)1) لتعطي 
متّيزاً فا�ضاًل بني توازن �ضلوك »النف�س املوؤمنة«، وانحراف »النف�س الكافرة«. قد 
كحديث  كثرية  لي�ضت  »الرتف«  كلمة  فيها  وردت  التي  االأحاديث  عدد  يكون 
ال�ضفاعة الذي ورد فيه ذكر ق�ضة اإبراهيم يف م�ضر مع ملكها الذي و�ضفه احلديث 
واأ�ضبابه،  الرتف  معاين  اإىل  اأ�ضارت  التي  االأحاديث  اأن  اإال  ُمرْتٍَف«)))،  بـ«َجبَّاٍر 
وحملت حتذيرات مع بيان مغريات احلياة الدنيا التي هي اأ�ضله و�ضببه االأول، فقد 

كان عددها كبرياً. 
يعد الرتف واأ�ضنافه يف القيا�ضات التنظريية املادية اإجنازاً، وح�ضارًة، وقوًة، 
اإىل  وتاريخاً،  وحياًة،  وحقاً،  وح�ضاً،  وجناحاً،  واإن�ضانيًة،  وف�ضيلًة،  وا�ضتحقاقاً، 
الزخرف: 3)؛  �ضباأ: 34؛  املوؤمنون: 33، 64؛  االأنبياء: 13؛  االإ�ضراء: 16؛  الكرمي )هود: 116؛  القراآن   -1

الواقعة: 45).
وهو احلديث الذي رواه اأن�س بن مالك، اأن النبي  قال:«يح�ضر املوؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك،   -(
اهلل  اأبونا، خلقك  اأنت  فيقولون:  اآدم  فياأتون  مكاننا،  يريحنا من  ربنا حتى  ا�ضت�ضفعنا على  لو  فيقولون: 
بيده، واأ�ضجد لك مالئكته، وعلمك اأ�ضماء كل �ضيء، فا�ضفع لنا عند ربك«، قال: »فيقول: ل�ضت هناكم، 
ويذكر خطيئته التي اأ�ضاب اأكله من ال�ضجرة، وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا، اأول نبي بعثه اهلل اإىل 
اأهل االأر�س، قال: فياأتون نوحا، فيقول: ل�ضت هناكم، ويذكر خطيئته �ضوؤاله اهلل بغري علم، ولكن ائتوا 
اإبراهيم خليل الرحمن، فياأتون اإبراهيم، فيقول: ل�ضت هناكم، ويذكر خطيئته التي اأ�ضاب ثالث كذبات 
كذبهن، قوله: اإين �ضقيم، وقوله: بل فعله كبريهم هذا واأتى على جبار مرتف ومعه امراأته، فقال: اأخربيه 
التوراة، وقال:  ائتوا مو�ضى عبدا كلمه اهلل تكليما، واأعطاه  اأختي، ولكن  اأنك  اأخوك فاإين خمربه  اأين 
فياأتون مو�ضى، فيقول: ل�ضت هناكم، ويذكر خطيئته التي اأ�ضاب قتله الرجل، ولكن ائتوا عي�ضى عبد اهلل 
ور�ضوله وكلمة اهلل وروحه، فياأتون عي�ضى، فيقول: ل�ضت هناكم، ولكن ائتوا حممدا عبد اهلل ور�ضوله، 
فاإذا  فيوؤذن يل عليه،  فاأ�ضتاأذن على ربي يف داره،  قال: »فياأتوين  تاأخر«،  تقدم من ذنبه وما  ما  له  غفر 
راأيته وقعت �ضاجدا، فيدعني ما �ضاء اهلل اأن يدعني، ثم يقول: ارفع راأ�ضك حممد، وقل ت�ضمع، وا�ضفع 
ت�ضفع، و�ضل تعط«، »فاأرفع راأ�ضي فاأحمد ربي بثناء وحتميد يعلمنيه، ثم اأ�ضفع فيحد يل حدا، فاأخرج 
اأ�ضتاأذن على  النار واأدخلهم اجلنة، ثم  فاأدخلهم يف اجلنة«، قال همام: و�ضمعته يقول: »فاأخرجهم من 
ربي الثانية، فيوؤذن يل عليه، فاإذا راأيته وقعت �ضاجدا، فيدعني ما �ضاء اهلل اأن يدعني، ثم يقول: ارفع 
راأ�ضك حممد، وقل ت�ضمع، وا�ضفع ت�ضفع، و�ضل تعط«، قال: »فاأرفع راأ�ضي، فاأحمد ربي بثناء وحتميد 
يعلمنيه، ثم اأ�ضفع فيحد يل حدا، فاأخرج فاأدخلهم اجلنة - قال همام واأي�ضا �ضمعته يقول: فاأخرجهم من 
النار فاأدخلهم اجلنة - قال: ثم اأ�ضتاأذن على ربي الثالثة، فاإذا راأيته وقعت �ضاجدا، فيدعني ما �ضاء اهلل اأن 
يدعني، ثم يقول: ارفع حممد،، وقل ت�ضمع، وا�ضفع ت�ضفع، و�ضل تعط، فاأرفع راأ�ضي، فاأحمد ربي بثناء 
وحتميد يعلمنيه، ثم اأ�ضفع فيحد يل حدا، فاأخرج فاأدخلهم اجلنة - قال همام و�ضمعته يقول: فاأخرجهم 
من النار فاأدخلهم اجلنة - فال يبقى يف النار اإال من حب�ضه القراآن«. انظر: امل�ضند، اأحمد بن حنبل، ج1)، 

�س186، رقم احلديث )1356، وقال ال�ضيخ �ضعيب: حديث �ضحيح.
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املادية  التف�ضريات  موؤلفات  بها  تكد�ضت  التي  االإيجابية  االأو�ضاف  من  ذلك  غري 
االجتاه  ابن خلدون جاء على عك�س هذا  تفكري  لكن  االإن�ضانية؛  احل�ضارة  لتاريخ 
متاماً؛ بحيث اعترب عامل الرتف من بني العوامل احلا�ضمة التي تقف وراء �ضقوط 
ميكن  التي  العوامل  اأ�ضعب  من  كذلك  وعّده  املحتومة،  ونهايتها  املجتمعات 
عالجها؛ الأن منو هذه الظاهرة التدريجي يف العمران الب�ضري القائم على ارتفاع 
حاجيات النا�س مع تلبية التح�ضينيات باإفراط ال تواجه مقاومة مبا�ضرة يف بدايتها 
كما يحدث عند ظهور عوامل اأخرى: كالظلم، وتفكك اجلماعة، والفنت الداخلية. 
اإن الرتف بناًء على ذلك يت�ضدر العوامل الهدامة التي تاأتي بالعمران الب�ضري اإىل 
نهايته احلتمية مبا يهيئه من الت�ضهيالت لوقوع عوامل �ضلبية اأخرى اأكرث �ضدة و�ضلبية 
على حياة االإن�ضان اأو امل�ضلم. ولقد �ضمى القراآن الكرمي اأ�ضحاب اجلماعات البائدة 
الب�ضرية  اجلماعات  تلك  ا�ضتحقاق  يف  الرتف  اأثر  على  دليل  وهذا  بـ«مرتفني«، 

املنحرفة لتلك النهايات ال�ضيئة التي اأ�ضار اإليها القراآن الكرمي. 
لقد عرف ابن خلدون اأهمية عامل الرتف ومظاهره ودوره يف الت�ضور املادي 
للمفهوم، واعترب  الواقعي  املعنى  اإىل  كثرياً  اقرتب  ال�ضبب جنده  ولهذا  للملك، 
والنظام  الدولة  قوة  ا�ضتعرا�س  عوامل  من  عاماًل  ي�ضكل  املجتمع  يف  بدايته  اأن 
الذي تفر�ضه على النا�س، وبعبارة ابن خلدون: »اإن الرتف يزيد الدولة قّوة يف 
اأولها«.)1) واعتمد يف ا�ضتدالله على هذه الفر�ضية على متتالية تربط بني جمموعة 
من اجلمل اأو العوامل احلا�ضمة، وهي مرتبة على النحو التايل: كرثة التنا�ضل والولد 
والعمومية، وكرثة الع�ضابة، وا�ضتكثار املوايل وال�ضنائع، وتوفري الرفاه والنعيم 
ال�ضنائع  وا�ضتنباط  العمران  بزيادة  كذلك  مرتبط  املعنى  بهذا  والرتف  للجيل. 
وكرثة االأ�ضواق، بحيث يقول ابن خلدون: »ومتى زاد العمران زادت االأعمال 
ثانية .  ثم زاد الرتف تابعاً للك�ضب وزادت عوائده وحاجاته .  وا�ضتنبطت ال�ضنائع 

املقّدمة، ابن خلدون، ج1، �س94).  -1
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لتح�ضيلها فزادت قيمها، وت�ضاعف الك�ضب يف املدينة لذلك ثانية، ونفقت �ضوق 
االأعمال بها اأكرث من االأول«)1).

مل يقف ابن خلدون عند هذا احلد املادي يف تف�ضريه لظاهرة الرتف، بل تعداها 
التوحيدية  الكونية  الروؤية  مبيزان  الظاهرة  امتحان  وهي  منها،  اأعلى  مرحلة  اإىل 
وم�ضادرها لي�ضتكمل بذلك اخلطوات العلمية الالزمة لدرا�ضتها. وهنا جنده يربط 
ما  وحدوث  ومذاهبه،  الرتف  انت�ضار  وهما:  متالزمتني،  عمرانيتني  حالتني  بني 
�ضماه بـ »خنث احل�ضارة«، وهي منط من العمران الب�ضري الذي يكون فيه االإن�ضان 
اإىل  واأقرب  ال�ضليمة«،  »النف�س  اأو  االأوىل«،  »الفطرة  منوذج  من  يكون  ما  اأبعد 
منوذج »النف�س املتلّونة« مبذاهب الف�ضاد. وبذلك اعترب الرتف »مف�ضداً للُخُلق، مبا 
يح�ضل يف النف�س من ال�ّضر وال�ضف�ضفة، وعوائدها -كما ياأتي يف ف�ضل احل�ضارة- 
ويّت�ضفون  عليه،  امللك ودلياًل  كانت عالمة على  التي  منهم خالل اخلري  فتذهب 
اهلل  مبا جعل  واالنقرا�س  االإدبار  على  فتكون عالمة  ال�ضّر،  من خالل  يناق�ضها  مبا 
من ذلك يف خليقته، وتاأخذ الدولَة مبادئ الَعَطب، وتت�ضع�ضع اأحوالها، وتنزل 
بها اأمرا�س مزمنة من الهرم اإىل اأن يُق�ضى عليها.))) اإن و�ضول ابن خلدون اإىل 
ا�ضتخدامه مل�ضادر  نتيجة  الب�ضري كان  العمران  الرتف على  اأثر  اجلزء اخلفي من 
اعتمد عليها  التي  لنظرية اال�ضت�ضراف  بناءه  النبوية) يف  الوحي )القراآن وال�ضنة 
يف كل ما قدمه يف علم العمران الب�ضري معتمداً على منهجية تقوم على قاعدتني: 
الوحي.  معارف  مبيزان  امتحانها  ثم  للظاهرة  الواعي  الوجود  ا�ضتيعاب  الأوىل: 
والثانية: و�ضع قوانني وترجمتها اإىل لغة الربهان الطبيعي. وب�ضبب االآثار ال�ضلبية 
لهذه الظاهرة على ا�ضتمرار املجتمع، حاول ابن خلدون اأن يف�ضر اأ�ضرارها ليكون 
الباحث امل�ضلم على وعي تام بجذورها وخلفياتها، بحث جاءت طريقته يف و�ضع 

امل�ضدر نف�ضه، ج)، �س08).  -1
املقدمة، ابن خلدون، ج1، �س85).   -(
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نظرته اال�ضت�ضرافية املف�ضرة للعالقة بني الرتف وعمر العمران قائمة على اخلطوات 
االآتية:

.(Galician مالحظة ظاهرة االتباع للغري )اأهل االأندل�س، واجلاللقة  -1
امل�ضلم )حديث جحر  امل�ضلم لغري  اتباع  الر�ضول يف  عر�س وحتليل حديث   -(

ال�ضّب))1).
»اإن  ن�ضه:  وجاء  ال�ضببية،  قانون  وفق  الظاهرة  يف�ضر  الذي  القانون  �ضياغة   -3
و�ضائر  ونحلته،  وزيه،  �ضعاره،  يف  بالغالب  باالقتداء  اأبداً  مولع  املغلوب 

اأحواله وعوائده«))).
تف�ضري الظاهرة وبيان اأ�ضكالها )اعتقاد النف�س يف كمال حقيقي ميلكه غالبها اأو   -4
التغالط ي�ضببه جهل يف تف�ضري �ضبب الغلب، واإحالته اإىل اأ�ضباب غري طبيعية 
االنقياد،  اأنواعه:  الغالب).  االعتقاد يف كمال  اإىل  اللجوء  التي من �ضوره 
مع  القطر  اأهل  اآبائهم،  مع  )االأبناء  و�ضيغه  والتقليد.  واالتباع،  االقتداء، 

احلمية واجلند، اأهل االإ�ضالم مع غري امل�ضلمني). 
بيان اآثارها )اإذا ح�ضل الغلب على اأمة �ضارع اإليها الفناء)، وهي النهاية التي   -5
الك�ضل يف  االآتية: )ح�ضول  بالعوامل  ابن خلدون  ف�ضره  بتدرج، وقد  تاأتي 
الع�ضبية،  وذهاب  والعمران،  الن�ضل  وتاأثر  و�ضعفه،  االأمل  ق�ضر  النفو�س، 
عن  املدافعة  يف  والعجز  وامل�ضاعي،  املكا�ضب  وتال�ضي  العمران،  وتناق�س 

النف�س). 

اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب الو�ضايا، باب ما ذكر عن بني اإ�ضرائيل، ج3، �س74)1، رقم احلديث   -1
69)3؛ ال�ضحيح امل�ضند، م�ضلم، كتاب العلم، باب اتباع �ضنن اليهود والن�ضارى، ج8، �س57، رقم 

احلديث )695.
املقدمة، ابن خلدون، ج1، �س)4).  -(
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لغة  يف  تعني  التي  الظاهرة  وهي  اجلماعة،  تفكك  يف  يتمثل  االآخر  والعامل 
قوية  كانت  بعدما  احل�ضري  العمران  يف  الع�ضبية  وتال�ضي  �ضعف  خلدون  ابن 
يف العمران البدوي الذي يقت�ضي يف راأيه »امل�ضاحمة، وح�ضن املكارم وخف�س 
اجلناح والتجايف عن اأمور النا�س والغفلة عن حت�ضيل ذلك اإال يف النادر«.)1) اإن 
خا�ضة  الباحثني  من  الكثري  فهمه  اأ�ضاء  الع�ضبية  مفهوم  على  خلدون  ابن  اعتماد 
الع�ضبية  داللة  واختزلوا  ح�ضروا  الذين  املادية،  التوجهات  عليهم  طغت  الذين 
م�ضالح خا�ضة. وهذا  يجمعهم هدف حتقيق  اأفراد  بني  والقربة  الدم  على عالقة 
تف�ضري ال ميكن االعتماد عليه اأو تعميمه؛ الأنه لي�س اإال جزء ب�ضيط من احلدود التي 

قيد بها امل�ضطلح وتف�ضرياته للظاهرة يف »املقدمة«.
مل يكتف ابن خلدون مبا قد يحدده العرف العلمي املتداول ملفهوم الع�ضبية، 
بل اجتهد وانتقل اإىل مرحلة امتحان ومناق�ضة م�ضروعية املفهوم يف �ضوء معارف 
بطبيعة  مت�ضل  مفهوم  »الع�ضبية«  اأن  نتيجة  اإىل  وتو�ضل  وم�ضادرها،  الوحي 
اأو عزلها عن �ضعوره وفكره  التي خلقها اهلل، فال ميكن اجتثاثها  االإن�ضان وفطرته 
و�ضلوكه، واإمنا يجب توجيهها اإىل جماالت التوظيف االإيجابي التي ي�ضتطيع فيها 
امل�ضلم اأن يحقق املقا�ضد ال�ضرعية التي دعا اإليها الدين االإ�ضالمي يف اال�ضتخالف، 

والتعمري، و�ضيا�ضة امللك. 
اإن معرفة ابن خلدون الأحاديث كثرية وردت يف بيان اأهمية اجلماعة، وحتذر 
التفرقة، دفعته  ت�ضبب ظاهرة  ا�ضتحداث جماعات  االنفكاك عنها، وخطورة  من 
بال �ضك اإىل تتبع اأحوال العمران وا�ضت�ضراف ر�ضومه امل�ضتقبلية ال على م�ضتوى 
اإرادات و�ضلوك االأفراد فقط، بل على نطاق جماعي وهو املجال الذي راآه اأجنع 
ولهذا  منها.  جملة  اإىل  الفردية  االإرادات  تتعدى  التي  الكربى  االأحداث  لتف�ضري 
جند اأن معظم املفاهيم التي اعتمد عليها كاأدوات لتف�ضري ظواهر العمران الب�ضري 

1-  املقدمة، ابن خلدون، ج)، �س67.
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توحي بهذا التوجه. فمفهوم »البدو« و«احل�ضر« و«الع�ضبية« و«املدن« و«البلدان 
و«االأم�ضار« و«االأمم« و«النحل« و«املذاهب« و«الدولة« كلها تدعم هذا الراأي. 

من  الوحي  م�ضادر  حذرت  خطرية،  وظاهرة  مركب،  فمفهوم  الظلم  اأما 
دائرة:  املجتمع  ذلك  لدخول  كافياً  �ضبباً  يعد  ظهوره  الأن  املجتمع؛  يف  وقوعه 
وال  يقاوم  وال  يرفع  ال  الذي  املحتوم  االنهيار  ومرحلة  اأَْهُلَها«)1)  امِلِ  الظَّ »اْلَقْريَِة 
يتجنب. واأدلة حترمي الظلم من القراآن وال�ضّنة كما قال ابن خلدون »كثرية، اأكرث 
توعد  و�ضريحة  كثرية  اآيات  ومنها  واحل�ضر«،)))  ال�ضبط  »قانون  ياأخذها  اأن  من 
الظامل باأنواع من العقوبات يف الدنيا وعذاب �ضديد يف االآخرة. ويف احلديث 
ْمُت َعَلى  : »اإِينِّ َحرَّ القد�ضي عن اأبي ذرٍّ عن الّنبّي  فيما يروي عن ربّه عّز وجلَّ
ْلَم َوَعَلى ِعَباِدي اأَاَل َفاَل تََظامَلُوا«)3). ويف حديث عن عبد اهلّل بن عمر عن  نَْف�ِضي الظُّ

ُلَماُت يَْوَم اْلِقيَاَمِة«)4). ْلَم َفاإِنََّها الظُّ َها النَّا�ُس اتَُّقوا الظُّ الّنبّي  اأنّه قال: »اأَيُّ
اأنه  �ضك  ال  املو�ضوع  حول  النبوية  وال�ضنة  القراآن  م�ضدر  عند  الوقوف  اإن 
ملا  وحتقيقها  ومنوها  املجتمعات  ا�ضتمرار  اأ�ضباب  تف�ضري  حول  مميزاً  ت�ضوراً  يولد 
ذكره القراآن من مكا�ضب يف الدنيا واالآخرة مثل: الَفاَلح، والهداية، ونيل حب 
من  اأنواع  وتوفري  الن�ضرة،  وا�ضتحقاق  الفنت،  من  والوقاية  االأمن،  وحتقيق  اهلل، 
الطيبات، ونيل املغفرة، واال�ضتمرار، والتمكني... كلها مقا�ضد ا�ضتحقاقية مبنية 
على حماربة اأ�ضكال الظلم، وجتنب الوقوع فيه اأو االإعانة، اأو الركون اإىل اأقوام 
يعملون به وميار�ضونه. وهذا الت�ضور الذي حتدده م�ضادر الوحي ال ميكن اأن ينفك 
يدر�ضه.  الذي  املجتمع  اأحوال  ا�ضت�ضراف  الباحث يف  ميار�ضه  الذي  التنظري  عن 

�ضورة الن�ضاء: 75.  -1
املقدمة، ابن خلدون، ج)، �س)8.  -(

امل�ضند ال�ضحيح، م�ضلم، كتاب الرب وال�ضلة واالآداب، باب حترمي الظلم، ج8، �س17، رقم احلديث   -3
.6740

امل�ضند، اأخرجه بن حنبل، ج10، �س340، رقم احلديث 06)6، وقال ال�ضيخ �ضعيب: حديث �ضحيح،   -4
وهذا �ضند ح�ضن.
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الواقعة يف  االأحداث  ويتابع  يالحظ  بالفعل البن خلدون، وهو  ما حدث  وهذا 
املجتمع امل�ضلم. 

وال�ضنة  )القراآن،  الوحي  مب�ضادر  اال�ضتعانة  يف  خلدون  ابن  بداية  كانت 
النبوية) يف امل�ضاألة تتمثل يف حتديد الداللة االأ�ضا�ضية للمفهوم ال�ضابط للتف�ضريات 
واملعطيات التي يجمعها من خالل مالحظاته الكثرية للمجال االجتماعي الذي يقع 
العلمي  البحث  اأ�ضا�ضية يف  ابن خلدون كعملية منهجية  الظلم. وهكذا عمد  فيه 
وفق الروؤية الكونية التوحيدية اإىل تقييد و�ضف اأي فعل فردي اأو جماعي بالظلم 
اأو  اأو غ�ضبه يف عمله  اأحد  اأخذ ملك  بـ: »كل من  ال�ضرع، وحينها عّرفه  بقواعد 
طالبه بغري حق من ال�ضرع فقد ظلمه. فجباة االأموال بغري حقها ظلمة، واملعتدون 

عليها ظلمة، واملنتهبون لها ظلمة، واملانعون حلقوق النا�س ظلمة«)1).
لقد حاول ابن خلدون اإبراز اأ�ضناف الظلم التاريخية والواقعة يف العمران 
الب�ضري باتباع طريقة متميزة �ضماها الربهان الطبيعي، وهو نوع من التعليل يعتمد 
على �ضم جمموعة من املتتاليات للو�ضول اإىل النتيجة النهائية املرجو اإثباتها بناًء 
بخراب  موؤذن  الظلم  »اإن  مفادها  والتي  و�ضعها،  التي  امل�ضهورة  الفر�ضية  على 
العمران«))). فالظلم كما ف�ّضره عبارة عن جملة من االأو�ضاع املر�ضية اأو املنحرفة 
يف  �ضلبيًة  اأعرا�ضاًَ  الظاهرة  هذه  تفرز  ال�ضلطة.  اأ�ضكال  ا�ضتعمال  �ضوء  من  ناجتة 
م�ضتوى  اإىل  م�ضتوى  من  االأثر  هذا  وينتقل  العمراين،  و�ضلوكهم  االأفراد  نفو�س 
اإن  الدولة.  للعمران وهو  الكلي  الهيكل  اإىل  االأول؛ حتى ي�ضل  من  نطاقاً  اأو�ضع 
ف�ضاد العمران وخرابه وما يتبعه من انقطاع النوع الب�ضري هي احلكمة التي تقف 

وراء حترمي ال�ضرع للظلم ح�ضب راأيه. 

املقدمة، ابن خلدون، ج)، �س)8.  -1
امل�ضدر نف�ضه، ف�ضل 41، من الباب الثالث، ج)، �س85-80.  -(
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وعلى الرغم من تركيز ابن خلدون على عر�س منط خا�س من الظلم، وهو 
الظلم الذي يقع على اأموال النا�س، وهذا جزء ب�ضيط من املعنى ال�ضامل للظلم 
الذي بينته م�ضادر الوحي، اإال اأنه ا�ضتطاع اأن يف�ّضر اأثر الظلم يف انقبا�س العمران 
اأن »على  اإىل ن�ضبة مفادها  اأن يرتجمها كمياً  بلغة علم العمران  الب�ضري، وحاول 
قدر االعتداء ون�ضبته يكون انقبا�س الرعايا عن ال�ضعي يف االكت�ضاب«)1). اعتمد 
من  مبجموعة  الظلم  عامل  على  بناها  التي  اال�ضت�ضرافية  نظريته  يف  خلدون  ابن 
عوامل اأخرى و�ضطى اأو ثانوية، ف�ّضر بها االنتقال التدريجي الأثر الظلم من النف�س 
التالية:  الظواهر  يف  تتمثل  الو�ضائط  وهذه  الدولة،  اإىل  اأخرياً  ثم  املجتمع  اإىل 
ذهاب االآمال، وانخفا�س ال�ضعي، وانقبا�س الك�ضب وك�ضاد االأ�ضواق، ونق�ضان 

العمران، ثم اختالل الدولة، وخراب العمران. 
ابن  ملنهجية  االأ�ضولية  املكونات  من  بع�س  لنا  تبينت  االأمثلة  هذه  خالل  من 
الكونية  الروؤية  وفق  �ضاغها  التي  امل�ضلم  املجتمع  اأحوال  ا�ضت�ضراف  يف  خلدون 

التوحيدية، وهذه املميزات تتمثل يف االآتي: 
اإثبات اأولية م�ضادر الوحي و�ضيادتها يف كل مراحل البحث العلمي وجتنب   -1

االإ�ضقاطات املت�ضرعة التي تتجاوزها. 
ا�ضتخراج ال�ضوابط والنواظم على �ضكل تعريفات، ومفاهيم كلية، وقواعد   -(

جزئية، ونواق�س...، من م�ضادر الوحي يف املرحلة االأوىل من البحث. 
للدرا�ضة،  الب�ضري  العمران  من  اجلزئية  والظواهر  امل�ضائل  انتقاء  ح�ضن   -3

واالبتعاد عن التعميم املخل بقيم العلم. 
االأدبي  الو�ضف  عن  بعيداًَ  ومفرداته؛  العلم  بلغة  و�ضرحها  القوانني  و�ضع   -4

واجلمايل للظاهرة. 
امل�ضدر نف�ضه، ج)، �س80.  -1
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املدرو�ضة  الظاهرة  عن  ينتج  ملا  ا�ضت�ضرايف  تنظري  وبناء  واقعي  تقرير  اإعطاء   -5
واأثرها يف العمران. 

اعتماد التفكري العلمي الفعال؛ الذي يتجاوز الو�ضف املادي والتف�ضري النظري   -6
اإىل حتويل املعرفة اإىل فعل وخطوات عملية ملواجهة م�ضكالت حقيقية يعاين 

منها املجتمع امل�ضلم. 
نتائج البحث:

يف  النبوية  ال�ضنة  دور  يف:  تتمثل  اأ�ضا�ضية  م�ضائل  ثالثة  البحث  تناول  لقد 
ا�ضت�ضراف اأحوال املجتمع امل�ضلم، والروؤية الكونية التوحيدية، وعر�س خمت�ضر 
ا�ضت�ضراف  يف  النبوية  ال�ضنة  م�ضدر  ا�ضتخدام  يف  خلدون  ابن  منهجية  ملالمح 
اأما  اأحوال العمران الب�ضري ب�ضفة عامة واأحوال العامل االإ�ضالمي ب�ضفة خا�ضة. 

نتائج املبحث االأول فتتمثل يف النقاط االآتية:
قدراته  با�ضتخدام كل  االإن�ضان  ميار�ضها  مركبة  اال�ضت�ضراف عملية  اأن عملية  اأوًل: 
الذي  املجتمع  وطبيعة  الواقع  عن  يجمعها  التي  املعطيات  مع  وجتاربه  االإدراكية 

يق�ضد ا�ضت�ضراف اأحواله. 
فاالإن�ضان  التكويني،  العن�ضر  موقع  املركب  هذا  الكونية يف  النظرة  تتخذ  ثانيًا: 
العادي والباحث، كل واحد منهما يبني ت�ضورات ا�ضت�ضرافية انطالقا من ال�ضورة 
الكلية للحياة التي يوؤمن بها. وهذا يرتتب عنه اأن قدراً كبرياً من م�ضداقية نظريات 

اال�ضت�ضراف تتوقف على مدى �ضدق و�ضحة تلك النظرة. 
ثالثًا: اأن ال�ضنة النبوة م�ضدر حلكمة ت�ضم اأخباراً وحقائق يقينية متنوعة ومب�ضرات 
نظريات  ل�ضياغة  واأ�ضواًل  وت�ضورات  املنهجي،  التفكري  من  واأمناطاً  وحتذيرات 
الب�ضري  العمران  ظروف  حتت  امل�ضلم  املجتمع  �ضوؤون  باإدارة  تعنى  ا�ضت�ضراف 
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بحيث  املتنوعة،  ب�ضورها  يقينية  معرفة  للباحث  تقدم  وكذلك  واملمكنة.  الفعلية 
ت�ضع اأمامه فر�ضة جتاوز النمط التقليدي املادي ملمار�ضة اال�ضت�ضراف باإدخال اأبعاد 
ومقايي�س ومناهج التحليل، وبناء القرائن، وحتديد االأ�ضباب، و�ضياغة الفرو�س 
للعمران  العلمية  املعرفة  ي�ضكل  مما  القرارات...وغريها؛  واتخاذ  واملمكنات، 

الب�ضري. 
لتجاوز  قومية  عملية  وخمارج  ب�ضبل  الباحث  تزود  النبوية  ال�ضنة  اإن  رابعًا: 
بحيث  فعلي،  اأو  عملي  ا�ضت�ضراف  اإىل  املجرد  احل�ضويل  النظري  اال�ضت�ضراف 
البناء واالإ�ضالح  ي�ضاهم يف  فعال  اإىل عن�ضر  ال�ضلبية وحتوله  الباحث من  حتمي 
باإدارتها واال�ضتعداد ملواجهتها على  امل�ضتقبلية،  االأحوال  يتوقع من  اأو  يعرف  مبا 
امل�ضلم  ت�ضر بحياة  تلك االأحوال  اإذا كانت  الفردي واجلماعي، وخا�ضة  امل�ضتوى 
ودينه وعمرانه، كانت�ضار الف�ضاد، والرتف، واجلهل، والفرقة، والفنت، وال�ضراعات 
حول امللك، والظلم... وغريها من االأحوال التي ت�ضبب انهيار املجتمع وتفككه.
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م�صادر البحث

االأن�ضاري؛  اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  وتعليق:  حتقيق  الوجيز،  املحرر  عطية،  ابن   -
ال�ضيد عبد العال ال�ضيد اإبراهيم )القاهرة: دار الفكر العربي، ط)، د.ت).

وحممد  الوهاب  عبد  حممد  اأمني  �ضححه:  العرب،  ل�ضان  منظور،  ابن   -
ال�ضادق العبيدي )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، ط3، د.ت).

اأبو احل�ضن املاوردي، اأدب الدنيا والدين، �ضرح وتعليق: حممد كرمي راجح   -
)بريوت: دار اإقراأ، ط4، 1985). 

اأبو بكر اأحمد بن احل�ضني بن علي البيهقي، ال�ضنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي   -
)جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد، ط1، 1344ه).
اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�ضماعيل، البخاري، اجلامع ال�ضحيح، اعتنى به: حممد   -
زهري بن نا�ضر النا�ضر )بريوت: دار طوق النجاة للطباعة والن�ضر والتوزيع، 

ط1، ))14ه).
اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�ضماعيل، البخاري، اجلامع ال�ضحيح، تعليق: م�ضطفى   -

ديب البغا )بريوت: دار ابن كثري، ط3، 1987م).
االأرنوؤوط  �ضعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  اأحمد  االإمام  م�ضند  حنبل،  بن  اأحمد   -

واآخرون )موؤ�ض�ضة الر�ضالة، ط)، 1999).
االألباين، �ضحيح �ضنن ابن ماجة، )الريا�س: مكتبة املعارف، ط1، 1997م).  -
االألباين، �ضعيف �ضنن اأبي داود، )الريا�س: مكتبة املعارف، ط1، 1998م).  -

مكتبة  )الريا�س:  الرتمذي  �ضنن  �ضعيف  الدين،  نا�ضر  حممد  االألباين،   -
املعارف، ط1، 000)م). 
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بدر املقري، ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف الرتاث الفقهي االأندلو�ضي: ابن الزبري   -
الدرا�ضات  مركز  يف  األقاها  )حما�ضرة  اأمنوذجاً  ه)   807  -6(7( الغرناطي 
والبحوث االإن�ضانية واالجتماعية )OSHREC) )وجدة: 31، اأوت 009)). 
برغوث عبد العزيز، املنهج النبوي والتغيري احل�ضاري )�ضل�ضلة كتاب االأمة:   -

رقم 43، قطر، وزارة االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضالمية، ط1، 1995).
قتيبة نظر حممد  اأبو  به:  اعتنى  اأبي احل�ضني، م�ضلم، �ضحيح م�ضلم،  احلافظ   -

الفريابي )الريا�س: دار طيبة للن�ضر والتوزيع، ط1، 006)). 
اأبي عبد اهلل حممد يزيد، ابن ماجة، �ضنن ابن ماجة، حتقيق: حممد  احلافظ   -
نا�ضر الدين االألباين )الريا�س: مكتبة املعارف للن�ضر والتوزيع، ط1، د.ت). 
احلافظ حممد بن عي�ضى بن �ضورة، الرّتمذي، جامع الرّتمذي، راجعه: �ضالح   -
بن عبد العزيز بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ )الريا�س: دار ال�ضالم للن�ضر 

والتوزيع، ط1، 1999).
�ضليمان بن االأ�ضعث، اأبو داود ، �ضنن اأبي داود، حتقيق: حممد عوامة )جدة:   -

دار القبلة للثقافة االإ�ضالمية بريوت: موؤ�ض�ضة الريان، ط1، 1998).
)بريوت:  وال�ضّنة  الكتاب  االإن�ضانية يف  النف�س  معرفة  الّزين،  �ضميح عاطف   -

دار الكتاب اللبناين، 1991).
�ضالح اأحمد ال�ضامي، الوايف مبا يف ال�ضحيحني )دم�ضق: دار القلم، ط1،   -

.((007
)الدار  ال�ضدادي  ال�ضالم  عبد  حتقيق:  املقدمة،  خلدون،  ابن  الرحمان  عبد   -

البي�ضاء: بيت الفنون والعلوم االآداب، 005)).
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عبد الرحمن عبد اللطيف ق�ضوع، ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف االأحاديث النبوية   -
االأردنية،  اجلامعة  العليا،  الدرا�ضات  كلية  من�ضورة،  غري  ماج�ضتري  )ر�ضالة 

.((005
)تون�س:  �ضخ�ضيته  و  ح�ضارته  �ضوء  يف  خلدون  ابن  منطق  الوردي،  علي   -

ال�ضركة التون�ضية للتوزيع، 1977).
عماد الدين اأبو الفداء اإ�ضماعيل ابن كثري، بداية اخللق، حتقيق: اإبراهيم حممد   -

اجلمل )بريوت: دار الكتاب العربي، ط)، 1988). 
فاروق عبده فلية واأحمد الفتاح الزكي، الدرا�ضات امل�ضتقبلية: منظور تربوي   -

)عمان: الدار امل�ضرية، ط1، 003)).
امل�ضتقبلي يف  اال�ضت�ضراف والتخطيط  ال�ضنان، من معامل  بن عدنان  حممد   -
)الريا�س،  اأمنوذجاً  احلب�ضة  اإىل  الهجرة  النبوية:  ال�ضنة  �ضوء  يف  الدعوة 

)143 ه، درا�ضة مت تنزيلها من �ضبكة ال�ضنة النبوية وعلومها).
الن�ضر  منذر قحف، الن�ضو�س االقت�ضادية من القراآن وال�ضنة )جدة: مركز   -

العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، 1995)
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املراجع

برغوث الطيب، منهج النبي  يف حماية الدعوة واملحافظة على منجزاتها   -
خالل الفرتة املّكّية )املعهد العاملي للفكر االإ�ضالمي، ط1، 1996).

)دم�ضق:  النبوي  العهد  يف  الن�ضرانية  االإ�ضالمية  العالقات  حمادة،  فاروق   -
دار القلم، ط1، 005)).

حممد بن فتوح احلميدي، اجلمع بني ال�ضحيحني البخاري وم�ضلم، حتقيق:   -
علي ح�ضني البواب )بريوت: دار ابن حزم، ط)، )00)).

مهدي رزق اهلل اأحمد، ال�ضرية النبوية يف �ضوء امل�ضادر االأ�ضلية )الريا�س:   -
مركز امللك في�ضل للبحوث والدرا�ضات االإ�ضالمية، ط1، )199).

اأ. املقالت:
العاملي  )املوؤمتر  وبعدها،  الهجرة  قبل  املدينة  جمتمع  العمري،  �ضياء  اأكرم   -
االأن�ضاري  اهلل  عبد  مراجعة:  1400ه)  الدوحة،  النبوية:  لل�ضنة  الثالث 

)بريوت: من�ضورات املكتبة الع�ضرية).
الذات  جتاه  وتطبيقاته  االإيجابي  التفكري  اأ�ض�س  الرقيب،  �ضالح  بن  �ضعيد   -
التحديات  املجتمع:  تنمية  حول  الدويل  املوؤمتر  )من�ضورات:  واملجتمع 

واالآفاق، كوالملبور- ماليزيا، 008)).
اإىل  وحاجتها  االإن�ضانية  وم�ضتقبل  االإ�ضالم  �ضليمان،  اأبو  اأحمد  احلميد  عبد   -
ال�ضوابط الدقيقة من الكتاب و�ضحيح ال�ضنة، )املوؤمتر العاملي الثالث لل�ضنة 
النبوية: الدوحة، 1400ه)، مراجعة: عبد اهلل االأن�ضاري )بريوت: من�ضورات 

املكتبة الع�ضرية).



التدبري الوقائي يف ال�سنة النبوية
نحو منهج منا�سب لفهم الأحاديث الواردة

 يف مو�سوع الفنت

د.حممد الب�صري نا�صريي
موؤ�س�سة دار احلديث احل�سنية

الرباط/اململكة املغربية
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P

مقدمة

�شهواته  عواقب  من  واأنقذه  بوحيه،  الإن�شان  جهل  اأزاح  الذي  هلل  احلمد 
واآله  للعاملني  رحمة  املبعوث  على  وال�شالم  وال�شالة  اأنبيائه،  بتحذير  واأهوائه 

و�شحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين. وبعد،
فاإن التدبري الوقائي يف ال�شنة النبوية مق�شد اأ�شيل، وهو من اأعظم املداخل 
لفهم كثري من ال�شنن فهما يحقق مقا�شد ر�شالت اهلل ويوؤكدها، ويحت�شن روحها 
ال�شامنة ل�شتمرارها، مبا يهدي اإليه ويلهم من التدابري والت�شريعات والنظم اجلديرة 

بجعلها من اأولويات البحث.
مطلقة عن  ربانية  بقيم  عاملي  نظام  اإن�شاء  مقا�شدها  اأهم  من  الإ�شالم  فر�شالة 
  الزمان واملكان، ي�شود فيه الأمن والعدل وينفى عنه الفقر واجلهل، عمل النبي
مبقت�شياتها فاأخرج اأمة اأعيت احليل اأ�شحابها اأن يخرجوا مثلها: علما واأمنا وعدل 
تلبي  الر�شالة  فهذه  وقيمها؛  الر�شالة  هذه  مبادئ  واقعية  بذلك  موؤكدا  ورخاء، 

حاجات الأفراد وترقيهم، وتهتم بطبيعة الجتماع وما يقت�شيه. 
تنزيل   يف  نبيه  اتبعه  الذي  للمنهج  تعاىل حفظه  بالغ حكمة اهلل  واإن من 
مقت�شيات ر�شالته، واعتباره جزءا منها، ل ينفك عنها اأبدا؛ اإمعانا يف اإقامة دواعي 
تدبره والتفكر فيه، واإم�شاء للحجج ال�شاطعة على اخللق، وهذا املنهج يف التطبيق 

هو ال�شنة النبوية الطاهرة.
اأولو  ين�شده  الذي  الإن�شاين  املجتمع  بناء  املكانة يف  بهذه  ال�شنة  كانت  فاإذا 
احللم والنهى، فاإن تدبرها وا�شتخال�ص القوانني و�شروط النجاح وعوائقه وطرق 
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جتاوزها، واجب �شرعي، و�شرورة علمية.
ولقد قادين التدبر يف ال�شنة انطالقا من كونها منهجا لتطبيق ر�شالت القراآن 
دللت  عنده  تلتقي  الذي  الذكر،  ال�شالف  الوقائي  املق�شد  على  الوقوف  اإىل 
طائفة من ال�شنن وردت يف �شورة اخلرب، كاأحاديث الفنت واملالحم، زال يل به 
ما ي�شكل من دللتها الظاهرة عندما اأ�شتح�شر مقا�شد القراآن القطعية، اأو الوقائع 
التاريخية، اأو الواقع امل�شاهد، فقد ات�شح يل اأنها خرجت خمرج التدابري الوقائية، 
ا�شت�شرافا للم�شتقبل، وفتح يف زعمي مدخال عظيما ميكن من خالله اإغناء الفكرين 
الإ�شالمي والإن�شاين مبا يحررهما من القيود ال�شلبية، ويرقيهما على هدى من اهلل. 
الذي  الوقائي  املق�شد  هذا  مفهوم  اهلل  بحول  البحث  هذا  يف  �شاأعر�ص  و 
جعلت له عنوان "التدبري الوقائي يف ال�شنة"، وخ�شائ�شه، ومنهج فقهه، ومناذج 

تطبيقية له، يف ثالثة مباحث. 
املبحث الأول: مفهوم التدبري الوقائي يف ال�سنة: خ�سائ�سه وتاأ�سيله

املطلب الأول: مفهوم التدبري الوقائي.
اأول: لغة: 

التدبري: قال ابن فار�ص يف املقايي�ص: »الدال والباء والراء. اأ�شل هذا الباب  اأ-  
يء وَخْلُفه خالُف ُقُبِله«. والتدبري: »اأْن  اأنَّ ُجّله يف قيا�ٍص واحد، وهو اآِخر ال�شَّ
يُدبِّر الإن�شاُن اأمَره، وذلك اأنَّه يَنُظر اإىل ما ت�شري عاقبُته واآخُره، وهو ُدبُره«))). 
ويف خمتار ال�شحاح: »والتدبري يف الأمر: النظر اإىل ما توؤول اإليه عاقبته«))). 
املقايي�ص: »الواو والقاف والياء: كلمٌة واحدة  فار�ص يف  ابن  قال  ب- الوقائي: 

معجم مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص مادة )د ب ر) ج) / �ص4)3.  -(
خمتار ال�شحاح، الرازي مادة )د ب ر) �ص)0).  -(
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ويف  يء«))).  ال�شَّ يقي  ما  والِوقاية:  بغريه.  �شيٍء  عن  �شيٍء  َدْفِع  على  تدلُّ 
خمتار ال�شحاح: »وقاه اهلل وقاية بالك�شر، اأي حفظه«))).

اإىل  النظر  هو  لغة  الوقائي«  »التدبري  معنى  اأن  املعاين  هذه  من  ون�شتخل�ص 
عواقب الأمور من اأجل اتخاذ ما يحفظ من املكاره، فالتدبري يطلق على الأ�شلوب 
العاقبة  على  ويطلق  النتائج،  اأح�شن  اإىل  للو�شول  الأمور  اإدارة  تقع  به  الذي 
املت�شورة ذاتها، ويطلق على القرار املنا�شب بعد ت�شور العواقب للح�شول على 
عليه  تدل  ما  ينطبقان على  الأخريان  الإطالقان  يكره، وهذان  ما  ير�شي ودرء  ما 
طائفة من الأخبار النبوية على ما �شرنى. وقد ارتبط التدبري يف ال�شتعمال بهذا 

املعنى قال اجلرجاين: »التدبري النظر يف العواقب مبعرفة اخلري«)3).
ثانيا: ا�سطالحا:

للتدبري  حمدد  مفهوم  على  تتبعي،  حدود  يف  الرتاث،  كتب  يف  اأعرث  مل 
الوقائي، واإن كانت معانيه متداولة بوجه من الوجوه لأ�شباب، اأهمها:

اأول: غياب فن التنظري للق�شايا امل�شتقبلية، اإل يف النادر، كما �شنع اجلويني   -
رحمه اهلل يف كتابه »غياث الأمم يف التياث الظلم«.

والتدبر  النظر  هذا  ملثل  الواقعية  وامل�شاهد  العلمية  الدواعي  ندرة  ثانيا:   -
الدين  اأهله  الزمان الأول يغلب على  يف كثري من جوانب احلياة؛ فقد كان 
والورع والأمانة فلم تفتح مثل هذه املو�شوعات للبحث، فبقيت مو�شوعات 
جزئية يقع تناولها بني احلني والآخر يف ر�شائل واأجزاء، كبع�ص ر�شائل ابن 

اأبي الدنيا، فلم حتظ بالتطوير والجتهاد. 

معجم مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص مادة )و ق ي) )6 / )3)).  -(
خمتار ال�شحاح، الرازي، مادة )و ق ي) �ص344.  -(

التعريفات، اجلرجاين ج) / �ص76.  -3
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ثالثا: طغيان الهتمام بالت�شريع العام واإحكام مداركه، وفروعه؛ لأنهم كانوا   -
يعتربون الأخذ بال�شرائع العامة اأهم و�شيلة لتقاء املكاره، واملحاذير، فاجتهت 

العناية اإىل اإحكام طرق حت�شيل هذه املعرفة خا�شة. 
رابعا: ارتباط التدبري الوقائي باملعنى املق�شود هنا، كما �شياأتي حتريره، بال�شنن   -
النبوية، وال�شنن مل يقع جمعها والإحاطة بها جملة اإل مع نهاية القرن الثالث 
تقريبا، ولذلك ف�شروح احلديث باملعنى املنهجي اخلا�ص تاأخرت يف الظهور 
ل  بالتبع  املو�شوع  هذا  تناول  وقع  ذلك  ومع  الهجري.  الرابع  القرن  اإىل 

بالأ�شالة، فجاءت املعاين متفرقة ل يحكمها ناظم وا�شح))).
وملا ا�شتقر عند دار�شي القانون اأن فكرة التدبري الوقائي هي وليدة املدر�شة 
التنظيم  الأ�شا�شية عن  القواعد  راأت عجز  التي  ع�شر  الثامن  القرن  الو�شعية يف 
املطلوب، فاهتدت اإىل هذا النوع من التدابري، اعتقدوا خلو الت�شريع الإ�شالمي 
من هذا التدبري الذي يعك�ص اهتمام امل�شرع بالتخطيط للم�شتقبل، وتنظيم العمل، 
والت�شريعي  الفكر  يف  وتطبيقاتها  الفكرة  تاريخ  يتناولوا  فلم  املعوقات،  وتوقع 

الإ�شالميني.
ثم جاء الباحث الدكتور اأحمد �شالح، وخ�ص املو�شوع باأطروحة دكتوراه 
)درا�شة  الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  اجلرمية  من  للحماية  الوقائية  التدابري  بعنوان: 
مقارنة)، فخل�ص اإىل اأن ال�شريعة �شرعت اأ�شال وهي حتمل املعنى الوقائي. ويف 
واأحكام  و�شائل  »جمموعة  فقال:  الوقائي  للتدبري  تعريفا  قدم  اجلنائي  املو�شوع 

تخاطب كافة اأفراد املجتمع وفئاته لتحميهم من الوقوع يف اجلرمية ابتداء«.
لن  واإمنا وقفت على خامتته، ف�شوف  بكامله،  الكتاب  اأطلع على  ولأنني مل 

فتح الباري، ابن حجر، ج3) ال�شفحتان 4و49 حيث اأ�شار مثال اإىل اأن الأمانة ترفع ب�شبب من املكلف   -(
وهو خمالطة اأهل اخليانة، وعليه فالبد من البتعاد عنهم حتى ل حت�شل هذه الرذيلة.
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اأ�شتطرد يف مناق�شة التعريف، لكنني اأوؤكد ق�شوره عن الدللة على املفهوم الذي 
اأق�شده.

والتعريف املختار الذي اأراه يدل على مفهوم »التدبري الوقائي يف ال�شنة«، 
بعدما ا�شتخل�شت خ�شائ�شه واأهدافه، هو: »ما ي�شاف اإىل النبي  من العالمات 
املب�شرات،  اأو  اأ�شبابها،  اأو  مظاهرها،  اأو  وقوعها،  اأو  الفنت  مقدمات  على  الدالة 
من  هو  مما  وتربية؛  واإعدادا  وت�شريعا  وتنظيما  عمال  به  العناية  يجب  مبا  اإخبارا 
واجبات العلماء واحلكام، والأفراد كل فيما يخ�شه، وقاية من املكروه وحت�شيال 

للمرغوب«. 
تعرت�ص  ومكاره،  حماذير  من  النبوية  ال�شنة  ت�شمنته  »ما  القول:  وميكن 
اأو يف طريق الثبات وال�شتمرار مما يجب  اأطوار الإن�شاء  احل�شارة الإ�شالمية يف 
املعوقات  توقع  اليوم  التخطيط  فن  ويقابله يف  اإىل خماطره«،  والنتباه  اتقاوؤه، 
وقاية للمخطط من الف�شل، اأو املب�شرات التي يجب الإعداد لها. و هو اأمر مرتبط 
والتطلعات  لإدارتها،  والتخطيط  الأزمات  توقع  جانب  يف  امل�شتقبلي  بالتخطيط 

والإعداد لها.
املطلب الثاين: خ�سائ�ص التدبري الوقائي يف ال�سنة النبوية.

انطالقا من التعريف الآنف الذكر، ميكن ا�شتخال�ص اخل�شائ�ص املميزة ملفهوم 
التدبري الوقائي يف ال�شنة النبوية:

اخلا�سية الأوىل: كونه تدبريًا نبويا: فقولنا: »ما ي�شاف اإىل النبي « يت�شمن ما 
قاله  وحيا عن عالم الغيوب، وما اأخرب به اعتبارا بحال الأمم ال�شابقة، ومراعاة 
لطبيعة الإن�شان والجتماع. فما كان وحيا فال خالف يف وقوعه اإذا توفرت �شروطه 
تنادي  ال�شرعية والعقلية  الدلئل  فاإن  قبيل العتبار  وانتفت موانعه، وما كان من 
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باإحلاقه من حيث الوقوع ب�شابقه، لأنه ل يقول: اإل عن علم. وهنا تكمن اأهمية هذه 
التدابري، فهي بعيدة عن الظنون وال�شتباه.

اقت�شت  القراآن  فر�شالت  التدبري:  من  النوع  هذا  اإىل  الداعي  يخفى  ول 
حكمة اهلل تعاىل اأن تكون اآخر الر�شالت وخامتتهن، ومقا�شدها مطلقة يف الزمان 
واملكان، ول تكفي خربة حامليها وجتربتهم ملواجهة التحديات؛ لأن حماذير كثرية 
ي�شعب الهتداء اإليها وبع�شها يقع التالعب بها، اإما عمدا اأو خطاأ، وبع�شها يكتم 

وهي مما يجب اأن يعمم. 
فقولنا:  واملالحم:  بالفنت  ال�سنة  يف  الوقائي  التدبري  ارتباط  الثانية:  اخلا�سية 
اأو  اأ�شبابها،  اأو  مظاهرها،  اأو  وقوعها،  اأو  الفنت  مقدمات  على  الدالة  »العالمات 
اأ�شالة،  الت�شريع  التي خرجت خمرج  الأحاديث  �شائر  به  قيد تخرج  املب�شرات« 
فينح�شر الكالم فيما خرج خمرج اخلرب مما له �شلة بالفنت اأو املالحم اأو ما يلحق 

بهما من الأخبار، مثل اأو�شاف املراأة.
يف  بامللحمة  عالقتها  وما  الفتنة  مفهوم  ما  منهما:  الأول  �شوؤالن:  يثار  وهنا 
ال�شنة؟. واجلواب: ل ينف�شل مفهوم الفتنة يف ال�شنة عن مفهومها يف القراآن وقد 
عرفه الطاهر بن عا�شور يف تف�شريه بقوله: »الفتنة لفظ يجمع معنى مرج وا�شطراب 
اأحوال اأحد وت�شتت باله باخلوف واخلطر على الأنف�ص والأموال على غري عدل ول 
نظام وقد تخ�ص وتعم بح�شب ما ت�شاف اإليه، اأو بح�شب املقام، يقال: فتنة املال 
وفتنة الدين«))). وهو يف هذا التعريف ل يتعار�ص مع من جعل الفتنة يف القراآن 
الكرمي ت�شمل املعاين الأربعة التي منها الختبار، لأن املكلف عند الختبار يقع له 

بع�ص ما ذكر يف التعريف، ثم قد تكون عاقبته اإىل خري وقد تكون اإىل �شر.

التحرير والتنوير، الطاهر بن عا�شور، )/463.  -(
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وبتتبع ن�شو�ص ال�شنة وجدت مفهوم الفتنة يت�شمن املعاين التالية:
�شيع  اإىل  اأمرهم  ي�شري  عندما  امل�شلمني،  طوائف  بني  واخل�شومات  الوقائع   -

متحاربة.
التنازع حول الإمارة والإمامة واخلالفة.  -

تعطيل �شرع اهلل وعدم الحتكام اإليه.  -
الظلم الذي يقع من احلكام، اأو ب�شبب تق�شريهم.  -

اجلهر باملعا�شي وف�شوها.  -
الإكراه على العقائد الباطلة، وم�شبباتها.  -

اختالف اأحوال النا�ص عما عهده ال�شحابة زمن النبوة.  -
الختالف يف احلياة الزوجية وتبعات م�شوؤولية الرتبية.  -

الختالفات اليومية بني النا�ص.  -
ت�شلط اأعداء الإ�شالم من الأمم الأخرى على اأمة الإ�شالم، اأو الدخول معهم   -

يف الختالف. 
وهنا تت�شل الفنت باملالحم. ففي ال�شنة وردت اأخبار عن مالحم مع اأمم اأخرى، 
وعندها تكون فتنة وا�شطراب وحاجة اإىل قوانني خا�شة، واإن كان ماآل بع�ص هذه 

املالحم اإىل الن�شر، مثل ما ذكر عن الرتك حيث فتحت الق�شطنطينية.
الدينية  واجلماعية،  الفردية  احلياة:  مناحي  لكل  �شامل  املفهوم  فاإن  وبهذا 

والدنيوية. 
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وال�شوؤال الثاين: ملاذا ارتبط التدبري الوقائي يف ال�شنة بحال الفنت واملالحم؟
ال�شرع  التزام  على  اهلل  من  جزاء  هي  الأمم  حال  ا�شتقامة  اإن  واجلواب: 
اأ�شل  وهما  والعدوان  الطغيان  تولد  بالنعم  خلقه  ابتالء  يف  اهلل  وعادة  والعدل. 
الفنت؛ وهي حالة ناجتة عن الغفلة عن �شبب ال�شتقامة الأوىل. وملا كان ق�شاء اهلل 
تعاىل اأن ت�شتمر �شهادة اأمة الإ�شالم، فاإنه اأتى على ل�شان نبيه مبا ينبه من الغفلة حتى 

ل ت�شتفحل الفنت، ومبا يعيد الأمور اإىل ن�شابها. 
من  فالبد  وعليه  عامة.  عاملية  ر�شالة  الإ�شالم  ر�شالة  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
�شنة  عليه وجود ظروف  يرتتب  مما  الر�شالة،  لن�شر هذه  الأخرى  بالأمم  الحتكاك 

التدافع، التي ينجم عنها عدم ال�شتقرار، وهو �شورة من �شور الفنت. 
اخلا�سية الثالثة: ر�سد العالمات واملظاهر الدالة على بداية الفتنة اأو وقوعها، 
اأو اأ�سبابها: ويق�شد بها ما جاء يف هذه الأحاديث من املظاهر والأحداث على 
اأنها فنت اأو مقدمات لفنت، اأو اأ�شباب لها. وفائدة هذه اخلا�شية اأنه ملا اأ�شبح للفتنة 
  نبيه  ل�شان  تعاىل على  اهلل  تكفل  فقد  �شرعي؛  �شرعي، ولالأمن مفهوم  مفهوم 
اأهواء  تقدير  عن  فاأبعدها  واأ�شبابها،  ومظاهرها،  الفتنة  عالمات  على  بالتن�شي�ص 
املكلفني، و�شيق نظرتهم، وتزاحم م�شاحلهم اخلا�شة. ل �شيما اأن بع�ص القرارات 
يف حال الفتنة باملفهوم ال�شرعي ل توافق اأهواء العامة التي بيدها قوة العدد، اأو ل 

توافق اأهواء احلاكم الذي بيده قوة العدة.
والأمر الآخر اأن احلكم الذي ي�شتمد قوته من الدين يحتاج اإىل �شبط اأكرث 
دفعا لنتحال املبطلني واأهل الأهواء. فت�سري املوؤ�سرات واملظاهر والأ�سباب مبثابة 

ال�سروط التي تقت�سي العمل باأحكام حالة الفتنة ومواقفها.
وقولنا »اأو اأ�شبابها« يق�شد به ما دلت عليه هذه الأحاديث من اأ�شباب الفنت 
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اأهل الفواح�ص  اأو عدم احلزم يف منع  كرتك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
جتنبه  يجب  مما  الزوجني،  اأحد  يف  مكروهة  طباع  وجود  اأو  بها،  يجاهروا  حتى 
درءا للفتنة، اأو ال�شتعداد له لعدم اإمكان ال�شتغناء كما يف احلياة الزوجية، اأو 
ذكر �شفات يف �شياق التحذير اأو الذم كو�شف من يكون هالك الأمة على يديه 
نظام  على  وال�شيا�شة  التدبري  ف�شاد  خطر  على  للدللة  »الأغيلمة«  بـ  احلكام  من 
عن  بعيدا  مو�شوعي  و�شع  يف  الرئا�شة  موؤ�ش�شة  جعل  �شرورة  وبالتايل  احلكم، 

ذاتية احلاكم. 
اإىل �سيا�سة  اإىل الق�سايا ذات الأثر العام التي حتتاج  اإر�ساده  اخلا�سية الرابعة: 
والأ�شباب  واملظاهر  العالمات  فهذه  والو�سائل:  الأو�ساع  بتطور  تتطور  حمكمة 
العلماء  من  ال�شيا�شية  القيادة  بها  تعنى  اأن  يجب  التي  الق�شايا  هي  واملب�شرات 
تقع،  ت�شريعا، وتنظيما، و�شبطا، وتربية وتنفيذا؛ لكي ل  واحلكام، عناية خا�شة: 
فاإن وقعت كبع�ص الطباع الب�شرية غري املرغوبة و�شعت لها الربامج املنا�شبة للحد 
اأن تبقى الأمة تنتظر وقوعها  اأثرها، كما يجب الإعداد لتحقيق املب�شرات. ل  من 
لت�شتدل على �شدق النبوة؛ بينما هي دليل تنكب عن منهج النبوة. وجتدر الإ�شارة 
اإىل اأن هذه الق�شايا قد ل توؤخذ من ظواهر الن�شو�ص ولكن هي معان لزمة اأو 

مت�شمنة كما �شياأتي تو�شيحها يف ال�شق التطبيقي. 
اخلا�سية اخلام�سة: بيان واجبات العلماء واحلكام والأفراد: فقولنا: »مما هو 
من واجبات العلماء واحلكام، والأفراد كل فيما يخ�سه«: يق�شد به ما ت�شمنته 
هذه الأحاديث من الأحكام املتعلقة بالعلماء مما يجب عليهم فعله، وما يجب عليهم 
تركه، �شواء اأكان ذلك ديانة، كالقيام بواجب التغيري بالل�شان، اأو اعتزال الفتنة، 
اأي: هجر املت�شبب يف الفتنة وعدم موالته. اأو حتت �شلطة الق�شاء. وكالقيام مبا 
يجب عليهم من الجتهاد يف التنظيم والت�شريع، وما ذكرناه يف اخلا�شية الرابعة.
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من  قرابتهم  كاإبعاد  فعله  عليهم  يجب  مما  باحلكام  املتعلقة  الأحكام  وكذلك 
اجلبايات. اأو كاإبعاد املبايع الثاين من احلكام، ولو مبقاتلته مامل يكن ذلك مذكيا لنار 
الفتنة اإذا ح�شلت �شرعية الأول مبا تثبت به �شرعية احلاكم، اأو التنازل كما ح�شل 

مع احل�شن بن علي ر�شي اهلل عنهما.
وكذلك الأحكام املتعلقة بالأفراد مما يكون التزامه ديانة، اأو حتت �شلطة الق�شاء 
اأو الإدارة كال�شرطة. فقد ت�شمن هذا النوع من ال�شنن تدابري خا�شة بالأفراد تزيد 
املرجعيات  �شلطة  اإىل  الراجعة  كالإجراءات  الو�شعية،  القوانني  ت�شمنته  ما  على 

الجتماعية كالعلماء. 
ويعترب ما ت�شمنه التدبري الوقائي يف ال�شنة من �شلطة اأدبية للعلماء وقادة الراأي 

والفكر خا�شية مميزة عما لدى اأرباب القوانني الو�شعية.
فكل  واجلماعية،  الفردية  احلياة  جوانب  من  جانب  كل  يعم  املعنى  فهذا 
ماأمورات ال�شرع الأ�شلية والتبعية ذكر النبي  جلن�شها ما يحفظها من الختالل 
وما يدل على الإخالل بها، اأو يكون �شببا يف ذلك، وما تتحقق به من جديد؛ اإذ 

كان قوام الدنيا ل يتحقق اإل بالدين، و�شالمة الدين لبد لها من اأمن الدنيا. 
املطلب الثالث: تاأ�سيل مفهوم »التدبري الوقائي يف ال�سنة«.

من  الوقاية  ثقافة  ير�شخ  و�شيق  ممتع  التحذير  يف  باأ�شلوب  القراآن  جاء  لقد 
الأفعال الفا�شدة، وال�شيا�شات الظاملة، هذا الأ�شلوب هو الإخبار عن الأمم الغابرة 
َعاَداِت  »َوِمْن  عا�شور:  ابن  قال  الوقائي«،  »التذكري  بـ  ت�شميته  وميكن  والأفراد، 
ا ِبَتْخِويِف امْلُ�ْشِلِمنَي، ليكّره  ْغاَلًظا َعَلْيِهْم، َوتَْعِري�شً اِر اإِ ْحَواَل اْلُكفَّ اْلُقْراآِن اأَْن يَْذُكَر اأَ
اإيَّاُهم لأحوال اأَْهِل اْلُكْفِر. َوَقْد َقاَل اْبُن َعبَّا�ٍص: ُكلُّ َما َجاَء يِف اْلُقْراآِن ِمْن َذمِّ اأَْحَواِل 
ينا�شب  وهذا  اْلإِ�ْشاَلِم«)))،  يِف  ِمْثِلِه  ِمْن  امْلُ�ْشِلِمنَي  ِذيُر  حَتْ ا  اأَْي�شً ِمْنُه  َفُمَراٌد  اِر  اْلُكفَّ

التحرير والتنوير، ابن عا�شور ج3 / �ص)8.  -(



649

و�شع القراآن الذي جاء لعر�ص الكليات، دون اخلو�ص يف تفا�شيل امل�شتقبل، ومن 
اأي النظر اإىل العواقب، فكان هذا  بالتدبري الوقائي  احلكمة الربانية جاءت ال�شنة 
الكمال واجلمال يف ر�شالة الإ�شالم، فالقراآن وظف وقائع املا�شي، وال�شنة وظفت 
وقائع امل�شتقبل، واإذا كان التذكري الوقائي مقررا يف القراآن فاإن التدبري الوقائي يف 
ال�شنة يحتاج اإىل تاأ�شيل مفهومه ال�شابق. ويتوقف تاأ�شيل هذا املفهوم على اأمرين: 

الأول منهما: اأ�شل اعتبار ما ت�شمنته هذه الأحاديث اأنه تدابري وقائية.
والثاين منهما: اأ�شل اختيار اأحاديث الفنت واملالحم واأ�شراط ال�شاعة م�شدرا 

للتدبري الوقائي دون �شواها من الأحاديث و�شنذكره يف املبحث الثاين. 
الأحاديث  هذه  ت�شمنته  ما  اعتبار  اأ�شل  اأما  الوقاية:  مفهوم  اعتبار  اأ�سل  اأ ـ  
الفنت وهو  البخاري كتاب  به  افتتح  ما  فهو  تدبري وقائي:  فقه عبارة عن  من 

چۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئچ  قوله: باب قول اهلل تعاىل: 
من  ويرتكب  الفنت)))،  من  اأمته  يحذر    النبي  كان  وما   ،((5 )الأنفال: 
الفنت  الوقاية، واأن  اأجل  اإمنا كان من  التحذير  اأن  الفنت،  الآية والتحذير من 
املذكورة اإمنا خرجت خمرج التنبيه والتحذير واأخذ الحتياط حتى ل تقع، 
الإخبار  لأجل  ولي�ص  لقامو�شها،  املكونة  للمفردات  والتمييز  ال�شبط  وكذا 

وال�شتدلل على �شدق النبوة.
وقد اأخذنا هذا املفهوم اأي�شا من ذات جن�ص هذه الأحاديث، ومن ذلك: قول 
َتُه َعَلى َخرْيِ َما يَْعَلُمُه  ا َعَلْيِه اأَْن يَُدلَّ اأُمَّ ر�شول اهلل : »اإِنَُّه مَلْ يَُكْن نَِبيٌّ َقْبِلي اإِلَّ َكاَن َحقًّ
يُب  ِلَها َو�َشيُ�شِ َتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفيَُتَها يِف اأَوَّ لَُهْم َويُْنِذَرُهْم �َشرَّ َما يَْعَلُمُه لَُهْم َواإِنَّ اأُمَّ
يُء اْلِفْتَنُة َفيقول:  ا َوجَتِ َها بَْع�شً قُِّق بَْع�شُ ِفْتَنٌة َفرُيَ يُء  اآِخَرَها باََلٌء َواأُُموٌر تُْنِكُرونََها َوجَتِ
يُء اْلِفْتَنُة َفيقول: امْلُوؤِْمُن َهِذِه َهِذِه َفَمْن اأََحبَّ  ُف َوجَتِ امْلُوؤِْمُن َهِذِه ُمْهِلَكِتي ُثمَّ تَْنَك�شِ

�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر ج3)/�ص3.  -(
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ِ َواْليَْوِم اْلآِخِر َوْليَاأِْت  َة َفْلَتاأِْتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو يُوؤِْمُن ِباهللَّ نَّ اأَْن يَُزْحَزَح َعِن النَّاِر َويُْدَخَل اجْلَ
ْفَقَة يَِدِه َوثََمَرَة َقْلِبِه  اإِىَل النَّا�ِص الَِّذي يُِحبُّ اأَْن يُوؤْتَى اإِلَْيِه َوَمْن بَايََع اإَِماًما َفاأَْعَطاُه �شَ

ِربُوا ُعُنَق اْلآَخِر«))). َفْليُِطْعُه اإِِن ا�ْشَتَطاَع َفاإِْن َجاَء اآَخُر يَُناِزُعُه َفا�شْ
َتُه َعَلى َخرْيِ  ا َعَلْيِه اأَْن يَُدلَّ اأُمَّ وحمل ال�شاهد من هذا احلديث هو قوله: »َحقًّ
َما يَْعَلُمُه لَُهْم َويُْنِذَرُهْم �َشرَّ َما يَْعَلُمُه لَُهْم«، ووجه الدللة منه، هو اأن علمه بال�شر 
وتوقعه له، مع خوفه عليهم من الوقوع فيه، دعاه اإىل بيانه وقاية لهم اأن يقعوا فيه. 
فهذا احلديث دليل على وجود هذا املق�شد الوقائي، وهو يدل على اأن حال 
اأن يدلوهم على طريق اخلري ويحذروهم من �شبل  اأقوامهم هو  الأنبياء كلهم مع 
ال�شر، واإمنا التحذير من ال�شر وقاية لهم حتى ل يقعوا فيه، اأو يدركهم؛ وقد قال 
حذيفة ر�شي اهلل عنه اأنه كان ي�شاأل النبي عن ال�شر خمافة اأن يدركه. وقال ال�شاعر:
َعَرفُت ال�َشــــرَّ ل ِلل�َشـــــر لَِكن ِلَتَوّقيهِ  َوَمن مَل يَعِرِف ال�َشرَّ ِمَن اخَلرِي يََقع فيِه))).

اأ�سل اعتبار ال�سمول: واأما اأ�شل �شمولية هذا املق�شد فهو: الواجبات الثالثة  ب ـ  
اإىل  اإ�شارة  التنبيه عليها يف هذا احلديث، فالقت�شار على ذكرها  التي وقع 
اأنها اأ�شول الفنت اإذا وقع الإخالل بها، فهي اإما فتنة املرء يف نف�شه، اأو فتنة 

العامة، اأو فتنة احلكم وال�شيا�شة، وهذا من جوامع الكلم.
كما دل احلديث على اأق�شام الواجبات التي على الإن�شان اأداوؤها ولو ف�شد 
الفنت  وتنك�شف  الهالك،  املجتمع من  يحفظ  الواجبات  تلك  برتاكم  لأنه  الزمان؛ 
ح�شب ال�شياق. فمن هذه الواجبات ما يتعلق بخ�شو�ص نف�ص املرء، وهو قوله: 
»فلتاأته منيته وهو يوؤمن ...« ومنها ما يتعلق بحقوق النا�ص واملجتمع وهو قوله: 
ِل، ح843)،  وَّ ِل َفاْلأَ َلَفاِء اْلأَوَّ �شحيح م�شلم ب�شرح النووي، كتاب الإمارة بَاب ُوُجوِب اْلَوَفاِء ِبَبْيَعِة اخْلُ  -(

ج))/ �ص474.
هو اأبو فرا�ص احلمداين، انظر كتاب احلما�شة املغربية، اجلراوي نقال عن املو�شوعة ال�شعرية الإلكرتونية،   -(

الن�شخة الثالثة.
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»ولياأت اإىل النا�ص ...« ومنها ما يتعلق بحق العامة وهم احلكام وهو قوله: »ومن 
بايع...«.

وللمنهج الوقائي النبوي مقا�شد اأخرى، منها: اإعداد املكلفني نف�شيا للتعامل 
مع بع�ص الطبائع وال�شجايا التي ل ينفك عنها الإن�شان؛ ومما يظهر فيه هذا الأمر 
َي ِمْنَها  جليا قول النبي عليه ال�شالم: »َل يَْفَرْك ُموؤِْمٌن ُموؤِْمَنًة اإِْن َكِرَه ِمْنَها ُخُلًقا َر�شِ

اآَخَر«))).
-اأو  فاملراأة  الب�شرية،  النف�ص  يف  ربانية  و�شنة  نف�شي  قانون  احلديث  وهذا 
الرجل- اإذا كان طبعها حادا وهي �شديدة، فكما ير�شيك حزمها يف امل�شوؤولية، 
واأخذها الأمور بقوة، يجب اأن ت�شرب على �شدتها وحدتها يف الع�شرة، واللني-
عدم  على  فلت�شربي  ع�شرته،  وح�شن  جانبه  لني  يف  يعجبك  الياء-كما  بت�شديد 

حزمه يف اأموره وم�شوؤولياته.
الطباع  ترو�ص  ال�شرامة، لكن  بهذه  تعمل  اأن  لها  اهلل  فال�شفات اخللقية قدر 
وال�شجايا، على اأف�شل الأخالق لتعمل وفق ال�شرع. فاإذا زرعت خ�شلة احلب، 
اطردت يف كل احلياة. واإذا زرع التمرد، ف�شيطال كل �شيء، فيما ير�شيك ويف 

غريه. 
ات�شاع رغبة  ال�شالم، مبا علمه من  النبي عليه  اأن  الدللة من احلديث  ووجه 
اإىل  الزوجني  نبه  الكمال،  بلوغ  عن  الطبع  وق�شور  خلقه،  و�شعف  الإن�شان، 
قطع النظر عن احل�شول على الكمال يف احلياة الزوجية، ولكن يت�شلى املرء عما 
يكره مبا يعجبه. وفيه اأي�شا الهتمام مبا ير�شي من الأخالق بدل الرتكيز على ما ل 
ير�شي؛ وهذا منه عليه ال�شالم حماية لالأ�شرة ولقادتها من ال�شياع يف البحث عن 

امل�شتحيل، وتعطيل وظيفة حفظ الدين والن�شل املنوطة بها. 
�شحيح م�شلم مع �شرح النووي، كتاب الر�شاع باب الو�شية بالن�شاء ح 469) ج))/�ص))3.  -(
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 وبهذا املنهج يف�شر ما ورد من اأو�شاف للذكور اأو الإناث يف ال�شنة، فاإن كل 
ذلك اإمنا جاء على �شبيل التعريف بهذا الإن�شان اإعدادا لالأطراف للتعاي�ص ال�شليم، 

فهو منهج وقائي �شامل.
»ومن  احل�ساري:  ال�سقوط  وعلل  الفنت،  ظهور  عالمات  اعتبار  اأ�سل  ـ  ج 
ال�شحابة  واعتربها  بالواجبات،  الإخالل  بعالمات  جاءت  التي  الأحاديث 
ُحَمْيِد  َعْن  البخاري  اأخرجه  ما  الإ�شالح  اإىل  مما دعاهم  التق�شري  دليال على 
َفَتَناَوَل  امْلِْنرَبِ  َعَلى  َعاَم َحجَّ  �ُشْفيَاَن  اأَِبي  ْبَن  ُمَعاِويََة  �َشِمَع  اأَنَُّه  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن 
ُعَلَماوؤُُكْم؟  اأَْيَن  امْلَِديَنِة  اأَْهَل  يَا  َفَقاَل  َحَر�ِشيٍّ  يََدْي  يِف  َوَكانَْت  �َشَعٍر  ِمْن  ًة  ُق�شَّ
ِحنَي  اإِ�ْشَراِئيَل  بَُنو  َهَلَكْت  َا  اإِمنَّ َويقول:  َهِذِه  ِمْثِل  َعْن  يَْنَهى    النَِّبيَّ  �َشِمْعُت 
اتََّخَذَها ِن�َشاوؤُُهْم«))). وحمل ال�شاهد من احلديث هو قول معاوية ر�شي اهلل 

عنه، يرفعه: »اإمنا هلكت بنو اإ�شرائيل«.
ووجه الدللة اأن معاوية ملا راأى الق�شة علم اأن النا�ص يجهلون حكمها. وملا 
كان تعليم حكمها من م�شوؤولية العلماء، خاطبهم مبا�شرة معلما اإياهم بهذا التق�شري 

وبنتائجه، وهو يح�شهم على القيام بالواجب.
اأو خلل. وت�شمن  اأزمة  تدل على مقدمات  �شلوكية  ت�شمن مظاهر  فاحلديث 

تدبريا وقائيا، وهو التعليم، واإثارة العلماء للقيام بوظيفتهم.
اأن  اإل  ال�سحابة ومن عا�ص يف زمانهم،  داأب  ال�سرائع كان  اأن تعليم  ومع 
الق�سد هنا هو اإعادة النظر يف الأولويات كتديرب وقائي درءا للفنت وال�سقوط 

احل�ساري.
فتبني مما �شبق واجبات كل من العلماء واحلكام اإزاء هذه الفتنة، اأو بالأحرى 
�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر، كتاب اللبا�ص باب الو�شل يف ال�شعر ح 5477، و�شحيح   -(

م�شلم، مع �شرح النووي يف اللبا�ص والزينة، باب حترمي فعل الوا�شلة ح 3968.
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بالقيام  العلماء  واأمر  بدوره،  عنه  اهلل  ر�شي  معاوية  من  كل  فقام  عالماتها؛  اإزاء 
بدورهم وحثهم على الرتكيز على هذه امل�شاألة بعينها كاإجراء وقائي بو�شع هذا 
اجلن�ص من املعرفة �شمن الأولويات، وعليه �شتتغري الأولويات يف التعليم لتحقيق 

اأغرا�ص الر�شالة.
عمل ال�سحابة مبفهوم التدبري الوقائي: اأدرك ال�شحابة -ر�شي اهلل عنهم-  د ـ  
هذا املق�شد الوقائي من حر�ص الأنبياء على بيان طرق اخلري وال�شر؛ فقد قال 
لُوَن  يَ�ْشاأَ اْليََماِن يقول: »َكاَن النَّا�ُص  ْبَن  اإَنَُّه �َشِمَع ُحَذْيَفَة  اإِْدِري�َص اخْلَْوَليِنُّ  اأَبُو 
اَفَة اأَْن يُْدِرَكِني«))). اأي:  رِّ خَمَ رْيِ َوُكْنُت اأَ�ْشاأَلُُه َعِن ال�شَّ ِ  َعِن اخْلَ َر�ُشوَل اهللَّ
الذي  املنا�شب  واحلكم  يتخذه،  الذي  املنا�شب  املوقف  يدري  ول  يدركه 

يلزمه. 
من  كثري  لدى  مف�شال  وقع  جملة،  هنا  عنه  اهلل  ر�شي  حذيفة  عن  ثبت  وما 
ال�شحابة، بل ولدى امل�شركني. اأما ال�شحابة فاإنهم كانوا ي�شدقون باأن قول النبي 
اآثار   وحي، واأما امل�شركون فاإنهم يقطعون ب�شدق النبي فيما يخرب به. وهذه 

ال�شلف من ال�شحابة الدالة على اعتبار التدبري الوقائي ب�شموليته.
تطبيق مقت�سيات التدبري الوقائي املتعلقة باحلكم: فهذا عبد اهلل بن عامر  1ـ  
وابن �شمرة، لعلمهما مبا قاله النبي عليه ال�شالم يف حق احل�شن، اأ�شارا على 
باأن يعر�ص على احل�شن ر�شي اهلل عنهما  فتنة من�شب اخلالفة،  معاوية زمن 
ُمو�َشى  بُو  اأَ اإِ�ْشَراِئيُل  ثََنا  �ُشْفيَاُن َحدَّ اإىل  ب�شنده  البخاري  اأخرج  ال�شلح. فقد 
َفَكاأَنَّ  َفاأَِعَظُه  ِعي�َشى  َعَلى  اأَْدِخْلِني  َفَقاَل  َمَة  �ُشرْبُ اْبِن  اإِىَل  َوَجاَء  ِباْلُكوَفِة  َولَِقيُتُه 
ثََنا احْلَ�َشُن َقاَل: مَلَّا �َشاَر احْلَ�َشُن ْبُن  َمَة َخاَف َعَلْيِه َفَلْم يَْفَعْل، َقاَل: َحدَّ اْبَن �ُشرْبُ
طرف من حديث اأخرجه البخاري، مع فتح الباري، ابن حجر يف املناقب باب عالمات النبوة ح 3338.   -(
و�شحيح م�شلم، مع �شرح النووي يف الإمارة باب ُوُجوِب ُماَلَزَمِة َجَماَعِة امْلُ�ْشِلِمنَي ِعْنَد ُظُهوِر اْلِفنَتِ 

َماَعِة ح 3434. اَعِة َوُمَفاَرَقِة اجْلَ ِرمِي اخْلُُروِج َعَلى الطَّ َويِف ُكلِّ َحاٍل َوحَتْ
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ي اهللَّ َعْنهَما اإِىَل ُمَعاِويََة ِباْلَكَتاِئِب َقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعا�ِص مِلَُعاِويََة: اأََرى  َعِليٍّ َر�شِ
َفَقاَل:  ِلَذَراِريِّ امْلُ�ْشِلِمنَي؟  َقاَل ُمَعاِويَُة: َمْن  اأُْخَراَها،  تُْدِبَر  َكِتيَبًة َل تَُويلِّ َحتَّى 
ْلَح،  ْحَمِن ْبُن �َشُمَرَة نَْلَقاُه َفَنُقوُل لَُه: ال�شُّ ِ ْبُن َعاِمٍر َوَعْبُد الرَّ اأَنَا، َفَقاَل َعْبُد اهللَّ
َقاَل احْلَ�َشُن: َولََقْد �َشِمْعُت اأَبَا بَْكَرَة َقاَل: بَْيَنا النَِّبيُّ  يَْخُطُب َجاَء احْلَ�َشُن َفَقاَل 

ِلَح ِبِه بنَْيَ ِفئََتنْيِ ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي))). َ اأَْن يُ�شْ النَِّبيُّ  : اْبِني َهَذا �َشيٌِّد َولََعلَّ اهللَّ
وحمل ال�شاهد هو قوله: لعل اهلل اأن ي�شلح به بني فئتني من امل�شلمني، يعني 
متقاتلتني، ففي اخلرب حتذير من فتنة تقع بني امل�شلمني. وفيه خمرج من هذه الفتنة 
اإن وقعت، وهذا املخرج هو احل�شن ابن علي ر�شي اهلل عنهما. وابن عامر وابن 
�شمرة لعلمهما بهذا الأمر، اأ�شارا على معاوية ر�شي اهلل عنهم بال�شلح حيث حتقق 

�شرطه من جهة اخلرب.
عالمات  على  بناء  املتخذة  ال�سيا�سية  والإجراءات  املواقف  عن  العدول  2ـ  
اإىل  ب�شنده  اأحمد  اأخرج الإمام  اأحاديث الفنت: فقد  مكروهة دلت عليها 
نََبَحِت  لَْياًل  َعاِمٍر  بَِني  ِميَاَه  بََلَغْت  َعاِئ�َشُة،  اأَْقَبَلْت  َقاَل: »مَلَّا  اأبي حازم  َقْي�ص بن 
اأَينِّ  اإِلَّ  ِني  اأَُظنُّ َما  َقالَْت:  ْواأَِب،  احْلَ َماُء  َقالُوا:  َهَذا؟  َماٍء  اأَيُّ  َقالَْت:  اْلِكاَلُب، 
ُ َعزَّ  ِلُح اهللَّ َراِجَعٌة، َفَقاَل بَْع�ُص َمْن َكاَن َمَعَها: بَْل تَْقَدِمنَي َفرَيَاِك امْلُ�ْشِلُموَن َفيُ�شْ
ِ  َقاَل لََنا َذاَت يَْوٍم: َكْيَف ِباإِْحَداُكنَّ  َوَجلَّ َذاَت بَْيِنِهْم، َقالَْت: اإِنَّ َر�ُشوَل اهللَّ

ْواأَِب؟«))).  تَْنَبُح َعَلْيَها ِكاَلُب احْلَ
ووجه الدللة منه اأن عائ�شة ر�شي اهلل عنها ملا �شمعت نباح الكالب وعلمت 
اأنها باحلواأب، وهو املكان الذي �شمعت من النبي عليه ال�شالم التحذير منه قررت 
الرجوع وقاية لنف�شها من الوقوع يف املحظور، وما يرتتب عليه، وعلمت حينها 
�شحيح البخاري، مع فتح الباري، ابن حجر، يف الفنت باب َقْوِل النَِّبيِّ  ِلْلَح�َشِن ْبِن َعِليٍّ اإِنَّ اْبِني َهَذا   -(

ِلَح ِبِه بنَْيَ ِفئََتنْيِ ِمْن امْلُ�ْشِلِمنَي ح 6576. َ اأَْن يُ�شْ لَ�َشيٌِّد َولََعلَّ اهللَّ
( حبان)ح)673  ابن  �شحيح  و  �شحيح.  اإ�شناده  الأرنوؤوط:  وقال   ((99/40( اأحمد  الإمام  امل�شند،   -(

ج5)/�ص6)) وقال احلافظ ابن حجر: �شنده على �شرط ال�شحيح فتح الباري 3)/69.
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باأن ما اأقدمت عليه مل تكن موفقة فيه. وهو عني ما وقع، فر�شي اهلل عن اجلميع.
التزام الأفراد مقت�سيات التدبري الوقائي: اأخرج البخاري َعِن احْلَ�َشِن – 3ـ  
عن الأحنف بن قي�ص يف رواية عمر بن �شبة- َقاَل: »َخَرْجُت ِب�ِشاَلِحي لَيَايِلَ 
َرَة اْبِن َعمِّ َر�ُشوِل  ِريُد نُ�شْ اْلِفْتَنِة َفا�ْشَتْقَبَلِني اأَبُو بَْكَرَة، َفَقاَل: اأَْيَن تُِريُد؟ ُقْلُت: اأُ
ِ : اإَِذا تََواَجَه امْلُ�ْشِلَماِن ِب�َشْيَفْيِهَما َفِكاَلُهَما ِمْن  ِ  َ، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ اهللَّ

اِحِبِه«))). اأَْهِل النَّاِر، ِقيَل: َفَهَذا اْلَقاِتُل، َفَما بَاُل امْلَْقُتوِل؟ َقاَل: اإِنَُّه اأََراَد َقْتَل �شَ
ووجه الدللة منه اأن اأبا بكرة منع الأحنف من ن�شرة اإحدى الطائفتني بدليل 
الوعيد الذي ذكره النبي عليه ال�شالم للم�شلمني املتقاتلني، وهو املحذور الذي 
نبه اأمته من الوقوع فيه ملا يرتتب على املنا�شرة من الزيادة من نار الفتنة، واإراقة 

الدماء.
من  الأمة  اأمر  اإليه  يوؤول  ما  توقع    اهلل  ر�شول  اأن  الفهم  هذا  من  وناأخذ 
اختالف، اإما وحيا واإما قيا�شا واعتبارا حلال الأمم، واأتباع الر�شل. فدبر هذا املتوقع 
ي�شدق على  النا�ص، ويردعوا، وهذا احلكم  ينكف  ال�شديد حتى  الرتهيب  بهذا 
حالة الوقوع. اأما ما يوؤخذ من احلديث يف جانب الوقاية فهو اأن و�شف املتقاتلني 
بالإ�شالم ي�شري اإىل خلل اأدى اإىل هذه املواجهة، وهو التبا�ص ال�شواب باخلطاأ اأو 
احلق بالباطل. وو�شول الختالف اإىل حد التقاتل اأمر ل بد من مواجهته بالقواعد 
اأفراد  بني  النقا�ص  لتطور  املتابعة  الدرا�شات  خالل  من  اأ�شبابه  وقطع  والقوانني، 
املجتمع؛ لأن من �شاأن ا�شتمرار اخلالف ال�شديد غالبا اأن يرتتب عليه قتال كما دل 

عليه هذا القانون املاأخوذ من هذا احلديث وغريه.
الواردة يف مو�شوع القتتال عدم  الن�شو�ص  ناأخذ من جمموع  اأن  وميكن 
الواجب  ال�شالح. واأن  بو�شيلة قوة  ال�شيا�شية والت�شريعية  جدوى حل اخلالفات 
�شحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الفنت باب اإذا التقى امل�شلمان ب�شيفيهما ح7083 ج3)/�ص39.  -(
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على الأمة اتخاذ كل التدابري الراقية الواردة يف ال�شنة لتدبري الختالف. اأما قوله 
تعاىل: چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  
ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
التي يجب �شبطها �شبًطا حمكماً،  البغي،  )احلجرات: 9)، فمحمول على حالة 

حتى ل تتخذ ذريعة للفتنة.
يف  الختالف  »ظاهرة  �شميتها:  هامة  ر�شالة  املو�شوع  لهذا  اأفردت  وقد 

املجتمع النبوي: مظاهرها، �شفاتها، طرق تدبريها«. 
اهلل  رحمه  البخاري  قال  ال�سنة:  يف  الثابت  الوقائي  باملنهج  الكفار  عمل  4ـ  
اأنه  بن معاذ  �شعد  بن م�شعود ر�شي اهلل عنه حدث عن  اإىل عبد اهلل  ب�شنده 
قال: »كان �شديقا لأمية بن خلف، وكان اأمية اإذا مر باملدينة نزل على �شعد، 
وكان �شعد اإذا مر مبكة نزل على اأمية. فلما قدم ر�شول اهلل  املدينة انطلق 
�شعد معتمًرا، فنزل على اأمية مبكة، فقال لأمية: انظر يل �شاعة خلوة، لعلي 
اأن اأطوف بالبيت، فخرج به قريبا من ن�شف النهار فلقيهما اأبو جهل، فقال: 
اأبو جهل: األ اأراك  اأبا �شفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا �شعد، فقال له  يا 
تطوف مبكة اآمنا وقد اآويتم ال�شباة وزعمتم اأنكم تن�شرونهم وتعينونهم، اأما 
واهلل لول اأنك مع اأبي �شفوان ما رجعت اإىل اأهلك �شاملاً، فقال له �شعد ورفع 
�شوته عليه: اأما واهلل لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو اأ�شد عليك منه طريقك 
على املدينة، فقال له اأمية: ل ترفع �شوتك يا �شعد على اأبي احلكم �شيد اأهل 
  اهلل  ر�شول  �شمعت  لقد  اهلل  فو  اأمية،  يا  عنك  دعنا  �شعد:  فقال  الوادي، 
يقول: اإنهم قاتلوك، قال: مبكة، قال: ل اأدري، ففزع لذلك اأمية فزعاً �شديداً، 
فلما رجع اأمية اإىل اأهله قال: يا اأم �شفوان اأمل تري ما قال يل �شعد؟ قالت: 
وما قال لك، قال: زعم اأن حممًدا اأخربهم اأنهم قاتلي، فقلت له: مبكة، قال: ل 
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اأدري، فقال اأمية: واهلل ل اأخرج من مكة، فلما كان يوم بدر ا�شتنفر اأبو جهل 
النا�ص، قال: اأدركوا عريكم، فكره اأمية اأن يخرج، فاأتاه اأبو جهل، فقال: يا اأبا 
�شفوان اإنك متى ما يراك النا�ص قد تخلفت واأنت �شيد اأهل الوادي تخلفوا 
اأجود  اإذ غلبتني فو اهلل لأ�شرتين  اأما  اأبو جهل حتى قال:  به  معك، فلم يزل 
بعري مبكة، ثم قال اأمية: يا اأم �شفوان جهزيني، فقالت له: يا اأبا �شفوان وقد 
ن�شيت ما قال لك اأخوك اليرثبي. قال: ل، ما اأريد اأن اأجوز معهم اإل قريبا. 
فلما خرج اأمية اأخذ ل ينزل منزل اإل عقل بعريه، فلم يزل بذلك حتى قتله 

اهلل عز وجل ببدر«))).
وهذا احلديث يدل على اأن اأمية �شعى للحذر ممن قال النبي  اأنهم قاتلوه، 
له من جهة اخلرب، لكن ل  فكاأنها كانت هدية  توفرت �شروط وقوع ذلك،  حيث 

يغني حذر من قدر، اإذ بدل اأن ي�شلم اكتفى بالأدنى وهو احلر�ص على احلياة.
ووجه الدللة هنا هو اأن املواجهة بني كفار قري�ص واأ�شحاب النبي  قائمة، 
املواجهة كل  الآخر، وعند  قتال  فاإذن كل فريق حري�ص على  ال�شيف،  وو�شيلتها 
�شيء حمتمل، لكن ملا خ�ص اأمية باأنه �شيقتل، علم اأن خرب ر�شول اهلل  ل يكذب، 

فاتخذ الحتياطات لذلك، ومل يجازف لول قدر حتفه.
عمل  ومن  ال�شنة،  دللت  من  اأ�شيل  مفهوم  اإليه  امل�شار  املفهوم  اإن  واخلال�سة: 
ال�شحابة، ومن فهم علماء الأمة الذين دونوا ال�شنة وراأوا هذا امللحظ فخ�شوه 
بكتاب، ق�شموه اإىل اأبواب ي�شت�شف منها هذا املنهج. فانظر اإىل تق�شيم البخاري 
العامة واخلا�شة، وما يجب  الفنت  بني  فيه  مميزا  منهجيا  املادة عر�شا  حيث عر�ص 
الفنت  لكتاب  رائعة  تبويبات  بوب  داود كيف  اأبي  اإىل  اأي�شا  وانظر  اإزاءها.  فعله 
تنم على هذا امللحظ. لكن الفقه املطلوب الذي متليه ظروف التجربة واختالف 

�شحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف الإ�شالم ح 3360.  -(
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خ�شائ�ص الأزمنة هو ما �شنتناوله يف املبحث الآتي. 
يف  واملنهج  ال�سنة،  اأبواب  من  الوقائي  التدبري  مظان  الثاين:  املبحث 

فقهها.
املطلب الأول: مظان التدبري الوقائي من اأبواب ال�سنة.

واأ�شراط  واملالحم  الفنت  اأحاديث  هي  ال�شنة  يف  الوقائي  التدبري  مظان  اإن 
ا�شت�شرافية  اأخبار  اأنها  يلحظ  الناظر  فاإن  الأحاديث،  من  معناها  يف  وما  ال�شاعة 
تعر�ص عواقب الأمور وما �شتوؤول اإليه، ولذلك �شميتها تدابري، وو�شفتها بالوقائية 
الإ�شالم  لر�شالة  الكلية  املعاين  وبني  بينها  التناق�ص  عنها  يدفع  الذي  املعنى  لأنه 

ومقا�شدها العامة.
و اأ�شل اختيار هذه الأحاديث يرجع اإىل نتائج اأنظار اأئمة الفقهاء املحدثني 
هذا  خ�ص  قد  منهم  فكل  واأ�شرابهم،  والرتمذي  داود  اأبي  و  وم�شلم  كالبخاري 
النوع بكتاب يف �شورة ت�شنيف مو�شوعي، مما يوؤكد ا�شرتاك هذه الأحاديث يف 
مو�شوع يجمع معانيها، ويوؤكد اقتناعهم باأهميته وخ�شو�شيته التي لأجلها نطق بها 

الذي ل ينطق عن الهوى، �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
فلم يوردوها يف اأبواب دلئل النبوة فقط كما فعل بع�شهم. وعقدوا الأبواب 
وترجموا ملعانيها مبا يدل على املفهوم الذي ا�شرنا اإليه، وبنظرة اإىل هذه الكتب 

ميكن ا�شتنتاج هذه املعاين.
املطلب الثاين: املنهج يف فقهها.

اختلف نظر اأهل العلم فيما تفيده اأحاديث الفنت من الفقه، ثم جاء الباحثون 
املعا�شرون ونحوا مناحي خمتلفة اأي�شا. وميكن ر�شد املذاهب الكربى التالية يف 

فقه اأحاديث الفنت:
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. اأول: مذهب من ينكر ن�شبتها اإىل النبي  -
ثانيا: مذهب من يرى اأنها اأخبار باأمور م�شتقبلية، اأي: قدر حتمي، لبد من   -

وقوعه.
ثالثا: مذهب من يرى اأنها حماذير يجب توقيها، ومنع وقوعها  -

رابعا: مذهب من يرى اأنها اأخبار يجب الإعداد لها، وحماذير يجب توقيها،   -
ومنع وقوعها.

. اأول: مذهب من ينكر ن�سبتها اإىل النبي
يعترب هذا الفريق ما ورد من اأحاديث الفنت من قبيل املو�شوع الباطل الذي 
وجد مع تغري الأحوال والنزاع حول احلكم، ومواجهة العدو اخلارجي، ل�شيما 
الأحاديث التي تذكر اأحداثا بعينها كفتح الق�شطنطينية مثال، وكذكر دم�شق وغري 
ذلك، وقد ا�شتدلوا مبا يجدونه باطال يف بع�ص هذه الكتب، ومن هوؤلء الدكتور 
�شهيل زكار الذي يقول: يف مقدمة حتقيقه لكتاب الفنت لنعيم بن حماد: »ويت�شاءل 
الإن�شان عندما يقراأ كتاب الفنت لبن حماد عن الدوافع لختيار هذا العنوان وجلمع 
  مواده الكبرية، ثم اإنه متى جتمع هذا الرتاث الهائل واخرتع ون�شب اإىل النبي
اأ�شحابه، ومن الذي اخرتعه، والأهم من هذا كله كيف توفرت الأجواء  اأو اإىل 
لقبوله ورواجه؟ ق�شم كبري من مواده �شامية، وبع�شها يعك�ص م�شاكل اآنية اجتماعية 
و�شيا�شية، وبع�شها الآخر يعرب عن مطامع امل�شلمني العظيمة يف فتح الق�شطنطينية 
وبال�شيا�شة  الأموي  الع�شر  يف  حدث  مبا  عالقة  له  كله  هذا  اأن  �شك  ول  وروما، 
التمزق  العرب من  بيزنطة ومبا عاناه  العبا�شية جتاه  الدولة  اتخذتها  التي  الدفاعية 
والع�شبيات، وتبقى ق�شية اخلداع الذاتي للعقل وم�شخ القناعات والهروب، من 

اأخطر الإ�شكاليات التي تثريها مواد هذا الكتاب«))).
الفنت، نعيم بن حماد ج ) / �ص 4.  -(
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ول �شك اأن هذا الراأي فيه جمافاة كبرية، ذلك اأنه خرج بحكم عام انطالقا 
كتبهم،  احلديث  اأهل  به  األف  الذي  للمنهج  معترب  غري  وحده  الكتاب  هذا  من 
وهو اأنه ما مل ي�شرتطوا التاأليف يف ال�شحيح ال�شرد اأو ما فوق املو�شوع، فاإنهم 
مبا  ليعمل  منها  ال�شتفادة  يريد  ملن  اإليها  اأ�شانيدهم  ويعر�شون  مروياتهم  يجمعون 
�شح، ويرتك ما مل ي�شح، ولهذا مل يعب النقاد على من �شنف مروياته اإذا ذكر 
كما  ال�شحيح،  اإخراج  ا�شرتطوا  الذين  والتمحي�ص  بالنقد  يتتبعون  اإمنا  اأ�شانيده. 
فعلوا مع ال�شحيحني، وغريهما ممن ا�شرتط ال�شحيح. بل يعيبون الحتجاج مبا 
فت�شاوؤل  هنا  ومن  ال�شقيم،  من  ال�شحيح  ومعرفة  تفتي�ص،  دون  الكتب  هذه  يف 
الدكتور �شهيل حني يقول:: »ويت�شاءل الن�شان عندما يقراأ كتاب الفنت لبن حماد 
عن الدوافع لختيار هذا العنوان ...الخ«يبقى ت�شاوؤل من مل يخرب منهج املحدثني 
يف التاأليف والت�شنيف، ومل يدر اأنه ل متكن ال�شتفادة من هذا الكتاب اإل بعد 
مرحلة النقد الإ�شنادي اأول، نعم ميكن للنقاد اأن ي�شتفيدوا من الطرق كما هو مبني 

يف علم احلديث.
وعليه فاإن الكر على ما يف الكتاب جملة وتف�شيال بالتكذيب، وت�شفيه م�شنفه 
الأحاديث ول  تلك  بكل  ي�شلم  اأحد  لأنه ل  ي�شادف حمال،  يقبل ذلك، مل  ومن 

املوؤلف نف�شه، اأما التعميم يف كل ما له �شلة باملو�شوع، فمما ل ي�شلم منهجيا. 
ثانيا: مذهب من يرى اأنها اأخبار باأمور م�ستقبلية، واأنها قدر حتمي لبد من 

وقوعه.
وهذا املذهب ميكن اأن ندرج فيه جميع العلماء اإذا ما اعتربنا �شروحهم لهذه 
الأحاديث، ولهذا املذهب م�شوغاته ال�شرعية والواقعية. اأما امل�سوغ ال�سرعي فاإنه 
اإذا اعتربنا هذه الأحاديث اأخبارا نبوية خالية من جانب الطلب ال�شرعي، اأو كونها 
م�شروطات تابعة لتوفر �شروطها، فاإنه ل انفكاك عن القول بحتمية وقوعها ل�شدق 
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ال�شحابة  بع�ص  تنزيل  من  ثبت  ما  اإليه  ين�شاف  �شرعي،  م�شوغ  وهذا  املع�شوم. 
تقييم  ب�شدد  هنا  ول�شنا  معينة.  واأحداث  وقائع  على  الأحاديث  من  النوع  لهذا 
اأمام  ل�شنا  اأننا  كما  الأمة.  بقية  على  حجة  يبقى  ال�شحابة  فهم  لأن  املواقف  تلك 
اإجماع منهم. فاإذا وجد من اعتزل))) ملا راأى الفنت بعد مقتل عثمان ر�شي اهلل عنه، 
فقد وجد من خالط النا�ص و�شعى لدرء الفنت مبا تي�شر من الو�شائل واملوؤ�ش�شات 
القائمة حينها. واأما امل�سوغ الواقعي فهو الواقع امل�شاهد من الأحداث عرب التاريخ 

الإ�شالمي.
على  يدل  ما  كالمهم  يف  وجدت  علمي  حدود  يف  ال�شراح  كل  اأن  ومع 
العتقاد بحتمية وقوع ما اأخرب به النبي  يف اأحاديث الفنت، فاإين وجدت لهم 
ما يفيد انتزاع املعاين الوقائية، واعتبار جانب التحذير. وكتاب فتح الباري عند 

�شرح »كتاب الفنت« من ال�شحيح طافح بهذا.
وقد اأدى هذا العتقاد اإىل تناق�شات بني تف�شري الن�ص والواقع، ا�شطر العلماء 
الفنت واملالحم:  النهاية يف  ابن كثري يف  قال احلافظ  بتاأويالت كثرية.  اإىل رفعها 
اأ�شراط  من  هذا  يكون  اأن  يقت�شي  الرتك-  قتال  احلديث-حديث  هذا  "وظاهر 
ال�شاعة، فاإن كانت اأ�شراط ال�شاعة ل تكون اإل بني يديها قريباً فقد يكون هذا اأي�شاً 
ذلك  اآخر  يكون  حتى  الرتك،  وبني  امل�شلمني  بني  عظيمة  وقعة  اأخرى  مرة  واقعًا 
خروج ياأجوج وماأجوج كما �شياأتي ذكر اأمرهم، واإن كانت اأ�شراط ال�شاعة اأعم 
من اأن تكون بني يديها قريباً منها فاإنها تكون مما يقع يف اجلملة ولو تقدم قبلها بدهر 
طويل، اإل اأنه مما وقع بعد زمن النبي ، وهذا هو الذي يظهر بعد تاأمل الأحاديث 

الواردة يف هذا الباب كما �شرتى ذلك قريباً اإن �شاء اهلل تعاىل))).

م�شوغات  لهم  اهلل عنهم، وقد ذكرت  قي�ص ر�شي  بن  الأكوع والأحنف  بن  و�شلمة  بن عمر  اهلل  كعبد   -(
ملواقفهم غري اأحاديث اعتزال الفنت. 

الفنت واملالحم، ابن كثري ج)/�ص)).  -(
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وحمل ال�شاهد هنا قوله بوقوع ملحمة الرتك مرة اأخرى، وجعل ما ذكر من 
الأحداث هو مما يقع بني يدي ال�شاعة، اأي: قبل وقوعها مهما طال الزمن، ولي�ص مما 

تكون ال�شاعة مبا�شرة بعد وقوعه.
قي�شر فال  »اإذا هلك  تاأويل خرب:  للواقع يف  ومع هذا فقد وقع يف خمالفة 
قي�شر بعده«))). فقال: »ويف هذا احلديث ب�شارة عظيمة لأهل ال�شام وهي اأن يد 
ملك الروم ل تعود اإليها اأبد الآبدين ودهر الداهرين اإىل يوم الدين«))). فالتاريخ 
اأكد اأن يد الروم قد امتدت اإىل ال�شام بعد ذلك، ويف يومنا هذا ل ي�شع العاقل 

اأن ينكر ما يرى؟ 
ولو اأن هذه الأحاديث اعتربت ب�شارات وعالمات لتفعيل التدبري الوقائي ما 

كانت احلاجة اإىل هذه التاأويالت املتناق�شة.
ويندرج يف هذا املذهب من اعترب هذه الأحاديث جزءا من دلئل النبوة، 
بل جمهورهم اعتربها كذلك، ومع اأن هذا الأمر م�شت�شاغ يدل عليه الواقع، بل 
اإن بع�ص الأحاديث املدرجة يف هذه الكتب خرجت هذا املخرج كالتب�شري بفتح 
الق�شطنطينية، وكبلوغ الإ�شالم مدى معينا. فاإن ال�شوؤال العلمي الذي نراه منا�شبا 
لعظمة ر�شالة الإ�شالم ومقا�شدها هو: ملاذا مل ت�شتثمر مادة هذه الأحاديث لدرء 
تلك الفنت على نحو ما �شنف�شله بناء على املنهج الوقائي؟ فتكون دلئل للنبوة من 
جهتني: الأوىل: حتقيق ال�شروط التي ذكرها النبي  لنتائجها، والثانية: درء الفنت 
اأمته  الدين وقيمه، لأن  املرتتبة عليها؛ مما يدل على عظمة هذا  الأزمات  اإدارة  اأو 

بقيت قائمة رائدة. 

�شحيح م�شلم مع �شرح النووي، كتاب: الفنت باب ل تقوم ال�شاعة حتى مير الرجل فيتمنى اأن يكون مكان   -(
امليت من البالء ح8)9) ج8)/�ص57).

الفنت واملالحم، ابن كثري ج)/�ص4.   -(
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اإن توظيف التب�شري بالفنت واخلراب لأمة الإ�شالم على اأنه من دلئل النبوة، 
ل ي�شتقيم اإل مع املوؤمنني، وهم يف غنى عنه اإل من قبيل زيادة الإميان. اأما غريهم 
فكيف يقبل اللتحاق بدين م�شريه هكذا؟ اإل اإذا علم خمارج الأحاديث جيدا 

على نحو ما قررناه. 
تخرج  ومل  وقوعها،  ومنع  توقيها،  يجب  حماذير  اأنها  يرى  من  مذهب  ثالثا: 

خمرج اخلرب.
ويرى اأهل هذا املذهب اأن ما ذكره النبي  من الفنت خرج خمرج التحذير 
ل خمرج اخلرب، وممن اأف�شح بو�شوح عن هذا املذهب هو ال�شيخ حممد الغزايل 
عليه  تعاىل: »وكان حممد  اهلل  قال رحمه  ال�شرية،  فقه  كتابه  تعاىل يف  اهلل  رحمه 
وتقلبه،  والزمان  واأطوارها،  والدنيا  بالنفو�ص ومعادنها،  وال�شالم خبريا  ال�شالة 
والأديان الأوىل وما عانت وعانى رجالها وهم ي�شقون طريقهم يف احلياة... اإن 
هذا يجعله اأ�شد النا�ص تقديرا للواقع وانتظارا ملا يفد به لذلك كرث كالم الر�شول 
–- عن الفنت، ولي�ص الق�سد الإخبار عنها، بل التحذير منها. حتدث عن 
الفنت التي تلحق الأ�شخا�ص من اختالف اأفكارهم وتنافر اأمزجتهم،..وحتدث عن 

الفنت التي ت�شيب القلوب من اإقبال الدنيا والتحا�شد عليها...«))).
وي�شت�شف من كالمه على اأن ما جاء يف مو�شوع الأمور التي بني اأ�شولها، 
مل يكن من قبيل الوحي، بل من قبيل العتبار والقيا�ص بحال الأمم ال�شابقة، ولئن 
كان هذا �شادقا على كثري من الأحداث، فاإن هذا الأ�شل ينخرم يف بع�ص الأمور 
التي ذكرت بالتعيني؛ كتقدم فتح الق�شطنطينية على روما مثال، اأو ذكر مقتل عمار 
ر�شي اهلل عنه، فاملوت قدر ل يعلمه اإل اهلل تعاىل، اإل اأننا نوؤكد على اأهمية جانب 

التحذير الذي اأخذ من هذه الن�شو�ص.

فقه ال�شرية، حممد الغزايل �ص )5"بت�شرف".  -(
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لكان  النبوة،  عالمات  يف  الأحاديث  بع�ص  ذكر  البخاري  الإمام  اأن  ولول 
تلك  اأن  يرى  اأنه  على  قاطعا  دليال  مر،  كما  واحلديث  بالآية  الفنت  لكتاب  تقدميه 

الأحاديث خرجت خمرج التحذير، ولي�ص خمرج اخلرب الذي ينتظر وقوعه.
رابعا: مذهب من يرى اأنها اأخبار يجب الإعداد لها، وحماذير يجب توقيها، 

ومنع وقوعها.
يرى هذا املذهب اأن ما ذكر من اأحاديث الفنت واملالحم فيه ما هو وحي، وما 
هو من قبيل العتبار باأحوال الأديان والأمم ال�شابقة، مع احتمال كونه وحيا. وعليه 
فجانب الإخبار فيه حمقق، ويبقى البحث فيما تفيده هذه الأخبار، اأما ما كان من 

قبيل العتبار فهو حتذيري ل حمالة. 
والذي اأراه هو اأن النبي  قد اأوتي جوامع الكلم، وكالمه وحي يف الت�شريع 
ال�شالفة)))  الأمم  باأحوال  اعتباره  مدى  ال�شرية  بينت  واأي�شا  املطلقة،  والغيبيات 
واعتماده القيا�ص يف هذا الأمر، وهو لي�ص يخرج عن اأحد اأمرين: اإما خري يعلمه 
فينبه اأمته عليه، اأو �شر يعلمه يحذر اأمته منه، واأدلة هذا قد تقدمت، فاإذا تقرر هذا 
فاإن النظر يف هذا ال�شرب من ال�شنن يجب اأن يتجه اإىل اعتبار ما ورد فيها تدبريا 
نبويا –باملفهوم اللغوي للتدبري- بق�شد الوقاية، في�شتنبط اخلري الذي تر�شد اإليه، 
لتوجيه  الوقائي،  التدبري  تقدم يف مفهوم  ما  منه، على �شوء  الذي حتذر  وال�شر 

البحث والدرا�شة اإليهما.
فتو�شع اخلطط التي حتقق الب�شارات والتطلعات، واخلطط التي تدراأ املحاذير 

وال�شرور، وحتجمها.

منها قوله  ملن قالوا له اجعل لنا ذات اأنواط "اهلل اأكرب اإنها ال�شنن، هذا كما قالت بنو اإ�شرائيل ملو�شى:   -(
اجعل لنا اإلها كما لهم اآلهة، قال: اإنكم قوم جتهلون. ثم قال ر�شول اهلل : اإنكم لرتكنب �شنن من قبلكم. 
اإ�شناده �شحيح على �شرط م�شلم،  الأرنوؤوط:  �شعيب  قال   ( بلبان 5)/94  ابن حبان )برتتيب  اأخرجه 

واأخرجه الرتمذي يف ال�شنن بنحوه وقال: ح�شن �شحيح. 



665

احلياة  حتكم  التي  الإلهية  وال�شنن  القوانني  �شياغة  من  نتمكن  املنهج  وبهذا 
للنهو�ص  اأكرث  فر�شا  يفتح  ذلك  تفعيل  اأن  ونرى  الكونية،  واجلماعية،  الفردية 

احل�شاري، وجتنب ال�شقوط، وال�شعف، باأقل تكلفة، واأكرب ربحية. 
على  ال�شروح  كتب  يف  املبثوثة  الفوائد  على  القت�سار  نق�سد  هنا  ول�سنا 
وال�شرعية،  ال�شيا�شية  الأبعاد  ذات  املفاهيم  ا�شتخال�ص  نق�شد  ولكننا  اأهميتها)))، 
وحدات  يف  لتنتظم  وتن�شيقها  الفقهية  احلدود  طريقة  على  فقهيا  �شبطا  و�شبطها 
ق�شدا.  اأو  خطاأ  ال�شيئ  التوظيف  لإبعاد  لزما  هذا  ونرى  متنافرة.  غري  متجان�شة 
كمفهوم »الفتان«، ومفهوم »الباغي«، ومفهوم »الإمام اجلائر«، واأ�شباب وقوع 
ومفهوم  احلاكم«،  على  ال�شرب  و»حدود  وو�شائله«،  »التغيري  ومفهوم  اجلور، 
»الأثرة وطرق احلد منها«، وال�شفات التي وردت من اأجلها اأحاديث هالك الأمة 
يف  تكون  قد  ال�شغري  يف  تكون  كما  لكونها  تداركها،  ومدى  »اأغيلمة«  يد  على 

الكبري، و�شائر ما ورد يف اأحاديث الفنت من املفاهيم.
وقد  الأمة،  تاريخ  يف  كثرية  اأخطار  اإىل  اأدى  املفاهيم  هذه  يف  اللتبا�ص  اإن 
»لو  حجر:  ابن  عنه  نقله  فيما  الطربي  يقول:  اخلطر،  هذا  اإىل  مبكرا  العلماء  تنبه 
كان الواجب يف كل اختالف يقع بني امل�شلمني الهرب منه بلزوم املنازل وك�شر 
ارتكاب  اإىل  �شبيال  الف�شوق  اأهل  باطل، ولوجد  اأبطل  اأقيم حد ول  ملا  ال�شيوف، 
باأن يحاربوهم، ويكف  الدماء و�شبي احلرمي  الأموال و�شفك  اأخذ  املحرمات من 
فيها، وهذا  القتال  نهينا عن  وقد  فتنة  يقولوا: هذه  باأن  عنهم،  اأيديهم  امل�شلمون 

خمالف لالأمر بالأخذ على اأيدي ال�شفهاء انتهى«))).

ومع هذا فاإنه ل ينكر اأن ال�شراح تكلموا مثال عن دواعي ع�شيان احلاكم وتنفيذ الإطاحة به عندما �شرحوا   -(
كفرا بواحا"، حيث غلبوا معنى الكفر على اجلور البواح املنت�شر املنك�شف الذي ل يخفى  تروا  اأن  "اإل 

على اجلميع. ومع ذلك مل يتخذ هذا البيان قواعد اإجرائية. انظر فتح الباري ج 3)/�ص0).
فتح الباري، ابن حجر 3)/)4.  -(
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اأمر  وجتعل  الأمة،  �شوؤون  بها  تنتظم  -التي  املوؤ�ش�شات  لبناء  التنظري  اأن  كما 
الأفراد والنظم احلاكمة اأكرث و�شوحا وان�شباطا- الذي مل يكن قد ن�شج، جعلنا ل 
نلم�ص منهجا وا�شحا ومطردا يف تف�شري هذه الأحاديث، رغم اأن الإمام البخاري 
ال�شهل  من  الفنت  اأحاديث  من  جمع  فيما  روؤية  له  كانت  ال�شحيح  كتابه  يف  مثال 

مالحظتها واإدراكها. 
لتخ�ش�شات  اأبوابا  تفتح  اأن  ميكن  التي  الدقيقة  املفاهيم  من  ذخرية  اأمام  اإننا 
علمية هامة، فقد خرجت يف زمان متيز بف�شو الدين والورع والأمانة، مما جاز معه 
اأن تبقى تلك املفاهيم موكولة لديانة املكلفني، لكن �شرعان ما خفتت هذه ال�شفات 
تقوم  التي  املنا�شبة،  باملوؤ�ش�شة  تعو�ص  اأن  لزاما  ف�شار  ال�شحابة،  قرن  بعد ذهاب 
ل�شياغتها  الكافية  العناية  املفاهيم  تلك  وتعطى  والأمانة«،  والورع  »الدين  مقام 

�شياغة اإجرائية تكون معها قابلة للتطبيق بو�شوح دون حتريف، اأو تاأويل معيب.
اخلطوات  الوقائي  التدبري  مفهوم  يحقق  الذي  املطلوب  الفقه  لهذا  ونر�شم 

التالية:
بالتدبري  �شلة  له  ما  �شيما  ل  الأحاديث،  لهذه  علمية  مو�شوعة  و�شع  اأول:   -
يتمم  اأن  على  وابنه  �شعيد  همام  الدكتور  به  قام  ما  اأهمية  ونقدر  الوقائي، 

العمل، وفق ذلك املنهج الر�شني.
ال�شتنباط  نتيجة  تكون  حتى  مو�شوعية  وحدات  وفق  تدر�ص  اأن  ثانيا:   -
حمكومة بن�شقية، جتتمع بها املعاين التي ت�شهم يف ت�شور ما يقع من الفنت، 
وتف�شرها تف�شريا �شليما، مع و�شعها يف روؤية اخلطة التي حتكم ر�شالة الإ�شالم 
النت�شار  البناء، خطط  البعث واليقظة، خطط  اأي خطط  الأمة،  تبعا ملراحل 

والبيان والدعوة، خطط احلفاظ على الريادة.



667

ثالثا: العناية بتحرير الق�شايا التي اأثارتها اأحاديث الفنت مما يرتتب عليه عمل   -
اخلالفة  ومعنى  البغي،  معنى  كتحرير  نظريا،  ل  اإجرائيا،  حتريرا  جماعي، 

الرا�شدة، ومعنى امللك، ومعنى اجلماعة، وغريها.
ت�شبط  التي  الت�شريعية  والقواعد  الجتماعية،  القوانني  �شياغة  رابعا:   -
اإدراك  نتيجة ق�شور يف  نراه  الذي  املتبع،  كالهوى  وتنظمها،  الفنت  اأ�شباب 
الرقابة،  اأنظمة  نتيجة  التي هي  العلمية مثال، والأثرة  و�شائل حت�شيل احلقيقة 
التي  ال�شيا�شات  وو�شع  ال�شيا�شية  القيادة  �شروط  واملحا�شبة.....و�شبط 

توؤهل فيها انطالقا من حديث هالك الأمة على يد »اأغيلمة«.
امل�شلمني  دولة  عالقة  و�شروط  الدويل  القانون  مبادئ  ا�شتخال�ص  خام�سا:   -
دمار  لأن  احلب�شة  اإثارة  ترك  مثل حديث  من  املالحم،  اأحاديث  من  بغريها، 

الكعبة على يد منت�شب اإليهم.
املبحث الثالث: تطبيقات املنهج يف ال�سيا�سة والقت�ساد والأمن.

نظرا لكرثة الأحاديث التي ميكن ا�شتفادة املنهج الوقائي منها، ف�شاأقت�شر على 
درا�شة بع�شها، يكون منوذجا لغريها، اأرجو اهلل تعاىل تي�شري جمع كتاب �شامل يف 

املو�شوع، نظرا للقواعد املهمة التي ا�شتملت عليها هذه الدرا�شة املخت�شرة. 
مبثابة  وهي  املن�شود،  الأمة  لواقع  النبوية  امل�شتقبلية  الروؤية  من  واأنطلق 
الذي  الواقع  هذا  وقيمه.  ومبادئه  الإ�شالم  عقيدة  على  املوؤ�ش�شة  الإ�شرتاتيجية 

�شبطته بثالث عالمات دقيقة، وا�شحة وواقعية: 
العالمة الأوىل: الأمن بحيث ل يبقى خوف على النف�ص من اأي �شيء اإل من   -
اهلل تعاىل، واأعطى له �شورة وهي اأن ت�شري املراأة وحدها من ال�شام اإىل مكة 

ول ي�شاورها خوف.
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العالمة الثانية: القت�شاد بحيث يتحقق الكتفاء الذاتي جلميع اأفراد الأمة،   -
واأعطى له مظهرا واقعيا وهو اأن ل يبقى اأحد م�شتحقا للزكاة.

العالمة الثالثة: ا�شتقرار النظام ال�شيا�شي ونظام احلكم بالذات، واأعطى له   -
جتليا وهو تداعي الأنظمة الكربى نظرا لقوة هذا النظام ومنوذجه يف احلكم، 

طلبا لالحتماء به، ولهيبته.
 . وقد اأخذنا هذه العالمات من حديث عدي بن حامت ملا قدم على النبي
اأخرج البخاري َعْن َعِديِّ ْبِن َحامِتٍ َقاَل: »بَْيَنا اأَنَا ِعْنَد النَِّبيِّ  اإِْذ اأَتَاُه َرُجٌل َف�َشَكا 
رَيَة؟  احْلِ َراأَْيَت  َهْل  َعِديُّ  يَا  َفَقاَل:  ِبيِل،  ال�شَّ َقْطَع  لَْيِه  اإِ َف�َشَكا  اآَخُر  اأَتَاُه  ثُمَّ  اْلَفاَقَة  اإِلَْيِه 
ُل ِمْن  ِعيَنَة تَْرحَتِ يَنَّ الظَّ َفاإِْن َطالَْت ِبَك َحيَاٌة لرََتَ اأُْنِبْئُت َعْنَها َقاَل:  اأََرَها َوَقْد  ُقْلُت: مَلْ 
َ. ُقْلُت ِفيَما بَْيِني َوبنَْيَ نَْف�ِشي: َفاأَْيَن  رَيِة َحتَّى تَُطوَف ِباْلَكْعَبِة َل تََخاُف اأََحًدا اإِلَّ اهللَّ احْلِ
ُروا اْلِباَلَد، َولَِئْن َطالَْت ِبَك َحيَاٌة لَُتْفَتَحنَّ ُكُنوُز ِك�ْشَرى؟  اُر َطيٍِّئ الَِّذيَن َقْد �َشعَّ ُدعَّ
ُجَل  يَنَّ الرَّ ُقْلُت: ِك�ْشَرى ْبِن ُهْرُمَز، َقاَل: ِك�ْشَرى ْبِن ُهْرُمَز، َولَِئْن َطالَْت ِبَك َحيَاٌة لرََتَ
ٍة يَْطُلُب َمْن يَْقَبُلُه ِمْنُه َفاَل يَِجُد اأََحًدا يَْقَبُلُه ِمْنُه ...  ِه ِمْن َذَهٍب اأَْو ِف�شَّ يُْخِرُج ِمْلَء َكفِّ
 .َ رَيِة َحتَّى تَُطوَف ِباْلَكْعَبِة َل تََخاُف اإِلَّ اهللَّ ُل ِمْن احْلِ ِعيَنَة تَْرحَتِ : َفَراأَْيُت الظَّ َقاَل َعِديٌّ
َوُكْنُت ِفيَمْن اْفَتَتَح ُكُنوَز ِك�ْشَرى ْبِن ُهْرُمَز َولَِئْن َطالَْت ِبُكْم َحيَاٌة لرََتَُونَّ َما َقاَل النَِّبيُّ 
نَا  ٍم اأَْخرَبَ ثََنا اأَبُو َعا�شِ ٍد َحدَّ مَّ ِ ْبُن حُمَ ثَِني َعْبُد اهللَّ ِه. َحدَّ اأَبُو اْلَقا�ِشِم  يُْخِرُج ِمْلَء َكفِّ
ْبُن َخِليَفَة �َشِمْعُت َعِديًّا ُكْنُت ِعْنَد  لُّ  ثََنا حُمِ اِهٍد َحدَّ اأَبُو جُمَ ثََنا  ِب�ْشٍر َحدَّ ْبُن  �َشْعَداُن 

.(((» ِّالنَِّبي
وحمل ال�شاهد اأن النبي  ملا قدم عليه عدي -وكان قد فر اإىل الروم بال�شام 
وهو رئي�ص يف قبيلته- وراأى عنده من ي�شكو قلة الأمن ومن ي�شكو الفاقة، و�شح 
هي  حتقيقها  نريد  التي  الروؤية  اإن  له  فقال  القراآن.  ور�شالة  الدين  هذا  مقا�شد  له 
ج6/ ح3595  الإ�شالم  يف  النبوة  عالمات  باب  املناقب  كتاب  الباري  فتح  مع  البخاري  �شحيح   -(

�ص758-757.
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الأمن اإىل الدرجة امل�شار اإليها، والرخاء القت�شادي، بل والتب�شري بامتداد الر�شالة 
به  يرتدع  ومهيب  وعادل،  قوي  حكم  بنظام  اإل  يكون  لن  وهذا  الأمم،  بقية  اإىل 

العدو اخلارجي، واملف�شد الداخلي.
ومما ل �شك فيه اأن النتقال من احلال التي راآها عدي اإىل احلالة الأخرى املب�شر 
القواعد  هي  وما  عوائقها  هي  فما  دقيقة.  وقواعد  خطة  وفق  يكون  �شوف  بها، 

التدبريية الوقائية املتعلقة بها؟
املطلب الأول: نظام احلكم.

ونبداأ بالعروة الأوىل وهي احلكم، فقد حذر النبي  من ف�شاده لأن ف�شاده 
يرتتب عليه ف�شاد كل �شيء. اأخرج ابن حبان عن اأبي اأمامة، قال: قال ر�شول اهلل 
النا�ص  ت�شبث  عروة  انتق�شت  فكلما  عروة،  عروة  الإ�شالم  عرى  لتنتق�شن   :  
ابن حبان  عليه  وبوب  ال�شالة"))).  واآخرهن:  احلكم،  نق�شا  فاأولهن  تليها،  بالتي 
»باب ذكر الإخبار باأن اأول ما يظهر من نق�ص عرى الإ�شالم من جهة الأمراء: ف�شاد 
احلكم واحلكام«))). ونحن نقول بناء على منهجنا »باب التحذير من ف�شاد احلكم 

واحلكام«.
ال�شعف  واأ�شباب  القوي،  النظام  وخ�شائ�ص  �شرعيته،  اأ�ش�ص  يف  ونتناوله 

وال�شقوط، ومن خاللها يت�شح منطلق القوة و النهو�ص. 
اأول- اأ�س�ص �سرعية النظام.

بالطرق  احلاكم،  منازعة  اجلور هو  املطلوب عند طغيان  والتدبري  العدل  اأ-  
ال�سرعية.

�شحيح ابن حبان ح5)67، ج5) /�ص )))، وامل�شند، الإمام اأحمدح60))) ج36/�ص485 وقال   -(
الأرنوؤوط: اإ�شناده جيد.

�شحيح ابن حبان 5)/))).  -(
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اإقامة العدل، فاإن طفح منه  اأن �شرعية احلاكم متوقفة على  لقد قررت ال�شنة 
اجلور وقامت البينة والربهان عليه -�شدا لذريعة التاأويل- وجب على اأهل العلم 

وقادة الفكر منازعته واإزاحته.
اِمِت َقاَل: »َدَعانَا النَِّبيُّ  َفَبايَْعَناُه. َفَقاَل ِفيَما اأََخَذ َعَلْيَنا اأَْن  فعن ُعَباَدَة ْبِن ال�شَّ
ثََرًة َعَلْيَنا َواأَْن َل  اَعِة يِف َمْن�َشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُع�ْشِرنَا َويُ�ْشِرنَا َواأَ ْمِع َوالطَّ بَايََعَنا َعَلى ال�شَّ
ِ ِفيِه بُْرَهاٌن«))). نقل احلافظ  نَُناِزَع اْلأَْمَر اأَْهَلُه اإِلَّ اأَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعْنَدُكْم ِمْن اهللَّ
بن حجر اختالف العلماء يف حترير �شرط التدبري الوقائي الذي هو اإزاحة احلاكم 
امل�شتبد اجلائر، ومن املوؤهل للقيام بذلك، وكان الأكرث هو عدم اعتبار ظاهر قوله 
الداودي  التني عن  ابن  قال  »اجلور«.  هو  هنا  املق�شود  واأن  بواحا«،  »كفرا   :
قال: »الذي عليه العلماء يف اأمراء اجلور اأنه اإن قدر على خلعه بغري فتنة ول ظلم، 

وجب، واإل فالواجب ال�شرب«))).
اإن هذا ال�شرط يحتاج اإىل و�شع الت�شريعات الرقابية القابلة للتطبيق، والتي 
متنع من وقوع اجلور والأثرة، واأي�شا الت�شريع ل�شرعية منازعة احلاكم اجلائر، ببيان 

الو�شائل امل�شموح بها ولو يف اأ�شولها. 
التزام مرجعية القراآن الد�ستور.  بـ- 

النا�ص،  بني  الباأ�ص  �شبب وقوع  القراآن  الأئمة والقادة عن مرجعية  فخروج 
عند  اإليها  يحتكم  مرجعية  للجماعة  تكون  اأن  هو  واملق�شود  النظام،  واختالل 

الختالف، ومتفق عليها يف احلد الأدنى. 
فقوله : »و ما مل حتكم اأئمتهم بكتاب اهلل و يتخريوا مما اأنزل اهلل اإل جعل 

تنكرونها"،  اأمورا  بعدي  "�شرتون   : النبي  قول  باب  الفنت  الباري، كتاب  فتح  البخاري مع  �شحيح   -(
ح7056. ج3)/�ص6. 

فتح الباري، ابن حجر ج3)/0).  -(
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اهلل باأ�شهم بينهم«)))، يدل على اأن �شدة الباأ�ص بني اأفراد وجماعات امل�شلمني �شببه 
عدم احلكم بكتاب اهلل لأن كتاب اهلل هو الذي ير�شخ وحدة م�شدر التلقي ووحدة 
التنافر.  ويرتفع  الألفة  ويح�شل  الطباع،  وتتوا�شل  الأذواق  فتتقارب  ال�شعور، 
اأو غيابها يف احلكم  اإن تعدد املرجعية  وبعبارة منا�شبة مل�شطلحات ع�شرنا نقول: 
وال�شيا�شات يف جماعة معينة، ت�شيع معه احلقيقة، وي�شعف ب�شبب هذا ال�شياع 
معه.  احلق  يدعي  متبوع  لأن كل  الفو�شى،  وتعم  النظام  فيختل  القانون  احرتام 
بالحتكام  تدبري اخلالفات  املرجعية ومت احرتامها، ميكن  التوافق على  اإذا مت  لكن 

اإليها، وهذا �شبيل ل بد منه لتحقيق العدل ورفع الظلم.
ا�شطراب  اأ�شباب  اأهم  فاإنه من  ب�شط خلطورته،  اإىل  يحتاج  القانون  اإن هذا 
التوافق  الزمن غياب  قرن من  منذ عقود، ورمبا  الإ�شالمي  العامل  ال�شيا�شات يف 
على املرجعية؛ وهذا احلديث بعبارته »و ما مل حتكم اأئمتهم بكتاب اهلل« ي�شري اإىل 
ا�شتمرار الإميان بكتاب اهلل، لكن ال�شيا�شات ل ت�شتم منها مرجعية ثابتة ووا�شحة، 
لأن  جامعة،  كلمة  وهي  حينئذ،  احلكم  لظروف  منا�شبا  جاء  اهلل  بكتاب  والتعبري 
يف  اخلربة  اعتماد  اإىل  وير�شد  العام،  والهدى  الت�شورات،  يت�شمن  اهلل  كتاب 
التفا�شيل وهذا ما كان عليه ر�شول اهلل ، فقد كان يرجع اإىل راأي اأهل اخلربة 
يف التفا�شيل والتنزيل، وقد ب�شطت هذا املو�شوع يف كتابي »ظاهرة الختالف 

يف املجتمع النبوي«.
ثانيا- خ�سائ�ص النظام القوي

باب  اأمامنا  م�شرعة  القوي،  النظام  باأ�ش�ص  واملالحم  الفنت  اأحاديث  متدنا 
التناف�ص والتطوير وتبادل اخلربات بني الأمم. هذه اخلربات التي ت�شعى الأمم اإىل 
ال�شنن، ابن ماجة كتاب الفنت باب العقوبات ح )409 ويف الزوائد هذا حديث �شالح للعمل به. وقد   -(
اختلفوا يف ابن اأبي مالك واأبيه ج) /�ص )33). وقال ال�شيخ الألباين: ح�شن، �شحيح �شنن ابن ماجة 

ج3/�ص6)3. 
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قوة  اأ�شباب  ال�شتفادة من  الوقائية  التدابري  فمن  التدافع.  �شنة  اإطار  تطويرها يف 
الأمم. وهنا خرب نبوي عن قوة الروم احلا�شلة باأ�شبابها.

�َشِمْعُت  اْلَعا�ِص:  ْبِن  َعْمِرو  ِعْنَد  اْلُقَر�ِشيُّ  امْلُ�ْشَتْوِرُد  َقاَل  ب�شنده  م�شلم  اأخرج 
ْر  اأَْب�شِ َعْمٌرو:  لَُه  َفَقاَل  النَّا�ِص.  اأَْكرَثُ  وُم  َوالرُّ اَعُة  ال�شَّ »تَُقوُم  يقول:     ِ اهللَّ َر�ُشوَل 
ِفيِهْم  اإِنَّ  َذِلَك  ُقْلَت  لَِئْن  َقاَل:   .  ِ َر�ُشوِل اهللَّ ِمْن  �َشِمْعُت  َما  اأَُقوُل  َقاَل:  تَُقوُل.  َما 
ْو�َشُكُهْم  يَبٍة َواأَ َفاَقًة بَْعَد ُم�شِ اًل اأَْربًَعا، اإِنَُّهْم َلأَْحَلُم النَّا�ِص ِعْنَد ِفْتَنٍة َواأَ�ْشَرُعُهْم اإِ �شَ خَلِ
ِعيٍف َوَخاِم�َشٌة َح�َشَنٌة َجِميَلٌة َواأَْمَنُعُهْم ِمْن  ُهْم مِلِ�ْشِكنٍي َويَِتيٍم َو�شَ ٍة َوَخرْيُ ًة بَْعَد َفرَّ َكرَّ
  ِ ُظْلِم امْلُُلوِك«. ويف رواية اأخرُى اأَنَّ امْلُ�ْشَتْوِرَد اْلُقَر�ِشيَّ َقاَل �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهللَّ
وُم اأَْكرَثُ النَّا�ِص. َقاَل: َفَبَلَغ َذِلَك َعْمَرو ْبَن اْلَعا�ِص َفَقاَل: َما  اَعُة َوالرُّ يقول: تَُقوُم ال�شَّ
ِ ؟ َفَقاَل لَُه امْلُ�ْشَتْوِرُد:  َهِذِه اْلأََحاِديُث الَِّتي تُْذَكُر َعْنَك اأَنََّك تَُقولَُها َعْن َر�ُشوِل اهللَّ
ِ ، َقاَل: َفَقاَل َعْمٌرو لَِئْن ُقْلَت َذِلَك اإِنَُّهْم َلأَْحَلُم  ُقْلُت الَِّذي �َشِمْعُت ِمْن َر�ُشوِل اهللَّ

َعَفاِئِهْم))).  يَبٍة َوَخرْيُ النَّا�ِص مِلَ�َشاِكيِنِهْم َو�شُ النَّا�ِص ِعْنَد ِفْتَنٍة َواأَْجرَبُ النَّا�ِص ِعْنَد ُم�شِ
بن  التي ذكرها عمرو  الأ�شباب  بالروايتني، يف  ال�شاهد يف احلديث  وحمل 
ما  اإىل  التفت  لكن  ال�شاعة وغري ذلك،  اإىل  يلتفت  فهو مل  الروم،  لقوة  العا�ص 
ينفع من جهة العمل، فذكر اخل�شائ�ص التي �شتعطيهم القوة والكرثة، التي واإن مل 

يرفعها فاإنها توؤكد �شروط النهو�ص احل�شاري العامة بعد ال�شقوط. فذكر:
اأحلم النا�ص عند فتنة، واحللم: التاأين، وال�شرب، وعدم ال�شتجابة والت�شرع    -1
لال�شتفزاز، بل توؤخذ املواقف والقرارات بعد درا�شة اجلدوى، والتمحي�ص 

مبا يعود عليهم بالنفع. قال عبد اهلل بن قي�ص:
جمرب احلزم يف الأمور، واإن خفت حلوم باأهلها حلما

النا�ص  اأكرث  والروم  ال�شاعة  تقوم  باب  ال�شاعة  واأ�شراط  الفنت  كتاب  النووي  �شرح  مع  م�شلم  �شحيح   -(
ح898). ج8)/�ص40-39).
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فامل�شائب  م�سيبة،  عند  النا�ص  اأجرب  اأو  م�سيبة،  بعد  اإفاقة  اأ�سرعهم   -2
تزيدهم قوة لأنهم يجندون اخلرباء يف املجال من ثقافتهم، ملعرفة الأ�شباب 
املبا�شرة واإيجاد احللول العاجلة، وهذا ما يزيد من عمرهم، واإن مل يلتزموا 
ا�شتعا�شوا عن هذا  لكن  امل�شائب،  اأ�شول  فيه عالج  الذي  الرباين،  املنهج 
توؤكد  الغرب  اليومية لأخبار  امل�شاكل، واملتابعات  مب�شاعفة اجلهود، ومتابعة 
اإنقاذ املجتمع  هذا يف كل املظاهر التي عندنا من الفواح�ص، ومع ذلك يتم 
من ال�شقوط بهذه اخل�شلة. وهذا ما اأخر نبوءة كثريين من اأهل العلم بالغرب 

كوول ديورانت، لأنه جهل هذا الأمر.
ل  فهم  بقيمتهم  و�شعورهم  يقظتهم  عنوان  وهذا  فرة،  بعد  كرة  اأو�سكهم    -3
يقبلون بالذوبان يف الغري، ول ي�شت�شلمون ل�شعف مرحلي، ولكن ي�شتعدون 

للمواجهة، للحفاظ على كينونتهم))). 
وخريهم مل�سكني ويتيم و�سعيف، وهذا ل�شك فيه، يقومون به ثقافة ل تدينا،   -4
واإن كان اأ�شله كذلك، واإذا كانت ثقافة احلداثة قد اأثرت برت�شيخ مبداأ النفعية 
احلداثة  ثقافة  �شبق وجودها وجود  واملوؤ�ش�شات  القوانني  فاإن  ال�شلوك،  يف 

التي تزن الأ�شياء بقيمة مردوديتها املادية.
اأنهم  بينهم، ل جرم  اأمنعهم من ظلم امللوك: وهذه ترجع اإىل العدل فيما    -5
اأهل كتاب، وبقاياه يف الثقافة مبثوثة، وقد قال العلماء: اإن اهلل ين�شر امللك 
�شرعية  قوة  يوؤكد  الأمر  هذا  اإن  امل�شلم.  الظامل  امللك  على  الكافر،  العادل 

القوانني واحرتامها مبا يجعلها فوق اجلميع، ل فرق بني رئي�ص ومروؤو�ص. 
الذي  الغربية، والف�شل  الدولة  الذي حققته  النجاح  تف�شر  القواعد  اإن هذه 
تعي�شه الدولة امل�شلمة، وقد قال : »اإنه ل قد�شت اأمة، ل ياأخذ ال�شعيف فيها حقه، 
وقد اأ�شارت اإىل هذا الأطروحة التي قدمها الدكتور اأحمد العماري يف املو�شوع: »املواجهة واملراجعة«.  -(
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َعَفاِئُكْم«))). ُروَن ِب�شُ َا تُْرَزُقوَن َوتُْن�شَ َعَفاَءُكْم َفاإِمنَّ غري متعتع«)))، وقال: »اْبُغويِن �شُ
ثالثا: عالمات ف�ساد نظام احلكم، والتدابري الوقائية 

ال�ستئثار، اأو غ�سب املال العام   -1
واأ�سحاب  احلاكم،  ثروة  ومراقبة  لواجباته،  اجلميع  اأداء  الوقائي:  والتدبري 

الوليات.
 ، فاحلر�ص على مراكمة الرثوة وال�شتئثار مالزم للحكم كما اأخرب النبي
تراكم حلقوق الغري، الذي  اإمنا قد يقل وقد يكرث، وبقيام الأمة بواجباتها يح�شل 
يندفع به الظلم واجلور العام، وهو تدبري وقائي م�شتمر واجب على العموم، لكن 
الرقابة املطلوبة من قبل  اإذا ما توفرت  الوقوع  بالرثوة لي�ص حتمي  هذا ال�شتئثار 
بالن�شح والتقومي؛  التنظيمية،  الرقابة  اأو قواعد  املرجعيات الجتماعية وال�شيا�شية 

وهذا واجب العلماء وقادة الراأي.
َواأُُموٌر  اأَثََرٌة  »�َشَتُكوُن  َقاَل:    النَِّبيِّ  َعِن  َم�ْشُعوٍد  اْبِن  َعِن  البخاري  اأخرج 
وَن احْلَقَّ الَِّذي َعَلْيُكْم َوتَ�ْشاأَلُوَن  ِ َفَما تَاأُْمُرنَا؟ َقاَل: تُوؤَدُّ تُْنِكُرونََها، َقالُوا: يَا َر�ُشوَل اهللَّ

َ الَِّذي لَُكْم«)3). اهللَّ
ووجه ال�شتدلل من احلديث، اأن قول النبي عليه ال�شالم توؤدون احلق الذي 
عليكم، ومل يقل تقاتلونهم، اأو ما يدل على املنازعة، يدل على اأن املطالبة باحلق 

ال�شنن، ابن ماجة، كتاب ال�شدقات باب ل�شاحب احلق �شلطان. ح 6)4) ج)/�ص0)8. قال املحقق   -(
فوؤاد عبد الباقي: يف الزوائد هذا اإ�شناد �شحيح رجاله ثقات. و�شححه الألباين �شحيح اجلامع )/476 

ح))4).
ال�شنن، اأبو داود مع عون املعبود، العظيم اأبادي كتاب اجلهاد باب يف النت�شار برذل اخليل وال�شعفة   -(
ح577) ج7/�ص56). و ال�شنن، الرتمذي مع حتفة الأحوذي، املباركفوري كتاب اجلهاد بَاب َما َجاَء 
ِحيٌح ح754) ج 5/�ص)9)  َح�َشٌن �شَ َحِديٌث  َهَذا  ِعي�َشى  اأَبو  َقاَل  امْلُ�ْشِلِمنَي  َعاِليِك  ِب�شَ اِل�ْشِتْفَتاِح  يِف 
احلاكم )/06)  امل�شتدرك،  و  ال�شحيح.  رواته رواة  قال:  املنذري  �شرحه عن  املباركفوري يف  ونقل 

وقال هذا حديث �شحيح الإ�شناد ومل يخرجاه، وقال الذهبي �شحيح.
�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر يف املناقب باب عالمات النبوة ح3603. ج6/�ص759.  -3
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ياأتي بعد اأداء الواجب اأول، لتعلق حق اآخر به. ومن احلقوق: قيام العلماء واأهل 
الراأي ببيان اخللل للحكام ومن يف امل�شوؤولية، والرقابة عليهم. بينما عامة النا�ص ل 
يجوز لهم المتناع عن اأداء الواجبات، لتعلق احلقوق بها. وبهذا تندفع الفو�شى؛ 
اأي اإذا �شدق اأهل العلم وقادة الراأي، وتقوت بطانة اخلري. ويوؤخذ هنا �شرورة 
و�شع الت�شريعات التي متكن من مراقبة ثروة احلكام و�شلوكهم. وقد اأخذ بهذه 
الأمور اأنظمة الغرب الد�شتورية وقوانينها الت�شريعية. والدليل على هذا املعنى اأن 

الإ�شالم ل ميكن اأن يقر الف�شاد والظلم. فهذا مما ل يتم الواجب اإل به. 
الوعود بالمتيازات اخلا�سة يف النتخابات ال�سيا�سية،   -2

والتدبري الوقائي ت�سديد الرقابة، وتقنني العملية مبا يحد من اإف�سادها. 
َولَُهْم  يِهْم  يَُزكِّ َوَل  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  اإِلَْيِهْم   ُ اهللَّ يَْنُظُر  َل  : »ثاََلثٌَة     ِ اهللَّ َر�ُشوُل  َقاَل 
َباَيَع  َوَرُجٌل  ِبيِل،  ال�شَّ اْبِن  ِمِن  َفَمَنَعُه  ِريِق  ِبالطَّ َماٍء  ُل  َف�شْ لَُه  َكاَن  َرُجٌل  اأَِليٌم:  َعَذاٌب 
َي َواإِْن مَلْ ُيْعِطِه ِمْنَها �َسِخَط، َوَرُجٌل  اإَِماًما َل ُيَباِيُعُه اإِلاَّ ِلُدْنَيا َفاإِْن اأَْعَطاُه ِمْنَها َر�سِ
ِبَها َكَذا َوَكَذا  اأَْعَطْيُت  لََقْد  ُه  َغرْيُ اإِلََه  الَِّذي َل   ِ َفَقاَل: َواهللَّ ِر«  اْلَع�شْ بَْعَد  اأََقاَم �ِشْلَعَتُه 
ِ َواأَمْيَاِنِهْم ثََمًنا َقِلياًل))))،  َقُه َرُجٌل، ُثمَّ َقَراأَ َهِذِه اْلآيََة )اإِنَّ الَِّذيَن يَ�ْشرَتُوَن ِبَعْهِد اهللَّ دَّ َف�شَ
ْن مَلْ  ويف رواية م�شلم َوَرُجٌل بَايََع اإَِماًما َل يَُباِيُعُه اإِلَّ ِلُدْنيَا َفاإِْن اأَْعَطاُه ِمْنَها َوَفى َواإِ

يُْعِطِه ِمْنَها مَلْ يَِف))).
وحمل ال�شاهد منه قوله: »َوَرُجٌل بَايََع اإَِماًما َل يَُباِيُعُه اإِلَّ ِلُدْنيَا َفاإِْن اأَْعَطاُه ِمْنَها 
ْن مَلْ يُْعِطِه ِمْنَها �َشِخَط«، ووجه ال�شتدلل منه اأن الوعيد الذي اأوعد من  َي َواإِ َر�شِ
بايع اإماما ل يبايعه اإل لدنيا، هو ملا يرتتب على هذا الق�شد، من ه�شا�شة الرابطة بني 
�شحيح البخاري مع فتح الباري كتاب امل�شاقاة باب اإثم من منع ابن ال�شبيل من املاء ح 358) ج5/  -(
ِرمِي اإِ�ْشَباِل اْلإَِزاِر َوامْلَنِّ ِباْلَعِطيَِّة  �ص43. و�شحيح م�شلم مع �شرح النووي كتاب الإميان باب بَيَاِن ِغَلِظ حَتْ
يِهْم َولَُهْم  اإِلَْيِهْم َوَل يَُزكِّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوَل يَْنُظُر   ُ ْلَعِة ِباحْلَِلِف َوبَيَاِن الثَّاَلثَِة الَِّذيَن َل يَُكلُِّمُهْم اهللَّ َوتَْنِفيِق ال�شِّ

َعَذاٌب اأَِليٌم ح08) ج)/�ص477-476.
وهي رواية م�شلم.   -(
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احلاكم واملحكوم، حيث ينحل العقد بانتفاء ال�شرط، وينفلت الزمام، وتقع الفنت. 
وملا يوؤدي اإليه من اجلور يف حق بقية املجتمع وقد تكون هذه الوعود امتيازات 
 : جبائية اأو تواطوؤا يف اأ�شعار اخلدمات. بينما اإذا كانت الرابطة كما قال النبي
ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدَل َكاَن لَُه  ٌة يَُقاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُتََّقى ِبِه َفاإِْن اأََمَر ِبَتْقَوى اهللَّ َا اْلإَِماُم ُجنَّ »اإِمنَّ
ِه َكاَن َعَلْيِه ِمْنه«)))، فاإن الرابطة تكون اأمنت، ووجه املتانة  ْن يَاأُْمْر ِبَغرْيِ ِبَذِلَك اأَْجٌر َواإِ

اأن امل�شلم يرى يف حاكمه وقاية من الفو�شى وال�شطرابات و�شياع الأمن.
والقيادة،  الإمارة  توفر  املقد�ص، وهي:  الرباط  العقد هو  �شروط  كانت  فاإذا 
املنافع  تكون  اأن  فالبد  فيها،  وتعدل  الدنيا  وت�شو�ص  وتقيمه،  الدين  حتر�ص  التي 

الدنيوية بعد ذلك: كل وكفاءته، وكل وحاجته. 
والوعيد هنا يتجه اإىل ما يعد به املر�شح بع�ص الأفراد من املجتمع من امتيازات 
دون غريه من ناخبيه واأمته، فهذه يف حكم ر�شوة، تنقلب �شد الفائز واأمن البلد 
والأمة متى ق�شر يف الوفاء بالوعد، وتظهر احلكمة من احلديث اإذا كان احلاكم اأو 

الفائز �شاحلا، فرف�ص اأن يخ�ص واحدا بامتياز دون غريه. 
اإن ما يظهر من �شيطرة اأ�شحاب امل�شالح وجماعات ال�شغط على النتخابات 

من اأكرب اأ�شباب الف�شاد والظلم، بل من اأهم اأ�شباب حماية الف�شاد والظلم. 
وخلطورة النظام والأمن ال�شيا�شي، فقد اأخرج البخاري َعِن اْبِن َعبَّا�ٍص َعِن 
ْلَطاِن �ِشرْبًا  َفاإِنَُّه َمْن َخَرَج ِمَن ال�شُّ رِبْ  َفْليَ�شْ اأَِمرِيِه �َشْيًئا  النَِّبيِّ  َقاَل: »َمْن َكِرَه ِمْن 

َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«))).

�شحيح البخاري مع فتح الباري كتاب اجلهاد وال�شري بَاب يقاتل ِمْن َوَراِء اْلإَِماِم َويُتََّقى ِبِه ح957) ج6/  -(
ٌة يَُقاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُتََّقى ِبِه ح)84). �ص43)و�شحيح م�شلم مع النووي يف الإمارة بَاب اْلإَِماُم ُجنَّ

اأُُموًرا  بَْعِدي  �َشرَتَْوَن    النَِّبيِّ  َقْوِل  بَاب  الفنت  كتاب  حجر  ابن  الباري،  فتح  مع  البخاري،  �شحيح   -(
تُْنِكُرونََها ح 7054. و�شحيح م�شلم مع �شرح النووي يف الإمارة بَاب ُوُجوِب ُماَلَزَمِة َجَماَعِة امْلُ�ْشِلِمنَي 

َماَعِة ح849). اَعِة َوُمَفاَرَقِة اجْلَ ِرمِي اخْلُُروِج َعَلى الطَّ ِعْنَد ُظُهوِر اْلِفنَتِ َويِف ُكلِّ َحاٍل َوحَتْ
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رِبْ َعَلْيِه َفاإِنَُّه َمْن َفاَرَق  ويف رواية اأخرى: »َمْن َراأَى ِمْن اأَِمرِيِه �َشْيًئا يَْكَرُهُه َفْليَ�شْ
يًَدا  َخَلَع  »َمْن  م�شلم:  رواية  َجاِهِليَّة«)))ً. ويف  ِميَتًة  َماَت  اإِلَّ  َفَماَت  ا  �ِشرْبً َماَعَة  اجْلَ
َة لَُه َوَمْن َماَت َولَْي�َص يِف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة  َ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َل ُحجَّ ِمْن َطاَعٍة لَِقَي اهللَّ

َجاِهِليًَّة«))).
ووجه الدللة من هذه الأحاديث اأنه ل يجوز لالإن�شان اأن يخرج من الطاعة 
مبجرد اأن يرى ما يكرهه هو من حاكمه، اأو حكامه، بل يجب اأن يكون ما وجده قد 
وجدته العامة حتى ي�شري ذلك املكروه بواحا، فيكون ذلك له ق�شاء خا�ص. واإمنا 
ما دام يجد ما يعرف من املعروف من هذا احلاكم، وهو اأكرب مما ينكر واأكرث، فعليه 
اإذا خرجت  العامة  احلاكم، لأن  �شلطة هذا  التي حتت  الأمة  باجلماعة، وهي عامة 
عن ال�شلطة مبجرد وجود كل واحد ما يكرهه، تقع الفو�شى ويختلط ال�شراع عن 
الفنت،  في�شيع احلق يف زحمة هذه  بالتدافع بني احلق والباطل،  ال�شلطة واحلكم 

وي�شعب اإرجاع النا�ص اإىل النظام.
احلاكم  بني  التعاقد  و�شائل  على  الرقابة  ت�شديد  هو  امل�ستنبط  الوقائي  والتدبري 
وال�شعب بالت�شريعات واملوؤ�ش�شات والأنظمة، حتى ل يتالعب به اأ�شحاب املال، 
وامل�شالح اخلا�شة الفئوية واخلارجية، فاإن فرتة التعاقد اإما تكون فرتة بناء اأو فرتة 

هدم. ثم ل بد من عدم ترك ذلك لالأفراد بل لبد من توكيله للموؤ�س�سات. 
اإثارة الع�سبيات واملوت من اأجلها    -3

تعترب هذه الظاهرة عالمة على ف�شاد احلكم، والتدبري الوقائي هو العدل بني 
مكونات املجتمع بال متييز يف احلقوق والواجبات. 

تقدم تخريجه.  -(
اْلِفنَتِ  ُظُهوِر  ِعْنَد  امْلُ�ْشِلِمنَي  َجَماَعِة  ُماَلَزَمِة  النووي يف الإمارة، باب: ُوُجوِب  �شحيح م�شلم مع �شرح   -(

اَعِة َوُمَفاَرَقِة اجْلََماَعِةح)85). ِرمِي اخْلُُروِج َعَلى الطَّ َويِف ُكلِّ َحاٍل َوحَتْ
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اَعِة  الطَّ ِمَن  َخَرَج  »َمْن  َقاَل:  اأَنَُّه    النَِّبيِّ  َعِن  ُهَرْيَرَة  ِبي  اأَ َعْن  م�شلم  اأخرج 
َبٍة  ُب ِلَع�شَ يٍَّة يَْغ�شَ َت َرايٍَة ِعمِّ َماَعَة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن َقاتََل حَتْ َوَفاَرَق اجْلَ
ِتي  اأُمَّ َعَلى  َخَرَج  َوَمْن  َجاِهِليٌَّة،  َفِقْتَلٌة  َفُقِتَل  َبًة  َع�شَ ُر  يَْن�شُ ْو  اأَ َبٍة  َع�شَ اإِىَل  يَْدُعو  اأَْو 
َها َوَفاِجَرَها َوَل يََتَحا�َشى ِمْن ُموؤِْمِنَها َوَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه َفَلْي�َص ِمنِّي  ِرُب بَرَّ يَ�شْ

َولَ�ْشُت ِمْنُه«))).
ووجه الدللة من احلديث اأن اإيراد ذكر الع�شبيات القومية والعرقية وما يف 
معناها، يف �شياق القتتال، مقرونة باحلديث عن اجلماعة والطاعة، يفيد خطورة 
الولء لهذه الع�شبيات مهما زينها اأئمتها، ملا يف�شي اإليه من ف�شاد النظام. وعليه فاإن 
الأئمة الداعني اإىل هذه الع�شبيات، هم من امل�شلني املفرقني لأمر الأمة املجموع.
ويف مقابل و�شف دعاة الع�شبيات بامل�شلني، منع احلكام واأهل ال�شلطان من 
اجلور، واأن ي�شيعوا اأهل العهد، ومن يف معناهم كالقوميات والأعراق اأو مييزوا 
يف العدل بينهم، ملا يرتتب على ذلك من النكفاء اإىل الع�شبيات، واحلديث يدل 
ا�شتنباطا على اأن التق�شري يف الوفاء بعهود املعاهدين مدخل �شيطاين لإ�شعارهم 

بالظلم، وتوظيف و�شعهم لتفريق ال�شمل والفتنة.
والتدبري الوقائي: الق�شاء على اأنواع التمييز بني اأفراد الأمة فيما ي�شرتكون فيه من 
احلقوق بالت�شريعات الكفيلة ب�شمان ذلك، والعناية اأكرث بالأقليات كيفما كان لونها 

وعقيدتها درءا ل�شتغاللها، واإ�شعارها بوظيفتها.
الأنظمة الأجنبية مرتب�سة دائما بالدولة الإ�سالمية ونق�ص العهود �سبب يف   -4

ت�سلطها 
اإل �شلط اهلل عليهم عدوا من  ينق�شوا عهد اهلل و عهد ر�شوله  وقوله: »ومل 
ِرمِي  �شحيح م�شلم يف الإمارة، بَاب: ُوُجوِب ُماَلَزَمِة َجَماَعِة امْلُ�ْشِلِمنَي ِعْنَد ُظُهوِر اْلِفنَتِ َويِف ُكلِّ َحاٍل َوحَتْ  -(

َماَعِة ح848). اَعِة َوُمَفاَرَقِة اجْلَ اخْلُُروِج َعَلى الطَّ
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غريهم فاأخذوا بع�ص ما يف اأيديهم«)))

ويف رواية احلاكم »ما نق�ص قوم العهد قط اإل كان القتل بينهم، و ما ظهرت 
فاح�شة يف قوم قط اإل �شلط اهلل عز و جل عليهم املوت، و ل منع قوم الزكاة اإل 

حب�ص اهلل عنهم القطر«)))

ووجه الدللة اأن نق�ص العهد مع اهلل ومع ر�شوله يف حمل ر�شالة الإ�شالم، 
وبني الب�شر، دليل على الن�شغال بالنف�ص واإ�شالح دنياها، والنكفاء عليها، فيوؤدي 
هذا اإىل التقاتل على الدنيا والتنازع فيح�شل ال�شعف، فيطمع العدو، فياأخذ بع�ص 

ما يف اليد من اأر�ص، ويقع الذل .

كما اأن النا�ص ل يح�شل لهم اجتماع حتفظ به م�شالح اجلماعة والأفراد اإل يف 
اإطار عهود ومواثيق توؤخذ من جميع اأفراد اجلماعة، ومادامت العهود والتفاقيات 
حمرتمة فاإن م�شالح اجلماعة تبقى قائمة وتتطور اإىل الأح�شن، واأي اإخالل �شيوؤثر 
قبل  من  اجلماعة  فتخرتق  اخلائن،  ويوجد  ال�شمل  فيت�شتت  اجلماعة  م�شالح  على 
العدو. فظاهرة نق�ص العهد دليل على التع�شف يف ا�شتعمال احلرية ال�شخ�شية، 

والتفكك الجتماعي، والإفراط يف تلبية الرغبات اخلا�شة.

يتحني  اجلوار؛  ادعى ح�شن  مهما  دائما،  مرتب�ص  العدو  اأن  على  دليل  وفيه 
املوؤثر للزعامة  اأو وجود املارق من اجلماعة  الغفلة،  اأو  بالنف�ص،  فر�شة الن�شغال 
امل�شتمر،  الدائمة وال�شتعداد  اليقظة  اإل  العدو ومينعه  يردعه  بغري وجه حق، ول 
ولذلك قال : »من مات ومل يغز ومل يحدث نف�شه بغزو مات على �شعبة من 

يف  حمققه:  وقال  ج)/�ص)33)-333)  ح9)40  العقوبات  باب  الفنت  كتاب  ماجة،  ابن  ال�شنن،   -(
الزوائد: هذا حديث �شالح للعمل به. وانظر هام�ص 33. 

الألباين،  و�شححه  الذهبي.  ووافقه  م�شلم،  �شرط  على  �شحيح  وقال:   .((6/( احلاكم  امل�شتدرك،   -(
ال�شل�شلة ال�شحيحة - ) /06).
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نفاق«)))، واحلديث يدعو لبناء قوة رادعة ترهب، نعم ل ت�شتعمل اإل يف الدفاع 
ورد العدوان حلرمة العتداء وال�شتعداء. لقوله : »دعوا احلب�شة ما ودعوكم، 

واتركوا الرتك ما تركوكم«))).
ووجه الدللة منه اأن هاتني القوتني الكبريتني طلب النبي من اأمته األ يت�شببوا 
يف ا�شتعدائهم، بل يتجنبوا الدخول معهم يف حرب، ويقا�ص عليهما غريهما، ملا 

يف احلرب من ال�شرر. 
وهي ال�شيا�شة التي مور�شت من قبل غري امل�شلمني مهما تظاهرنا لهم بح�شن 
األف  اأو تكون حتت الحتالل، وقد  اأن تكون يف الهجوم  اإما  التاريخ  النية، فعرب 
الإ�شالمية  اجلامعة  بني  واملراجعة  املواجهة  �شماه  كتابا  العماري  اأحمد  الدكتور 

واجلامعة الالتينية، يوؤكد فيها بال�شواهد والوثائق هذا الأمر.
وعليه فاإن ت�شلط العدو دليل على نق�ص العهد، وتفكك الروابط الجتماعية، 
ون�شوب اخلالف، ول يرد العدو اإل بالوفاء بهود من وقعت معهم العهود كاأهل 

العهد من غري امل�شلمني من جديد.
املطلب الثاين: الأمن الجتماعي

لقد علمنا اأن الأمن الجتماعي بالو�شف املذكور يف احلديث مق�شد اأ�شا�ص 
لر�شالة الإ�شالم، وهنا ن�شوق ما يدخل �شمن التدابري الوقائية املتعلقة به.

اأول: و�سائل حتقيق الأمن
1- العلم ال�سرعي اأول مدخل لالأمن

ْث نَْف�َشُه ِباْلَغْزِو واأبو  �شحيح م�شلم، مع �شرح النووي، يف الإمارة باب َذمِّ َمْن َماَت َومَلْ يَْغُز َومَلْ يَُحدِّ  -(
داود يف اجلهاد باب َكَراِهيَِة تَْرِك اْلَغْزِو ح 0)9).

َب�َشِة  ِك واحْلَ ْ تَْهِييِج الرتُّ ال�شنن، اأبو داود، مع عون املعبود للعظيم اأبادي يف املالحم بَاب يِف النَّْهِي َعْن   -(
ح80)4 ج))/�ص409، وح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع ال�شغري وزيادته ح3384ج)/�ص638.
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ملا كان العلم اأول قيمة من قيم ال�شمو والبناء وترقية الإن�شان، حذر من غيابه اأو   -
انحرافه عن ر�شالته، اأو التق�شري يف بذله. فاأعطى عالمات انحرافه، وقواعد 

تدبريية للوقاية من غوائل النحراف.
ي�شبب  الذي  العلم،  وغياب  اجلهال،  ت�شليل  من  للمجتمع  وقاية    فقال 
َ َل يَْقِب�ُص اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا يَْنَتِزُعُه ِمَن اْلِعَباِد َولَِكْن يَْقِب�ُص اْلِعْلَم ِبَقْب�ِص  التنازع: »اإِنَّ اهللَّ
ِعْلٍم  ِبَغرْيِ  َفاأَْفَتْوا  َف�ُشِئُلوا  اًل  ُجهَّ ُرُءو�ًشا  النَّا�ُص  اتََّخَذ  َعامِلًا  يُْبِق  مَلْ  اإَِذا  َحتَّى  اْلُعَلَماِء 

وا ُ«))). لُّ وا َواأَ�شَ لُّ َف�شَ
ووجه ال�شتدلل به هو اأن اجلهل يت�شبب يف ال�شالل، وال�شالل يوؤدي اإىل 

الفو�شى وهي �شبب الفتنة وغياب الأمن.
فذكر املحذور وهو وقوع ال�شالل، وذكر علته وهو غياب العلماء، الذين 

هم ورثة الأنبياء كما ثبت.
وي�شتنبط منه الأهمية الكربى لوظيفة العلماء يف القيادة، ل اأن يكونوا تابعني 

حتت الطلب.
ويوؤكد هذا الأمر �شواهد احلا�شر، اإذ ما من دولة حترتم نف�شها، وتقدر دورها 
وجعلت  منازلهم،  واأنزلتهم  �شلطانا،  للعلماء  واأعطت  قالعا،  للعلم  اأ�ش�شت  اإل 
للقرار قرارا مكينا، ل ي�شدر اإل مبوافقة حملة املذهب الذي اتخذته الأمة وحماته. 
اخلالفات،  لتدبري  اأ�شلوب  اأف�شل  هي  التي  املرجعية  يجلي  من  هم  العلماء  بل 
التي  وال�شيا�شات  والقيم  الأفكار  يزنون  الأمة  اأفراد  يجعل  البناء  العلم  فتعميم 
تعر�ص عليهم مبا تت�شمنه الفكرة اأو ال�شيا�شة من قيمة عملية واأثر واقعي من ذات 
اثر  من  نقلل  وهكذا  عنه.  �شدرت  مبن  اأو  خارجها،  من  ل  وال�شيا�شة،  الفكرة 
�شحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العلم باب كيف يقب�ص العلم ح00)، و�شحيح م�شلم، مع �شرح   -(

النووي، كتاب العلم باب رفع العلم وقب�شه وظهور اجلهل والفنت يف اآخر الزمان ح673).
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العاطفة واملزاج يف تقدير الأ�شياء، فاحلقيقة العلمية واملعلومة ال�شحية هما ما دل 
الدليل على �شحتهما، فاإن كانت غيبا فمن م�شادر الغيب املوثوقة، واإن كانت مما 
تربز  التجربة واحل�ص، وهنا  الدليل هو  يكون  اأن  فيجب  للتجربة واحل�ص  يخ�شع 
قيمة املرجعية يف النظر اإىل الأ�شياء وتقييمها، فمن يدعي الإميان بالقراآن ل بد اأن 
يقبل ما دل عليه من علم وهدى، ومن كان ل يوؤمن فعليه اأن يظهر ذلك، لنعامله 
يف الإقناع بالأ�شلوب املنا�شب له، لأننا مطالبون باأن نتعاي�ص معا، واأن يقنع بع�شنا 

بع�شا مبا يراه �شوابا. 
وحذر من انحراف العلم عن ر�شالته ومقا�شده، فقال  : »َمْن َطَلَب اْلِعْلَم 
ِرَف ُوُجوَه النَّا�ِص اإِلَْيِه َفُهَو يِف النَّاِر«))). َفَهاَء اأَْو ِليَُباِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء اأَْو ِليَ�شْ ِليَُماِرَي ِبِه ال�شُّ
  ِ وذكر علة هذا النحراف وهو ابتغاء غري وجه اهلل بالعلم، َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ا ِمَن  يَب ِبِه َعَر�شً ُمُه اإِلَّ ِليُ�شِ ِ َعزَّ َوَجلَّ َل يََتَعلَّ َم ِعْلًما مِمَّا يُْبَتَغى ِبِه َوْجُه اهللَّ : »َمْن تََعلَّ

نَِّة يَْوَم اْلِقيَاَمِة«. يَْعِني ِريَحَها))).  ْنيَا مَلْ يَِجْد َعْرَف اجْلَ الدُّ
وهنا اأ�شري اإىل خطر ابتغاء التفوق بالعلم، فقد ن�شر �شاحب كتاب اأنوثة العلم 
وهو اأحد اأعداد �شل�شلة عامل املعرفة الكويتية، اأن عددا من الأبحاث التي �شجل 
اأ�شحابها بها براءة اخرتاع مل تخ�شع للتحقق املطلوب، والتجريب الكايف ملعرفة 

�شدق النتائج، وبع�شها ثبت عدم �شحتها مع الزمن. 
اإذا تعلق الأمر بدواء، اأو  اإيذاء الب�شرية خ�شو�شا  اإن هذا ال�شاأن يوؤدي اإىل 
عقوبة  توازيها  اأن  يجب  والتي  الأخروية،  العقوبة  تظهر حكمة هذه  وهنا  لقاح، 
دنيوية زاجرة، لأن عدم الإخال�ص نتيجة ال�شره وحب ال�شبق والزعامة، اأو ابتغاء 

الرتقية وغري ذلك هو �شبب املاأ�شاة. 
ال�شنن، ابن ماجة املقدمة ح 53) ج)/�ص93 �شحيح ابن ماجة لالألباين وح�شنه ج)/�ص00).  -(

ج/)/ و�شححه  الألباين  ماجة،  ابن  �شحيح  ج)/�ص)9،   (5( ح  املقدمة  ماجة  ابن  ال�شنن،   -(
�ص00-99).
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وذكر �شبيل حت�شيله فقال : »العلم بالتعلم«))). وبهذا على الأمة بذل ما يف 
باأدلتها،  الو�شع للتعليم، وجعله من اأوىل الأولويات؛ لأنه و�شيلة اإدراك احلقيقة 

ل بقائلها.
غياب  �شببه  وال�شالل  املخالفات  وجود  اأن  الن�شو�ص  هذه  من  واخلال�سة 
العلم واقعا اأو حكما، وذلك اإذا كان العامل يريد بعلمه غري الآخرة، اأو حظوظ 
نف�شه، ودل احلديث على اأنه �شيوجد، من العلماء من يريد به الزعامة والظهور، 
والتعايل على النا�ص، ونيل املنا�شب، ودل وقائيا ملا ذكر هذه ال�شفات على تربية 
املتعلم على �شدها برتغيبهم يف الآخرة، و�شن القوانني التي حتد من هذا املر�ص.

2- النظام والن�سباط 
وهما مظهران للتدين وال�شالح، و�شبيل للقوة والإنتاج؛ ولذلك نهى ر�شول 
اهلل  عن التمرد والفو�شى، ورغب يف النظام، والن�شباط، يف اأب�شط الأمور 

ُروا اأََحَدُهْم«))). اإىل اأكربها، فقال : »اإَِذا َخَرَج ثاََلثٌَة يِف �َشَفٍر َفْليُوؤَمِّ
ولأن العقد الذي ترتبط به الأمة ل ي�شمح باحلرية ال�شخ�شية املطلقة بل حتت 
�شابط الأوامر والنواهي الإلهية، وما تقت�شيه اأحوال الجتماع، من تنازلت يف 
النظام والجتماع  اإىل �شرورة  �شيدنا عمر  اأر�شد  للتعاي�ص، وقد  امل�شرتك  املباح 
اِريِّ َقاَل: »تََطاَوَل النَّا�ُص يِف اْلِبَناِء يِف  والطاعة لالأمري، لإقامة الدين، فَعْن مَتِيٍم الدَّ
�ْشاَلَم اإِلَّ ِبَجَماَعٍة َوَل  ْر�َص اْلأَْر�َص اإِنَُّه َل اإِ َزَمِن ُعَمَر َفَقاَل ُعَمُر: يَا َمْع�َشَر اْلُعَرْيِب اْلأَ
لَُه  َحيَاًة  َكاَن  اْلِفْقِه  َعَلى  َقْوُمُه  َدُه  �َشوَّ َفَمْن  ِبَطاَعٍة،  اإِلَّ  اإَِماَرَة  َوَل  ِباإَِماَرٍة  اإِلَّ  َجَماَعَة 

َدُه َقْوُمُه َعَلى َغرْيِ ِفْقٍه َكاَن َهاَلًكا لَُه َولَُهْم«)3) . َولَُهْم، َوَمْن �َشوَّ

طرف حديث معلق يف �شحيح البخاري كتاب العلم، باب: العلم قبل القول والعمل.  -(
ال�شنن، اأبو داود، مع عون املعبود، للعظيم اأبادي يف اجلهاد باب يف القوم ي�شافرون يوؤمرون اأحدهم   -(

ح)59) ج7/�ص67). وقال الألباين ح�شن �شحيح وقال يف اإرواء الغليل �شحيح 06/8).
ال�شنن الدارمي يف املقدمة باب يف ذهاب العلم)/83).  -3
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ولهذه اخلطورة نرى احلر�ص من قبل القوى ال�شتعمارية على ت�شجيع التمرد 
متزيق  هدفان  به  يتحقق  فذلك  الأنظمة،  على  الإ�شالمية  ال�شعوب  يف  امل�شلح، 
ال�شعائر  تعطيل  الثاين  والهدف  ذلك،  بعد  والت�شلط  القوة،  واإ�شعاف  الروابط 
التي هي الو�شيلة الوحيدة التي ميكن بها جمع ال�شمل وتوحيد ال�شف وا�شرتجاع 
القوة، واإعادة الأمن، وواقع الأمة يحكي الق�شة اليوم، فاإن الدول التي اأ�شقطت 
اأنظمتها مل تتمكن من ا�شرتجاع عافيتها وا�شتحر فيها القتل وعم الأخ�شر والياب�ص.
لهذا جاءت ال�شنة بالرتغيب والرتهيب يف حمل العلماء على حتمل م�شوؤولية 
فال  الظلم  يطفح  اأن  قبل  الطاعة،  على  واملحكومني  املعروف،  على  احلكام  اإعانة 

يعود للعامل مكان يف قلب العامة، ول اأهمية لدى احلكام.
وجاءت بالأمر باللتجاء اإىل العلماء والتم�شك بهم، ل �شيما علماء ال�شريعة 
ُل اْلَعامِلِ  : »َف�شْ الإ�شالمية، قال  حني ذكر له َرُجاَلِن اأََحُدُهَما َعاِبٌد َواْلآَخُر َعامِلٌ
َوَماَلِئَكَتُه َواأَْهَل   َ ِ  : اإِنَّ اهللَّ اأَْدنَاُكْم، ثُمَّ َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ ِلي َعَلى  َعَلى اْلَعاِبِد َكَف�شْ
وَن َعَلى ُمَعلِِّم  لُّ نَي َحتَّى النَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها َوَحتَّى احْلُوَت لَيُ�شَ َمَواِت َواْلأََر�شِ ال�شَّ
ْيَل ْبَن ِعيَا�ٍص: »َعامِلٌ َعاِمٌل ُمَعلٌِّم يُْدَعى َكِبرًيا يِف َمَلُكوِت  النَّا�ِص اخْلَرْيَ«. َقاَل اْلُف�شَ
َمَواِت«))). لكن ا�شرتط لهذا الأمر �شرط وهو الزهد يف دنيا النا�ص، وفيما يف  ال�شَّ
 ِ اِعِديِّ َقاَل: »اأَتَى النَِّبيَّ  َرُجٌل َفَقاَل: يَا َر�ُشوَل اهللَّ اأيديهم، فعْن �َشْهِل ْبِن �َشْعٍد ال�شَّ
ِ  : اْزَهْد  ُ َواأََحبَِّني النَّا�ُص َفَقاَل َر�ُشوُل اهللَّ ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل اإَِذا اأَنَا َعِمْلُتُه اأََحبَِّني اهللَّ

ُ َواْزَهْد ِفيَما يِف اأَْيِدي النَّا�ِص يُِحبُّوَك«))). ْنيَا يُِحبََّك اهللَّ يِف الدُّ
العبادة  على  الفقه  ف�شل  يف  باب  العلم  كتاب  للمباركفوري  الأحوذي  حتفة  مع  الرتمذي،  ال�شنن،   -(
ِحيٌح.  ح5)8) ج7/�ص379 وقال اأَبو ِعي�َشى فيما نقله �شارحه عن ن�شخته: َهَذا َحِديٌث َح�َشٌن َغِريٌب �شَ

و�شححه الألباين يف اجلامع ال�شغري )/776 ح3))4.
ْنيَِا ح)0)4، ج)/�ص373)-374) وقال املحقق: يف الزوائد  ْهِد يِف الدُّ ال�شنن ابن ماجة يف الزهد بَاب الزُّ  -(
يف اإ�شناده خالد بن عمرو وهو �شعيف متفق على �شعفه، واتهم بالو�شع. واأورد له العقيلي هذا احلديث وقال 
لي�ص له اأ�شل من حديث الثوري، لكن قال النووي عقب هذا احلديث رواه ابن ماجة وغريه باأ�شانيد ح�شنة.
وامل�شتدرك، احلاكم 3/4)3 وقال �شحيح الإ�شناد ومل يخرجاه وقال الذهبي خالد بن عمرو و�شاع و�شححه 

الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة )/)66 وانظر درا�شته هناك و�شححه يف اجلامع ال�شغري )/0)) ح))9.
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3- اأداء الواجبات 
اأخرب  كما  الفنت  من  واملجتمع  النف�ص  لوقاية  و�شيلة  اأعظم  الواجبات  فاأداء 
ِ  َقاَل: »بَاِدُروا ِباْلأَْعَماِل  النبي ، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�شي اهلل عنه اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
ِبُح  ُجُل ُموؤِْمًنا َومُيْ�ِشي َكاِفًرا اأَْو مُيْ�ِشي ُموؤِْمًنا َويُ�شْ ِبُح الرَّ ْيِل امْلُْظِلِم يُ�شْ ِفَتًنا َكِقَطِع اللَّ

ْنيَا«))).  َكاِفًرا يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَر�ٍص ِمَن الدُّ
اِج  برَْيِ ْبِن َعِديٍّ َقاَل: »اأَتَْيَنا اأَنَ�َص ْبَن َماِلٍك َف�َشَكْونَا اإِلَْيِه َما نَْلَقى ِمَن احْلَجَّ وَعِن الزُّ
َربَُّكْم  تَْلَقْوا  َحتَّى  ِمْنُه  �َشرٌّ  بَْعَدُه  الَِّذي  اإِلَّ  َزَماٌن  َعَلْيُكْم  يَاأِْتي  َل  َفاإِنَُّه  رِبُوا  ا�شْ َفَقاَل: 

.(((» َشِمْعُتُه ِمْن نَِبيُِّكْم�
التي  من  اأف�شل  هي  الإن�شان  على  متر  حلظة  كل  اأن  على  يدل  اأن�ص  حديث 
بعدها، اأي اأن التي بعدها اأكرث فتنة من التي قبلها، وحديث اأبي هريرة يدل على 
اأن  املباركفوري وهو  قاله  معنى  وفيه  الفنت،  قبل حلول  ال�شالح  بالعمل  املبادرة 
املبادرة هي امل�شارعة باإدراك ال�شيء قبل فواته اأو بدفعه قبل وقوعه)3)، وهو عنوان 

امل�شاألة فنقول:
اإن تعجيل العمل ال�شالح مبعنى اأو�شع من القربات املح�شة، بل كل عمل نافع 
اأي �شوء  اأن  لالأمة، هو احلل لدرء الفنت والف�شاد، وجمموع احلديثني يدل على 
قربات  من  الواقع،  يف  مبردوديته  تدرك  حقيقته  -الذي  الإن�شان  لعمر  توظيف 
التي  للفنت  م�شاعفة  هو  اإمنا  ومتعد-  قا�شر  نفعها  باأعمال  قيامه  اأو  نافع،  وعمل 
اقت�شت حكمة اهلل اأن تتكاثر كلما ابتعدنا من زمن النبوة ونورها، وقد قال اخلليفة 
عمر بن عبد العزيز لأحد عماله ملا اأراد اأن يوؤجل عمل يوم اإىل غده حينما طعنوا 

�شحيح م�شلم مع �شرح النووي يف الإميان باب احْلَثِّ َعَلى امْلَُباَدَرِة ِباْلأَْعَماِل َقْبَل تََظاُهِر اْلِفنَتِ والرتمذي   -(
ْيِل امْلُْظِلِم ح8)) ج)/�ص)493-49. يف الفنت باب َما َجاَء �َشَتُكوُن ِفنَتٌ َكِقَطِع اللَّ

�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر يف الفنت باب ل ياأتي زمان اإل الذي بعده �شر منه ح7068.  -(
حتفة الأحوذي، املباركفوري 364/6.  -3
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يف الليل ومل يكملوا، كيف بنا اإذا اأ�شفنا هذا العمل على عمل الغد، وكذلك عمر 
الإن�شان قد جعله اهلل منا�شبا ملا كلفه به، واأي تق�شري يف مرحلة من املراحل يف تلك 
الواجبات فاإمنا هو م�شاعفة يف ال�شغل واإعانة على الفنت، وزيادة منها، وتاأخري يف 
فائ�ص عن  بها  الواجبات، يح�شل  تراكم يف  اإن احل�شارة هي  قالوا:  البناء. وقد 

احلاجات، ي�شرف يف حت�شني ظروف احلياة. 
ثانيا: اأ�سباب الفتنة الداخلية

1- ال�سراع على احلكم وتويل ال�سلطة 
تعترب الرغبة يف ال�شلطة غريزة جتب مقاومتها، لأنها �شبب الف�شاد العظيم اإذا 

مل تن�شبط بقوة رادعة.
ولقد تعددت الأحاديث ال�شحيحة التي تناولت احلكم وال�شلطة، وق�شاياها، 
والالفت اأن عامة هذه الأحاديث تناولت املو�شوع باملنهج الوقائي، على ما وقع 
وَن َعَلى  تعريفه، اأخرج البخاري َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: »اإِنَُّكْم �َشَتْحِر�شُ

َعُة َوِبْئ�َشِت اْلَفاِطَمُة«))). اْلإَِماَرِة َو�َشَتُكوُن نََداَمًة يَْوَم اْلِقيَاَمِة َفِنْعَم امْلُْر�شِ
ووجه الدللة من احلديث اأن النبي حذر من احلر�ص على ال�شلطة ملا يف�شي 
اإليه من القتتال، والفتنة والف�شاد، والتباغ�ص والتدابر، الذي اإمنا جعلت ال�شلطة 

ملنعه؛ في�شيع الهدف ويقع التم�شك بالو�شيلة.
اأن احلر�ص رغبة واقعة، ل حمالة، فيجب منع ما  ولفظ احلديث يدل على 
ول  اجلميع  ت�شمل  ال�شلطة،  عل  للتداول  مرجعيات  بو�شع  وذلك  عليها،  يرتتب 

ت�شتثني اإل ما ي�شلم به اأهل الفطر ال�شليمة وما يعززه الربهان الواقعي.

الإمارة  على  احلر�ص  من  يكره  ما  باب  الأحكام  كناب  حجر،  ابن  الباري،  فتح  مع  البخاري  �شحيح   -(
ح48)7.
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كما اأن ذم احلر�ص يدل على اأن الغاية تتحقق باأي حاكم، وعلى هذا يجب 
احلر�ص، اأي الأ�شباب التي حتقق الغاية من الولية واحلكم.

ولو كان احلكم فرديا فاإنه �شبق القدر بغريزة الرغبة يف البطانة، وهو اأ�شل 
احلكم اجلماعي. 

ُ ِمْن  اأخرج البخاري َعْن اأَِبي �َشِعيٍد اخْلُْدِريِّ َعِن النَِّبيِّ  َقاَل: »َما بََعَث اهللَّ
ُه  َوحَتُ�شُّ ِبامْلَْعُروِف  تَاأُْمُرُه  ِبَطانٌَة  ِبَطانََتاِن:  لَُه  َكانَْت  اإِلَّ  َخِليَفٍة  ِمْن  ا�ْشَتْخَلَف  َوَل  نَِبيٍّ 
تََعاىَل«)))، ويف   ُ َم اهللَّ َمْن َع�شَ وُم  َفامْلَْع�شُ َعَلْيِه،  ُه  َوحَتُ�شُّ رِّ  ِبال�شَّ تَاأُْمُرُه  َوِبَطانٌَة  َعَلْيِه، 
رْيِ  رواية اأخرى للبخاري َقاَل : »َما ا�ْشُتْخِلَف َخِليَفٌة اإِلَّ لَُه ِبَطانََتاِن: ِبَطانٌَة تَاأُْمُرُه ِباخْلَ
ُ«. ويف  َم اهللَّ َمْن َع�شَ وُم  َوامْلَْع�شُ َعَلْيِه،  ُه  َوحَتُ�شُّ رِّ  ِبال�شَّ تَاأُْمُرُه  َوِبَطانٌَة  َعَلْيِه،  ُه  َوحَتُ�شُّ
رواية اأحمد: »َما ِمْن نَِبيٍّ َوَل َواٍل اإِلَّ َولَُه ِبَطانََتاِن: ِبَطانٌَة تَاأُْمُرُه ِبامْلَْعُروِف، َوِبَطانٌَة َل 

ُهَما َفَقْد ُوِقَي َوُهَو َمَع الَِّتي تَْغِلُب َعَلْيِه ِمْنُهَما«. تَاأْلُوُه َخَباًل َوَمْن ُوِقَي �َشرَّ
ووجه ال�شتدلل من احلديث اأن وجود بطانة اخلري اإىل جانب كل من ويل 
من اأمر امل�شلمني �شيئا مهما طغى اأ�شل لوجود اأ�شباب العدل يف حكام امل�شلمني 
�شيء  وهذا  قيمه،  على  حار�شة  �شتبقى  التي  الطائفة  ل�شيما  العلماء  واأعظمها 
قدري بالن�ص، لكن كيف يتم تدعيم بطانة اخلري وتقويتها على بطانة ال�شر؟. هذا 
اخلروج  وهو  ال�شيئة،  النتائج  ذات  ال�شبل  اتباع  بدل  املكلفني  من  املطلوب  هو 

وا�شتعمال القوة، اأو احلديث عن الف�شاد واملف�شدين، بال فعل يذكر.
ووجود  بل  املوؤ�ش�شات،  حكم  بل  اجلماعية،  لالإدارة  اأ�شل  احلديث  ويف 
النا�ص  عامة  على  �شرا  ينقلب  حيث  الراأي  يف  تطرف  اأق�شى  لأن  املعار�شة، 
يتمثل يف بطانة ال�شر وهي مبا تبديه من راأي فاإنها تفيد يف اإغناء الأفكار، وتطوير 
بطانة  تنتبه  ل  قد  ولولها  والباطل،  احلق  بني  التدافع  قانون  اإطار  الأ�شاليب، يف 

�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر، كتاب الأحكام باب بطانة الإمام واأهل م�شورته ح 98)7.  -(
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اخلري اإىل ال�شرور، التي حتتاج اإىل عالج، ومواجهة. ول يلزم من هذا ال�شتنتاج 
اأن تكون املعار�شة هي بطانة ال�شر، بل بطانة ال�شر نوع من املعار�شة ال�شيئة التي 

ميكن ان تكون يف املجتمع.
 َ َة اإِلَّ ُموؤِْمٌن َواإِنَّ اهللَّ نَّ ْن َل يَْدُخُل اجْلَ ِ  : »يَا ِباَلُل ُقْم َفاأَذِّ وقد قال َر�ُشوُل اهللَّ

ُجِل اْلَفاِجِر«))). يَن ِبالرَّ لَيُوؤَيُِّد َهَذا الدِّ
ووجه ال�شتدلل من هذا احلديث اأنه قد يفيد الرجل الفاجر من حيث اإنه ل 
يق�شد، باإثارة فكرة، اأو بعمل نافع يريد الظهور به واملدح، وهو تنبيه من اهلل تعاىل 

للم�شلم اأن يبحث عن املخرج يف اأ�شيق ال�شبل، واأ�شد الأحوال.
2- اإخالل العلماء وقادة الراأي بواجب الرقابة على احلكام 

فالوفاء بالطاعة للحكام، م�سروط بتقدمي العلماء الن�سح ال�سرعي للحكام 
منعا لهم من الظلم، ودرءا لثورة العامة وحدوث الفنت.

َعَلى    النَِّبيَّ  »بَايَْعُت  َقاَل:   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  َجِريِر  َعْن  ب�شنده  البخاري  اأخرج 
ِح ِلُكلِّ ُم�ْشِلٍم«))). َنِني ِفيَما ا�ْشَتَطْعُت َوالنُّ�شْ اَعِة، َفَلقَّ ْمِع َوالطَّ ال�شَّ

ووجه ال�شتدلل من احلديث اأن ال�شمع والطاعة حق للحكام، يحميه العلماء 
اأنظمة ال�شبط، والن�شح لكل م�شلم حق للمواطنني  وقادة الراأي لهم اإىل جانب 
يف مواجهة احلكام، وميزان عدل ي�شان به احلكم من اجلور والطغيان. وذلك اأن 
اهلل تعاىل حرم القتتال على ال�شلطة، وذم احلر�ص عليها، ومقابل ا�شتتباب الأمر 
للحكام، األزم العلماء وقادة الراأي باأداء واجب املراقبة، واألزم احلكام بال�شمع، 
ج))/�ص0-609)6  ح6606  باخلواتيم  العمل  باب  القدر  كتاب  الباري  فتح  مع  البخاري  �شحيح   -(
نَْف�َشُه  َقَتَل  َمْن  َواأَنَّ  نَْف�َشُه  اْلإِْن�َشاِن  َقْتِل  ِرمِي  حَتْ ِغَلِظ  بَاب  الإميان  النووي كتاب  �شرح  م�شلم مع  و�شحيح 

َة اإِلَّ نَْف�ٌص ُم�ْشِلَمة ح))) ج)/�ص)483ٌ-48. نَّ َب ِبِه يِف النَّاِر َواأَنَُّه َل يَْدُخُل اجْلَ ِب�َشْيٍء ُعذِّ
�شحيح البخاري، كتاب الأحكام باب: كيف يبايع الإمام النا�ص ح 04)7 و�شحيح م�شلم، مع �شرح   -(

يَحُة ح56 ج)/�ص399. يَن النَّ�شِ النووي، كتاب الإميان بَاب بَيَاِن اأَنَّ الدِّ
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ويبقى الف�شل للبطانة التي تتمكن: اإما بطانة ال�شر اأو بطانة اخلري. وقد رغب الر�شول 
 يف قول الراأي ال�شواب للحكام ترغيبا يف النت�شاب لبطانة اخلري، وح�شا على 
اإيجادها، وقاية لالأمة من الهالك، قال : »اأف�شل اجلهاد كلمة عدل )و يف رواية: 
حق) عند �شلطان جائر«))). وهذا ما يوؤكد اأهمية العلم والعلماء وتكثري �شوادهم 
�شعبة  بن  املغرية  وفاة  بعد  اهلل،  عبد  بن  جرير  به  قام  ما  وهذا  احلكام.  علم  لو 
ِ يقول:  الوايل. فقد اأخرج البخاري َعْن ِزيَاِد ْبِن ِعاَلَقَة َقاَل �َشِمْعُت َجِريَر ْبَن َعْبِداهللَّ

ِ َوْحَدُه   َ َواأَْثَنى َعَلْيِه َوَقاَل: َعَلْيُكْم ِباتَِّقاِء اهللَّ »يَْوَم َماَت امْلُِغرَيُة ْبُن �ُشْعَبَة َقاَم َفَحِمَد اهللَّ
َا يَاأِْتيُكُم اْلآَن ثُمَّ َقاَل: ا�ْشَتْعُفوا  ِكيَنِة َحتَّى يَاأِْتيَُكْم اأَِمرٌي، َفاإِمنَّ َل �َشِريَك لَُه َواْلَوَقاِر َوال�شَّ
ا بَْعُد َفاإِينِّ اأَتَْيُت النَِّبيَّ  ُقْلُت: اأُبَاِيُعَك  ِلأَِمرِيُكْم َفاإِنَُّه َكاَن يُِحبُّ اْلَعْفَو. ُثمَّ َقاَل: اأَمَّ
َهَذا  َهَذا، َوَربِّ  َعَلى  َفَبايَْعُتُه  ُم�ْشِلٍم،  ِلُكلِّ  ِح  َوالنُّ�شْ  : َعَليَّ َف�َشَرَط  اْلإِ�ْشاَلِم،  َعَلى 

ٌح لَُكْم ُثمَّ ا�ْشَتْغَفَر َونََزَل«))).  امْلَ�ْشِجِد اإِينِّ لََنا�شِ
3- الأئمة امل�سلون اأ�سباب للفنت

ينعدمون، وتاأثريهم  الذين ل  الهدى،  اأئمة  اثر  فظهورهم دليل على �شعف 
دليل على تف�شي اجلهل بطرق متييز احلق من الباطل وال�شواب من اخلطاأ.

َ َزَوى يِلَ اْلأَْر�َص اأَْو  ِ  : »اإِنَّ اهللَّ اأخرج اأبو داود َعْن ثَْوبَاَن َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ِتي �َشيَْبُلُغ َما  نَّ ُمْلَك اأُمَّ َقاَل: اإِنَّ َربِّي َزَوى يِلَ اْلأَْر�َص َفَراأَْيُت َم�َشاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َواإِ
ِتي اأَْن َل  مَّ ْلُت َربِّي ِلأُ ينِّ �َشاأَ ُزِوَي يِل ِمْنَها َواأُْعِطيُت اْلَكْنَزْيِن: اْلأَْحَمَر َواْلأَْبيَ�َص، َواإِ
َتُهْم،  بَْي�شَ َفيَ�ْشَتِبيَح  اأَْنُف�ِشِهْم  ا ِمْن �ِشَوى  َعَلْيِهْم َعُدوًّ يُ�َشلَِّط  ٍة، َوَل  ِبَعامَّ ِب�َشَنٍة  يُْهِلَكَها 

ال�شنن، اأبو دود، مع عون املعبود كتاب املالحم بَاب اْلأَْمِر َوالنَّْهِي ح))43 ج))/�ص499 .وال�شنن،   -(
َهاِد َكِلَمَة َعْدٍل ِعْنَد �ُشْلَطاٍن  ُل اجْلِ الرتمذي مع حتفة الأحوذي، املباركفوري. يف الفنت، بَاب: َما َجاَء اأَْف�شَ
َجاِئٍر ح65)) وقال ََهَذا َحِديٌث َح�َشٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ج6/�ص9)3-330. واحلاكم 505/4-

506 وقد �شححه الألباين يف »ال�شل�شلة ال�شحيحة« ) / 806 وانظر الدرا�شة التي قام بها حوله.
 ِ هلِلَّ يَحُة  النَّ�شِ يُن  الدِّ   النَِّبيِّ  َقْوِل  بَاب:  الإميان  كتاب،  حجر  ابن  الباري،  فتح  مع  البخاري  �شحيح   -(

ِتِهْم ح58. ِة امْلُ�ْشِلِمنَي َوَعامَّ ِئمَّ َوِلَر�ُشوِلِه َوِلأَ
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ِب�َشَنٍة  اأُْهِلُكُهْم  / َوَل  َفاإِنَُّه َل يَُردُّ اًء  ْيُت َق�شَ اإَِذا َق�شَ اإِينِّ  ُد  مَّ َواإِنَّ َربِّي َقاَل يِل: يَا حُمَ
َتُهْم َولَِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم  ا ِمْن �ِشَوى اأَْنُف�ِشِهْم َفيَ�ْشَتِبيَح بَْي�شَ ٍة َوَل اأُ�َشلُِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّ ِبَعامَّ
ا َوَحتَّى يَُكوَن  ُهْم يُْهِلُك بَْع�شً ِمْن بنَْيِ اأَْقَطاِرَها، اأَْو َقاَل: ِباأَْقَطاِرَها، َحتَّى يَُكوَن بَْع�شُ
ْيُف يِف  َع ال�شَّ لِّنَي، َواإَِذا ُو�شِ َة امْلُ�شِ ِتي اْلأَِئمَّ َا اأََخاُف َعَلى اأُمَّ ا َواإِمنَّ ُهْم يَ�ْشِبي بَْع�شً بَْع�شُ
ِتي  اَعُة َحتَّى تَْلَحَق َقَباِئُل ِمْن اأُمَّ ِتي مَلْ يُْرَفْع َعْنَها اإِىَل يَْوِم اْلِقيَاَمِة. َوَل تَُقوُم ال�شَّ اأُمَّ
ابُوَن  َكذَّ ِتي  اأُمَّ يِف  �َشيَُكوُن  َواإِنَُّه  اْلأَْوثَاَن،  ِتي  اأُمَّ ِمْن  َقَباِئُل  تَْعُبَد  َوَحتَّى  ِبامْلُ�ْشِرِكنَي، 
تََزاُل َطاِئَفٌة ِمْن  ِبيِّنَي َل نَِبيَّ بَْعِدي. َوَل  َواأَنَا َخامَتُ النَّ  ، اأَنَُّه نَِبيٌّ ُهْم يَْزُعُم  ثاََلثُوَن، ُكلُّ
َمْن َخالََفُهْم َحتَّى  ُهْم  رُّ يَ�شُ اتََّفَقا َل   ، ُثمَّ اْبُن ِعي�َشى: َظاِهِريَن  َقاَل   ، ِتي َعَلى احْلَقِّ اأُمَّ

 .(((»ِ يَاأِْتَي اأَْمُر اهللَّ
لِّنَي«.  امْلُ�شِ َة  اْلأَِئمَّ ِتي  اأُمَّ اأََخاُف َعَلى  َا  وحمل ال�شاهد يف احلديث قوله: »َواإِمنَّ
يدل على خطورة هذه  الفنت  �شياق  الأئمة يف  تنبيهه على  اأن  منه  الدللة  ووجه 
فئة  يتقدم  اأو  راأيا،  يتزعم  بل كل من  احلاكم،  اأعم من  هنا مبعنى  الفئة، والإمامة 
من النا�ص، هو معني هنا، وو�شف الأئمة املخيفني بال�شاللة حتذير من قادة الراأي 
والعلم، اإذ لي�ص كل من تكلم يكون م�شيبا، وخ�شو�شا زمن الفتنة الذي األزم اهلل 
العلماء اأن مينعوا وقوعه، فاأئمة ال�شاللة وهم جزء من بطانة ال�شر اإذا �شارت لهم 
القوة يف �شناعة الراأي العام والتاأثري فيه كان ذلك دليال على �شعف طائفة اأهل 
احلق والهدى، وقد قدر اهلل تعاىل اأن ل ينقطع دال على اخلري يف كل زمان، بهم 
الغمة.  ال�شاللة، وتنك�شف  اأئمة  الهدى من  اأئمة  الباطل، ويعرف  يتميز احلق من 

وفيه دليل على وجود من ي�شهم يف اإذكاء نار الفنت ال�شيا�شية. 

ال�شنن، اأبو داود مع عون املعبود، العظيم اأبادي، كتاب الفنت واملالحم باب ذكر الفنت ودلئلها ح)3)4   -(
ج))/�ص ))3-4)3 .وال�شنن، الرتمذي، مع حتفة الأحوذي، املباركفوري، يف الفنت بَاب َما َجاَء يِف 
ِحيٌح ج6/)40. وامل�شتدرك، احلاكم 449/4  لِّنَي ح 330) خمت�شرا، وَقاَل: َهَذا َحِديٌث �شَ ِة امْلُ�شِ اْلأَِئمَّ
وقال �شحيح على �شرط ال�شيخني، ووافقه الذهبي، و�شححه الألباين يف ال�شل�شلة ال�شحيحة 09/4).
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ووقاية ل بد من احلر�ص على و�شع �شيا�شة تعليمية، تويل عناية ملناهج تلقي 
لأن  الو�شاية،  اإىل  احلاجة  من  والتقلي�ص  الذاتي،  التعلم  لتحقيق  العلمية  املعرفة 
متكن اأفراد املجتمع من و�شائل متييز ال�شواب من اخلطاأ واحلق من ال�شالل، مينع 
من  مينع  العامة  لدى  املرجعية  ان�شباط  اأن  كما  الباطل،  اأهل  به  يلب�ص  ما  تاأثري  من 

تالعب اأهل الأهواء بامل�شالح العامة.
املطلب الثالث: املنهج الوقائي يف القت�ساد. 

تكامل  يف  ذاتيا  مكتفية  تنوع،  يف  �سيا�سيا  واحدة  اأمة  الإ�سالمية:  الأمة 
اقت�ساديا، كل هذا يف القدر الأزيل لو يعلمون. 

َ َزَوى يِل اْلأَْر�َص َفَراأَْيُت َم�َشاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َواإِنَّ  ِ : »اإِنَّ اهللَّ َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
َواإِينِّ  ْبيَ�َص،  َواْلأَ ْحَمَر  اْلأَ اْلَكْنَزْيِن:  َواأُْعِطيُت  ِمْنَها،  ُزِوَي يِل  َما  ُمْلُكَها  �َشيَْبُلُغ  ِتي  اأُمَّ
ا ِمْن �ِشَوى  َعَلْيِهْم َعُدوًّ يُ�َشلَِّط  َواأَْن َل  ٍة،  ِب�َشَنٍة َعامَّ يُْهِلَكَها  اأَْن َل  ِتي  مَّ ِلأُ َربِّي  ْلُت  �َشاأَ
اًء َفاإِنَُّه َل يَُردُّ  ْيُت َق�شَ ُد: اإِينِّ اإَِذا َق�شَ مَّ َتُهْم، َواإِنَّ َربِّي َقاَل يَا حُمَ اأَْنُف�ِشِهْم َفيَ�ْشَتِبيَح بَْي�شَ
ا ِمْن �ِشَوى  ٍة َواأَْن َل اأُ�َشلَِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّ ِتَك اأَْن َل اأُْهِلَكُهْم ِب�َشَنٍة َعامَّ َواإِينِّ اأَْعَطْيُتَك ِلأُمَّ
ْقَطاِرَها، اأَْو َقاَل: َمْن بنَْيَ اأَْقَطاِرَها،  َتُهْم، َولَْو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِباأَ اأَْنُف�ِشِهْم يَ�ْشَتِبيُح بَْي�شَ

ا«))). ُهْم بَْع�شً ا َويَ�ْشِبي بَْع�شُ ُهْم يُْهِلُك بَْع�شً َحتَّى يَُكوَن بَْع�شُ
ِب�َشَنٍة  يُْهِلَكَها  َل  اأَْن  ِتي  ِلأُمَّ َربِّي  "�َشاأَْلُت  قوله  احلديث  ال�شاهد من هذا  حمل 
البالد  القحط على جهة من جهات  �شلط  اإذا  اهلل  اأن  منه،  الدللة  ٍة"، ووجه  َعامَّ
التي  اجلهة  من  ياأتيهم  مبا  املقحطون،  في�شتفيد  اأخر  جهات  تغاث  فاإنه  الإ�شالمية، 
اأغيثت، وفيه دعوة للتجارة البينية بني الدول الإ�شالمية، لأن اهلل تعاىل هياأ الأمر 

هكذا.

ببع�ص  بع�شهم  الأمة  باب: هالك هذه  ال�شاعة  الفنت واأ�شراط  النووي، كتاب  �شحيح م�شلم مع �شرح   -(
ح889).
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َفَقاَل:  اْليََمِن  اإِىَل  َعْنه  اللَّهم  ي  َر�شِ ُمَعاًذا  بعث  ملا    قوله  يوؤكده  اأمر  وهذا 
ِ، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك َفاأَْعِلْمُهْم  ُ َواأَينِّ َر�ُشوُل اهللَّ »اْدُعُهْم اإِىَل �َشَهاَدِة اأَْن َل اإِلََه اإِلَّ اهللَّ
َلَواٍت يِف ُكلِّ يَْوٍم َولَْيَلٍة، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك  َ َقِد اْفرَتَ�َص َعَلْيِهْم َخْم�َص �شَ اأَنَّ اهللَّ
َعَلى  َوتَُردُّ  اأَْغِنيَاِئِهْم  ِمْن  تُوؤَْخُذ  اأَْمَواِلِهْم  َدَقًة يِف  َعَلْيِهْم �شَ اْفرَتَ�َص   َ اأَنَّ اهللَّ َفاأَْعِلْمُهْم 

ُفَقَراِئِهْم«))).
ووجه الدللة منه اأنه اأخربهم ما يكون من مال يف البالد اإذا خرج منه حق 
اهلل حتقق به الكتفاء الذاتي، وهكذا عن طريق التعميم، فاإن مال الأمة الإ�شالمية 
اإذا ح�شن تدبريه �شدت به اخللل، وك�شيت ح�شارة الإ�شالم احللل، وكرثت النعم 

واأبيدت النقم.
وقد حذر من العتماد على اخلارج يف العي�ص وو�شائله، بهذه الإ�شارات، ملا 
يرتتب على ذلك من املخاطر ب�شبب العداء الوجودي الذي قد يخفت، وقد يظهر، 
اإ�شالمية، لن يكون  ياأتي من البالد التي لي�شت  ومن ذلك م�شاألة الديون، لأن ما 
اإح�شانا وتف�شال، ولكن مقاي�شة وا�شتدراجا، وقد جاء الت�شريح بالنهي حيث قال 
النبي : »اإنا ل ن�شتعني مب�شرك«)))، ويف حديث اآخر: »اإنا ل ن�شتعني بامل�شركني 
على  ال�شتعانة  اإىل  احلاجة  عدم  على  دليل  الأول  فاحلديث  امل�شركني«)3).  على 
العي�ص، وما يت�شل باملال بالأجنبي، بل الواجب اأن تدبر الأمور اأول باأغنياء املنطقة، 
فاإن مل ت�شد احلاجة ا�شتعني مبن خارج املنطقة داخل الرقعة الإ�شالمية، واأي دعوى 
بعدم الكفاية فقد كذبتها الأحاديث، لأنه لن تكون يد الأمة �شفلى اإل اإذا انخر مت 

�شروط �شفتها الإ�شالمية بوجه ما.

�شحيح البخاري مع فتح الباري، ابن حجر كتاب: الزكاة باب: وجوب الزكاة ح395) ج3/�ص333.  -(
امل�شند، اأحمد ج40/�ص450، وقال ال�شيخ الأرنوؤوط: اإ�شناده �شحيح على �شرط م�شلم.  -(

اأخرجه اأحمد 5)/43. وقال ال�شيخ الأرنوؤوط: اإ�شناده �شعيف دون قوله: »فال ن�شتعني بامل�شركني على   -3
الألباين يف  امل�شركني«، فهو �شحيح لغريه. واحلاكم، و�شححه )/3))-))) عن خبيب. و�شححه 

ال�شل�شلة ال�شحيحة 3/)9.
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بالأعداء  املتعلقة  الدفاعية  ال�شيا�شة  على  تنزيله  فيمكن  الثاين  احلديث  اأما 
اخلارجيني، وعليه تنزل التحذيرات الواردة من اأن التعاون بني جي�ص م�شلم واآخر 
غربي- من الروم كما يف احلديث- على عدو ثالث، يثمر انت�شارا تعقبه معركة 

بني املتحالفني، وملا كانت احلروب مذمومة، فاإنه لبد من احلذر منها.
وهما يت�شمنان حتذيرا اأكده الواقع والتاريخ، وهو �شنانة الأجنبي مبا عنده، 
هي  التي  الفر�ص  ا�شتغالل  على  يح�شان  الوقت  نف�ص  ويف  للحاجة،  وا�شتغالله 
الأفراد  رغب  وال�شالم  ال�شالة  عليه  النبي  كان  فاإذا  ال�شتغناء،  لتحقيق  متاحة 
بهذا  بكاملها خماطبة  الأمة  تكون  اأن  اأوىل  باب  من  فاإنه  الغري  ال�شتغناء عن  يف 

الرتغيب.
نعم، دلت عمومات الأحاديث و�شرية ال�شلف على جواز التعاون يف جمال 
اأن الغربيني  اإل  اأكدت ال�شنة على طلب الريادة فيه يف كل الفنون،  العلم الذي 
يفر�شون احتكارا فيه ملعرفتهم اأنه هو املدخل لل�شيطرة وال�شدارة، وهو يوؤكد ما 

م�شى.
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خامتة

اإن ال�شنة النبوية نور يف دياجي الظلمات واجلهل، وهدى عند فقدان الطريق، 
ووحي بعد انقطاع الوحي، ونبوة بعد انقطاع النبوة، �شدق ر�شول اهلل  حني 
قال: »تركت فيكم ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا كتاب اهلل و�شنتي«. فهي نبوة ترافق 
املوؤمن يف ال�شدة لي�شري اإىل الرخاء، ويف ال�شيق ليخرج اإىل ال�شعة ويف اخلوف 

لياأمن، ويف احلرية ليهتدي.
لقد خل�ص هذا البحث اإىل نتائج اأظهرت اإعجاز ال�شنة يف النف�ص واملجتمع، 

يف التدبري والتحذير، والو�شف.
تعمل  ال�شنة  فكل  اأعمل،  اإذا  ال�شنة،  ت�شمنته  الذي  الوقائي  التدبري  اأن  واأكد 

-ب�شم التاء-، ويجاب به على اأخطر ال�شبهات التي لطاملا تثار حولها.
وات�شح اأن الأمة فوتت فر�شا للتمكني، وال�شتمرار، والتخل�ص من اأ�شباب 

الفنت وال�شعف، ب�شبب اإغفال هذا املنهج يف التفقه.
ول�شت اأنكر الفوائد التي يذكرها ال�شراح عرب تاريخ فقه احلديث، لكن اأوؤكد 
منظمة  الفقهية  القوانني  تعر�ص  كما  وعر�شها  عملية،  �شياغة  �شياغتها  عدم  اأن 
ومتنا�شقة يف وحدات ح�شب حاجة الأمة، اأفقدها اإمكانية التطبيق، واأرى اأن عدم 
تاأثري الطائفة الظاهرة  قيام فئة من اأهل العلم بهذا الأمر يف �شكل منظم، ا�شعف 

على احلق.
ثم اإن البحث اأكد يل اأهمية الفكرة، و�شرورة �شياغتها �شياغة موعبة و�شاملة 
التمكني  و�شبل  احل�شاري،  البناء  اآفاق  اإىل  ال�شنة  من  النظر  خاللها  من  يتكامل 

والن�شر وال�شناء والرفعة، حيث العمل لالآخرة، يف اأمن الدنيا.
ومن التو�سيات: جمع الأحاديث الواردة يف الفنت ودرا�شة املحاذير الواردة 
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ثم  املب�شرات،  ، وكذا  النبي  ا�شت�شرفها  التي  واملفا�شد،  الف�شاد  ومظاهر  فيها، 
التدابري الوقائية التي ذكرت يف ثنايا الأحاديث اخلا�شة بتلك املكاره، واملب�شرات. 
ت�شقيق  بدل  للريادة،  والإعداد  منها،  الوقاية  خطط  لر�شم  منه،  ي�شتفاد  ما  وكذا 

الكالم يف البحث يف م�شاديقها.
وجمع الق�شايا التي متيز الأمة الإ�شالمية مما ذكره النبي ، باعتبارها قوانني 
�شرورة  الكتفاء  من وجود  الزكاة  اأحاديث  عليه  دلت  ما  مثل  و�شمانات،  ثابتة 
اإذا اأح�شن التدبري، والأحاديث التي توؤكد وجود بطانتني لدى احلاكم، واأحاديث 

عدم وجود جفاف عام يف اأمة الإ�شالم. واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

القراآن الكرمي.  -
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العربي-  الكتاب  دار  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  اجلرجاين،  التعريفات،   -

بريوت، ط)، 405)هـ.
التمهيد اأبو عمر بن عبد الرب، حتقيق: �شعيد اأعراب، وزارة الأوقاف وال�شوؤون   -

الإ�شالمية للملكة املغربية.
الباري،  البخاري مع فتح  اإ�شماعيل  بن  البخاري، حممد  ال�شحيح،  اجلامع   -

اأحمد بن علي بن حجر، حتقيق: ابن باز، دار الكتب العلمية، ط)، 0)4)هـ
اأبو عي�شى، مع �شرح حتفة الأحوذي حممد عبد الرحمن  اجلامع، الرتمذي   -

املباركفوري، دار الكتب العلمية، ط)، 0)4)هـ.
ذم الثقالء، حممد بن اإ�شحاق، حتقيق: جمدي ال�شيد اإبراهيم، مكتبة القراآن.  -

ال�شل�شلة ال�شحيحة، حممد نا�شر الدين، املكتب الإ�شالمي.  -
ال�شنن، اأبو داود، �شليمان بن الأ�شعث مع �شرح عون املعبود حممد �شم�ص   -
الفكر ، ط3،  الرحمن حممد عثمان، دار  اآبادي، حتقيق: عبد  العظيم  احلق 

399)هـ.
ال�شنن، ابن ماجة حممد بن يزيد القزويني، دار الفكر.  -

بن  الرحمن  عبد  ال�شيوطي  �شرح  مع  �شعيب  بن  اأحمد  الن�شائي،  ال�شنن،   -
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الكمال، دار الفكر، 5)4)هـ.
الألباين،  الدين  نا�شر  حتقيق:  عا�شم،  اأبي  بن  عمرو  عا�شم  اأبي  لبن  ال�شنة   -

املكتب الإ�شالمي، ط)، 400)هـ.
ط)،  العا�شمة،  دار  الداين،  �شعيد  بن  عثمان  الفنت،  يف  الواردة  ال�شنن   -

6)4)هـ.
دار  العمروي،  عمر  حتقيق:  الذهبي،  اأحمد  بن  حممد  النبالء،  اأعالم  �شري   -

الفكر، ط)، 7)4)هـ.
�شحيح �شنن ابن ماجة، ال�شيخ نا�شر الألباين، مكتبة املعارف للن�شر-الريا�ص،   -

ط4، 997)م/7)4)هـ.
�شعيب  حتقيق:  الدين،  عالء  بلبان  برتتيب  حبان،  ابن  حامت  اأبو  ال�شحيح،   -

الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط)، 408)هـ.
�شحيح اجلامع ال�شغري، حممد نا�شر الدين الألباين – واجلامع ال�شغري لعبد   -

الرحمن ال�شيوطي-، املكتب الإ�شالمي، ط3، 408)هـ.
�شحيح م�شلم، م�شلم بن احلجاج مع �شرح النووي يحيى بن �شرف النووي،   -

مراجعة: خليل املي�ص، دار القلم.
العزلة، حمد بن حممد اخلطابي، املطبعة ال�شلفية، ط)، 399)هـ  -

والن�شر  للطباعة  الفكر  دار  زكار،  �شهيل  حتقيق:  حماد،  بن  نعيم  الفنت،   -
والتوزيع-بريوت، 993)م-4)4)هـ.

ل�شان العرب، جمال الدين بن منظور، دار �شادر، ط6، 7)4)هـ.  -
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خمتار ال�شحاح، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق: يو�شف   -
ال�شيخ حممد، املكتبة الع�شرية-بريوت، ط)، 996)م-6)4)هـ.

ط)،  حزم،  ابن  دار  خري،  حممد  حتقيق:  الدنيا،  اأبي  ابن  النا�ص،  مداراة   -
8)4)هـ.

امل�شتدرك، احلاكم حممد بن عبد اهلل، دار الكتب العلمية، ط)، ))4)هـ.  -
اأحمد بن حنبل، حتقيق: �شعيب الأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط)،  امل�شند،   -

)00)م-))4)هـ.
ال�شالم  عبد  حتقيق:  فار�ص،  بن  اأحمد  احل�شني  اأبو  اللغة،  مقايي�ص  معجم   -

هارون، دار الفكر، 399)هـ - 979)م.
النهاية يف غريب الأثر، جمد الدين بن الأثري، حتقيق: حممود الطناحي وطاهر   -

الزاوي، دار الفكر.
عبده  الأ�شتاذ  حتقيق:  كثري،  ابن  الدين  عماد  واملالحم،  الفنت  يف  النهاية   -
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ن�سو�ص قواعدية يف ال�سنة النبوية 
لإدارة الأزمات عر�سا وتطبيقا

د. يحيى بالل 
جامعة الطائف

باحث مبعلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية �سابقا - ال�سعودية





701

P

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبُة للمتقني، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا 
حممد املبعوث رحمًة للعاملني، الذي اأُوتي جوامَع الكلم ونوابَغ احِلكم و�سماحَة 

ين؛ وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.  الدِّ
ح العقل  وبعد فاإن مو�سوع اإدارة الأزمات يُعّد من الثغور الفكرية التي تُلقِّ
هي  الأزمة  اأن  ذلك  واجلمود؛  اخلمود  �ُسبات  من  وتوِقظه  فكري  بن�سج  وُتِّده 
حلظُة �سدٍق لالإن�سان مع نف�سه، ومع خالقه، ومع البيئة التي يعي�ش فيها مبتغرياتها 
للتفكري  العقل  اإل وينبعث  الوقوع-  تكون على خطر  تقُع -اأو  اإْن  فما  املختلفة، 
العميق اجلاّد يف اأ�سبابها و�ُسننها الإلهية التي اأوجدْتها، ومن ثَّم التفكري يف حّلها 
حدوث  انتظار  طريق  عن  ل  نف�سها،  والأ�سباب  ال�سنن  بتلك  الأخذ  طريق  عن 

اخلوارق والكرامات.
وعلى الرغم من كون هذا املو�سوع يُعّد اأحَد املفاهيم الإدارية احلديثة ن�سبياً، 
  فاإن اأ�سوله موجودة يف الرتاث الإ�سالمي، فمثاًل: اإن درا�سة كيفية اإدارة النبي
اأ�سوٍل منهجية عديدٍة لهذا  به، �سوف تك�سف للباحث عن  التي مّرت  لالأزمات 

املو�سوع، �َسَبقت بها م�سادر ال�سّنة النبوية وال�سرية العطرة)1).
من  قواعدية  »ن�سو�ش  بعنوان  البحث  اأُلِّف هذا  املحور،  من هذا  وانطالقاً 
ال�سنة النبوية لإدارة الأزمات، عر�ساً وتطبيقاً«، ليك�سف عن منوذٍج لتاأ�سيل ال�سنة 

ينظر: اإدارة الأزمة، مقاربة الرتاث والآخر د.عبد اهلل الكيالين، تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة �ش 12،   -1
23، 25، 29. واإدارة الأزمات: الو�سيلة للبقاء، منى �سريف )املقدمة). واإدارة الأزمات يف حياة الدعاة 

ملحمد بن علي �سماخ �ش 2. 
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النبوية ملبادئ هذا املو�سوع وعنا�سره.
العناوين  بع�ش  خالل  من  الباحثني  من  واحد  غرُي  تناوله  املو�سوع  هذا  اإن 

الآتية: 
النبوية،  ال�سنة  يف  وانعكا�ساتها  املعا�سر  الإدارة  علم  يف  الأزمات  اإدارة   -

للدكتور م�سعل احلداري. 
اإدارة الأزمات القت�سادية، مواقف من حياة الر�سول ، للدكتور ح�سني   -

ح�سني �سحاتة. 
اإدارة الأزمات، مقاربة الرتاث والآخر، للدكتور عبد اهلل اإبراهيم الكيالين.  -

اإدارة الأزمات من منظور اإ�سالمي، للدكتور اأحمد بن عبد اهلل الزهراين.  -
نحو منوذج اإ�سالمي لإدارة الأزمات، ملحمد عا�سم �سقرة.  -

اإدارة الأزمات يف الت�سريع الإ�سالمي لر�سا عبد احلكيم ر�سوان.   -
فتلك العناوين ال�سابقة واإن كان اأ�سحابها تناولوا فيها املو�سوع من خالل ال�سنة 
النبوية، كما ل�سك اأنهم تطرقوا فيها اإىل بيان اأن اأ�سول هذا املو�سوع وجذوره 
موجودة يف ال�سنة النبوية، اإل اأن الأمر اجلوهري الذي يهدف اإليه هذا البحث، 
هو عر�ش املو�سوع من خالل ن�سو�ش ال�سنة النبوية )عر�ساً قواعدياً)، ولذلك 
اختريت فيه ن�سو�ش من ال�سنة النبوية، كلُّ ن�ش منها جاء يف )�سيغة قاعدية) دالٍة 
القواعدية) منطلقاً  تلك )الن�سو�ش  الأزمات، وُجعلت  باإدارة  تتعلق  على فكرٍة 
من  اأنها  يبدو  التي  اجلوهرية  امليزة  هي  هذه  وتطبيقياً.  نظرياً  املو�سوع  لعر�ش 
اجلديد الذي يختلف فيه هذا البحث عن غريه من بحوث هذا املو�سوع، لأنه ل 
يهدف اإىل جمرد اإبراز اأ�سالة املو�سوع يف ال�سنة النبوية، فذلك موجوٌد من قبُل، 
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واإمنا يهدف اإىل عر�ش �سيغ تقعيدية من ال�سنة النبوية يف املو�سوع. 
النبوية  ال�سنة  وبناء على ما �سبق، فقد اختريت يف البحث �سبُع قواعد من 
لإدارة الأزمات، مع عر�ش تطبيقاتها من ال�سنة النبوية، وذلك يف ق�سمني رئي�سني:
الق�سم الأول: قواعد من ال�سنة النبوية لإدارة الأزمات. وهو عر�ش نظري   -

ل�سبع قواعد حول هذا املو�سوع. 
الق�سم الثاين: �سواهد تطبيقية من ال�سنة النبوية لإدارة الأزمات. ويحتوي   -
على �سبعة مباحث، كلُّ مبحث يخت�ش بتطبيقات قاعدٍة واحدة من القواعد 

ال�سبع.
اأما اخلطة العامة للبحث، فهي كالتايل:

و�سع عنوان لكل عن�سر، مكّوٍن من الن�ش احلديثي الذي اختري للدللة عليه،   -
التي يدل عليها ذاك  الفكرة  بعنوان  نف�سه-  العنوان  تذييله - يف داخل  ثم 

الن�ش، من اأفكار اإدارة الأزمات.
ح دللتها  نظرياً، يُو�سِّ يف الق�سم الأول، ُعر�ست الن�سو�ش احلديثية عر�ساً   -

على الفكرة التي اختري الن�ش من اأجلها، من اأفكار اإدارة الأزمات.
يف الق�سم الثاين، اختريت �سواهد من ال�سنة النبوية، تُعبِّ عن تطبيقاٍت لإدارة   -

اأزمات تلك الن�سو�ش القواعدية نف�سها والتي �سبقت يف الق�سم الأول.
هذا ومما يجدر ذكُره اأن غاية هذا البحث، تقدمي منوذج مِلا يف ال�سنة النبوية 
من )تاأ�سيل قواعدي) ملو�سوع اإدارة الأزمات، على غرار ما ا�ستهر من ن�سو�ش 
بالنيات« و »ل �سرَر  الأعمال  »اإمنا  اأخرى، مثل  القواعدية يف مو�سوعات  ال�سّنة 
اأنكر«.  بال�سمان« و »البّينة على املّدعي واليمني على من  راَر« و»اخلراج  ول �سِ
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ومن اأجل ما ُذكر، فقد روعي يف اختيار الن�سو�ش احلديثية هنا، اأن تكون اأقرَب 
ما تكون لل�ّسمة القواعدية، واإل فهناك ن�سو�ش اأخرى قد تكون اأ�سح واأقوى اإل 

اأنها مل تاأِت على �ساكلة ال�سيغ القواعدية املطلوبة يف البحث. 
كما يح�سن التنبيه اإىل اأنه قد ا�سُتفيد يف البحث من كتاباٍت عديدة من�سورة 
على الإنرتنت، لكن مل يُعَز اإليها يف داخل البحث؛ واإمنا اكُتفي بذكرها يف )قائمة 

امل�سادر واملراجع) مع الإحالة اإىل مواقعها الإلكرتونية.
رنا لليُ�سرى ويُجّنبنا  ر لنا الآِخرة والأوىل، واأن يُي�سِّ وختاماً، اأ�ساأل اهلل اأن يُي�سِّ

الُع�سرى، واحلمد هلل رب العاملني.
الق�سم الأول: قواعد من ال�سنة النبوية لإدارة الأزمات.

متهيد:
يف هذا الق�سم عر�ٌش نظريٌّ للقواعد التي اأُخذت من ن�سو�ش ال�سنة النبوية 

ملو�سوع اإدارة الأزمات، والتي بُني هذا البحث عليها، وهي كما يلي:
القاعدة الأوىل: ل عقَل كالتدبري؛ التفكري اأ�سا�ش التخطيط لالأزمات.  -
القاعدة الثانية: ل ت�ست�سرفوا البلّية؛ التفكري الإيجابي يف الأزمات.  -

َرعة؛ ال�سبط والتحكم يف الأزمات. القاعدة الثالثة: لي�ش ال�سديد بال�سُّ  -
القاعدة الرابعة: ما ُخريِّ ر�سوُل اهلل  بني اأمرين اإل اختار اأَْي�َسـَرُهـمـا؛ مرونة   -

التفكري يف حال الأزمات.
ا�ست�سار؛  من  ندم  ول  ا�ستخار  من  خاب  ما  وال�ساد�سة:  اخلام�سة  القاعدة   -

ال�ست�سارة وال�ستخارة يف الأزمات.
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القاعدة ال�سابعة: الدعاء �سالح املوؤمن؛ الدعاء تدبري وقائي لالأزمات.  -
اأما املنهج العام لعر�ش هذه القواعد، فكما يلي: 

ا�ستهالل كل قاعدة بالن�ش التقعيدي الذي اختري لها، مع كتابة الن�ش بخط   -
مة  مكّبٍ بارز ليرتكز نظُر القارئ عليه من اأول وهلة، وين�سجم فكره مع ال�سِّ
القاعدية التي ُق�سد اإبرازها يف اختيار ذاك الن�ش. وقد ُروعي يف اختيار تلك 

الن�سو�ش، اأن تكون دالًة-من قريٍب اأو بعيٍد- على اأفكار اإدارة الأزمات.
باخت�ساٍر  احلديثية،  م�سادرها  اإىل  الهوام�ش)  )يف  الن�سو�ش  تلك  عزو   -
بالكالم على تلك الن�سو�ش  بالغر�ش يف مثل هذا املقام. وفيما يتعلق  يفي 
وبيان درجتها، اقُت�سر على ما يكفي يف مثل هذا املقام. وقد جاءت بع�ش 
يها من  الن�سو�ش �سعيفًة، لكن بنُيِّ يف التعليق عليها اأن �سعفها ينجب مبا يقوِّ

ال�سواهد الأخرى.
ح ا�ستماله على املعاين التي تتعلق بالفكرة التي  التعليق على الن�ش مبا يُو�سِّ  -
اختري هذا الن�ش لها، من اأفكار اإدارة الأزمات. وقد ا�سُتفيد يف ذلك مما اأملح 
اإليه الباحثون املعا�سرون الذين تناولوا هذا الن�ش من حمور املو�سوع نف�سه 

املتعلق باإدارة الأزمات.
هذا، وبعد اأن ينتهي هذا الق�سم، �سوف تُعر�ش - يف الق�سم الثاين- �سواهد 
البحث  ِق�سَمي  الرتابط بني  يتم  النبوية. وبذلك  ال�سنة  القواعد من  لهذه  تطبيقية 

)النظري والتطبيقي).
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القاعدة الأوىل: ل عقَل كالتدبري؛ التفكري اأ�سا�ص التخطيط للأزمات.

»ل عقَل كالتدبري«)1): هذا ن�ش من ماأثورات احِلكم وجوامع الكلم)2)، وهو يعّب 
عن عن�سر جوهري يف التخطيط، ويُعّد اأ�سا�ساً ومنطلقاً له بعاّمة، ومن ثَّم لإدارة 
ة، وهو عن�سر )التفكري)، وذلك من خالل مدلول لفظ »التدبري«  الأزمات بخا�سّ
الوارد يف احلديث، فاإنه يعني: التفكري يف عواقب الأمور عموماً وما يرتتب عليها 

من نتائج واآثار، فيوؤدي ذلك اإىل التاأين والتثبت يف الإقدام اأو الإحجام)3).

اإن )مبداأ التخطيط) عموماً يف كافة جوانب احلياة، ينطلق من عن�سر )التفكري) 
الذهبي؛ اإذ اإنه يحمل الإن�ساَن على النظر يف واقعه احلايل، ومن ثَّم التخمني والتقدير 

مبا �سيكون عليه امل�ستقبل، وال�سعي لتحقيق:ه وال�ستعداد ملواجهته. 

ويوؤيد هذا الذي قلناه من دور التفكري يف عموم التخطيط واأنه منطلق اأ�سا�سي 
له، اأنه اأُبِرز هذا العن�سر ونُ�ش عليه بخ�سو�سه يف بع�ش تعريفات التخطيط، مثل 
العميق  التفكري  على  يعتمد  ذهني  عمل  هو:  عام  ب�سكل  التخطيط  بع�سهم:  قول 

والروؤية ال�سائبة التي ي�ستخدمها املخطط يف روؤية حا�سره ومواجهة م�ستقبله.

واإذا كان عن�سر التفكري هو النطالقة للتخطيط لأي اأمر يف احلياة، فال �سك 
اأخرجه ابن ماجه من حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه 2: 1410، واإ�سناده �سعيف كما يف م�سباح الزجاجة   -1
يف زوائد ابن ماجه للبو�سريي 4: 240. واأخرجه ابن حبان يف �سحيحه 2: 76-79 باإ�سناد اآخر �سمن 
�سعيب  ال�سيخ  قاله حمققه  كما  �سعيف جداً  اأي�ساً  اإ�سناده  لكن  عنه،  اهلل  لأبي ذر ر�سي  حديث طويل 
الأرناوؤوط، ولكن ابن حبان اأخرج يف مو�سع اآخر من �سحيحه 2: 194، جزءاً من هذا احلديث الطويل 
بدون اإيراد هذه اجلملة فيه وهي"ل عقَل كالتدبري"، واإ�سناد هذا الطريق جيد كما قاله ابن امللقن يف البدر 

املنري 6: 742، وقال ال�سيخ �سعيب عنه: حديث �سحيح. 
فيظهر اأن احلديث ينجب �سعفه ل �سيما بالطريق اجليد لبن حبان، هذا بالإ�سافة اإىل اأن للحديث �ساهداً   

ْل« الآتي يف التعليق على الن�ش.  َح�َسناً من حديث »اعِقْلها وتََوكَّ
اأورده �ساحب كنز العمال 16: 47 رقم 44136 يف )كتاب املواعظ واحلكم- الباب الثالث يف احلكم   -2
وجوامع الكلم)، وكذا اختاره ال�سيخ ابن �سعدي يف كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار يف 

�سرح جوامع الأخبار)احلديث ال�سبعون).
ينظر التعريفات للجرجاين �ش 76 )معنى"التدبري").   -3
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يُعد  التفكري  لأن  اأي�ساً،  الأزمات  الأ�سا�سية يف مواجهة  الركائز  يكون من  اأنه  يف 
مبثابة ال�سرارة التي ُتّفز قوى الإن�سان الذهنية ملواجهة الأزمات وال�ستعداد لها؛ 
للخال�ش  بالبحث عن حلول  اأو  ابتداًء،  مواجهتها  بالتفكري يف جتنبها وعدم  اإما 

والنجاة، واخلروج منها بنجاح على فر�ش مواجهتها. 
د اأهمية عن�سر التفكري يف اإدارة الأزمات،  وبناء على ما �سبق، فاإن هذا الن�ش يوؤكِّ

بالنظر يف عواقبها واحليلولة دون وقوعها، اأو التقليل من اأ�سرارها وخ�سائرها.
ـْل«)1)، الذي يدل على  ومما يوؤيِّد م�سموَن هذا الن�ش، حديُث: »اْعِقْلها وتََوكَّ

التدبري من خالل التخطيط لالأزمة وال�ستعداد للتعامل معها من قبل وقوعها.
ومن البالغة يف لفظ »التدبري«، اأن هذا اللفظ يجمع يف طّياته �سفات )التفكري 
الإبداعي) املطلوب للنجاح عموماً، واملطلوب بخا�سة يف احلالت احلرجة كاإدارة 
الأزمات، وذلك لأن التفكري املطلوب للنجاح، لي�ش هو جمرد التفكري ال�سطحي، 
الإقدام  ليمكن  ح�سنة،  اإيجابية  خرّية  نتيجة  اإىل  ل  املو�سِ العميق  التفكري  هو  بل 
عليها باطمئنان وثقة، فلفُظ »التدبري« يف الن�ش يعطي هذا املدلول)2)، ولهذا جاء 
اأن معناه: ل عقَل كالعقل الذي ي�سحبه  ال�سّراح،  تف�سري احلديث عند بع�ش  يف 
التدبري، وهو الذي ينظر يف ُدبُر الأمر وعاقبته، ويف امل�سالح من املفا�سد، ومييِّز ما 

يُحمد ويُذّم يف الآخرة)3).

ناقتي  اأُر�ِسل   : للنبي  قال رجل  قال:  ال�سمري  اأمية  بن  عمرو  من حديث   510  :2 حبان  ابن  اأخرجه   -1
ْل". قال ال�سيخ �سعيب: حديث ح�سن. وعزاه العراقي يف تخريج اأحاديث  واأتوكل؟ قال: "اْعِقْلها وتََوكَّ
ال�سمري  اأمية  بن  عمرو  حديث  من  جيد  باإ�سناد  والطباين  خزمية  لبن   (4097(  1131  :2 الإحياء 

بلفظ"َقيِّـْدها". وينظر جممع الزوائد 10: 303.
جاء يف في�ش القدير 6: 435 يف بيان معنى"التدبري": اأنه التثبت والنظر يف جميع ما يَِرُد على العقل من   -2
اخلواطر. ويف التعريفات للجرجاين �ش 76 "التدبري: النظر يف العواقب مبعرفة اخلري". وقال قبل ذلك 
قاً بني )التدبر) و)التفكر): "التدبر: عبارة عن النظر يف عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر اإل  مفرِّ

اأن التفكر ت�سرف القلب، والتدبر ت�سرفه بالنظر يف العواقب مبعرفة اخلري". 
مرقاة املفاتيح للمال علي القاري 9: 263.   -3
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ومدى  التفكري  مبداأ  اأ�سل  عن  تُعب  كانت  اإذا  القاعدة  هذه  فاإن  وختاماً، 
�سرورته يف اإدارة الأزمات والتخطيط لها، فمن مكّمالت ذلك اأن يكون ال�سخ�ش 
ل اإىل  ة يف حال الأزمات، ليَ�سِ �ساحَب تفكري اإيجابي يف عموم اأموره، وبخا�سّ
هدفه املن�سود يف التخل�ش من الأزمة واخلروج منها بنجاح؛ ولهذا كان عن�سر 
)التفكري الإيجابي) مبداأً حيوياً اآَخـَر ا�ستقرت كلمة خباء علم اإدارة الأزمات على 

اأهميته فيها. وهذا ما يتناوله البحث يف القاعدة الثانية. 
القاعدة الثانية: ل َت�ْسَت�ْسِرُفوا الَبلّية؛ التفكري الإيجابي يف الأزمات.

ف لها«)1): هذا الن�ش يُعبِّ عن منط  »ل َت�ْسَت�ْسِرُفوا الَبلّية، فاإنها ُموَلَعـٌة مبن َت�َسرَّ
من التفكري امل�سمى بـ)التفكري الإيجابي) الذي يُعرف لدى خباء النجاح بـ)قانون 
التفكري  من  جزء  لأنه  عموماً،  احلياة  يف  النجاح  يف  فعال  اأثر  وله  التوقعات)، 
ال�سرتاتيجي املطلوب يف التخطيط )مبا يف ذلك التخطيط لإدارة الأزمات). هذا 
القانون يعني، اأّن ما نتوقعه اأن يحدث، يتحقق الكثري منه؛ اإذ ي�سبح �سبباً لالجتاه 

نحو ما توّقعناه، ولذا فمن املهم اأن نتوقع �سيئاً ممتازاً)2). 
اإليه احلديث امل�سهور: »اأنا  هذا النمط من التفكري الإيجابي هو الذي ير�سد 

املنتقى من كتاب مكارم الأخالق ومعاليها للخرائطي �ش 96 من طريق الثوري عن حماد عن اإبراهيم   -1
ف لها. اإن البالء ُمولٌَع  النخعي قال: قال عبد اهلل بن م�سعود: "ل ت�ست�سرفوا البلّية، فاإنها ُمولَعٌة مبن تَ�َسرَّ
عن  حماد  عن  الثوري)  )وهو  �سفيان  حدثنا  قال:   (312 )ح  الزهد  يف  وكيع  واأخرجه  بالكلم...". 
اإبراهيم قال: قال عبد اهلل: "البالء موّكل بالقول". وكالهما مر�سل، اإل اأن مرا�سيل النخعي قوية معتبة 
َجَزم يف  اإذا  �سيما  ابن م�سعود ل  النخعي عن  يُر�سله  ما  اأئمة احلديث، وبخا�سة  بع�ش  يف اجلملة عند 
الإر�سال عنه كقوله "قال عبد اهلل بن م�سعود" كما يف هذا املو�سع، فحينئذ يقوى القول بقبول الرواية. 
يراجع جامع التح�سيل للعالئي �ش 141. ولهذا �سحح ال�سيخ الألباين هذا الن�ش باإ�سناد وكيع املذكور 
اأر�سله النخعي جازماً عن ابن م�سعود، كما يف �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة 7: 395. وقد  اآنفاً، لأنه مما 
�سل�سلة  يف  كما  م�سعود  ابن  عن  اجلازمة  للنخعي  اأي�سا  اأخرى  مرا�سيل  وت�سني  ت�سحيح  ال�سيخ  اختار 
الأحاديث ال�سعيفة 1: 642 و2: 116. وبجانب ما تقدم، فحديث ابن م�سعود هذا، له �سواهُد �سحيحة 
ى. ومما ي�سهد له اأي�سا )حديث اللعان)  من ال�سنة كما �سياأتي قريبا يف ق�سة الأعرابي الذي اأ�سابته احُلمَّ

كما ي�ستفاد من فتح الباري 9: 449 و9: 462.
ينظر علم نف�ش النجاح، برايان تري�سي، ترجمة الدكتور عبد اللطيف اخلياط �ش 15- 16.   -2
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عند ظن عبدي بي«)1). ويف رواية: »اأنا عند ظن عبدي بي، اإْن َظنَّ خرياً فله، واإْن 
ا فله«)2). »ففي هذا احلديث املعجز جرعة اإيجابية نف�سية مذهلة. اإنه يقول  َظنَّ �سرًّ
اإيجابياً،  اآمالََك ُم�ْسَرعًة، ونف�سّيـَتك من�سرحًة، ومزاَجك  اأبقيَت  اإذا  لك باخت�سار: 
ر اخلري لك  وتوقعاتك طيبًة، فاإن اهلل تعاىل �سيكافئك جزاء هذا العمل... اأن يي�سِّ

له اإىل واقع يف حياتك«)3).  ويحوِّ
اإن هذا املعنى لالإيجابية هو الذي يدل عليه ن�ش ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه، 
اإنه ير�سد  تاأ�سيلياً يُعبِّ عن هذا املبداأ من التفكري، اإذ  الذي اختري هنا ليكون ن�ساً 
امل�سلم األَّ يكون تفكريه �سلبياً ت�ساوؤمياً ي�ست�سرف الأزمات والباليا والكوارث، لأنه 
ف  اإن َفَعل ذلك فاإن الباليا والأزمات �ستقع له ح�سب توقعه »فاإنها ُمولََعٌة مبن تَ�َسرَّ
فاإنها �ستاأتي  ر تفكرَيه فيها،  بالَه بها و�سارت هاج�َسه، وَح�سَ اأن من �َسَغل  لها« اأي 

اإليه وتقع له. 
فيه  يخب  مرفوع �سحيح،  اآخر  ن�شٌّ حديثي  املاأثور،  الن�ش  لهذا  ي�سهد  ومما 
ر من ال�ست�سراف لها بقوله: »ومن   عن فنت �ستقع يف امل�ستقبل، ويحذِّ النبي 
ف:  يُ�سِرْف لها تَ�ْسَت�ْسِرْفُه«)4)؛ اأي اأّن من تََطلَّع لها َدَعْته اإىل الوقوع فيها. والت�سرُّ
التطلُّع، واأ�سله ماأخوذ من: �سِعد �َسَرفاً اأي ُمرتَفعاً لينظر اإىل �سيء ما. فاملعنى: اأن 

من َقُرب من تلك الفنت ونََظر اإليها، نََظَرْت اإليه الفنت)5). 
اإن هذا النمط من التفكري، هو الذي يُعبَّ عنه بالنظرة التفاوؤلية »وهي طريقة 

متفق عليه من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه. �سحيح البخاري 6: 2694 )6970) و6: 2725 )7066)،   -1
و�سحيح م�سلم 4: 2061 و4: 2067 و4: 2099. 

�سحيح ابن حبان 2: 405 من حديث اأبي هريرة. وقال حمققه ال�سيخ �سعيب: اإ�سناده �سحيح على �سرط   -2
م�سلم.

التغيري من الداخل للدكتور اأمين اأ�سعد عبده �ش 69.   -3
�سحيح البخاري 3: 1318 من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.   -4

ينظر مرقاة املفاتيح 10: 13 و�سرح النووي ل�سحيح م�سلم 18: 9 وفتح الباري 13: 31 وعمدة القاري   -5
 .138 :16
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  يكره  كان  ذلك  مقابل  ويف   ، النبي  يحبها  كان  التي  التفكري«  يف  اإيجابية 
الت�ساوؤم، »وهي النظرة ال�سلبية لالأمور التي تُوحي للنف�ش توقُّع حدوث املكروه 
وما يخاف منه ال�سخ�ش يف م�ستقبله«)1). »واإمنا اأََحبَّ  الفاأَل، لأن الإن�سان اإذا 
ل فائدة اهلل تعاىل وف�سَله عند �سبٍب قويٍّ اأو �سعيٍف، فهو اإىل خرٍي يف احلال  اأَمَّ
اهلل  واأمله من  َقَطع رجاءه  اإذا  واأما  له خري.  فالرجاُء  الرجاء،  واإن غلط يف جهة 

تعاىل فاإن ذلك �سرٌّ له، والطريُة فيها �سوء الظن وتوقع البالء«)2). 
وتنبع اأهمية هذا النمط من التفكري يف اإدارة الأزمات، من جهة اأن التفكري يف 
الأزمة بالجتاه ال�سلبي، يُعّد اأحد الأخطاء الفادحة املتعلقة بالأزمات؛ اإذ اإن هنالك 
جوانب اإيجابية يف الأحداث احلرجة، وهذا اأمر مهم ينبغي اإدراكه والتعاطي معه. 
يكون  اأنه  الإيجابي،  التفكري  �ساحب  لدى  الإيجابية  اآثار  اأهم  ومن  هذا 
مت�سفا بال�سبط والتحكم يف ردود اأفعاله جتاه الأزمة، وبذلك يتمكن من التعرف 
ال�سبط  فبدون  واإل  جتاهها،  عمله  ينبغي  ما  فيها وتديد  الإيجابية  اجلوانب  على 
بت�سرع وانفعالية ل تكون يف  القرارات  اأخذ  ال�سخ�ش يف  والتحكم �سوف يقع 
املهمة لإدارة  العنا�سر  ال�سبط والتحكم من  الأزمة. ومن هنا كانت �سفة  �سالح 

الأزمات، وهو ما ننتقل للكالم عليه يف القاعدة الثالثة. 
َرَعـة؛ ال�سبط والتحكم يف الأزمات. القاعدة الثالثة: لي�ص ال�سديُد بال�سُّ

َرَعة، اإمنا ال�سديُد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب«)3): هذا  »لي�ص ال�سديُد بال�سُّ
اإدارة  للنجاح يف  عنه  ِغنى  ل  مبداأ جوهري  يعبِّ عن  التاأ�سيلي  احلديثي  الن�ش 
اآثارها، وهو ما ي�سمى بـ)قانون ال�سبط  الأزمات وُح�سن اإدارتها وال�سيطرة على 
�سحيح البخاري 5: 2178 و�سحيح م�سلم 4: 1746. وينظر كتاب: زدين علماً، د.اأحمد الباء الأمريي   -1

�ش 14. 
ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم 14: 219.   -2

متفق عليه من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه. �سحيح البخاري 5: 2267 و�سحيح م�سلم 4: 2014.   -3
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والتحكم) اأو )التزان النف�سي) اأو )التزان النفعايل))1). ويعني هذا القانون اأنه 
فاً انفعالياً يوقعه يف فّخ ال�ستدراج  ف املرء الواقع يف الأزمة ت�سرُّ ينبغي اأن ل يت�سرَّ
عة بدون اأن يَِعي ما ي�سُدُر عنه من ردود اأفعاٍل ل  لتخاذ قرارات ومواقف مت�سرِّ
تكون يف �سالح حّل الأزمة، واإمنا ينبغي اأن ي�سبط م�ساعره حتى مينح نف�سه القدرة 
على التفكري والتعامل مع املوقف، ويتحول من مرحلة تلقي احلدث اإىل مرحلة 
التعامل مع احلدث؛ واإل فقد يرتتب على عدم التمكن من ال�سيطرة على امل�ساعر 

وعدم جتّنِب الغ�سب والنفعاِل، الت�سرُع يف احلكم و�سوُء تقدير العواقب. 
مثل  يكون  ل  والتحكم  بال�سبط  املت�سف  الإن�سان  فاإن  القانون،  لهذا  ووفقاً 
فيه م�سَبقاً لكل ما  اأفعاٍل هي مبجمٌة  الكمبيوتر) الذي ت�سُدر عنه ردوُد  )برنامج 
َب  اإذا َغ�سِ اأوامر، واإمنا يختار رّدة الفعل املنا�سبة لكل موقف. فهو  يُعطى له من 
بذيَء  متفح�ساً  فاح�ساً  اإن�ساناً  فيغدو  الغ�سب،  حلظة  فور  اآلّياً  ينقلب  ل  -مثاًل- 
اإنه  فاته �سلباً، بل  التحّكم يف اأع�سابه، مما ينعك�ش على اأقواله وت�سرُّ الل�سان فاقداً 
اأن  ينبغي  الذي  املنا�سب  الت�سرف  يف  باإيجابية  ويفّكر  م�ساعره،  وي�سبط  يتاأنّى 
به، ثم يقرر الإقدام على ذلك الت�سرف برزانة وُح�سن َرِوّية)2).  يفعله جتاه ما اأَغ�سَ
هذا املعنى اجلوهري لل�سبط والتحكم تفّطن اإليه اأحد خباء النجاح املعا�سرين 
وَعبَّ عنه بقوله: بني »الفعل« و »رّد الفعل«، م�ساحة، ت�سمى »الختيار«، وب�سيغة 

اأكرث اخت�ساراً »هناك فجوة بني املوؤثِّر والرّد«)3). 
اإن ما �سبق عر�سه عن مبداأ )ال�سبط والتحكم)، تلخ�سه هذه القاعدة النبوية 

ينظر: علم نف�ش النجاح لبايان تري�سي �ش 13.   -1
ينظر: التغيري من الداخل للدكتور اأمين عبده �ش 59.   -2

ينظر: العادات ال�سبع للنا�ش الأكرث فعالية، ل�ستيفن كويف �ش 98، والتغيري من الداخل للدكتور اأمين   -3
عبده �ش 52. يقول ا�ستيفن كويف -وهو قائل هذه العبارات-: "لقد عّلمْتني تلك الكلمة فل�سفة القرار 
الذاتي، فبداأُت اأحاول اأن اأقف يف تلك الفجوة عند ما اأتعر�ش اإىل املوؤثرات، فاأنظر اإىل املوؤثِّر، واأختار 

رّدة الفعل املنا�سبة".
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يف جملة واحدة بليغة: »اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب«. 
يَلحظها  يكاد  ل  التي  احلقيقية  القوة  معنى    النبي  يبـنّي  اجلملة  هذه  ففي 
انفعالته  على  وال�سيطرة  نف�سه  تلك  يف  واإرادتُه  الإن�سان  وثوق  وهي  النا�ش، 
َرَعة  وردود فعله عند الغ�سب، ولهذا جاء يف اإحدى روايات هذا احلديث: »ال�سُّ
في�ستّد غ�سُبه ويحمّر  يَغ�سب  الذي  الرجُل  َرَعة؛  ال�سُّ كّل  َرَعة  ال�سُّ َرَعة،  ال�سُّ كّل 
الواثق من  الإن�سان  اأهم �سفات  َبه«)1). فمن  َغ�سَ فيَ�سَرع  �سعُره،  وجُهه ويق�سعّر 
الغ�سب  م  لأنَّ تكُّ عليه؛  الغ�سب  الفر�سَة ل�ستيالء  نف�سه  من  يعطي  اأنه ل  نف�سه 
من نف�ش املرء دليل على �سعف نف�سه ونق�ش اإرادته، لذا فقد َجَعل اهلل تعاىل من 
�سفات املوؤمنني املتقني اأنهم ي�سيطرون على اأع�سابهم فال ي�سرت�سلون مع غ�سبهم، 
]اآل  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  تعاىل:  فقال 

عمران: 134[.
قلٌة  اإَلّ  ي�ستطيع  ل  تقع  ما  عند  وهي  املفاجاأة،  الأزمة،  �سمات  اأهم  من  اإن 
واأ�سهلها  و�سيلة  اأجنح  اأن  جاأ�ش، ول�سك  ورباطة  بهدوٍء  معها  التعامَل  النا�ش  من 
الغ�سب،  جماح  كبَح  يعني  وال�سب  ال�سب.  هو  الأزمات،  ملواجهة  واأرخ�سها 
والت�سرَف وفقاً ملا يقت�سيه املوقف ويقدر عليه املتعر�ش لالأزمة. اإنه �سد الغ�سب 
وال�ستعجال ولي�ش ا�ست�سالماً للواقع؛ فعندما يفاجاأ ال�سابر باأّية اأزمة فاإنه يبداأ اأوًل 
مبقاومة م�ساعره غري املن�سبطة، وبعد ذلك يبحث عما ي�ساعده على فهم ما حدث، 
وبذلك يكون قادراً على تديد ما ينبغي عمله للتقليل من الآثار ال�سارة لالأزمة، 

والتعرف على اأّية جوانب اإيجابية فيها. 
مع  التعامل  يف  اأ�سا�سيًة  ركيزًة  والتحكم)  )ال�سبط  �سفة  كانت  واإذا  هذا، 
وهي  الأزمات،  اإدارة  يف  اأي�ساً  جوهرية  اأخرى  �سفة  اإىل  تقود  فاإنها  الأزمات، 

م�سند اأحمد 38: 197 )ط.الأرناوؤوط) واأفاد حمققه اأنه مبجموع طرقه �سحيح لغريه.   -1
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�سفة )املرونة)؛ وذلك لأن الأمر -كما يقول خباء النجاح- اأنه كلما كانت ردوُد 
اأفعالك هادئًة ومّتزنًة، كانت قدرتُك على املرونة يف التعامل مع املواقف اأعلى، 
اأ�سلوبه يكون  الأكرث مرونًة يف  فال�سخ�ص  التحكم،  املرونة هي  اإن  قيل:  ولهذا 
بقاعدة  يتعلق  ما  لعر�ش  د  َتَهَّ قد  الكالم  يكون  اأكرَب. وبهذا  الأ�سياء  يف  مه  حتكُّ

)مرونة التفكري يف الأزمات).
اأَْي�َسَرُهَما؛ مرونة  اإل اختاَر  اأمرين   بني  اهلل  ما ُخريرِّ ر�سوُل  الرابعة:  القاعدة 

التفكري يف حال الأزمات.
ما ُخريرِّ ر�سوُل اهلل  بني اأمرين اإل اختار اأَْي�َسـَرُهـمـا)1): يعبِّ هذا املبداأ احلديثي 
عن املرونة يف التفكري، الذي يُعّد جزءاً مهما من عنا�سر )التفكري ال�سرتاتيجي)، 
الأزمات وحّلها، ووجه دللة  اإدارة  املبداأ من �سرورات  املعطى جنُد هذا  وبهذا 
احلديث عليه اأن كل م�سكلٍة توجد لها حلوٌل متعددة، اإل اأن بع�ش تلك احللول رمبا 
ي اإىل اإحداث م�سكلة جديدة، اأو اإىل تاأّزم امل�سكلة  تكون �سعبًة يف التطبيق وتوؤدِّ
الواقعة اأكرَث مما كانت عليه من قبُل، فلو كان ال�سخ�ش يتمتع باملرونة الذهنية يف 
تفكريه لوازن -عند اإدارته لالأزمات- بني احللول املختلفة، فيختار اأ�سهَلها يف حّل 

امل�سكلة، وذلك ما كان يفعله  مبوهبته التفكريية املَِرنة. 
الأزمات  اإدارة  ويف  عموماً،  التخطيط  يف  املبداأ  هذا  اأهمية  على  يدل  ومما 
ت�سيطر عليه مقولة: )اإما هذا واإما هذا)، لن يخرج  ر الذي  اأن »املفكِّ خ�سو�ساً، 
غالباً ب�سيء، ولن ي�ستطيع ال�ستمرار يف التفكري، واإمنا �سياأخذ يف النهاية اإجازة 
مفتوحة!«)2)، لذا ينبغي على املخطط اأن يكون لديه - منذ البداية بدائل متعددة، 
تغيري  اأول  فاإنه �سيف�سل يف  واأن يكون هناك احتمال وافرتا�ش لكل موقف، واإل 

ميكن اأن يحدث، ذلك لأن ثبات احلال من املحال. 
�سحيح م�سلم 4: 1814 رقم 2327.  -1

ف�سول يف التفكري املو�سوعي لعبد الكرمي بكار �ش 39.   -2
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واملرونة ل تعني اختياَر اأّي حلٍّ �سهٍل مي�سوٍر ولو كان يوؤدي اإىل التنازل عن 
املبادئ والقيم الدينية واخُلُلقية، فلي�ش هذا من املرونة ول من ال�سهامة والرجولة 
التي يبنيها الدين يف �سخ�سية الإن�سان امل�سلم، بل هي تعني اأن ل يقت�سر الإن�سان يف 
فهمه وتعامله على جانب واحد من جوانب احلق ل يتعّداه اإىل غريه من اجلوانب، 
مع  الإيجابي  التكيف  من  تّكنه  التي  العقلية  ال�ستجابة  موهبة  عنده  تكون  واإمنا 
مواقف احلياة املختلفة، �سواء اأكان هذا التكيف بالتو�سط، اأم القابلية للتغري، اأم 

الأخذ باأي�سر احللول)1). 
اأي اأنها حركة  احلق؛  دائرة  �سمن  لُيونٌة  هي  املرونة  اأن  �سبق،  مما  وي�ستخل�ش 
مفتوحة، اإل اأنها مقيدة وحم�سورة فيما هو حق و�سواب، فهي )حركة وثبات معاً). 
ح مفهوم املرونة هذا، احلبُل املفتول من احلرير؛  وخري مثال حم�سو�ش يو�سّ
ه من اأ�سله، فمن ال�سعوبة  فهذا احلبل ميكن لّيه وطّيه ب�سهولة كيفما اأردت! اأّما نق�سُ

مبكان!)2). 
ومعنى هذا اأن املرونة هي ال�سعة والنفتاح يف الأخذ والعطاء حللول خمتلفة 
الثبات  اأن تكون تلك احللول �سمن  )وهو معنى يّل احلبل احلريري) لكن يجب 
على املبداأ، اأما اإذا و�سل الأمر اإىل التخلي والتنازل عنه كلية )وهو معنى نق�ش 

احلبل احلريري) فال ميكن قبوله والأخذ به.
دائرة احلق)، جاء  باأنها )ليونة �سمن  املرونة  تو�سيح مفهوم  �سبق يف  ما  اإن 
النبي  اأن  احلديث  روايات  اأفادت  فقد  املذكور،  احلديثي  الن�ش  يف  بليغ  باإيجاز 
 كان يُبدي )املرونة) ما دام الختيار يقع بني اأمور كلها تدور يف دائرة احلق 
واملباح، ففي ال�سحيحني: »ما ُخريِّ ر�سوُل اهلل  بني اأمرين اإل اأََخذ اأَْي�َسـَرُهما ما 

انظر املرونة لالأحمدي �ش 4-3.   -1
ملفوظات حكيم الأمة )باللغة الأردوية) 4: 202 )ملفوظ 260).   -2
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  مل يكن اإثماً«)1) »اأي ما مل يكن الأ�سهُل مقت�سياً لالإثم«)2)، فاإن كان كذلك، فاإنه
كان يطبِّق حينئذ )مبداأ الثبات) الذي هو جزء من املرونة اأي�ساً، فيختار الأ�سد)3). 

واأخرياً فاإنَّ املرونة الذهنية هي »التي تُوِجد لالإن�سان م�ساحاٍت للحركة يوازن 
فيها بني اخلري وال�سر، واأنواع اخلري واأنواع ال�سر، فيحاول من خاللها النفاذ اإىل 
تقيق: خرِي اخلريين ودفع �سّر ال�سّرين، كما يحدد عالقته بذلك املو�سوع وما ميكن 

جتاوزه منه وما ل ميكن«)4). 

هذا، ومن الـمجالت التي يُبز فيها الأثر الوا�سح لتطبيق �سفة )الـمرونة)، 
جمال )ال�ست�سارة وال�ستخارة) -الآتي يف القاعدة التالية-، وذلك من جهة اأن 
هذين املجالني يعّبان عن اأن ال�سخ�ش الواقع يف اأزمٍة ما، والذي يريد اخلال�ش 
منها، لن ي�ستبّد وي�ستم�سك بحلٍّ معنّيٍ بذاته ل يَحيد عنه، واإمنا يكون منفتَح الذهن 

مرناًً لقبول اأّي حلٍّ بديٍل منا�سٍب يُوّفق اإليه عن طريق ال�ست�سارة اأو ال�ستخارة.

ا�ست�ساَر.  َمْن  َنِدَم  ول  ا�ستخاَر،  َمْن  خاَب  ما  وال�ساد�سة:  اخلام�سة  القاعدة 
ال�ست�سارة وال�ستخارة يف الأزمات.

مبداأَْي  عن  يُعبِّ  الن�ش  هذا  ا�ست�ساَر«)5):  َمْن  َنِدَم  ول  ا�ستخاَر،  َمْن  خاَب  »ما 
ال�ست�سراف  يف  واأثرهما  اأهميتهما  تخفى  ل  اللذين  وال�ست�سارة)  )ال�ستخارة 
�سحيح البخاري 5: 2269 و�سحيح م�سلم 4: 1813. وينظر تبويب النووي يف �سرح �سحيح م�سلم 4:   -1

 .1813
فتح الباري 6: 575.   -2

ينظر فتح الباري 6: 575.   -3
ف�سول يف التفكري املو�سوعي لبكار �ش 56.   -4

اأخرجه الطباين يف الأو�سط 6: 365 من حديث اأن�ش ر�سي اهلل عنه. واإ�سناده �سعيف جدا. ينظر جممع   -5
الزوائد 8: 96 وفتح الباري 11: 184 ولكن ي�سهد له ما ورد من الأحاديث ال�سحيحة يف ال�ستخارة 
وال�ست�سارة، مثل حديث ال�ستخارة امل�سهور يف �سحيح البخاري 1: 391، ومثل حديث "امل�ست�سار 
اإ�سناَده  و�سحح  عنه.  اهلل  ر�سي  البدري  م�سعود  اأبي  حديث  من   1233  :2 ماجه  ابن  موؤتن" اأخرجه 

البو�سريي يف م�سباح الزجاجة 4: 120، وله �ساهد عن اأبي هريرة عند اأ�سحاب ال�سنن الأربعة.
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التي  املهمة  الآليات  الإمكان. وكالهما من  امل�ستقبلي، تخطيطاً ووقايًة يف حدود 
ل مهمة اتخاذ قرار م�ستقبلي ناجح.  ت�ساعد يف اإدارة الأزمات بكفاءة، وتُ�سهِّ

اإن القيمة احل�سارية للم�سورة تكمن يف اأنها تدبري وقائي ملقاومة اأهم ال�سرور 
يقظة  تُعبِّ عن  فامل�سورة  الفكر)،  األ وهو )غفلة  نفو�سنا ونفو�ش من حولنا،  يف 
الفكر واخلروج من الغفلة، وذلك من اأهم مقايي�ش النجاح يف احلياة؛ اإذ الغفلُة 
هي ترك امل�سورة، حيث يقود الغرور والإعجاب بالراأي اإىل ال�ستبداد، وعندها 
فال �سورى ول حوار، وهو ما يقود اإىل الهالك كما بّينه الر�سول  بقوله: »ثالٌث 

ُمهِلكاٌت: �ُسحٌّ ُمطاع، وهوى ُمتَّـَبع، واإعجاُب كل ذي راأي براأيه«)1). 
هذا  تطور  وقد  الآخرين.  على  بالنفتاح  عنه  يُعّب  ما  هو  الت�ساور  مبداأ  اإن 
)ِدْلـِفي))2)،  املتميز  الت�ساور  باأ�سلوب  ي�سمى  ما  املعا�سر، فظهر  الواقع  املبداأ يف 
وهو الذي ين�سح اأهل الخت�سا�ش بتطبيقه يف املوؤ�س�سات الإ�سالمية الكبرية، مثل 

اإدارات الإفتاء، وَمـْجـَمَعْي الفقه الإ�سالمي يف مكة املكرمة وجدة.
هذا، واأما ال�ستخارة فتاأتي اأهميتها وقيمتها يف جناح القرار -خ�سو�ساً يف 
التي  الإدارية  املهارات  اأهم  من  يعد  القرار)  اتخاذ  )فن  اأن  جهة  من  الأزمات- 
يحتاجها الإن�سان يف حياته، وبخا�سة عند الأزمات. ومن اأ�سا�سيات هذه املهارة 
اأن الإن�سان كلما كانت لديه معلومات اأكرث دقة عن البدائل املتاحة لتخاذ القرار، 

م�سند البزار 13: 486 وهو مبجموع اأ�سانيده ح�سٌن كما يف الرتغيب والرتهيب للمنذري 1: 174.  -1
ينظر: الدرا�سات امل�ستقبلية واأهميتها للدعوة الإ�سالمية لعبد اهلل بن حممد املديفر �ش 157. واأ�سلوب   -2
)ِدْلـِفي) هو اأ�سلوب ا�ست�ساري يُعقد يف اجتماع غيابي ل يكون اأع�ساء الجتماع فيه موجودين وجهاً 
من  الجتماع  اأع�ساء  تديد   -2 ال�ست�سارة.  حمل  امل�سكلة  تديد   -1 يف:  خطواته  وتتلخ�ش  لوجه. 
اخلباء وذوي الراأي. 3- ت�سميم قائمة الأ�سئلة عن امل�سكلة وبدائل حّلها، واإر�سالها اإىل اخلباء كلٍّ على 
حدة ملعرفة راأيهم. 4- ُتّلل الإجابات الواردة من اخلباء، وتُ�سنَّف يف جمموعات مت�سابهة، وتُكتب 
يف �سكل تقرير خمت�سر. 5- ثم يُر�سل هذا التقرير املخت�سر للخباء مرة ثانية ملعرفة رّد فعلهم بالن�سبة 
لتوقعاتهم عن امل�سكلة وحلولها. 6- عند ما تاأتي اإجابات اخلباء عن هذا التقرير املخت�سر: تُعاد اخلطوة 
الرابعة مرة اأخرى وكذلك اخلطوة اخلام�سة. 7- ثم تُـجمع الآراء النهائية وتُو�سع يف �سكل تقرير نهائي 

عن اأ�سلوب حل امل�سكلة بالتف�سيل. 
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فاإن ذلك يزيد من ن�سبة الو�سول اإىل القرار ال�سحيح. 
ات�ساعاً، ف�ستبقى  العملية  العقلية قوًة، وخباته  والإن�سان مهما بلغت قدراتُه 
امل�سترتة  اجلوانب  وتلك  القرارات.  توؤثر يف عواقب  رمبا  م�سترتة  هناك جوانب 
جتعل الإن�سان بحاجة اإىل من يعينه يف اتخاذ قراراته بعلٍم اأو�سع من علمه، وقوٍة 
تفوق قوته، وهنا يلجاأ املوؤمن اإىل اهلل تعاىل ذي العلم املحيط والقدرة الكاملة، 
الذي يعلم جميع ما يف م�سمون القرار من العواقب احل�سنة وال�سيئة، في�ستلهم 

من اهلل اأن يوّفقه للقرار ال�سحيح. 
وتظهر �سلة ال�ستخارة بالأزمات – تخطيطًا ووقايًة- من جهة:

جهود  بذل  بعد  تاأتي  فهي  للم�ستقبل،  مدرو�ش  ا�ست�سراف  ال�ستخارة:  اأن   -
يف  امل�سوؤولية  تمل  عن  تنبئ  فهي  ولهذا  القرار،  اتخاذ  يف  جاّدة  تفكريية 
اتخاذ القرار. وبهذا يبطل كالم من يظن اأن ال�ستخارة هي هروب من تمل 

امل�سوؤولية وتعويٌد على التكالية وتثبيٌط للقوى العقلية)1). 
ما جاء يف دعاء ال�ستخارة من اجلامعية يف طلب النتائج الإيجابية واحلماية   -
من النتائج ال�سلبية من جميع اجلوانب التي ميكن اأن يت�سورها الذهن الب�سري 
لدعاء  يعطي  ذلك  كل  واملعا�ش))2)،  والآخرة  والدنيا  الدين  حيث  )من 
ال�ستخارة معنى )التخطيط امل�ستقبلي، والتدبري الوقائي لالأزمات) ب�سمولية 

 . َل اإليها اإل من اأوتي جوامَع الكلم ل ميكن اأن يَ�سِ
واأخرياً، فاإذا كانت ال�ستخارة نوعاً خا�ساً من الدعاء للنجاح فيما يُ�ستخار 
احلماية  جمال  يف  فّعاٌل  �سالٌح  بعمومه  الدعاء  فاإن  اأزماته،  من  والوقاية  لأجله، 

ينظر ملا �سبق من الكالم عن ال�ستخارة: مقال "وقفات مع حديث ال�سـتخارة" للدكتور اأمين عبده.   -1
ينظر األفاظ دعاء ال�ستخارة يف احل�سن احل�سني لبن اجلزري �ش 88-90 ففيها ما ي�سمل هذه اجلوانب   -2

كلها. 



718

لالإن�سان وتقيق: اأمنه، فمهما بلغ العقل الب�سري من الذكاء والدهاء، فهو عر�سة 
التفكري والتدبري تاًما،  بامل�سلم مواقف يعجز فيها عن  للزلل والإخفاق. وقد تر 
فلي�ش له خمرج منها �سوى اأن يجاأر اإىل اهلل بالدعاء، ليجد له فرًجا وخمرًجا)1). 
وهي  املوؤمن«،  �سالح  »الدعاء  التالية  القاعدة  يف  البيان  من  عليه  ناأتي  ما  وهذا 

القاعدة الأخرية من قواعد هذا البحث.
القاعدة ال�سابعة: الدعاء �سلح املوؤمن؛ الدعاء تدبري وقائي للأزمات.

لدفع  وقاية  الدعاء  كون  عن  بليغ  تعبري  الن�ش  هذا  املوؤمن«)2):  �سلح  »الدعاء 
هذا  فاإن   ، العدوَّ �ساحُبه  به  يقاِتل  الذي  بال�سالح  الدعاء  ت�سبيه  »ففيه  الأزمات)3)، 
الداعي كاأنه بالدعاء يقاتل ما يعتوره من امل�سائب، وما يخ�ساه من �سوء العواقب«)4).
اأن  كما  الرحمة،  وا�ستجالب  البالء  لرد  �سبب  »الدعاء  الغزايل:  الإمام  قال 
�ش  �ش �سبٌب لرد ال�سهم، واملاُء �سبٌب خلروج النبات من الأر�ش؛ فكما اأن الرتُّ الرتُّ
يدفع ال�سهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبالء يعتلجان. ولي�ش من �سرط العرتاف 

بق�ساء اهلل تعاىل اأن ل يُحمل ال�سالح، وقد قال تعاىل:چ ژ  ژڑ  چ«)5). 

ينظر كتاب: يف ال�سرية النبوية، قراءة جلوانب احلذر واحلماية للدكتور اإبراهيم علي حممد اأحمد �ش   -1
 .65

م�سند اأبي يعلى 3: 346 من حديث جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما. ويف اإ�سناده حممد بن اأبي ُحميد   -2
اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال:  وهو �سعيف، كما يف جممع الزوائد 10: 147. ومن �سواهده حديث 
ه اأن ي�ستجاب له عند الكرب وال�سدائد فْليُكرث الدعاء يف الرخاء". اأخرجه  قال ر�سول اهلل : "من �سرَّ
احلاكم يف امل�ستدرك 1: 729 وقال: حديث �سحيح الإ�سناد. واأقره الذهبي كما قال ال�سوكاين يف تفة 
ف اإىل اهلل يف الرخاء،  الذاكرين �ش 37. وكذلك من �سواهده حديث ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما: "تعرَّ
يعرفك يف ال�سدة". م�سند اأحمد )ط.الأرناوؤوط) 5: 19 وقال حمققه ال�سيخ �سعيب: اإ�سناده �سحيح. 
ومما ي�سهد له اأي�سا حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه يف �سحيح م�سلم 4:  2067 "اأنا عند ظن عبدي بي، 

واأنا معه اإذا دعاين". 
حممد  بن  لأمري  الدعاء  م�ستجاب  تكون  كيف  وكتاب:   ،4-3 �ش  القيم  لبن  الكايف  اجلواب  ينظر:   -3

املدري اليمني �ش 39. 
تفة الذاكرين لل�سوكاين �ش38 وينظر في�ش القدير 3: 540.  -4

اإحياء علوم الدين 1: 328. والآية هي رقم 102 من �سورة الن�ساء.   -5
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البالء  اأقوى من  يكون  اأن  مقامات:  البالء ثالث  املناوي: »وللدعاء مع  قال 
فيدفعه، اأو يكون اأ�سعف منه فيَْقَوى عليه البالء في�ساب به العبد لكنه قد يخففه، 
منزلة  )الدعاء  بتنزيله    امل�سطفى  فَبنيَّ  �ساحبه.  منهما  كلٌّ  فيَمنع  يتقاومان  اأو 
ال�سالح) اأن ال�سالح ي�ساَرب به ل بحّده فقط؛ فمتى كان ال�سالح تاما ل اآفة به، 
وال�ساعد قوي، واملانع مفقود: ح�سلت به النكاية يف العدو، ومتى تخلف واحد 
مل  الداعي  اأو  �سالح،  غرَي  نف�سه  يف  الدعاء  كان  فاإذا  التاأثري.  تخلف  الثالثة  من 

يجمع بني قلبه ول�سانه، اأو كان ثمة مانع من الإجابة مل يح�سل التاأثري«)1). 

اأن  اإل  حوائجه،  كل  يف  اهلل  اإىل  يلجاأ  اأن  املوؤمن  من  املطلوب  كان  واإن  اإنه 
مواقف الأزمات تك�سف عن ال�سعف الإن�ساين وتدفع العاقَل اإىل الوقوف بباب 
اهلل يطلب العافية ويرجو رحمة ربه، وعند ما يقف الإن�سان يف اإطار �سعفه اأمام 

ذي العزة وامللكوت فاإنه يعود مليء اليدين باخلري)2).

لهذا ففتُح باب الدعاء على العبد عند نزول البالء مقاٌم جليل؛ اإذ لو رجع 
العبد اإىل ربه يف اأيام الرفاهية لأُكرم يف وقت نزول امل�سائب بالر�سا، ولكنه ملا 
اإىل  وامِلحن  امل�سائب  ه يف حال  ردَّ اإليه،  الرفاهية رجوٌع  اأوقات  له يف  يكن  مل 
الدعاء واللتجاء. فاملحروم من يرجع فيما يُبتلى به من امل�سائب وال�سروريات 
اأكرث من م�سيبته  اإعرا�سه عن ربه  اإىل العبيد، ويقطع قلبه عن ربه؛ فم�سيبته يف 

بنزول البالء عليه)3).

امل�ستقبلية:  الأزمات  من  الوقاية  يف  تنفع  التي  النبوية  الأدعية  جوامع  ومن 
فيها  التي  دنياي  يل  ِلْح  واأَ�سْ اأمري،  ع�سمة  هو  الذي  ديني  يل  ِلْح  اأَ�سْ »اللهم 

في�ش القدير 3: 540.   -1
ينظر فن الذكر والدعاء عند خامت الأنبياء ملحمد الغزايل �ش 72-73 وا�ستثمر �سراعاتك يف تنمية ذاتك   -2

�ش 181-180 
لمي �ش296.  م�ستفاد بت�سرف من تف�سري ال�سُّ  -3
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ِلْح يل اآخرتي التي فيها َمَعادي، واجعل احلياَة زيادًة يل يف كل خري،  معا�سي، واأَ�سْ
املكروب:  : »دعوات  قوله  �سر«)1). وكذلك  املوت راحًة يل من كل  واجعل 
ِلْح يل �ساأين كلَّه، ل اإله  اللهم رحمَتك اأرجو، فال تَِكْلني اإىل نف�سي َطْرَفَة عنْيٍ واأَ�سْ

اإل اأنت«)2). 
�ساأن من �سوؤون  اتخاذ قرار يف  اأو حاَر يف  اأمٌر  اأَ�سَكل عليه  فحريٌّ بكل من 
حياته، ون�ساأ �سراع يف داخله نتيجة ذلك، اأن يلجاأ اإىل اهلل بهذا الدعاء، ع�سى اأن 
يفّرج اهلل كربته ويزيل ما اعرتاه من هم، ويلهمه اتخاذ القرار ال�سحيح، ويهيئ له 

ال�سبيل ملا فيه اخلري، وي�سرف عنه ما فيه �سر يف دينه ودنياه)3).
وباجلملة، فالدعاء فعٌل وفاعلية، ولي�ش �سالَح العاجز وتكري�ساً للعجز، ذلك 
الأمل  اإىل  بالإن�سان  ي�سل  وذلك  ي�سراً،  الع�سر  مع  باأن  الإميان  ي  يُغذِّ الدعاء  اأن 
اإىل  امل�ستندة  املواجهة  لل�سمود والقدرِة على  فاعلّيته وهّمته  والرجاء، ويَ�سحذ 
بارئ الكون �ساحب القدرة املطلقة على الهداية اإىل احلّل، ويـُحول دون ال�سقوط 
واملناعة  والرتقاء  جتاوزها،  على  القدرة  اإىل  يوؤدي  بل  الأزمة،  اأمام  والنك�سار 

امل�ستقبلية)4).
اإل  ميلكه  ل  عزيزاً  �سالحاً  اأنه مع كونه  »الدعاء«،  اأمر  فمن عجيب  واأخرياً، 
املوؤمنني،  غري  من  النجاح  خباُء  احلا�سر-  الوقت  -يف  له  تنّبه  فقد  املوؤمنون، 

و�ساروا يتنادون به واللجوء اإليه لدفع الأزمات وال�سدائد)5). 

�سحيح م�سلم 4: 2087 من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.  -1
�سنن اأبي داود 4: 324 من حديث اأبي بكرة ر�سي اهلل عنه. واإ�سناده ح�سن كما يف جممع الزوائد 10:   -2

 .137
ينظر: ا�ستثمر �سراعاتك يف تنمية ذاتك �ش 181-182 والو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة لبن �سعدي   -3

�ش 11-8.
ينظر: تقدمي الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة لكتاب اإدارة الأزمة للدكتور عبد اهلل الكيالين �ش 13 و24.   -4

القلق" لديل كارنيجي �ش  ينظر: كيف تكون م�ستجاب الدعاء لأمري بن حممد املدري �ش 7، و"َدْع   -5
 .146-140
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الق�سم الثاين: �سواهد تطبيقية من ال�سنة النبوية لإدارة الأزمات.
متهيد:

من  املاأخوذة  القواعد  من  جمموعة  ال�سابق-  الق�سم  -يف  تقررت  اأن  بعد 
الق�سم  هذا  يف  تُعر�ش  �سوف  الأزمات،  اإدارة  ملو�سوع  النبوية  ال�سنة  ن�سو�ش 

�سواهد تطبيقية لتلك القواعد. 
اأي�سا من الوقائع الواردة يف كتب ال�سنة النبوية،  وهذه ال�سواهد ماأخوذة 
الأزمات،  اإدارة  مبو�سوع  ال�سبع  القواعد  تلك  �سلة  خاللها  من  �سيتبني  والتي 
اإىل  التنظري  القواعد وقيمتها، وتنقلها من حيز  اأهمية  ال�سواهد من  ز  تعزِّ وبذلك 

ميدان التطبيق العملي املت�سل بالواقع. 
وقد ُعر�ست هذه ال�سواهد يف �سبعة مباحث، كلُّ مبحث يخت�ش بتطبيقات 

قاعدة من القواعد ال�سبع، وذلك على النحو الآتي:
املبحث الأول: �سواهد تطبيقية لقاعدة: التفكري اأ�سا�ش التخطيط لالأزمات.  -

املبحث الثاين: �سواهد تطبيقية لقاعدة: التفكري الإيجابي يف الأزمات.  -
املبحث الثالث: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�سبط والتحكم يف الأزمات.  -

املبحث الرابع: �سواهد تطبيقية لقاعدة: مرونة التفكري يف حال الأزمات.  -
املبحث اخلام�ش: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�ست�سارة يف الأزمات.  -

املبحث ال�ساد�ش: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�ستخارة يف الأزمات.  -
املبحث ال�سابع: �سواهد تطبيقية لقاعدة: الدعاء تدبري وقائي لالأزمات.  -

اأما منهج عر�ش ال�سواهد، فعلى النحو الآتي:
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هذا  اختري  التي  للقاعدة  تطبيقاً  كونه  عن  يك�سف  �ساهد  لكل  عنوان  و�سع   -
ال�ساهد من اأجلها.

اإيراد ال�ساهد من كتب ال�سنة النبوية اإما ن�ساً، اأو م�سموناً.  -
التعليق على ال�ساهد مبا يبنّي �سلته بالفكرة املتعلقة باإدارة الأزمات التي من   -

اأجلها �سيق هذا ال�ساهد.
املبحث الأول: �سواهد تطبيقية لقاعدة: التفكري اأ�سا�ص التخطيط للأزمات.

اإن �سريته  -ما قبل بعثته اأي�سا-، تدل على اأنه  »كان طراًزا رفيًعا من الفكر 
ال�سائب، والنظر ال�سديد، ونال حًظا وافًرا من ح�سن الفطنة واأ�سالة الفكرة«)1). ول 
يت�سع املجال هنا ل�سرد �سواهد تتعلق مبوهبة التفكري لديه  يف حياته -عموماً-، 
واإمنا ميكن الجتزاء ببع�ش ال�سواهد املهمة التي تلتقي مع جوهر مو�سوع البحث، 

وهو التفكري املتعلق بالتخطيط واإدارة الأزمات. فمن ذلك ما يلي:
عدم اإعادة بناء الكعبة على قواعد اإبراهيم عليه ال�سلم: منوذج للتفكري    -1

يف عواقب الأزمة.
يَنُق�َش  لو  اأن  يتمنى  كان    النبي  اأن  امل�سهور  ال�سحيح  احلديث  يف  ورد 
الكعبَة ويبنيها من جديد على قواعد اإبراهيم عليه ال�سالم)2)، لكنه  َعَدل عن 
ذلك، لأنه نظر اإىل اأن عاقبة هذا الت�سرف والنتيجة املرتتبة عليه �ستوؤدي اإىل اأزمة، 
بع�سهم،  اإىل  ال�سك  ودخول  وا�سطرابهم،  النا�ش،  على  الت�سوي�ش  اإثارة  وهي 

فاجتنب  هذا الت�سرف حني خاف ما يرتتب عليه من املف�سدة م�ستقباًل.

الرحيق املختوم ل�سفي الرحمن املباركفوري �ش 72-71.  -1
وهو ما جاء يف حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل  قال لها: "لول حداثُة عهِد قوِمِك بالكفر   -2
البخاري 2: 574 و�سحيح م�سلم 2:  اإبراهيم" احلديث. �سحيح  اأ�سا�ش  الكعبة وجلعلُتها على  لنق�سُت 

968واللفظ له. 
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هذا الت�سرف من النبي ، ل يخفى اأنه مل ي�سدر اإل بعد تفكرٍي عميٍق واٍع 
ملالب�سات الأحداث والظروف القائمة اآنذاك، التي راأى فيها  بفكره ال�سرتاتيجي 
اأزمة  اإىل  �سيوؤدي  )وذلك  قري�ش)1)  قلوب  نفرة  اإىل  �سيوؤدي  فيها  تغيري  اأي  اأن 
م�ستقبلية)، ولهذا راأى اأن احلكمة هنا هي اإبقاء ما كان على ما كان، رعايًة لقلوبهم)2). 
َحّل م�سكلة و�سع احلجر الأ�سود: موهبة التفكري لتجنب خماطر الأزمات))).   -2
هذا احلدث م�سهور يف ال�سرية النبوية، وخال�سته اأن قري�ساً قامت بتجديد 
بناء الكعبة قبل بعثة النبي ، وهو يومئذ �ساب )عام خم�ش وثالثني من مولده)، 
فلما بلغ البنياُن مو�سَع احلجر الأ�سود ت�ساجروا فيمن ميتاز ب�سرف و�سعه يف مكانه، 
وا�ستد النزاع حتى كاد يتحول اإىل حرٍب �سرو�ٍش يف اأر�ش احلرم، ثم ت�ساوروا 
واتفقوا على اأن ي�سعه اأّوُل َمْن يدخل من باب امل�سجد )باب بني �سيبة)، فكان اأّوَل 
داخٍل هو النبي ، فلما راأوه قالوا: هذا الأمني، ر�سينا، هذا حممد. فلما انتهى 
اإليهم اأخبوه اخلب، فطلب رداًء فو�سع احلجر يف و�سطه، ثم طلب من روؤ�ساء 
القبائل املتنازعني اأن مي�سك كل منهم بطرٍف من الرداء، واأمرهم اأن يرفعوه، حتى 

عه هو  بيده)4).  اإذا بلغوا به مو�سعه، َو�سَ
هذا احلدث ينبئ عن اكتمال ن�سج التفكري لديه ؛ اإذ ا�ستطاع يف غ�سون حلظات 
)ل تتجاوز مدة دخوله من باب امل�سجد اإىل اإبالغه بخب الواقعة) اأن ي�سل اإىل احلل 

احل�سيف الذي ر�سي به القوم كلهم، وخلَّ�سهم من الأزمة التي كانوا وقعوا فيها)5). 
تُنكر قلوبُهم،  اأن  اأن قوَمِك حديٌث عهُدهم يف اجلاهلية فاأخاف  "ولول  كما يف رواية للحديث نف�سه:   -1
لنظرُت اأن اأُدِخل اجَلْدَر يف البيت واأن اأُلِزق بابَه بالأر�ش". �سحيح البخاري 2: 573 و�سحيح م�سلم 2: 

973 واللفظ له. 
ينظر فتح الباري 3: 444 و457.   -2

ينظر الر�سول  ل�سعيد حّوى �ش 206 )قدرته الكاملة  على حل امل�ساكل الطارئة).   -3
امل�ستدرك 1: 628 و�سححه على �سرط م�سلم. وينظر عمدة القاري 9: 217 والرحيق املختوم �ش 70.  -4

ينظر الر�سول  ل�سعيد حّوى �ش 206، والأ�سا�ش يف ال�سنة وفقهها، له اأي�ساً 1: 175 )ف�سل يف رجاحة   -5
 .(... عقله
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مهم  جزء  وهي  البديهة،  ب�سرعة  القرار تُ�سّمى  اتخاذ  يف  ال�سرعة  هذه  اإن 
على  ولي�ش  املُرَهف  الإح�سا�ش  على  وتعتمد  ال�سرتاتيجي،  التفكري  عنا�سر  من 

املعلومات يف التفكري واتخاذ القرار.
باللغة  ي�سمى  اأن  ميكن  )كما  الأزمة  لهذه  باإدارته    الر�سول  اأَثَبت  لقد 
املعا�سرة): »اإن دعم ال�سلم وجتنُّب خماطر احلرب ل يحتاج اإىل القوة احلربية، 

بل يلزمه ذهٌن ثاقب«)1). 
املبحث الثاين:  �سواهد تطبيقية لقاعدة: التفكري الإيجابي يف الأزمات.

يف ال�سنة املطهرة –على �ساحبها ال�سالة وال�سالم- روائع من تطبيقات هذا 
املبداأ، وفيما يلي بع�سها: 

1- حديث بدء الوحي)2): التفاوؤل بُح�سن عاقبة الأزمات.
هذا احلديث امل�سهور يُعدُّ من اأبرز الأمثلة على التوقع الإيجابي يف الأزمات، 
من  كان  وما  احلادثة،  هذه  ب�سبب  فزع  من    للنبي  ح�سل  ما  جهة  من  وذلك 
تثل  والذي  معها،  التعامل  يف  عنها  اهلل  ر�سي  خلديجة  الرائع  الإيجابي  املوقف 
يف كلماتها البليغة التي دلت على »كمالها وجزالة راأيها وقوة نف�سها وثبات قلبها 
ِحم،  ُل الرَّ وِعَظم فقهها«)3)، وهي قولها: »واهلل ل يخزيك اهلل اأبداً، واهلل اإنك لََت�سِ
، وتـك�ِسب املعدوم، وتَْقِري ال�سيَف، وتُعني على  ُدُق احلديَث، وَتِمُل الَكلَّ وتَ�سْ

نوائب احلق«)4). 

رحمة للعاملني  )باللغة الأردوية) للقا�سي حممد �سليمان املن�سور فوري، ترجمة د. �سمري اإبراهيم �ش   -1
 .29

�سحيح البخاري 1: 4 و�سحيح م�سلم 1: 141.   -2
�سرح النووي على �سحيح م�سلم 2: 202 وطرح الترثيب 4: 182.   -3

ل  اهلل  فو  ْر  "اأَْب�سِ لهما:  اآخر  لفظ  ويف  له.  141واللفظ   :1 م�سلم  و�سحيح   1894  :4 البخاري  �سحيح   -4
يخزيك اهلل اأبداً".
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ِحم،  الرَّ ُل  لََت�سِ اإنك  اأبًدا،  ابن بطال: وقولها: »كال واهلل، ما يخزيك اهلل  قال 
يف  والأكرِث  العادات  على  منها  قيا�ٌش  هو  اإمنا  احلديث،  اآخر  اإىل   » الَكلَّ وَتِمُل 

النا�ش: يف ُح�سن عاقبة َمْن َفَعل اخلرَي)1).
2- الرحلة الدعوية اإىل الطائف: النظرة التفاوؤلية مل�ستقبل الأزمة.

 ملا خرج  اأنه  التفكري الإيجابي. ففيها  اأروع مناذج  اأي�ساً من  هذه الرحلة 
اإىل الطائف �سنة ع�سر من النبوة رجاء اأن يجد هناك اأر�سا خ�سبة للدعوة، ولكنه 
ُقوبل باأ�سد مما كان يالقي يف مكة، فرجع من هناك وقد اأََخذ الهمُّ منه كل ماأخذ، 
فاأَر�َسل اهلل تعاىل اإليه َمَلك اجلبال يقول له: يا حممد اإن اهلل قد �سمع قول قومَك 
لَك، واأنا َمَلك اجلبال، وقد بعثني ربُّك اإليك لتاأمرين باأمرك فما �سئَت. اإن �سئَت اأْن 

اأُْطِبق عليهم الأخ�سَبني)2). 
اأمل يف م�ستقبل هوؤلء  باأي  ر  يُب�سِّ هنا، يف مثل هذا امل�سهد البائ�ش الذي ل 
والنظرة  الإيجابية  غاية  يف    النبي  موقف  كان  الأفاعيل،  هذه  فعلوا  الذين 
من  اهلل  يُـخرج  اأن  اأرجو  »بل  بقوله:  اأجاب  فقد  الأزمة،  هذه  مل�ستقبل  التفاوؤلية 
تفاوؤل واأمل،  اإنه جواب كله  به �سيئاً«)3).  َمْن يعُبد اهللَ وحده ل ي�سرك  اأ�سالبهم 

وبُعد نظر، وا�ست�سراف عميق للم�ستقبل)4).
) - من قلب رِحم الفتنة -يف غزوة اخلندق- ينطلق ال�سوت الكرمي بالتفاوؤل.
تتاأكد  ولهذا  عَفنا،  و�سَ عيوبَنا  العدّو  يَـخرتق  وبه  لالأزمات،  مدخٌل  اخلوف 

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال 1: 38 وينظر �سرح النووي على �سحيح م�سلم 2: 202.   -1
ُقبي�ش وُقعيقعان. عمدة القاري  اأبو  �سحيح البخاري 3: 1180 و�سحيح م�سلم 3: 1420 والأخ�سبان:   -2

 .142 :15
حيح البخاري 3: 1180 و�سحيح م�سلم 3: 1420 واللفظ له. وينظر ال�سرية النبوية ملحمد اأبو �سهبة 1:   -3

401-404 والرحيق املختوم �ش 131-133 و�ش 142-144 والتغيري من الداخل �ش 84-83. 
التفاوؤل حياة، لفي�سل بن علي البعداين - جملة البيان، العدد 228.   -4
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يف  نلحظه  ما  وهذا  خ�سو�ساً)1)،  الأزمة  فرتة  يف  اخلوف  �سد  التح�سني  اأهمية 
غزوة اخلندق، فلما راأى ر�سول اهلل  ما فيه النا�ش من البالء والكرب، وقد نافق 
نا�ٌش كثريون وتكلموا بكالم قبيح، َجَعل  يب�ّسرهم ويقول: »والذي نف�سي بيده 
َجّن عنكم ما ترون من ال�سدة والبالء، فاإين لأرجو اأن اأطوف بالبيت العتيق  ليُفرَّ
اآمناً، واأن يَدفع اهلل عز وجل مفاحَت الكعبة، ولَـيُهِلكّن اهلل ك�سرى وقي�سر، ولَُتنَفقّن 

كنوُزهما يف �سبيل اهلل«)2). 
الذهني  الت�سور  من    النبي  عند  الأمر  عليه  كان  مبا  تتعلق  �سواهد  تلك 

الإيجابي والنظرة التفاوؤلية يف معمعة الأزمات والوقائع. 
البلية  للم�ستقبل وا�ست�سراَف  الإيجابية  الروؤية  عدَم  فاإن  ذلك،  مقابل  ويف 
هذا  ح�سب  اخلارجي  الواقع  يف  الأمر  وقوع  احتمالية  من  يزيد  الأزمة  وتوّقَع 
التوقع، ومما يدل عليه: )ق�سة الأعرابي الذي اأ�سابْته احُلّمى)، وهي على النحو 

الآتي:
4- ق�سة الأعرابي الذي اأ�سابته الـُحّمى: ا�ست�سراف وتوقع للأزمة.

يُعوُده،    النبي  عليه  ودخل  احُلّمى،  اأ�سابْته  لأعرابي  وقعت  الق�سة  هذه 
فقال له: »ل باأ�ش، َطُهوٌر اإن �ساء اهلل«، فقال الأعرابي: قلَت: »َطُهوٌر«!؟، كل! 
 : النبي  فقال  القبور.  ُتِزيُره  �سيخ كبري  تُثور، على  اأو  تُفور  ُحـّمى  بل هي 
»فَنـَعْم اإذاً«)3). ففي هذا احلديث اأن الرجل مل يقبل الروؤية الإيجابية التي ت�سمنتها 
ها عليه وتوقَّع بخالف ذلك روؤيًة �سلبيًة لنف�سه، فكان   له، بل ردَّ النبي  دعوة 
الأمر كذلك فعاًل، فقد مات الأعرابي َوْفق ما قاله كما جاء يف رواية الطباين لهذا 
ى اهللُ فهو  احلديث، ففيه اأن النبي  قال: »اأما اإذا اأَبَْيَت فهي كما تقول، وما َق�سَ

ينظر اإدارة الأزمة، مقاربة الرتاث والآخر للدكتور الكيالين �ش 114، 117.   -1
�سنن البيهقي 9: 31.   -2

�سحيح البخاري 3: 1324 من حديث ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما.   -3
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كائن«. قال: فما اأم�سى من الغد اإل ميتاً)1). 
املبحث الثالث: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�سبط والتحكم يف الأزمات.

1- ق�سة �سلح احلديبية: تربية مثالية لل�سبط والتحكم يف الأزمات.
و�سع  من  قري�ٍش  مفاو�ُش  عليه  اأَقَدم  ما  يعلم  الق�سة،  لهذه  دار�ش  كل  اإن 
�سروط قا�سية يف حق امل�سلمني تثري م�ساعرهم غيظاً وَحَنقاً جتاه ما يرونه - يف ظاهر 
ـن  النظر- ظلماً وَجوراً وا�سحاً يف حقهم، وبالرغم من ذلك كله فاإن النبي  لَـقَّ
اأ�سحابَـه من خالل املوافقِة على جميع تلك ال�سروط مبنتهى احِللم و�سبط النف�ش 
نهم اأدَب �سبط النف�ش وكبح زمامها وعدم الجنرار وراء  -مهما كانت موؤملًة-؛ لقَّ
ردود الأفعال؛ ف�ساحُب امل�سروع الواثِق من نف�سه يناأى عن اأي انزلق قد ي�سرفه 
عن غايته، ولهذا يظهر يف هذه الق�سة بو�سوح اأنه بقدر ما �َسَعْت قري�ش لإ�سعال 
الفتنة، تَـَحلَّى ال�سف الإ�سالمي بغاية املتانة والوقار، بنباهٍة وفطنٍة َخيَّبْت م�ساعي 

قري�ش. 
لقد كان النبي  من اأ�سجع النا�ش، ولكنه كان يراعي موازين القوى وي�سبط 
ا�ستفزازات  الوقوع يف  اإىل  ينجّر  يكن  له، ومل  املواِجه  الطرف  مقابل  نف�سه يف 

تكون عائقاً له عن مبادئه وغاياته ال�سامية من ن�سر الدين واإعالء كلمة التوحيد. 
2- رحلة الطائف: موهبة ال�سبط والتحكم الفريدة لدى النبي  يف الأزمات.
الفريدة يف  النماذج  تُعّد من  �سبق احلديث عنها-  الطائف -التي  اإن رحلة 
تطبيقات �سفة )ال�سبط والتحكم) يف الأزمات. فعلى الرغم مما لقيه  فيها من 
الأذى، كان يف غاية ال�سبط والتحكم حيث مل يَ�ْسُك ذلك لأحٍد، واإمنا توّجه باإظهار 

املعجم الكبري للطباين 7: 306 وقال الهيثمي يف املجمع 2: 307: "وفيه من مل اأعرفه". وينظر عمدة   -1
القاري 16: 149.
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ال�سكوى اإىل اهلل تعاىل وحده قائاًل: »اللهم اإليك اأ�سكو �سعف قوتي...«الخ)1).
ثم بلغت موهبة )ال�سبط والتحكم) قمة النموذجية واملثالية يف هذه الق�سة، 
العقوبة  اإنزال  من  �ساء  مبا    لياأمره  اجلبال،  َمَلَك    النبي  اإىل  اهلل  بََعث  حني 
يُر�سي  ما  يختار  اأن  اختبار؛  باأعظم  العظيم  الفوؤاد  ذلك  مّر  »هنا  النا�ش.  بهوؤلء 
ال�سريعة،  الفعل  رّدة  ويتحكم يف  يَ�سبطها  اأن  اأو  والت�سفي،  النتقام  من  النف�ش 
ه لنف�سه من طريق، فكان  ويت�سرف بناء على ما ارت�ساه لنف�سه من ر�سالة، وما اختطَّ
ل  وحده  اهللَ  يعبُد  َمْن  اأ�سالبهم  من  اهلل  يُـخرج  اأن  اأرجو  »بل  العظيم:  الختياُر 

ي�سرك به �سيئاً«)2). 
املبحث الرابع: �سواهد تطبيقية لقاعدة: املرونة يف اإدارة الأزمات.
من اأجلى �سور تطبيق املرونة التفكريية يف حال الأزمات، الآتي: 

�سلح احلديبية: املرونة يف تقدمي تنازلت هام�سية يف �سبيل حتقيق: م�سالح    -1
كربى.

اإن مبداأ املرونة يف هذه الق�سة ينطلق من اأ�سل قول النبي : »والذي نف�سي 
مون فيها حرماِت اهلل اإل اأعطيُتهم اإياها«)3). هذا القول،  بيده ل ي�ساألونني ُخّطًة يُعظِّ
قاله النبي  حني بََركْت ناقُته فجاأًة قبيل احلديبية، واأراد النا�ش اأن يقيموها فاأحّلت 
على البوك، فقالوا: َخاَلأَْت الق�سواُء َخاَلأَْت الق�سواُء )اأي بََرَكْت من غري علة، 
وح�سبوا اأنه ب�سبب تََعبها اأو اأنه من عادتها))4)، فقال النبي : »ما َخاَلأَْت الق�سواُء 
ـ اأي للعلة التي تظنونها ـ وما ذاك لها بُخُلق، ولكن َحَب�سها حاب�ُش الفيل«، ثم قال: 

اأخرجه الطباين كما يف جممع الزوائد 6: 35 وقال الهيثمي: "وفيه ابن اإ�سحاق وهو مدل�ش ثقة، وبقية   -1
رجاله ثقات". واأخرجه ال�سياء املقد�سي يف الأحاديث املختارة 9: 179.

ينظر: التغيري من الداخل �ش 84.   -2
�سحيح البخاري 2: 974.   -3

ينظر: مرقاة املفاتيح 7: 558 وطبقات ابن �سعد 2: 96.   -4
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مون فيها حرماِت اهلل اإل اأعطيُتهم اإياها«  »والذي نف�سي بيده ل ي�ساألونني ُخّطًة يُعظِّ
ثم زجرها فوثبت. احلديث.

بغري  يحدث  ذلك مل  اأن   عرف  والنبيُّ  اأزمًة.  ميثِّل  فجاأًة،  الناقة  فبوك   
مكة،  عليه من دخول  قادٌم  مبا هو  تتعلق  ِحكٌم وم�سالُح  واإمنا وراء ذلك  �سبب، 
ولهذا اأعلن فوراً اإعالناً يّت�سم باملرونة، وهو اأنه م�ستعد للتفاو�ش مع قري�ش يف كل 
ما يريدونه ويطلبونه، ما دام ذلك ل يخرج عن دائرة تعظيم حرمات اهلل وحرمة 

بيته احلرام )وهذه هي املرونة مع الثبات على املبداأ). 
وبهدوء  تامة  باأَْريَـِحّيـة  يوافق  كان  ما  عند  املرونة،  غاية    النبي  اأبدى  وقد 
و�سكينة، على كل ما كانت تطلبه قري�ش من البنود وال�سروط، لأنه  راأى بنور 

النبوة اأنها تنازلت هام�سية يف �سبيل تقيق: م�سالح ذات اأثر اأكب)5). 
اإن املرونة يف هذه الواقعة، تك�سف عن اإحدى مهارات اإدارة الأزمة، وهي 
اأن تنفيذ الهدف يحتاج اإىل درا�سة ُكلفته، واملوازنة بني امل�سالح واخل�سائر املتوقعة 
اأن اجلوهر  املوازنة:  اإجراء هذه  العني عند  ن�سب  تُو�سع  التي  املعايري  منه. ومن 
على  مقّدمة  واملكاين  الزماين  المتداد  ذات  امل�سلحة  واأن  ال�سكل،  على  مقّدم 

امل�سلحة الآنية)6). 
كان  اأيًا  التخ�س�سية  اخلربات  من  ال�ستفادة  يف  املرونة  النبوية:  الهجرة   -2

م�سدرها.
ا�ستاأجر    النبي  اأن  الأزمات،  اإدارة  النبوية يف  املرونة  مناذج  اأعجب  من 
عند هجرته، رجاًل ا�سمه عبد اهلل بن اأَُرْيِقط الليثي -وكان على دين كفار قري�ش-، 
املعروف  الطريق  �سّريٍّ غري  اآخر  لي�ستعني بخبته يف اخلروج من مكة من طريٍق 

ينظر: اإدارة الأزمة، مقاربة الرتاث والآخر للكيالين �ش 106.   -5
ينظر: اإدارة الأزمة للكيالين �ش 102، و107-106.   -6
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املعتاد للمدينة، فقد كان هذا الرجل ماهراً خّريتاً يف معرفة الطرق، وكان مع ذلك 
ه)1).  ماأموَن اجلانب من جهة الغدر بالنبي  اأو اإف�ساء �سرِّ

اأُمن  اإذا  امل�سركني  خبات  من  ال�ستفادة  يف  حرج  ل  اأنه  على  يدل  وهذا 
يراد  مبا  وا�ستهروا  وُعرفوا  القرار،  على  التاأثري  �سوكٌة يف  لهم  يكن  حالهم، ومل 
منهم، ومل يكن اأحٌد من امل�سلمني ي�سّد هذه الوظيفة، وكانت عاداتهم وتقاليدهم 

تفر�ش عليهم الأمانة يف اأداء تلك املهمة)2). 
اإن هذا الختيار للدليل امل�سرك، ُروعيْت فيه مهارة الدليل وخبته بالطرق، 
بغ�ش النظر عن كونه م�سلماً اأو م�سركاً، لأن الق�سد هو ال�ستخفاء، وما كان ذلك 
ليتحقق اإل برجل ماهر يف معرفة الطرق. فقد نََظر  يف هذا الختيار اإىل الكفاية 
وحدها، فاإذا اكتملت يف اأحٍد ولو كان م�سركاً ا�ستخدمه وانتفع مبوهبته. وهذه 

.(3(  مرونٌة يف التخطيط لبلوغ الهدف الذي اأراده النبي
املبحث اخلام�ص: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�ست�سارة يف الأزمات.

اإن الوقائع التطبيقية لهذا املبداأ يف حياة النبي  كثرية جدا؛ بل اإن ما حوْته 
كتب ال�سنة النبوية وال�سرية، من تطبيقات هذا املبداأ يف الأزمات خا�سة، وتويلها 
لذا  م�ستقل،  ببحث  يُفَرد  اأن  ي�ستحق  قد  للتوفيق،  وفر�ش  للنجاح  مكا�سب  اإىل 

�ساأكتفي هنا بعر�ش بع�ش تلك التطبيقات املتعلقة باإدارة الأزمات. 
1- ق�سة بدء الوحي: منوذج اأّويل ُيربز القيمة احل�سارية لل�ست�سارة يف الأزمات.
هذه الق�سة -كما �سبق احلديث عنها يف مو�سوع التفكري الإيجابي- كانت 

يراجع حديث الهجرة يف �سحيح البخاري 2: 790 و3: 1417.   -1
ب الإمام البخاري يف �سحيحه  ينظر: الهجرة ومقدماتها للدكتور يحيى اإبراهيم اليحيى �ش 207. وبَوَّ  -2
2: 790 )باب ا�ستئجار امل�سركني عند ال�سرورة اأو اإذا مل يوجد اأهل الإ�سالم) ثم اأخرج فيه هذا اجلزء 

من حديث الهجرة. 
ينظر: فقه ال�سرية ملحمد الغزايل �ش 171.   -3
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اأزمًة بالن�سبة للنبي  قبل اأن يعرف حقيقتها وُكنهها، ولهذا اأ�سابه ما اأ�سابه من 
اخلوف والرعب ال�سديد منها، كما هو معلوم م�سهور. وكان مل�سمون ال�ست�سارة 
فيها )وهو ما دار بني النبي  وخديجـة ر�سي اهلل عنها)، اأثُرها البالغ يف التخفيف 

. وبعث ال�سكينة والطمئنان اإىل قلبه وجوارحه ، عن النبي
مبا  ولََباقة،  افة  َح�سَ من  اهلل  َوَهبها  عّما  عنها  اهلل  ر�سي  خديجة  اأبانت  وقد 
ابن  اإىل    النبي  الرائعة) وعماًلً )با�سطحابها  به حينئذ قوًل )بكلماتها  فت  ت�سرَّ

عمها ورقة بن نوفل ل�ست�سارته يف هذا املو�سوع). 
وانطالقاً من هذا التبادل ال�ست�ساري بني النبي  وخديجة ر�سي اهلل عنها، 
اأَر�َسَد اأهل العلم اإىل اأهمية تطبيق ال�ست�سارة يف الأزمات، فقالوا: »من نزلت به 

ُمِلّمٌة، ينبغي له اأن ي�سارك فيها من يثق بن�سحه وراأيه ومعرفته«)1). 
2- حادثة الإفك: درو�ص ا�ست�سارية تتعلق بعلم اإدارة الأزمات.

يف حادثة الإفك )وكانت من اأنكى الأزمات على املجتمع كله) برزت عدد 
من ال�ست�سارات التي طّبقها النبي  بغر�ش جمع املعلومات للو�سول اإىل عالج 

هذه الأزمة)2). 
منهما،  ف�سمع  عائ�سَة،  الإفك  اأهُل  به  رمى  فيما  واأ�سامة  علياً    �ساور  فقد 
  حتى نزل القراآن، فَجَلد الرامني)3). ثم اإن علياً ر�سي اهلل عنه اأ�سار على النبي
باأنه ميكنه -اإن اأََحّب- اأن ي�ست�سري بَِريَرَة ر�سي اهلل عنها )وهي كانت تخدم عائ�سة 
ر�سي اهلل عنها)، واإمنا اأ�سار عليٌّ ر�سي اهلل عنه بذلك »لأنه كان يتحّقق اأن بَريرة 

طرح الترثيب 4: 181 )حديث نزول الوحي).  -1
اإدارة الأزمات يف حياة الدعاة، درا�سة على حادثة الإفك ملحمد بن علي �سماخ. جملة البيان،  ينظر:   -2

العدد 162 �ش 33. 
�سحيح البخاري 6: 2682 )باب قول اهلل تعاىل واأمرهم �سورى بينهم...).   -3
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ل تُخبه اإل مبا َعِلَمْته، وهي مل تَْعَلم من عائ�سة اإل الباءة املح�سة«)1). ثم هناك 
ا�ست�سارة ثالثة، وهي اأنه خرج  اإىل النا�ش )اجلمهور) ي�ست�سريهم فيما ينبغي اأن 
يُفعل مبن اآذاه يف اأهله، فقال: »ما تُ�سريون علّي يف قوم ي�سّبون اأهلي؛ ما علمُت 

عليهم من �سوء قط«)2).
ومن خالل تطبيق هذه ال�ست�سارات العديدة يف هذه الأزمة، تُ�ستفاد عدد 

من الدرو�ش املتعلقة باإدارة الأزمات: 
يحتاج القائد يف وقت مواجهة الأزمة اإىل اأن ي�ستخدم ما يتوفر لديه من مهارات   -

البتكار واملرونة يف ال�ستفادة من م�ساركة الآخرين بالراأي وامل�سورة. 
وا بخبات  طلب الراأي وامل�سورة عن طريق اأ�سخا�ٍش ذوي م�سداقية ممن مرُّ  -

م�سابهة.
تعليم القادة عدم الت�سرع يف احلكم بالتعديل اأو التجريح عند ال�ست�سارة،   -

وليكن لدينا هذا الرّد الإجمايل اجلميل: »ل نعلم اإل خرياً«.
فيما  فقط  تعلمه  ما  فُقْل  الأزمة،  مبو�سوع  يتعلق  فيما  وا�سُت�سرت  �ُسئلَت  اإذا   -
يتعلق باأحداثها، ول تقل اأكرث مما تعرف )كما يُلحظ يف اأجوبة ال�سحابة الذين 

ا�ست�سارهم النبي  يف هذه الأزمة).
العام، ولذا يجب  الراأي  التاأثري يف  بالغة يف  اأهمية  اأن لالإعالم  ل �سك يف   -
عدم الت�سرع يف توجيه اأي ر�سالة اإىل الإعالم دون الروّية والهدوء. ومن 
بعد  اإل  املجتمع  اإىل  خطاب  اأّي  توجيه  يف  يتعجل  مل    الر�سول  جند  هنا 
ال�سوؤال وال�ست�سارة، فقال: »يا مع�سر امل�سلمني! من يعذرين من رجل قد 

بلغ اأذاه يف اأهل بيتي ؟«. 

فتح الباري 8: 468.   -1
�سحيح البخاري 6: 2683.   -2
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واأخرياً، ففي تطبيق مبداأ ال�ست�سارة يف هذه احلادثة، �سرٌّ عجيب! اإذ يتبادر 
اإىل الذهن �سوؤال مهم، هو: ما وجه حاجة النبي  اإىل ال�ست�سارة اأ�ساًل يف هذه 
اأكرث مما عند  ال�سديقة  ت�سهد بباءة  التي  القرائن  اأنه »كان عنده من  احلادثة ؟مع 

املوؤمنني«)1)!
يجيب عن هذا العالمة ابن القيم، ويك�سف عن الأ�سرار التي كانت وراء هذه 
اأمرها  تََوقَّف يف    ال�ست�سارة، فيقول رحمه اهلل: »فاإن قيل: فما باُل ر�سول اهلل 
و�ساأل عنها وبََحث وا�ست�سار ؟! وهو اأعرُف باهلل ومبنزلته عنده ومبا يليق به! وهاّلّ 
قال: »�سبحانك هذا بهتان عظيم« كما قاله ف�سالء ال�سحابة ؟! فاجلواب: اأن هذا 
من تام احلكم الباهرة التي جعل اهلل هذه الق�سة �سبباً لها وامتحاناً وابتالًء لر�سوله 
اآخرين،  بها  ع  ويَ�سَ اأقواماً  الق�سة  بهذه  القيامة، لريفع  اإىل يوم  الأمة   وجلميع 
ولتتم  اإل خ�ساراً،....  الظاملني  يزيد  واإمياناً، ول  اهتدوا هدى  الذين  اهلل  ويزيد 
العبودية املرادة من ال�سّديقة واأََبَوْيـها، وَتِتّم نعمُة اهلل عليهم، ولت�ستّد الفاقُة 
والرغبة منها ومن اأََبَوْيـها، والفتقاُر اإىل اهلل والذّل له وح�سن الظن به والرجاء 
له؛ ولينقطع رجاوؤها من املخلوقني وتياأ�ص من ح�سول الن�سرة والفرج على 
اأبواها: »قومي  لـّمـا قال لها  ه  َوفَّْت هذا املقاَم حقَّ اأحٍد من اخللق. ولهذا  يد 
اإليه«وقد اأنزل اهلل عليه براءتها؛ فقالت: »واهلل ل اأقوم اإليه ول اأحمُد اإل اهلل؛ هو 

الذي اأنزل براءتي!«)2).
)- حفر اخلندق: اأثر ال�ست�سارة يف مواجهة الأزمة با�سرتاتيجية جديدة.

العمل  فريق  قدرات  من  ال�ستفادة  الأزمات،  اإدارة  يف  املهمة  العنا�سر  من 
وخباتهم فيما يقرتحونه من حلول حلّل الأزمة، ول يتحقق ذلك اإل بال�ست�سارة. 
وهذا ما فعله النبي  با�ست�سارته ال�سحابة يف مواجهة اأزمة غزوة اخلندق، فقد 

زاد املعاد 3: 263.   -1
زاد املعاد 3: 262-261.   -2
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�ست ال�ست�سارة فيها عن حلٍّ ذكيٍّ طريٍف وا�سرتاتيجية جديدة ملواجهة هذه  تخَّ
�سلمان  راأي  على  بناء  اخلندق)  )حفُر  وهي  األ  قري�ٍش!  بُح�سبان  تكن  مل  الأزمة 
ر�سي اهلل عنه، وكان هذا الراأي من اأجنع القرتاحات حلّل الأزمة وتقيق: م�سلحة 

البلد والفريق مبا ل يخالف ال�سريعة الإ�سالمية)1). 
املبحث ال�ساد�ص: �سواهد تطبيقية لقاعدة: ال�ستخارة يف الأزمات.

ال�ستخارة -كما �سبق- هي اإحدى اآليات تويل الأزمة اإىل فر�سة للنجاح، 
للتوفيق  مهم  �سبب  وا�ستخارته،  عليه  والتوكل  تعاىل  باهلل  ال�ستعانة  لأن  وذلك 
ا�ستخار، و�ستكون  ما خاب من  اإذ  الوقت واجلهد؛  والبكة وال�سداد واخت�سار 
ه) فيما اختاره اهلل، وهذا معنى ما يجري على الأل�سن »اخِلرية  اخِلرية )اأي اخلرُي كلُّ
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  فيما اختاره اهلل«)2)، وي�ستاأن�ش له بقوله تعاىل:چ 

ې ې ېچ ]�سورة الق�س�ش: 68[)3).

امل�سهور  ال�ستخارة  فحديث  الأزمات،  يف  املبداأ  هذا  تطبيق  حيث  من  اأما 
يدل اأنه  علَّم ال�سحابة ال�ستخارة يف الأمور كلها، ول �سك اأن الأزمات من 
اأهم املهمات التي تتطلب ال�ستخارة. ومن الوقائع التي نقلتها كتب ال�سنة النبوية 

لتطبيق ال�ستخارة يف الأزمات: 
1- ال�ستخارة قبل الزواج: تدبري مهم للوقاية من اأزمات احلياة الزوجية.

ذو  طويل  م�ستقبل  عليها  يرتتب  التي  املرء  حياة  يف  املهمة  القرارات  من 
الزواج.  قرار  باملوت:  اإل  تنتهي  تعريجات وت�سعبات خمتلفة يف احلياة، رمبا ل 

�ش  للكيالين  الأزمة  واإدارة   180-179 �ش  الب  عبد  لبن  وال�سري  املغازي  اخت�سار  يف  الدرر  ينظر:   -1
.126-124

يف  له  اأ�سل  ول  الأقوال  من  قول  هو  بل  كذلك،  ولي�ش  نبوياً،  حديثاً  كونه  الأل�سن  على  ا�ستهر  وقد   -2
احلديث، ومعناه �سحيح. ك�سف اخلفاء للعجلوين 1: 478-479 )1273و1276). 

ومن هنا اأر�سد بع�ش اأهل العلم اإىل قراءة هذه الآية يف �سالة ال�ستخارة. ينظر فتح الباري 11: 185.   -3
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ورمبا يوؤدي التفريط يف ال�ستخارة يف مثل هذا القرار املهم، اإىل عدم التوفيق 
اأزمًة  يف اختيار �سريٍك �سالٍح للحياة الزوجية، فتغُدو احلياة الزوجية بعد ذلك 

خطريًة. 
اأمر  ال�ستخارة على وجه اخل�سو�ش يف  اإىل  النبوية  ال�سنة  اأر�سدت  ولهذا 
هذا القرار، فعن اأبي اأيوب الأن�ساري ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  قال: »اكُتم 
اخِلطبة )ويف لفظ عند الإمام اأحمد: اكُتم اخَلـِطيـبة)، ثم تو�ساأ فاأح�ِسْن و�سوءك، 
ْده ثم ُقْل: اللهم اإنك تقدر ول اأقدر  ثم �سلِّ ما كتب اهلل لك، ثم اْحـَمْد ربَّك وَمـجِّ
يها با�سمها- خرياً  وتعلم ول اأعلم واأنت عالم الغيوب، فاإن راأيَت يف فالنة -وتُ�سمِّ
يل يف ديني ودنياي واآخرتي فاقُدرها يل، واإن كان غرُيها خرياً يل منها يف ديني 

ودنياي واآخرتي فاق�ش يل ذلك«)1). 
ومن الوقائع التطبيقية يف ال�سنة النبوية لهذا املو�سوع: 

ا�ستخارة اأم املوؤمنني زينب بنت جح�ص ر�سي اهلل عنها، حني َعَر�ش عليها النبي 
 الزواج منها بعد طالق زيد بن حارثة ر�سي اهلل عنه لها. ففي »�سحيح م�سلم« 
اأن زينب ر�سي اهلل عنها حني بلغها اأن ر�سول اهلل  يذكرها )اأي للزواج منها)، 
قالت: »ما اأنا ب�سانعٍة �سيئا حتى اأُوامر ربي، فقامت اإىل م�سجدها. ونزل القراآن، 
وجاء ر�سول اهلل  فدخل عليها بغري اإذن«)2). قال النووي يف �سرح قولها: »ما اأنا 
ب�سانعٍة �سيئا حتى اأُوامر ربي...«: »فيه ا�ستحباب �سالة ال�ستخارة ملن َهمَّ باأمر، 
�سواء كان ذلك الأمر ظاهَر اخلري اأم ل...«. قال: »ولعلها ا�ستخارت خلوفها من 
ها  تق�سري يف حقه «)3). وقال القرطبي: »ملا َوَكَلْت اأمَرها اإىل اهلل و�سّح تفوي�سُ
م�سند اأحمد 5: 432 وقال عنه ال�سيخ �سعيب: "�سحيح لغريه...". واأخرجه ابن حبان 9: 348 )الأمر   -1
بكتمان اخِلطبة وا�ستعمال دعاء ال�ستخارة)، والبيهقي يف ال�سنن الكبى 7: 147 )باب ال�ستخارة يف 

اخِلطبة وغريها).
�سحيح م�سلم 2: 1048.  -2

�سرح النووي ل�سحيح م�سلم 9: 228.   -3
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وتقول:    النبي  ن�ساَء  تُفاخر  زينب  كانت  ولهذا  اإنكاحها...،  اهلل  توىلَّ  اإليه، 
جني اهلل تعاىل«)1).  جكّن اآباوؤكّن، وَزوَّ »َزوَّ

2- اأثر ال�ست�سارة وال�ستخارة يف تخفيف اأزمٍة واقعٍة باأحد الأقوام ال�سابقة.
من فرائد ما ورد يف ال�سنة النبوية من تطبيق مبداأَْي )ال�ست�سارة وال�ستخارة) 
يف اأزمة واحدة خطرية، وما كان لهما من اأثر يف تخفيف الأزمة على من َحلَّت 
بهم: ما رواه �سهيب ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل  َذَكَر لهم –اأيام غزوة حنني- 
ق�سة نبي من الأنبياء، اأنه اأُوحي اإليه: اخرت لقومك بني اإحدى ثالث: اإما اأن اأُ�سلِّط 
ذلك،  يف  قوَمه  فا�ست�سار  قال:  املوَت.  اأو  اجلوَع،  اأو  غريهم،  من  عدواً  عليهم 
فقالوا: اأنت نبي اهلل نَِكُل ذلك اإليك، فِخْر لنا. قال: فقام اإىل �سالته، قال: فكانوا 
اأو  اأّما عدوٌّ من غريهم فال،  اإىل ال�سالة، قال: ف�سلَّى. قال:  اإذا فزعوا  يفزعون 
اجلوُع فال؛ ولكن املوُت. قال: ف�ُسلِّط عليهم املوت ثالثة اأيام، فمات منهم �سبعون 

األفاً، احلديث)2). 
النا�ش ل حمالة،  بهوؤلء  واقعة  كانت  ُمفزعًة)  )اأزمًة  اأن  احلديث  هذا  فاأفاد 
)وهو  �سورها  اأهون  يف  تقع  وَجَعلها  الأزمة  تلك  وقع  من  َخفَّف  الذي  ولكن 
املوت)، هو ب�سبب ال�ست�سارة وال�ستخارة معاً. وفعاًل يَِحّق اأن يقال -بالنظر اإىل 
ما اأفادته ال�ست�سارة وال�ستخارة يف اأمر هذه الأزمة- اأنه: »ما خاب من ا�ستخار، 

ول ندم من ا�ست�سار«.
املبحث ال�سابع: �سواهد تطبيقية لقاعدة: الدعاء تدبري وقائي للأزمات.

اإن مو�سوع الدعاء يف ال�سنة النبوية مو�سوع ذو �سجون، خ�سو�ساً ما يتعلق 

تف�سري القرطبي 14: 193 وحديث مفاخرتها اأخرجه البخاري 6: 2699 من حديث اأن�ش ر�سي اهلل عنه.   -1
م�سند اأحمد 4: 333 والأحاديث املختارة لل�سياء املقد�سي 8: 61 وقال: اإ�سناده �سحيح. واأخـرجـه ابن   -2

حـبان 5: 374 و11: 72 بدون اإيراد الق�سة. 
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منه بـمو�سوع هذا البحث )الأزمات)، فقد تناولت الأدعية النبوية هذا املو�سوع 
من جوانب خمتلفة، ورمبا مل ترَْتُك �سيئاً من �سنوف الأزمات اأو ما يوؤدي اإليها من 

الأ�سباب، اإل وقد احتوته)1). 
ومما ل يحتاج اإىل بيان، اأنه كان من َهْدي النبي  اللجوُء اإىل اهلل تعاىل يف 
اإىل  َفِزع  اأمٌر  َحَزبه  اإذا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  بالدعاء؛ كيف وقد كان  الأزمات 
ال�سالة. وفيما يلي من ال�سطور، تُعر�ش بع�ش الوقائع الكبى من حياته  التي 

ينطبق عليها مفهوم الأزمات، واأثُر الدعاء  يف رفعها: 
وحي يف املعركة. 1- دعاوؤه  يوم بدر: ح�سد املدد الرُّ

من املهارات املطلوبة للتعامل مع الأزمة: احل�سد والإعداد لها مبا ي�ستطاع من 
قوة. وهي مهارة يُق�سد بها -يف علم الإدارة-: جمع كل القوى املمكنة يف �سبيل 
جتاوز الأزمة، وي�سمل ذلك خمتلف القدرات املاّدية واملعنوية الالزمة للنجاح. 
ومن تطبيقات هذا احل�سد والإعداد، ما نلحظه يف �سرية ر�سول اهلل  يوم بدر، 
اإذ َح�َسد كل العنا�سر الالزمة للمعركة، ومن ذلك: املدد الُروحي بالدعاء ومنا�سدة 

اهلل تعاىل يف اإجناز الوعد)2). 
بن  عمر  حّدثني  قال:  عبا�ش  بن  اهلل  عبد  حديث  من  م�سلم«  »�سحيح  ففي 
اخلطاب قال: ملا كان يوم بدر، نََظر ر�سول اهلل  اإىل امل�سركني وهم األٌف، واأ�سحابُه 
ثالثمائة وت�سعة ع�سر رجاًل، فا�سَتقَبل نبيُّ اهلل  القبلَة، ثم َمدَّ يديه فجعل يهتف 
اإْن  اللهم  وَوْعَدك،  َعْهَدك  اأَن�ُسدك  اإين  اللهم  وعدتَني،  ما  يل  ْز  اأَجْنِ »اللهم  بربه: 
ا  تهلْك هذه الع�سابة من اأهل الإ�سالم ل تُعبد يف الأر�ش«. فما زال يهتف بربه مادًّ
يديه م�ستقبَل القبلة حتى �سقط رداوؤه عن منكبيه، فاأتاه اأبو بكر فاأخذ رداَءه فاألقاه 

تُنظر هذه الأدعية املتعلقة ب�سنوف الأزمات، يف كتب الأدعية والأذكار.   -1
يُنظر: اإدارة الأزمة، مقاربة الرتاث والآخر للكيالين �ش 112-110.   -2
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فاإنه  ربَّك)1)،  منا�سدتك  اهلل كذاك  نبي  يا  وقال:  التزمه من ورائه  ثم  منكبيه  على 
�سيُنجز لك ما َوَعدك، فاأنزل اهلل عز وجل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀچ ]الأنفال:9[. فاأمّده اهلل باملالئكة...احلديث«)2). 

اأبو  القبلة«: قال  ا يديه م�ستقبَل  بربه مادًّ وقوله يف احلديث: »فما زال يهتف 
واللتجاء  عاء  الدُّ من  الوقت  ذلك  بوظيفة  قياٌم    منه  »هذا  القرطبي:  العبا�ش 
اإليه عند ال�سدائد والُكَرب الواقعة بهم،  اإىل اهلل تعاىل، وتعليٌم لأمته ما يلجاأون 
فاإن ذلك الوقت كان وقت ا�سطرار و�سدة، وقد َوَعد اهللُ امل�سطرَّ بالإجابة، حيث 
قال: چ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ ۋچ  ]النمل:62[؛ يعني: عن امل�سطر 
عاء، فقام بعبادة ذلك الوقت. ول يلزم من اجتهاده يف الدعاء يف ذلك  عند الدُّ
بحق  قام  لكنه  به...،  َوَعَده  ما  له  �سيُنجز  اهلل  اأن  يف  ارتاب  يكون  اأن  الوقت، 

العبودية من اإظهار الفاقة وامتثاِل العبادة؛ فاإن الدعاء مّخ العبادة«)3).
2- دعاوؤه وابتهاله  يوم اخلندق، واأثره يف هزمية الأحزاب.

ل  واأ�سحابه    النبي  كان  الأحزاب،  يوم  واخلوف،  ال�سدائد  غمرة  يف 
ينفّكون عن الدعاء. ففي ال�سحيحني اأن ر�سول اهلل  دعا يوم الأحزاب فقال: 
»اللهم ُمْنِزَل الكتاب �سريَع احل�ساب اهزم الأحزاب. اللهم اهِزْمهم وَزْلِزْلُهم«)4). 
اأبي �سعيد اخلدري قال: قلنا يوم اخلندق: يا ر�سول اهلل هل من  ويف امل�سند عن 
واآِمْن  ا�سرت عوراِتنا  اللهم  نعم،  قال:  القلوب احلناجر ؟  بلغت  فقد  نقوله،  �سيء 
اهلل عز وجل  فهزمهم  بالريح،  اأعدائه  اهلل عز وجل وجوه  َرب  ف�سَ قال  َرْوعاِتنا. 
كما  الإغراء،  باب  من  م�سلم"كذاك")بالذال). وهي  اجلملة جلماهري رواة �سحيح  هكذا وقعت هذه   -1
يقال: اإليك. ورواها بع�سهم: "كفاك". و�سبطوا اأي�سا لفظ"منا�سدتك" برفع التاء وفتحها، كما يف �سرح 

النووي 12: 85 واملفهم للقرطبي 3: 574. 
�سحيح م�سلم 3: 1383 باب الإمداد باملالئكة يف غزوة بدر.   -2

املفهم للقرطبي 3: 575-574.  -3
�سحيح البخاري 4: 1509 و�سحيح م�سلم 3: 1362-1363وال�سرية النبوية ملحمد اأبو �سهبة 2: 287-  -4
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�سفوف  يف  الفرقة  َدبّت  فقد  واملوؤمنني،  ر�سوله  دعاء  اهلل  �سمع  وقد  بالريح)1). 
�ساتية  ليلة  التخاذل، واأر�سل اهلل عليهم ريحاً �سديدة يف  بينهم  امل�سركني و�سرى 
من  جنداً  واأَر�َسل  نريانَهم،  ُقدوَرهم واأَطَفاأَْت  خياَمهم وَكَفاأَْت  فَهَدَمْت  باردة، 
واجللبة  واملرج  الهرج  و�ساد  وخوفاً،  رعباً  قلوبهم  فامتالأت  يزلزلونهم  املالئكة 
وال�سياح، وتنادوا بالرحيل، وما اأَ�سَبَح ر�سوُل اهلل  اإل وقد ارتل القوم، ورّد 
َدق وعَده،  اهلل الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً، وَكَفى اهلل املوؤمننَي القتاَل، ف�سَ

واأعزَّ جنَده، ون�سر عبَده، وَهَزم الأحزاب وحده)2). 
الفتح   دعا يف م�سجد  النبي  اأن  اهلل عنهما  اهلل ر�سي  بن عبد  روى جابر 
بني  الأربعاء  يوم  له  فا�سُتجيب  الأربعاء،  ويوم  الثالثاء  ويوم  الثنني  يوم  ثالثاً، 
اإل  غليٌظ  مهم  اأمر  بي  ينزل  فلم  جابر:  قال  وجهه.  يف  الِب�ْسُر  فُعِرف  ال�سالتني، 

توخيُت تلك ال�ساعة، فاأدعو فيها، فاأعرف الإجابة)3).
)- الدعاء النبوي البليغ يوم الطائف، واأثره يف فرج الأزمة الفوري.

من فرائد الأدعية النبوية يف الأزمات، دعاوؤه  البليغ املوؤثر يوم الطائف، 
اأنواع الأذى، فلجاأ  اإىل اهلل بدعائه امل�سهور:  اأ�سّد  ق به منهم  وذلك عند ما حَلِ
اأن انتهى من الدعاء، حتى  اإليك �سعف قوتي...الخ«)4). فما  اأ�سكو  اإين  »اللهم 
اأنه  يف  �سك  من  ولي�ش  اجلبال)5).  وَمَلك  جبيل  مع  ال�سماء  من  الإجابة  جاءت 
كانت لهذه الإجابة الإلهية الفورية، اأثُرها الكبري يف نف�ش ر�سول اهلل ، فاإذا كان 

م�سند اأحمد 3: 3 ورجاله ثقات كما قال الهيثمي يف جممع الزوائد 10: 136 وقال ال�سيخ �سعيب يف   -1
تعليقه على امل�سند 17: 27 )10996): اإ�سناده �سعيف. واأ�سل الدعاء املذكور، له �ساهد من حديث ابن 

عمر يف امل�سند اأي�ساً 8: 403 )4785) واإ�سناده �سحيح كما قاله ال�سيخ �سعيب.
ينظر: الرحيق املختوم �ش 350 وال�سرية النبوية ملحمد اأبو �سهبة 2: 288-287.   -2

م�سند اأحمد 3: 332 واإ�سناده جيد كما قاله املنذري يف الرتغيب والرتهيب 2: 143. ويف طبقات ابن   -3
�سعد 2: 73"فا�ستجيب له يوم الأربعاء بني ال�سالتني الظهر والع�سر".

اأخرجه الطباين كما �سبق العزو اإليه يف ال�سواهد التطبيقية لقاعدة )التفكري الإيجابي يف الأزمات).   -4
ينظر كتاب: يف ال�سرية النبوية، قراءة جلوانب احلذر واحلماية �ش 65.   -5
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النا�ش قد تنّكروا له واآذوه وطردوه، فاإن اهلل معه ونا�سُره، وبهذا َوَجد الر�سول 
 تاأييًدا ربانًيا، اأفا�ش على قلبه �سكينًة وطماأنينًة كان اأحوَج ما يكون اإليها يف مثل 
تلك الظروف احَلِرجة)1). ويجدر الوقوف على بع�ش مظاهر الفرج الربّاين، التي 

اأَعَقبْت هذا الدعاء النبوي املتبّتل اخلا�سع، وهي كما يلي: 
ال�ستجابة الفورية لالإ�سالم -يف املوقع نف�سه- من الغالم الن�سراين )عّدا�ش)   -

بعد رف�ش الكثريين له. وهدايُة �سخ�ٍش واحٍد خرٌي من الدنيا وما عليها.
ي�ستمعون  اجلن  من  نفًرا  اإليه  اهلل  �ساق  مكة،  اإىل  الطائف  من    عودته  يف   -
قومهم داعني  اإىل  َولَّوا  ثم  واآمنوا،  والإن�سات  ال�ستماع  فاأح�سنوا  القراآن، 

منذرين.
ثم يف مو�سم احلج من العام نف�سه الذي وقعت فيه ق�سة الطائف، ا�ستجاب   -
لدعوة النبي  عدٌد من اأ�سراف خمتلف قبائل العرب و�ساداتهم، واآمنوا به 

 .
ثم يف مو�سم احلج من العام القادم، اأجاب لدين الإ�سالم �ستُة ن�سماٍت طيبة   -
من اأهل يرثب، وهم الذين كانوا بعد ذلك طالئَع لتمكني دعوة الإ�سالم يف 

املدينة )وهم اأ�سعد بن زرارة ر�سي اهلل عنه، وجماعته).
الطائف:  واقعة  اإثر    للنبي  الرباين  التاأييد  مظاهر  اأعلى  من  يُعّد  واأخرياً:   -

حادثة الإ�سراء اإىل بيت املقد�ش، واملعراج اإىل املالأ الأعلى)2).

ينظر كتاب: يف ال�سرية النبوية، قراءة جلوانب احلذر واحلماية �ش 65 والرحيق املختوم �ش 144.   -1
�ش  املختوم  والرحيق  �سلطان،  �سالح  للدكتور  ونتائج  واأحداث  مقدمات  واملعراج،  الإ�سراء  ينظر:   -2

142-155والأ�سا�ش يف ال�سنة ل�سعيد حّوى 1: 288.



741

اخلامتة

هذا البحث – على �ساآلته- يك�سف عن نتائج، لعل من اأهمها الآتي: 
اأن  بَْيَد  املعا�سر،  الواقع  كبرية يف  ح�ساريًة  قيمًة  امل�ستقبليات«  »علم  لـ  اإن   
اأ�سول هذا العلم موجودة يف ال�سنة النبوية، ومن ذلك ما َك�َسف عنه هذا 
البحث فيما يتعلق بـ »علم اإدارة الأزمات« الذي يُعّد جزءاً �سئياًل من »علم 
امل�ستقبليات«. من هنا ل بد من موا�سلة اجلهود ل�ستنباط الأ�سول احل�سارية 
مما  ولعل  النبوية.  ال�سنة  ن�سو�ش  خالل  من  بامل�ستقبليات،  املتعلقة  الأخرى 

ي�ساعد على هذا: 
العلم  هذا  على  تدل  التي  النبوية  ال�سنة  ن�سو�ش  ا�ستخال�ش  اأوًل:    -

)امل�ستقبليات).
العناوين  الن�سو�ش تت  تاأتي تلك  تبويباً معا�سراً، بحيث  تبويبها  ثانياً:    -
املعا�سرة لعلم امل�ستقبليات ح�سب ما هي عليه عند اأ�سحاب هذا العلم. 
وبذلك ي�سهم هذا العمل بالك�سف عن وجوه الإعجاز يف ال�سنة النبوية فيما 

يتعلق بهذا العلم املعا�سر »علم امل�ستقبليات«.
اإن القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة يحويان كل الأ�سول والقواعد التي تُ�سعد   
الإن�سانية يف جميع جمالت احلياة. وهذا البحث مما يبهن على ذلك؛ اإذ اأنه 
م منوذجاً تطبيقياً م�سغراً فيما يتعلق بـ »علم اإدارة الأزمات« الذي يُظن به  يقدِّ
اأنه وليُد خباٍت معا�سرة، ولي�ش احلال كذلك؛ بل اإن جذوره موجودة يف 

ن�سو�ش تقعيدية من جوامع الكلم النبوية.
اإن مو�سوع »اإدارة الأزمات« ل �سك تناولْته بحوث عديدة من خالل ال�سنة   
املو�سوع  ده، هو عر�ش  وتق�سَّ البحث  اإليه هذا  َهَدف  الذي  لكن  النبوية، 



742

البحث  هذا  قيمة  هي  ال�سّنة. وهذه  ن�سو�ش  على  مبني  قواعدياً  عر�ساً 
هذا  يف  املعّدة  البحوث  من  غريه  عن  به  يتميز  اأن  ميكن  الذي  وجوهُره 

املو�سوع. 
اأما  يخفى.  ل  كما  فيه  التاأليف  �ساع  قد  الفقهية)،  )القواعد  مو�سوع  اإن   
من  يُعّد  اأن  ولهذا ميكن  قليلة،  فيه  التاأليفية  فاجلهود  النبوية)  ال�سنة  )قواعد 
ميزات هذا البحث اأنه خطوٌة يف هذا اجلانب، اأي يف )الت�سنيف القواعدي 

لن�سو�ش ال�سنة النبوية).
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امل�صادر واملراجع

مكتبة  دهي�ش،  بن  امللك  عبد  تقيق:  املقد�سي،  املختارة لل�سياء  الأحاديث    -
النه�سة احلديثة، مكة املكرمة، ط1، 1410. 

اإحياء علوم الدين للغزايل، دار املعرفة، بريوت.  -
اإدارة الأزمات: الو�سيلة للبقاء. منى �سالح الدين �سريف. البيان للطباعة و   -

الن�سر، القاهرة 1998.
اإدارة الأزمات يف حياة الدعاة، درا�سة على حادثة الإفك، ملحمد بن علي   -

�سماخ. جملة البيان، العدد 162، �سفر 1422.
الكيالين،  اإبراهيم  اهلل  عبد  للدكتور  والآخر،  الرتاث  مقاربة  الأزمة،  اإدارة   -
تقدمي عمر عبيد ح�سنة، كتاب الأمة، العدد 131 جمادى الأوىل 1430 ال�سنة 
التا�سعة والع�سرون، ط1، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة قطر. 

الب�سائر  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  تقيق:  للبخاري،  املفرد  الأدب   -
الإ�سالمية، بريوت، ط3،  1409. 

والن�سر  للطباعة  ال�سالم  دار  حّوى،  ل�سعيد  وفقهها،  ال�سنة  يف  الأ�سا�ش   -
والتوزيع، القاهرة، ط3، 1416. 

ا�ستثمر �سراعاتك يف تنمية ذاتك، لعبد اهلل بن عواد الرويلي، مكتبة الر�سد،   -
الريا�ش، ط1، 1430. 

ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي، اإليا�ش بلكا، )كتاب الأمة ال�ساد�ش   -
والع�سرون بعد املائة)، �سمن �سل�سلة كتاب الأمة، اإ�سدار وقفية ال�سيخ علي 

بن عبد اهلل اآل ثاين للدرا�سات واملعلومات، قطر. 
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الإ�سراء واملعراج: مقدمات واأحداث ونتائج، ل�سالح �سلطان، العدد الثاين   -
من �سل�سلة ق�سايا اجتماعية واإ�سالمية، التي ي�سدرها املجل�ش الأعلى لل�سئون 

الإ�سالمية ـ مملكة البحرين. 
لبن  الكبري،  ال�سرح  يف  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر   -
امللقن، تقيق: م�سطفى اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال، دار 

الهجرة للن�سر والتوزيع، الريا�ش، ط1، 2004-1425. 
لبن  الأخبار،  جوامع  �سرح  يف  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  بهجة   -

�سعدي، مكتبة املعارف، الريا�ش، ط3،  1404.
الكتب  دار  الدين،  �سم�ش  اإبراهيم  تقيق:  للمنذري،  والرتهيب  الرتغيب   -

العلمية، بريوت، ط1، 1417.
لل�سوكاين،  املر�سلني،  �سيد  احل�سني من كالم  احل�سن  بعدة  الذاكرين  تفة   -

دار القلم، بريوت، ط1، 1984. 
مكتبة  املق�سود،  عبد  اأ�سرف  تقيق:  للعراقي،  الإحياء،  اأحاديث  تخريج   -

طبية، الريا�ش 1415.
التعريفات للجرجاين، تقيق: اإبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي، بريوت،   -

ط1، 1405.
التغيري من الداخل، اأمين اأ�سعد عبده، مكتبة العبيكان، الريا�ش، 1426.   -

�سعبان   ،228 العدد  البيان  جملة  البعداين،  علي  بن  لفي�سل  حياة،  التفاوؤل   -
1427، ال�سنة 21. 

بن  احل�سني  بن  حممد  الرحمن  عبد  لأبي  التف�سري)  )حقائق  ال�سلمي  تف�سري   -
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لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  عمران،  �سيد  تقيق:  ال�سلمي،  الأزدي  مو�سى 
ط1، 1421- 2001. 

تف�سري القرطبي، دار ال�سعب، القاهرة.  -
جامع التح�سيل يف اأحكام املرا�سيل، للعالئي، تقيق: حمدي ال�سلفي، دار   -

عامل الكتب، بريوت، ط2، 1407.
قيم  لبن  والدواء)،  )الداء  ال�سايف  الدواء  عن  �ساأل  ملن  الكايف  اجلواب   -

اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت. 
احل�سن احل�سني من كالم �سيد املر�سلني ، لبن اجلزري، تقيق: خري اهلل   -

ال�سريف، دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، ط1، 1421. 
الدرا�سات امل�ستقبلية واأهميتها للدعوة الإ�سالمية لعبد اهلل بن حممد املديفر،   -
ر�سالة ماج�ستري، جامعة طيبة باملدينة املنورة، كلية الرتبية والعلوم الإ�سالمية، 

باإ�سراف اأ. د. عبد الرحمن بن اإبراهيم اجلويب، 1427هـ
الدرر يف اخت�سار املغازي وال�سري لبن عبد الب، تقيق: د. �سوقي �سيف،   -
اإحياء  جلنة  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ش  امل�سرية،  الأوقاف  وزارة 

الرتاث الإ�سالمي، القاهرة، ط1، 1415. 
حبيب،  من�سور  زينب  د.  ترجمة  كارنيجي،  ديل  احلياة،  ابداأ  القلق،  دع   -

الأهلية للن�سر والتوزيع، عّمان، الأردن، ط1، 2001. 
العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  م�سطفى  تقيق:  للطباين،  الدعاء   -

بريوت، ط1، 1413.
رحمة للعاملني  )باللغة الأردوية) للقا�سي حممد �سليمان املن�سور فوري،   -
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ترجمة د. �سمري عبد احلميد اإبراهيم، دار ال�سالم للن�سر والتوزيع، الريا�ش، 
ط1. 

الرحيق املختوم ل�سفي الرحمن املباركفوري، رابطة العامل الإ�سالمي، مكة   -
املكرمة، ط6، 1418. 

الر�سول ، ل�سعيد حّوى، دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة،   -
ط2، 1410. 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، لبن قيم اجلوزية، تقيق: �سعيب الأرناوؤوط   -
- عبد القادر الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة- مكتبة املنار الإ�سالمية، بريوت 

- الكويت، ط14، 1407 - 1986. 
زدين علماً، لأحمد الباء الأمريي، مكتبة العبيكان، الريا�ش، ط1، 1427.   -

الزهد، لوكيع، ن�سر مكتبة الدار باملدينة املنورة، دون تاريخ.  -
دار  الألباين،  الدين  نا�سر  ملحمد  واملو�سوعة،  ال�سعيفة  الأحاديث  �سل�سلة   -

املعارف، الريا�ش، ط1، 1412.
�سنن ابن ماجه، تقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي. دار الفكر، بريوت.   -

�سنن اأبي داود، تقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت.   -
�سنن البيهقي الكبى، تقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة   -

املكرمة 1414- 1994. 
الرتاث  اإحياء  دار  واآخرون،  �ساكر  حممد  اأحمد  تقيق:  الرتمذي،  �سنن   -

العربي، بريوت. 
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ال�سرية النبوية ملحمد اأبو �سهبة، دار القلم، دم�سق، ط2، 1412.   -
�سرح البخاري لبن بطال، تقيق: يا�سر بن اإبراهيم، مكتبة الر�سد، الريا�ش،   -

ط2، 1423- 2003. 
ط2،  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  للنووي،  م�سلم  �سحيح  �سرح   -

 .1392
�سحيح ابن حبان، تقيق: �سعيب الأرنوؤوط. موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2،   -

 .1993 - 1414
�سحيح البخاري، تقيق: د. م�سطفى البغا، دار ابن كثري ، اليمامة، بريوت،   -

ط3، 1407 - 1987. 
العربي،  اإحياء الرتاث  الباقي، دار  �سحيح م�سلم، تقيق: حممد فوؤاد عبد   -

بريوت. 
طبقات ابن �سعد، دار �سادر، بريوت.   -

طرح الترثيب يف �سرح التقريب، للعراقي، تقيق: عبد القادر حممد علي،   -
دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2000. 

العادات ال�سبع للنا�ش الأكرث فعالية، �ستيفن ر. كويف، مكتبة جرير، ط14،   -
 .2007

علم نف�ش النجاح، برايان تري�سي، ترجمه: عبد اللطيف اخلياط، دار الثقافة   -
للجميع، دم�سق، ط2، 1419. 

عمدة القاري للعيني، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.   -
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فتح الباري لبن حجر، تقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت.   -
بكار، دار  الكرمي  لعبد  املو�سوعي: منطلقات ومواقف،  التفكري  ف�سول يف   -

القلم، دم�سق، ط4، 2005-1426. 
فقه ال�سرية ملحمد الغزايل، دار اإحياء الرتاث العربي، ط7، 1976.   -

فن الذكر والدعاء عند خامت الأنبياء ملحمد الغزايل، دار القلم، دم�سق، ط5،   -
 .1421

اإبراهيم علي حممد  النبوية: قراءة جلوانب احلذر واحلماية، د.  ال�سرية  يف   -
اأحمد، �سل�سلة كتاب الأمة: الكتاب الرابع واخلم�سون. 

في�ش القدير للمناوي، املكتبة التجارية الكبى، م�سر، ط1، 1356.   -
ك�سف اخلفاء للعجلوين، تقيق: اأحمد القال�ش، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت،   -

ط1، 1405. 
العلمية،  الكتب  دار  الدمياطي.  حممود  تقيق:  املتقي،  لعلي  العمال  كنز   -

بريوت، ط1، 1419- 1998. 
كيف تكون م�ستجاب الدعاء، لأمري بن حممد املدري اليمني، اإمام وخطيب   -

م�سجد الإميان، اليمن، عمران.
جممع الزوائد للهيثمي، دار الريان للرتاث/ دار الكتاب العربي، القاهرة ،   -

بريوت 1407.
مرقاة املفاتيح، للقاري، تقيق: جمال عيتاين، دار الكتب العلمية، بريوت،   -

ط1، 1422- 2001. 
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الريا�ش،  والتوزيع،  للن�سر  الأمة  موؤ�س�سة  الأحمدي،  �سليم  لأن�ش  املرونة،   -
جدة. 

امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري، تقيق: م�سطفى عبد القادر   -
عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411

دم�سق،  للرتاث،  املاأمون  دار  اأ�سد،  �سليم  ح�سني  تقيق:  يعلى،  اأبي  م�سند   -
ط1، 1404 - 1984. 

م�سند اأحمد، موؤ�س�سة قرطبة، م�سر. وطبعة موؤ�س�سة الر�سالة بتحقيق: �سعيب   -
الأرناوؤوط، ط2، 1420. 

م�سند البزار، تقيق: عادل بن �سعد، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،   -
ط1، 1426.

م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، للبو�سريي، تقيق: حممد الك�سناوي،   -
دار العربية، بريوت، ط2، 1403.

بن  املح�سن  عبد    ، اهلل  عو�ش  بن  طارق  تقيق:  للطباين،  الأو�سط  املعجم   -
اإبراهيم احل�سيني، دار احلرمني، القاهرة، 1415. 

املو�سل،  الزهراء،  ال�سلفي، مكتبة  للطباين، تقيق: حمدي  الكبري  املعجم   -
ط2، 1404 - 1983. 

تقيق:  القرطبي،  العبا�ش  لأبي  م�سلم،  كتاب  تلخي�ش  من  اأ�سكل  ملا  املفهم   -
حميى الدين م�ستو واآخرين، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دم�سق، ط1، 

 .1417
الأ�سرفية،  التاأليفات  اإدارة  ن�سر  الأردوية)،  )باللغة  الأمة  حكيم  ملفوظات   -
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ُملتان، باك�ستان 1423. 
للخرائطي،  طرائقها،  ومعاليها وحممود  الأخالق  مكارم  كتاب  من  املنتقى   -
دم�سق،  الفكر،  دار  الأ�سبهاين،  ال�سلفي  بن حممد  اأحمد  طاهر  اأبو  تقيق: 

 .1986
الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة، لبن �سعدي، دار الوطن.   -

الإنرتنت: 
عبد  اهلل  لعبد  الأزمات  اإدارة  يف  جديدة  روؤية  الأزمات،  يخنق  الإبداع   -1
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 http://staff.kfupm.edu.sa/DCC/amalki/awad/decission.htm  

r بقلم املقدم الركن عبد اهلل  التخطيط اجلنائي الإ�سالمي يف عهد الر�سول   -8
http://www.shbabq.com/moltqa/showthread. ربيق.  بن  متعب 

 php?t=3486 12/6/2009

التخطيط لالأزمة والتعامل معها، متى نبداأ؟ بقلم جهاد �سعيليك.   -9
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وتقدمي الدكتور عبد اهلل املفلح، املدرب املتعاون مع مركز النافع للتدريب-

جامعة اأم القرى مكة املكرمة 1430. 
http://docs.google.com/viewer  

توجيه النفعالت، بقلم �سخر عبد اهلل الغزايل  
http ://www.bunyaan.com/ar/isticharat_show.php?id_  
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 html 6/11/2010
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حممد اأحمد اإ�سماعيل امل�سرف العام للمنتدى العربي لإدارة املوارد الب�سرية.

 http://www.hrdiscussion.com/hr13579.html 6/9/2010  
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19- حما�سرة اإدارة الأزمات-مادة اإدارة وتخطيط. 
 http ://www.alalwani.net/vb/showthread.php?t=282251  

 12/6/2010

20- امل�سلم والثقة بالنف�ش للدكتور بدر عبد احلميد همي�سه. 
http://www.saaid.net/arabic/242.htm  

21- معايري ال�سحة النف�سية، بقلم �سائد �سالح. 
 http ://saai.elaphblog.com/posts.aspx?U=2906&A=29983  

 13/11/2009

22- مفهوم اإدارة الأزمات يف املنظمات اخلريية، بقلم د. حممد بن علي �سيبان 
العامري. 

 http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=196&SecID=42  

 18/9/1431

23- مفهوم التخطيط للدكتور حممد املحمدي املا�سي، اأ�ستاذ اإدارة ال�سرتاتيجية، 
http://www.almohamady.com/art - القاهر جامعة  التجارة،  ةللية 

cles/article.php?id=6&back=aW5kZXgucGhw

24- مقدمة كتاب اإدارة الأزمات-مدخل متكامل للدكتور يو�سف اأحمد اأبو فارة 
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ا�سرتاتيجيات النبي  يف 
اإدارة اأزمة احل�سار الع�سكري وا�ست�سراف 

امل�ستقبل عزوة الأحزاب اأمنوذجا

د. حممود �أحمد يعقوب ر�شيد
كلية ال�سريعة/اجلامعة الأردنية

اململكة الأردنية الها�سمية
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P

نبينا حممد املبعوث رحمة  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على 
للعاملني، وعلى اآله اأجمعني، ور�سي اهلل عن �سحابته الغر امليامني. وبعد: 

ف�سهد القرن املا�سي الكثري من الأزمات الع�سكرية التي اأبيد فيها املاليني من 
وعلمية  وثقافية  اقت�سادية  بخ�سائر  فيها  العامل  وُمني  فتكا،  الأ�سلحة  باأ�سد  الب�سر 
وت�ستخدم  الع�سكرية،  الأزمات  تختلق  املعتدية  املحتلة  الدول  تزال  ول  فادحة، 
اأ�سلوب احل�سار الع�سكري- برا وجوا وبحرا- �سد دول اأخرى بهدف اإ�سعافها 
وال�سروط  باملعاهدات  اأذلتها  وخ�سعت  ا�ست�سلمت  فاإن  ل�سيا�ساتها،  واإخ�ساعها 
املهينة، واإن مل تخ�سع لها حا�سرتها مدة طويلة، ثم هاجمتها ع�سكريا بكل الأ�سلحة، 
التي  الأزمات  اأخطر  الع�سكري من  يعد احل�سار  ثقافتها ومدنيتها. ولذا  ودمرت 
كلما  تتفاقم  واقت�سادية  و�سيا�سية،  اجتماعية،  اأزمات  معه  يجر  لأنه  الأمم،  تواجه 

امتدت فرتة احل�سار.
اإن درا�سة اأزمات احل�سار الع�سكري التي مرت بها الأمم وال�سعوب يف املا�سي 
واحلا�سر ي�ساعد القادة الع�سكرين على و�سع اخلطط، وتبني ال�سرتاتيجيات التي 
ت�سهم يف منع حدوث الأزمات، اأو الت�سدي لها بكفاءة واقتدار، ومبا يخفف من 
اآثارها ال�سلبية، وكثري ما ي�ستخدم منهج )القيا�س التاريخي( يف درا�سة الأزمات 
املا�سية حيث يتم ا�ستفادة الدرو�س والعرب من الأزمات التي حدثت يف املا�سي 

للتعامل مع اأزمات قائمة، فتقا�س الأزمة القائمة على اأزمة ما�سية.
غزوة  يف  حدثت  التي  الع�سكري  احل�سار  اأزمة  لدرا�سة  البحث  هذا  جاء 
اأزمة احل�سار الع�سكري  اإدارة  الأحزاب، وذلك ل�ستخال�س منهج النبي يف 
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من خالل ا�سرتاتيجيات: التخطيط، وال�ستب�سار، وا�ست�سراف امل�ستقبل وغريها. 
فيه  طبقت  حيث  واملعا�سرة  الأ�سالة  بني  فيه  زاوجت  اأنني  البحث  هذا  وجديد 
مبادىء )علم اإدارة الأزمات( على اأزمة احل�سار الع�سكري يف غزوة الأحزاب، 
حياة  من  جتربة  وتقدمي   ،اهلل ر�سول  ل�سرية  خدمة  تقدمي  البحث  هذا  وثمرة 
اأفرد  النبي تخدم امل�سلمني يف ع�سرنا احلا�سر، وح�سب اطالعي مل اأجد من 
مفهوم)علم  �سمن  م�ستقل  ببحث  الأحزاب  غزوة  يف  الع�سكري  احل�سار  اأزمة 

اإدارة الأزمات(.
الذين  عليها  والقائمني  ال�سريف،  احلديث  لندوة  وتقديري  �سكري  اأقدم 
اأتاحوا يل الفر�سة للم�ساركة يف املوؤمتر الدويل اخلام�س، واهلل اأ�ساأل اأن يجزيهم 
خري اجلزاء على جهودهم العظيمة املباركة التي يبذلونها خلدمة احلديث النبوي 

ال�سريف وعلومه.
ولتحقيق اأهداف البحث راأيت تق�سيمه اإىل متهيد، وعدة مطالب جاءت على 

النحو الآتي:
التمهيد: والتعريف باأبرز مفاهيم البحث.  -

املطلب الأول: ا�سرتاتيجية ال�ستخبار وجمع املعلومات الدقيقة.  -
املطلب الثاين: ا�سرتاتيجية ال�ستثمار الأمثل لالإمكانات الب�سرية وتعبئتها.  -

املطلب الثالث: ا�سرتاتيجية ال�سدمة املوؤثرة.   -
املطلب الرابع: ا�سرتاتيجية ا�ستثمار املوارد املتاحة.  -

املطلب اخلام�س: ا�سرتاتيجية احلفاظ على الأمن الداخلي.  -
املطلب ال�ساد�س: ا�سرتاتيجية التحفيز امل�ستمر ملواجهة الأزمة.  -
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املطلب ال�سابع: ا�سرتاتيجية الخرتاق وتفريغ الأزمة.  -
املطلب الثامن: ا�سرتاتيجية ت�سدير الأزمة.  -

املطلب التا�سع: ا�سرتاتيجية ال�ستب�سار.  -
املطلب العا�سر: ا�سرتاتيجية ا�ست�سراف امل�ستقبل والتطوير.  -

النتائج والتو�سيات.  -
امل�سادر واملراجع.  -

متهيد: 
يالحظ املتتبع لأحداث ال�سرية النبوية اأن منهج النبي  يف معاجلة الأزمات 
قائم على التخطيط الوا�سح والدقيق املبني على �سدق التوكل على اهلل، وعلى 
الأخذ باأ�سباب النجاح والن�سر، و�سلوك �سبيل احلكمة البالغة يف التعامل مع كل 
جديدة،  باأزمة  الإ�سالمية  الدعوة  مرت  وكلما  الإ�سالمية،  الدعوة  م�ستجدات 
وحالة من التوتر والرتقب مع الأعداء يف الداخل اأو اخلارج كان النبي يرى 
تلك الأزمات اأمرا طبيعيا يف خط �سري الدعوة الإ�سالمية، ويتخذ من تلك الأزمة 
�سبيال ل�ست�سراف م�ستقبل فيه املزيد من الرتقي يف التخطيط، والتوقي من مكر 

الأعداء.
تعريف  واأولها  البحث،  يف  الواردة  املفاهيم  بع�س  تعريف  من  بد  ل  بداية 
الأَْزمة لغة: تدل كلمة الأزمة يف اللغة على ظروف �سعبة مير بها الفرد اأو املجتمع، 
النا�س والزروع  اأو �سنني القحط التي يهلك فيها  كاحلروب والكوارث والفنت، 
وامليم  والزاء  الهمزة  واأما  »)اأزم(  الأزمة:  معنى  فار�س يف  ابن  قال  والدواب، 
يق وتَداين ال�سيء من ال�سيء ب�سّدٍة والِتَفاٍف«))(، وجاء  فاأ�سٌل واحد، وهو ال�سِّ

مقايي�س اللغة، اأحمد بن فاِر�س )/09).   -(
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يف املعجم الو�سيط: »الأزمة: ال�سدة و القحط، والأزمة: ال�سيق و ال�سدة، يقال: 
اأزمة مالية، واأزمة �سيا�سية و اأزمة مر�سية، والقحط«))(.

واأما بخ�سو�س تعريف الأزمة، واإدارة الأزمة ا�سطالحا، فاإنه ميكن القول باأن 
تعريفات الأزمة تكاد جتمع على اأنها حالة طارئة، ت�سكل خطرا اأو تهديدا ملنحى، اأو 
اأكرث من مناحي احلياة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو الجتماعية اأو جميعها، ول بد 
من التعامل معه مبنتهى اجلدية، فمن تعريفات الأزمة ا�سطالحا اأنها: »تَعّر�س الفرد 
اإىل مواقف ح�سا�سة وحرجة وموؤملة...،  املجتمعات  اأو  املنظمات  اأو  اأو اجلماعة 
وقد ينجم عن الهمال خطر املوت، وفقدان احلياة ويحتاج الأمر اإىل اتخاذ قرار 

ملعاجلة املوقف«))(.
يذكر  فاإن  البحث-  هذا  مدار  عليها  والتي  الع�سكرية-  الأزمة  تعريف  اأما 
يف �سياق تعريف الأزمة ال�سيا�سية، فبعد ف�سل احللول ال�سيا�سية ال�سلمية قد يلجاأ 
»املوقف  بـ:  ال�سيا�سية  الأزمة  تعرف  لذا  الع�سكري،  التدخل  اإىل  الأطراف  بع�س 
الذي يوؤدي اإىل ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف املواجهة اأو التو�سل اإىل حل بني 
التهديد  اأو  الع�سكرية،  للقوة  ا�ستخدام  هي:  الع�سكرية  فالأزمة  الأطراف«))(، 

با�ستخدامها لتحقيق اأهداف معينة.
حتديد  يف  تبحث  التي  الأدارة  تلك  »هي  تعني:  فاإنها  الأزمات  اإدارة  اأما 
املخاطر، واإمكانية التعر�س لها، و�سياغة ال�سرتاتيجيات الكفيلة مبنعها، اأو تخفيفها 
اأ�ساليب  اأق�سى درجة ممكنة«))(. ومن  اآثارها ال�سلبية اإىل  اإن وقعت، والتقليل من 
الأزمات الع�سكرية احل�سار الع�سكري الذي يهدف اإىل اإ�سعاف قوة العدو، ودفعه 

اإىل ال�ست�سالم بدون قتال، واإمالء ال�سروط عليه، واإنهاء قوته، وال�سيطرة عليه.
املعجم الو�سيط، اإبراهيم م�سطفى واآخرون )/)).  -(

اإدارة الأزمات، زيد عبوي 9).  -(
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف )).  -(
اإدارة الأزمات، يو�سف اأبو فارة )6.  -(
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قدمي  يوناين  مل�سطلح  �سائع  تعريب   )strategy( ال�سرتاتيجية:  واأما 
و  العامة«))(،  القيادة  علم  اأو  فن  تعني:  الأ�سل  يونانية  كلمة  »هي   )strategia(
يف جمال العلم الع�سكري: »هي علم وفن يخت�سان باإدارة احلرب، وال�ستعداد 
هذا  خلو�س  املنا�سبة  الظروف  وتوفري  العدو،  مع  امل�سلح  ال�سراع  وقيادة  لها، 
ال�سرتاتيجيات  تعني:  احل�سار  اأزمة  يف   النبي فا�سرتاتيجية  ال�سراع«))(، 
يف  واخلارجية  الداخلية،  الأزمة  اإدارة  يف   النبي ا�ستخدمها  التي  الع�سكرية 
ح�سار الأحزاب ل�سدها، اأوالتخفيف من اآثارها قبل انق�سائها، واأثناء ذلك، وبعد 

انتهائها.
اأزمات احل�سار  اأ�سد  للهجرة من  ال�سنة اخلام�سة  الأحزاب يف  كانت غزوة 
الع�سكري التي واجهت الدعوة الإ�سالمية حيث حل بامل�سلمني اأزمتني: خارجية 
وان من  وداخلية، اخلارجية فيها ثالثة اأعداء هم: قري�س والأعراب واليهود، وعدُّ
الداخل هما: املنافقون ويهود بني قريظة، وقد بلغت القلوب احلناجر من اخلوف، 
وكان ظن امل�سلمني اأن اهلل نا�سرهم، وكان ظن املنافقني باهلل اأ�سوء الظن، ثم اجنلت 

اأزمة الأحزاب عن ن�سر للموؤمنني، وخذلن لالأحزاب وبني قريظة واملنافقني.
ملواجهة  امل�سلمون  بذله  الذي  العظيم  اجلهد  الأحزاب  غزوة  اأظهرت  لقد 
انبنى ذلك اجلهد على الإميان  انتهائها، ولقد  الأحزاب قبل الأزمة واأثنائها وبعد 
الدقيق،  والتخطيط  املعلومات،  وجمع  واحلذر  والرتقب  وامل�سابرة،  ال�سادق 
بعد  للتجربة  والتقومي  التام،  الن�سباط  مع  والتنفيذ  املتاحة،  للموارد  والتنظيم 
ا�سرتاتيجية  على  مبني  جديد  م�ستقبل  وا�ست�سراف  وال�ستب�سار،  الأزمة،  انتهاء 
هذه  يف  الع�سكري  احل�سار  اأزمة  باإدارة   النبي قام  ولقد  الدفاع،  ل  الهجوم 

الغزوة من خالل تنفيذ ال�سرتاتيجيات الآتية:
املعجم ال�سيا�سي، و�ساح زيتون 6).  -(

املو�سوعة العربية، حممد اجلالد وهيثم كيالين )/9)).   -(
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املطلب الأول: ا�سرتاتيجية ال�ستخبار وجمع املعلومات الدقيقة.
يُعد احلذر الدائم من املهمات الرئي�سة للقيادة الع�سكرية الناجحة، فالعدو ل 
  ميكن اإغفال عداوته، ولبد من جمع اأدق املعلومات عن خططه وحتركاته، والنبي
مل يغفل عن الأعداء الذين يرتب�سون بامل�سلمني �سرا، فلقد كانت ال�سحراء حول 
املدينة موح�سة، ت�سعى على رمالها فنت وموؤامرات تثريها قوى ال�سرك واليهود، 
الأزمة:«  اإدارة  مراحل  اأهم  من  لأن  والرتقب؛  احلذر   ا�سرتاتيجياته من  فكان 
اعتماد مبداأ الوقاية واحليطة واحلذر«))(، وقد كان النبي  يتوقع الأزمات قبل 
د.يو�سف:  يقول  ير�سدها  كان  عامة  موؤ�سرات  خالل  من  وي�ست�سعرها  وقوعها، 
»تكون هناك بوادر تلوح يف الأفق تنذر باأخطار غري معروفة، وغري حمددة املعامل 
متاما«))(، و بعد التنبوؤ باحتمال حدوث اأزمة يبداأجمع املعلومات الدقيقة عنها قبل 
وقوعها، واأثناء حدوثها، وحتى انق�سائها، ولقد ات�سمت ا�سرتاتيجية النبي يف 

ال�ستخبار، وجمع املعلومات يف غزوة الأحزاب بعدة �سمات كان من اأهمها:
كان  الأعداء:  عن  للمعلومات  امل�ستمر  واجلمع  ال�ستطالع  الأوىل-  ال�سمة 
ر�سول اهلل يعلم حجم اخلطر املحيط باملجتمع الإ�سالمي النا�سئ يف املدينة، فكان 
حري�سا على ال�ستمرارية يف جمع املعلومات عن الأزمات القادمة قبل حلولها، 
بالأحداث  التنبوؤ  على  القدرة  »�سعف  الأزمات  اإدارة  يف  الأمور  اأخطر  فمن 
امل�ستقبلية، وعدم توفر املعلومات الدقيقة يف الوقت املنا�سب عنها«))(، ولذا اتخذ 
النبي من العبا�س بن عبد املطلب عينا له يف مكة »يكتب باأخبار امل�سركني اإىل 
لالإنذار  متقدمة  قاعدة  قري�س  بني خزاعة جريان  من  واتخذ   .)((» اهلل  ر�سول 
خزاعة  »كانت  البيهقي:  قال  بها.  امل�سلمني  وتزود  قري�س،  حتركات  تر�سد  املبكر 

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 9)).  -(
اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 5).  -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 0).  -(
ال�ستيعاب، ابن عبد الرب )/5)).  -(
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م�سلمهم وكافرهم عيبة))( ر�سول اهلل  بتهامة، �سفقتهم معه ل يخفون عنه �سيئا 
كان بها«))(.

مكة،  من  خروجهم  بعد  الأحزاب  عن  املعلومات  بجمع   النبي وا�ستمر 
فبعث بال�ستطالع لياأتيه بتحركات الأحزاب. قال اأبونعيم: »اإن ر�سول اهلل بعث 
�سليطا، و�سفيان بن عوف الأ�سلمي طليعة يوم الأحزاب، فخرجا، حتى اإذا كانا 
بالبيداء التحفت عليهم خيل لأبي �سفيان، فقاتال فقتال، فقدم بهما، اأو فعلم بهما 

ر�سول اهلل ، وقد قربا يف قرب واحد، وهما ال�سهيدان القرينان«))(.
من  بعث  بل  اأمرهم   يغفل مل  امل�سلمني  مع  العهد  قريظة  بنو  نق�ست  وملا 
َونَْحُن    اهلّلِ  َر�ُسوُل  »َدَعايِن   : ُجَبرْيٍ ْبُن  َخّواُت  قال  واأخبارهم،  بتحركاتهم  ياأتيه 
ْنَدِق، َفَقاَل:»اْنَطِلْق اإىَل بَِني ُقَرْيَظَة َفاْنُظْر َهْل تََرى لَُهْم ُغّرًة))( اأَْو  ُرون يف اخْلَ ا�سِ حُمَ

ٍع َفُتْخرِبُيِن«)5(. َخَلاًل ِمْن َمْو�سِ
وا�ستمر النبي اأثناء الأزمة بجمع املعلومات عن نوايا الأحزاب، وتفاعالت 
ليتعرف  لالأحزاب  ليلة  اآخر  اليمان يف  ابن  النبي حذيفة  بعث  فقد  مواقفهم، 
اهلل  قال ر�سول  ُحَذْيَفُة  َقاَل  الباردة،  الريح  اأن هبت عليهم  بعد  �سيفعلوا  ما  على 
ُ معي يَْوَم اْلِقيَاَمِة«، َف�َسَكْتَنا َفَلْم يُِجْبُه ِمنَّا  : »اأََل َرُجٌل ياأتيني ِبَخرَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه اهللَّ

اأََحٌد- ثالث مرات- َفَقاَل: »ُقْم يَا ُحَذْيَفُة َفاأِْتَنا ِبَخرَبِ اْلَقْوِم«)6(.
تزودها  القيادة  توا�سل وثيق مع  املعلومات على  نقل  اأن تكون �سبكة  ولبد 
»ق�سور  ب�سبب  حتدث  التي  املفاجاأة  للتجنب  الأزمة،  عن  وم�ستجد  جديد  بكل 

مو�سُع �ِسّره والذين ياأَمُنهم على اأمره. ينظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة )/56).  -(
دلئل النبوة، البيهقي )/88)، برقم: )))).   -(

معرفة ال�سحابة، لأبي نعيم الأ�سبهاين 7)/)8).  -(
اخلديعة والنق�سان، انظر: ل�سان العرب، ابن منظور 5/)).  -(

املغازي، الواقدي )/60).  -5
اجلامع ال�سحيح، م�سلم، كتاب اجلهاد وال�سري، باب غزوة الأحزاب، برقم:))7).   -6
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املعلومات، اأو عدم دقة تقييمها وتقديرها، اأو عند عدم رفعها يف التوقيت املنا�سب 
اإىل متخذ القرار«))(.

ال�سمة الثانية- ال�سرعة يف اإي�سال املعلومة: �سرعة و�سول املعلومات اإىل القيادة 
قبل حلول الأزمة اأمر �سروري، لأنه يعطي قيادة الأزمة وقتا كافيا لو�سع اخلطط، 
واتخاذ الإجراءات والحتياطات املنا�سبة، لذا يجب اأن يتميز نظام الت�سال يف 
الأزمات بـالقدرة على »حتقيق الت�سال الفاعل وال�سريع بني امل�ستويات الإدارية 
املعلومات  و�سلت  لقد  الأزمة«))(.  مع  بالتعامل  املكلفة  الطواقم  وبني  املختلفة 
تهياأت قري�س  النبي عن جتمع الأحزاب ب�سرعة فائقة. وقال احللبي: »وملا  اإىل 

.)((»للخروج اأتى ركب من خزاعة يف اأربعة ليال حتى اأخربوا ر�سول اهلل
وعندما نق�ست بنو قريظة عهدها مع ر�سول اهلل  �سارع عمر بن اخلطاب 
 بََلَغِني اأَّن بَِني  باإبالغ ر�سول اهلل بذلك، فقال عمر بن اخلطاب: »يَاَر�ُسوَل اهلّلِ
ْت اْلَعْهَد َوَحاَربَْت«))(، وكان اأي طارئ يحدث يف املدينة املنورة  ُقَرْيَظَة َقْد نََق�سَ
يُزود به النبي على وجه ال�سرعة ليتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة، قال الواقدي: 
ِة امْلَِديَنِة لَْياًل، َفاأَْر�َسُلوا ُحيَّي ْبَن اأَْخَطَب اإىَل  »َهّمْت بَُنو ُقَرْيَظَة اأَْن يَُغرّيُوا َعَلى بَْي�سَ
ُقَرْي�ٍس اأَْن يَاأِْتيَُهْم ِمْنُهْم اأَْلُف َرُجٍل، َوِمْن َغَطَفاَن اأَْلٌف َفيُِغرُيوا ِبِهْم، َفَجاَء َر�ُسوَل اهلّلِ 

رَبُ ِبَذِلَك َفَعُظَم اْلَباَلُء«)5(.  اخْلَ
بن  عبداهلل  وقال  قريظة،  بني  مراقبة  اإىل  يرتدد  العوام  بن  الزبري  كان  وقد 
تنَْيِ اأَْو ثاََلًثا،  برَْيِ َعَلى َفَر�ِسِه، يَْخَتِلُف اإِىَل بني ُقَرْيَظَة َمرَّ الزبري: »نََظْرُت َفاإَِذا اأَنَا ِبالزُّ
  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َكاَن  َقاَل  بني قريظة،  اإىل  تَْخَتِلُف  َراأَْيُتَك  اأَبَِت  يَا  ُقْلُت  َرَجْعُت  ا  َفَلمَّ

اإدارة الأزمات، زيد عبوي ))).  -(
اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 8)).  -(

ال�سرية احللبية، احللبي 5/)).  -(
املغازي، الواقدي )/5)).  -(
املغازي الواقدي )/60).  -5
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ا َرَجْعُت َجَمَع ىِل َر�ُسوُل  ِهْم، َفاْنَطَلْقُت، َفَلمَّ َقاَل: َمْن يَاأِْت بني ُقَرْيَظَة، فياأتيني ِبَخرَبِ
 اأَبََوْيِه، َفَقاَل: ِفَداَك اأَِبى واأمي«))(.  ِ اهللَّ

الع�سكري  احل�سار  اأزمة  قائد  واجبات  من  املعلومات:  دقة  الثالثة-  ال�سمة 
بالأطراف  تتعلق  ومعلومات  بيانات  من  الأزمة  اإدارة  جتمعه  فيما  الدقة  »توخي 
املختلفة«))( لالأزمة الداخلية والأزمة اخلارجية، ولقد ترتب على الأزمة اخلارجية 
 ،اهلل ر�سول  مع  العهد  قريظة  بني  يهود  بنق�س  متثلت  داخلية  اأزمة  لالأحزاب 
فبعث النبي الزبري بن العوام ليتاأكد من دقة اخلرب قبل اتخاذ اأي اإجراء �سدهم. 
 َوَقاَل َمْن نَْبَعُث يَْعَلُم لََنا ِعْلَمُهْم؟  قال الواقدي: »َفا�ْسَتّد َذِلَك َعَلى َر�ُسوِل اهلّلِ
 الّزبرَْيُ ْبُن اْلَعّواِم  َفَقاَل ُعَمر الّزبرَْيُ ْبُن اْلَعّواِم، َفَكاَن اأَّوَل الّنا�ِس بََعَث َر�ُسوُل اهلّلِ
، َفَقاَل: اْذَهْب اإىَل بَِني ُقَرْيَظَة، َفَذَهَب الّزبرَْيُ َفَنَظَر، ُثّم َرَجَع، َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل 

ونَُهْم َويُْدِربُوَن ُطُرَقُهْم، َوَقْد َجَمُعوا َما�ِسيََتُهْم«))(. ِلُحوَن ُح�سُ اهلّلِ َراأَْيتهْم يُ�سْ

ومل يكتف النبي بذلك بل بعث وفدا من ال�سحابة لي�ساألوا وليتاأكدوا من 
اإ�سحاق:  ابن  قال  واأنهم م�سرون على ذلك.  فعال،  العهد  نق�سوا  قريظة  بني  اأن 
رَبُ، َواإِىَل امْلُ�ْسِلِمنَي بََعَث َر�ُسوُل اهللِ �َسْعَد ْبَن   اخْلَ »َفَلّما اْنَتَهى اإىَل َر�ُسوِل اهلّلِ
بَِني  َحَد  اأَ ُدلَْيٍم،  ْبِن  ُعَباَدَة  ْبَن  َو�َسْعَد  ْو�ِس،  اْلأَ �َسّيُد  يَْوَمِئٍذ  َوُهَو  الّنْعَماِن،  ْبِن  ُمَعاِذ 
�َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج َوُهَو يَْوَمِئٍذ �َسّيُد اخْلَْزَرِج َوَمَعُهَما َعْبُد اهلّلِ ْبُن َرَواَحَة، 
، اأَُخو بَِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َفَقاَل:  اأَُخو بَِني احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َوَخّواُت ْبُن ُجَبرْيٍ

َلِء اْلَقْوِم اأَْم َل؟«))(. اْنَطِلُقوا َحّتى تَْنُظُروا، اأََحّق َما بََلَغَنا َعْن َهوؤُ

اأو  ال�سمة الرابعة- التكتم على بع�س املعلومات: القدرة على كتم املعلومة 

اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب مناقب الزبري بن العوام، برقم:0)7).   -(
اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 7)).  -(

املغازي، الواقدي )/)5).   -(
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/))). احلديث الإ�سناد منقطع: �سعيف.  -(
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تاأخري ن�سرها يرجع اإىل قدرة قيادة الأزمات الع�سكرية على ت�سخي�س  اأو  ن�سرها 
امل�سلحة يف ذلك. يقول د.ال�سرييف:»ميكن القول باأن ممار�سة ال�سرية يف التعامل 
مع املعلومات يف ظروف الأزمة عادة ما تكون على درجات، كما ميكن اأن يتباين 
بني فرتة واأخرى«))(. فمن التكتم يف بداية الأمر اأن النبيعندما بعث �سعد بن 
معاذ، و�سعد بن عبادة، ومعهما عبد اهلل بن رواحة، وخوات بن جبري، وقال لهم: 
»انطلقوا حتى تاأتوا هوؤلء القوم، فتنظروا اأحق ما بلغنا عنهم، فاإن كان حقاً فاحلنوا 
ىل حلناً اأعرفه، ول تفتوا يف اأع�ساد امل�سلمني، واإن كانوا على الوفاء فاجهروا به 

للنا�س«))(.
اأزمات  ولَّد  رمبا  واإف�سائها  �سروري،  اأمر  وكتمها  املعلومات  �سرية  اأن  وكما 
جديدة، اأو اأطال عمر الأزمة القائمة، ورمبا زاد من تعقيدها، لذلك ت�سعى اإدارة 
الأزمات اإىل ح�سر الت�سريحات بواحد من فريق العمل، واإذا �سرب اأحد اأع�ساء 
ل النبي اأبا لبابة لقتال  فريق العمل معلومات خطرية يعاقب ويعزل، فعندما وكَّ
بني قريظة، واأخربهم اأن النبي قرر قتلهم باإ�سارة اإىل عنقه عزلة النبي. قال 

.)((» رْيٍ الواقدي: »َفَلّما اأَْحَدَث َما اأَْحَدَث َعَزلَُه، َوا�ْسَتْعَمَل اأُ�َسْيَد ْبَن ُح�سَ
املطلب الثاين: ا�سرتاتيجية ال�ستثمار الأمثل لالإمكانات الب�سرية وتعبئتها.

يلزم قائد اأزمة احل�سار الع�سكري اأن ي�سع املجتمع بال�سورة احلقيقية لالأزمة 
القادمة، والهدف من ذلك حتفيز املجتمع على توليد الأفكار الإبداعية التي توؤدي 
بـ)الع�سف  ي�سمى  ما  وهذا  اآثارها،  من  التخفيف  اأو  الأزمة،  حدوث  منع  اإىل 
الأزمة:  قيادة  متطلبات  اأهم  من  اأن  الأزمات  باإدارة  املخت�سون  ويرى  الذهني(. 
على  امل�سلمني    النبي  اأطلع  وقد  واملعلومات«))(.  باحلقائق  العاملني  »مواجهة 

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف )7.  -(
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/79). احلديث منقطع الإ�سناد: �سعيف.  -(

املغازي، الواقدي )/508. احلديث منقطع: �سعيف.  -(
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 5).  -(
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ملواجهت  والبدنية  العقلية  اجلهود  اأق�سى  بذل  اإىل  وحفزهم  الأحزاب،  اأمر 
الأزمة القادمة؛ لأن »اإدارة الأزمات هي م�سوؤولية جماعية...، تتداخل فيه اأدوار 
ون�ساطات اأجهزة وكيانات متعددة«))(. ولذا بداأ ا�ستثمار املوارد الب�سرية وتعبئتها 

بدقة واإحكام قبل و�سول الأحزاب، واقت�سى هذا الأمر القيام بالأمور الآتية:
يدير  منا�سب  عمل  فريق  الأزمة  قائد  يختار  الأزمة:  عمل  فريق  ت�سكيل  اأوًل- 
الأزمة معه، فيقوم هذا الفريق بواجبات التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، واملراقبة 
الدقيقة ل�سري اأزمة احل�سار الع�سكري، فين�سق مع: »القيادة العليا، والقائد امليداين 
املبا�سر لالأزمة، ويقوم با�ستقبال البيانات واملعلومات التي ت�سعى للح�سول عليها 

وحتليلها، ويقدم الن�سح والإر�ساد من خالل القائد«))(.
اأحداث غزوة الأحزاب ظهور فريق عمل رئي�سي كان  املتتبع ل�سري  يالحظ 
يدير اأزمة احل�سار مع النبي، وقد ت�سكل من �سخ�سيات بارزة كان من اأهمها: 
زعيم الأو�س �سعد بن عبادة، وزعيم اخلزرج �سعد بن معاذ، وعمربن اخلطاب، 
العوام،  بن  والزبري  جبري،  بن  وخوات  اليمان،  بن  وحذيفة  وعلي،  و�سلمان، 
وعباد بن ب�سر ، وقد جنح هذا الفريق يف اإدارة الأزمة بكل ثقة واقتدار، وحتمل 
للم�سوؤولية على اأكمل وجه، ونفذ املطلوب منه باإتقان عال اإىل اأن حتقق الن�سر، 

وتراجعت الأحزاب خائبة.
ثانيًا-اإح�ساء املوارد الب�سرية وتوظيفها: حتتاج قيادة اأزمة احل�سار الع�سكري 
د.  يقول  الأزمة.  مواجهة  يف  وتعبئتها  الب�سرية،  الإمكانات  كافة  توظيف  اإىل 
يو�سف اأحمد: »وينبغي توفري وح�سد القوة بجانبيها املادي واملعنوي...، والقوة 
تت�سمن اإحداث التاأثري الفاعل يف الأزمة، وال�سيطرة عليها«))(. ويالحظ يف غزوة 

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 8).  -(
اإدارة الأزمات، زيد عبوي )).  -(

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 68).  -(
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الأحزاب اأن النبي ا�ستثمر كافة املوارد الب�سرية التي بني يديه، ووزع املهمات 
م�ستجدات  كل  مواجهة  يف  تامة  با�ستقاللية  دورها  تاأدية  ت�ستطيع  بحيث  عليها 

الأزمة. وبناًء على ما �سبق قام النبي بالأمور الآتية:
ا: لقد با�سر النبي  هذه املهمة بنف�سه ملا  1- ح�سر اأعداد املقاتلني عددا و�سنًّ
لها من اأثر فاعل يف ح�سد الطاقات، فلم يجز النبي  للقتال اإل من و�سل �سن 
البلوغ. قال احللبي: »فلما التحم الأمر اأمر من مل يبلغ خم�س ع�سرة �سنة اأن يرجع 
بن  عمر  بن  اهلل  عبد  اأجازه  فممن  �سنة،  ع�سرة  خم�س  بلغ  من  واأجاز  اأهله،  اإىل 

اخلطاب، وزيد بن ثابت، واأبا �سعيد اخلدري، والرباء بن عازب«))(.
اإىل  يدفعهم  عمل  فرق  اإىل  الأفراد  تق�سيم  عمل:  فرق  اإىل  الأفراد  تق�سيم   -2
اإىل  اخلندق  حفر  يف  ال�سحابة   النبي ق�سم  ولقد  العمل،  اإجناز  يف  التفاين 
جمموعتني متجان�ستي النتماء، فقد جعل املهاجرين يف جمموعة، والأن�سار يف 
ْنَدِق َقْوًما   ِبُكّل َجاِنٍب ِمْن اخْلَ جمموعة اأخرى. قال الواقدي: »َوَوّكَل َر�ُسوُل اهلّلِ
اُر  اْلأَْن�سَ َوَكانَْت  ُذبَاٍب،  اإىَل  َراِتٍ  َجاِنِب  ِمْن  يَْحِفُروَن  امْلَُهاِجُروَن  َفَكاَن  يَْحِفُرونَُه 
ِفُر ِمْن ُذبَاٍب اإىَل َجَبِل بَِني ُعَبْيٍد«))(، ثم ق�سم كلتا املجموعتني اإىل فرق عمل كل  حَتْ
فرقة مكونة من ع�سرة اأفراد يحفرون ع�سرة اأذرع. قال ابن كثري: »وخط ر�سول 
زمن  يف  اخلندق  اإجناز  فتم  اأذرع«))(،  ع�سرة  اأنا�س  ع�سرة  لكل  اخلندق    اهلل 
قيا�سي، و�سرعة فائقة قبل و�سول الأحزاب، وهذا ماي�سمى يف اإدارة الأزمات: 

»ح�سد الطاقات الكامنة لأداء اأعمال غري روتينية«))(.
اخلندق  اإجناز  مت  بعدما  مهامها:  وحتديد  الع�سكرية  القوات  تنظيم   -3
 النبي قام  �سلع،  جبل  �سفح  على  للقيادة  مقر  واختيار  حوله،  والتح�سينات 

ال�سرية احللبية، احللبي 8/5).  -(
املغازي، الواقدي )/6)). احلديث �سعيف يف اإ�سناده اأبو بكربن بن �سربة: �سعيف.  -(

ال�سرية النبوية، ابن كثري )/)9).  -(
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 90).  -(
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بتق�سيم الع�سكر اإىل ثالثة اأق�سام، وحتديد القادة، واملهمات على النحو الآتي: 
اأ- حرا�سة مقر القيادة: يكون مقر القيادة يف اأزمة احل�سار الع�سكري م�ستهدفا 
من القوات املعادية، فال بد من تاأمني حمايته، وت�سديد احلرا�سة عليه، وقد كلف 
 جمموعة من ال�سحابة يراأ�سهم عباد بن ب�سر باحلرا�سة، فقد نادى النبي النبي
َحٌد؟  مرة عباد بن ب�سر، فقال: »يَا َعّباَد ْبَن ِب�ْسٍر، َفَقاَل َعّباٌد: لَّبْيَك َقاَل: اأََمَعك اأَ

َحاِبي ُكّنا َحْوَل ُقّبِتك«))(. َقاَل: نََعْم اأَنَا يِف نََفٍر ِمْن اأَ�سْ
ب- حتديد القادة ومهماتهم: حتديد القيادات املتميزة، وح�سر املهامات التي 
تقوم بها من اأهم الأولويات التي يقوم بها قائد اأزمة احل�سار، ففي غزوة الأحزاب 
املهاجرين  لواء   واأعطى« احللبي:  قال  القادة ومهماتهم.  بتحديد   النبي قام 
لزيد بن حارثة، ولواء الأن�سار ل�سعد بن عبادة، وبعث م�سلمة بن اأ�سلم يف مائتي 
رجل، وزيد بن حارثة يف ثالثمائة رجل يحر�سون املدينة«))(. وقال احلاكم: »وكان 

لواء الأو�س معه-اأي مع �سعد بن عبادة- يوم اخلندق«))(.
مواجهة  قوات  واحلجابات  اخلندق:  امتداد  على  احلجابات  قوات  ج-توزيع 
للعدو على اأهبة ال�ستعداد لردعه، وال�ستباك معه، واإ�سغاله، ومنع ت�سلله، وقد 
حدثت مواجهات بني قوات احلجابات والأحزاب حينما حاول خالد بن الوليد 
وفر�سان معه اجتياز اخلندق، فهاجمتهم قوات امل�سلمني، وطاردتهم حتى انهزموا 
ْنَدَق َعَلى َحاّفَتْيِه، َوتَِبْعَناُهْم َوامْلُ�ْسِلُموَن َعَلى  عائدين. قال الواقدي: »ثُّم اتَّبُعوا اخْلَ

اِر�ِسِهْم، َفُكّلَما َنُّر مِبَْحِر�ٍس نََه�َس َمَعَنا َطاِئَفٌة َوثََبَت َطاِئَفٌة«))(. حَمَ
قال  اخلندق.  حرا�سة  على  يتناوبون  امل�سلمون  كان  فقد  املناوبات:  توزيع  د- 

املغازي، الواقدي )/67).  -(
ال�سرية احللبية، احللبي 9/5).  -(

امل�ستدرك، احلاكم، كتاب املناقب، باب مناقب �سعد بن معاذ، برقم:9)9).  -(
املغازي، الواقدي )/66).  -(
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َرا�َسَة َوَكانُوا يِف ُقّر �َسِديٍد َوُجوٍع«))(. قال  الواقدي: »َوَكاَن امْلُ�ْسِلُموَن يََتَناَوبُوَن احْلِ
َعًة َوثاََلُثوَن َفَر�ًسا«))(.  كذلك: »َوامْلُ�ْسِلُموَن َعَلى َخْنَدِقِهْم يََتَناَوبُوَن َمَعُهْم ِب�سْ

هـ- اخلفارات: وهي دوريات من الفر�سان تتفقد قوات احلجابات لتطمئن على 
َعَلى  يَُطوُفوَن  »َواْلُفْر�َساُن  الوقدي:  قال  احلرا�سة.  يف  تيقظهم  وعلى  �سالمتهم 

َع ِمْنُه«))(. ُعوُهْم يِف َمَوا�سِ ْنَدِق َما بنَْيَ َطَرَفْيِه يََتَعاَهُدوَن ِرَجاًل، َو�سَ اخْلَ
و- ال�سعار اأو كلمة ال�سر التي ينادي بها: وكان التحذير يتم بالنداء من املناوبني 
 ب�سوت عال ليحذروا وي�ستنفروا قوات امل�سلمني ل�سد الهجوم، فقد �سمع النبي
ْوُت ُعَمَر  �سوت نداء يف الليل، ف�ساأَل َعّباٌد بن ب�سر، فقال: »يَا َر�ُسوَل اهلّلِ  َهَذا �سَ
ْبِن اخْلَّطاِب، الّلْيَلَة نَْوبَُتُه يَُناِدي: يَا َخْيَل اهلّلِ، َوَكاَن َر�ُسوُل اهلّلِ  َجَعَل �ِسَعاَر امْلَُهاِجِريَن 
»يَا َخْيَل اهلّلِ«))(، وجعل النبي �سعارهم يف الليل حتى ل تقتتل دوريات امل�سلمني 

ُرون«)5(. ْم َفْليَُكْن �ِسَعاُرُكْم حم َل يُْن�سَ مع بع�سها، فقال لهم: »اإِْن بُيِّتُّ
لأ�سحابه يف  القدوة  مثال  كان    النبي  كان  الأزمة:  اإدارة  القيادة يف  دور   -4
ْنَدِق،  اخْلَ يِف  ِبَنْف�ِسِه  يَْحُر�ُس  »َوَكاَن  �سلمة:  اأم  قالت  والب�سالة.  والت�سحية  التيقظ 
ْنَدِق  َوُكّنا يِف ُقّر �َسِديٍد َفَنَظَر �َساَعًة، َفاأَ�ْسَمُعُه يَُقوُل: »َهِذِه َخْيُل امْلُ�ْسِرِكنَي تُِطيُف ِباخْلَ
َمْن لَُهْم«)6(، و�سارك النبي اأ�سحابه يف �سد هجوم خيل غطفان وقري�س، تقول 
َحابُُه اإىَل ِتْلَك الّثْغَرِة، َفَلْم  �سْ اأم �سلمة: »َفَلِب�َس ِدْرَعُه َوَرِكَب َفَر�َسُه ُثّم َخَرَج َمَعُه اأَ

يَاأِْتَنا َحّتى َكاَن ال�ّسَحُر«)7(. 

املغازي، الواقدي )/65). من الأمور املتفق عليها اأن اأيام اخلندق �سديدة الرب وا�ستد فيها اجلوع على   -(
امل�سلمني.

املغازي، الواقدي )/)5).  -(

املغازي، الواقدي )/)5).  -(

املغازي، الواقدي )/66).  -(
ال�سنن، اأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف الرجل ينادي بال�سعار، برقم:599)  -5

املغازي، الواقدي )/)6).  -6

املغازي، الواقدي )/67).  -7
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املطلب الثالث: ا�سرتاتيجية ا�ستثمار املوارد املتاحة.
اأوًل- ال�ستثمار الأمثل للخربات والتجارب ال�سابقة: ي�ستفيد القادة يف حل 
الأزمات اأو التقليل من اأخطارها من منهج القيا�س التاريخي، والذي يعني: »اأن 
هنالك جتارب تاريخية، وخربات وا�سعة، ومتعددة ميكن ال�ستفادة منها يف اإدارة 
جتاربه  من    النبي  ا�ستفاد  الأحزاب  غزوة  ففي  معها«))(،  والتعامل  الأزمات، 
ال�سابقة، ومن خربات اأ�سحابه يف التعامل مع اأزمة الأحزاب، ومن تلك اخلربات:
1- خربات الفر�س: ا�ست�سار النبي  اأ�سحابه يف و�سع خطة ملواجهة الأحزاب 
القادمني اإىل املدينة، وهذا الأ�سلوب من ال�سورى يعرف بـ)الع�سف الذهني(، 
وت�سري كتب ال�سري ة اأن النبي اأ�سار عليهم اإما باخلروج لقتال الأحزاب خارج 
املدينة، اأوبحفر خندق حولها، فوافق راأي النبي ما عند �سلمانن خربة فار�س 
 يُْكرِثُ ُم�َساَوَرتَُهْم يِف احْلَْرِب،  يف حفر اخلنادق. قال الواقدي: »َوَكاَن َر�ُسوُل اهلّلِ
َعُل  ُز لَُهْم ِمْن امْلَِديَنِة، اأَْم نَُكوُن ِفيَها َونَُخْنِدُقَها َعَلْيَنا، اأَْم نَُكوُن َقِريًبا َوجَنْ َفَقاَل: اأَنرَْبُ
ثَِنّيِة  اإىَل  بَُعاَث  يَِلي  مِمّا  نَُكوُن  َطاِئَفٌة:  َفَقالَْت  َفاْخَتَلُفوا،  َبِل؟  اجْلَ َهَذا  اإىَل  ُظُهوَرنَا 
  اْلَوَداِع اإىَل اجْلُْرِف. َفَقاَل َقاِئٌل: نَْدُع امْلَِديَنَة ُخُلوًفا، َفَقاَل �َسْلَماُن: يَا َر�ُسوَل اهلّلِ
ْن  اأَ اهلّلِ  َر�ُسوَل  يَا  لَك  َفَهْل  َعَلْيَنا،  َخْنَدْقَنا  ْيَل  اخْلَ َوتََخّوْفَنا  َفاِر�َس،  ِباأَْر�ِس  ُكّنا  اإْذ  اإنّا 

ُي �َسْلَماَن امْلُ�ْسِلِمنَي«))(. نَُخْنِدَق؟ َفاأَْعَجَب َراأْ
الأمر  اإل هزم، وهذا  املدينة  ما دخل عدو  الأن�سار:  2-ال�ستفادة من خربات 
معروف عند اأهل املدينة، ونبه عليه كرباء الأن�سار، وكان هذا راأي زعيم املنافقني. 
َوَما  اإليهم،  اأبي �سلول: يا ر�سول اهلل ل تخرج  اإ�سحاق: »قال عبداهلل بن  قال ابن 

ْبَناه«))(. �سَ اَب ِمّنا، َوَما َدَخَل َعَلْيَنا َقّط اإّل اأَ َخَرْجَنا اإىَل َعُدّو َقّط اإّل اأَ�سَ
اإدارة الأزمات، زيد عبوي 80.  -(

املغازي، الواقدي )/5)).  -(
ال�سرية النبوية، ابن كثري )/)6.  -(
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 3- ال�ستفادة من املواقف ال�سابقة: كانت غزوة اأحد حا�سرة يف فكر النبي
وكبار   النبي راأي  فكان  فادحة،  بخ�سائر  فيها  امل�سلمون  مني  فقد  وال�سحابة، 
املهاجرين، والأن�سار مقاتلة قري�س داخل املدينة، فعن جابر بن عبد اهلل اأن ر�سول 
قاتلناهم«))(،  فيها  علينا  دخلوا  فاإن  باملدينة،  اأقمنا  اأنا  »لو  لأ�سحابه:  قال  اهلل 
فلما اأ�سار �سلمان بحفر اخلندق، ووافقه النبي على ذلك �سارع ال�سحابة اإىل 
َدَعاُهْم  ِحنَي  َوَذَكُروا  امْلُ�ْسِلِمنَي،  �َسْلَماَن  َراأُْي  »َفاأَْعَجَب  الواقدي:  وقال  املوافقة. 
الّنِبّي يَْوَم اأُُحٍد اأَْن يُِقيُموا َوَل يَْخُرُجوا، َفَكِرَه امْلُ�ْسِلُموَن اخْلُُروَج َواأََحّبوا الّثَباَت 

يِف امْلَِديَنِة«))(.
ب�سالم  املنورة  املدينة  اليهود يف  عا�س  املواطنني:  اإمكانات  من  ال�ستفادة   -4
واأمان �سمن حقوق املواطنة التي كفلها الإ�سالم لهم، فالعالقة بني �سكان املدينة 
امل�سلمني  اإعارة  منهم    النبي  طلب  ولذا  الأمن،  وحفظ  التعاون،  على  مبنية 
َكِثرَيًة  اآلًَة  ُقَرْيَظَة  بَِني  ِمْن  بع�س الآلت حلفر اخلندق. قال الواقدي: »َوا�ْسَتَعاُروا 

ْنَدَق«))(. ِمْن َم�َساِحي، َوَكَراِزيَن َوَمَكاِتَل يَْحِفُروَن ِبِه اخْلَ
ثانيًا- ال�ستثمار الأمثل لعن�سر الوقت: يعد الوقت عن�سراً اأ�سا�سياً يف اإدارة 
القرارات  واتخاذ  اخلطط،  ر�سم  يف  القيادة  ي�ساعد  اأنه  اإذ  الع�سكرية،  الأزمات 
بتمهل، واأخذ الحتياطات الالزمة ملواجهة الأزمة مبنعها، اأو بالتخفيف من اآثارها. 
حتدد  التي  املهمة  العنا�سر  من  هو  الوقت  عن�سر  »اإن  اأحمد:  يو�سف  د.  يقول 
جناح فريق اإدارة الأزمة يف التعامل مع الأزمة، والتعاطي معها، واإدارتها بكفاءة 
وفاعليته«))(. ومن �سور ا�ستثمار الوقت، اأن اأهل املدينة ن�سطوا يف حفر اخلندق 
الواقدي:  املدينة. وقال  اإىل  الأحزاب  ي�سل  اأن  قبل  ليال ونهارا، �سغارا وكبارا 

امل�سند، اأحمد بن حنبل )/)66، برقم: 9)8)). قال الأرنوؤوط: �سحيح لغريه.  -(
املغازي، الواقدي )/5)).  -(
املغازي، الواقدي )/6)).  -(

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد )7.  -(
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َوَع�ْسَكَرُهْم  َعُدّوِهْم،  ِبُدنُّو  ُهْم  َفَخرّبَ الّنا�َس  َونََدَب  ْنَدِق،  اخْلَ يِف  يَْوَمِئٍذ  »َفَعِمَل 
اْلَعُدّو  ُقُدوَم  يَُباِدُروَن  ُم�ْسَتْعِجِلنَي  يَْعَمُلوَن  امْلُ�ْسِلُموَن  َوَجَعَل  �َسْلٍع،  �َسْفِح  اإىَل 
امْلُ�ْسِلِمنَي«))(. وقد  ِليَُن�ّسَط  ْنَدِق  اخْلَ َمَعُهْم يِف  يَْعَمُل    اهلّلِ  َواأََخَذ َر�ُسوُل  َعَلْيِهْم، 
عمل يف حفر اخلندق كل من ي�ستطيع العمل من الرجال وال�سبيان. قال احللبي: 
»وعر�س الغلمان وهو يحفر اخلندق، وكانوا باأجمعهم من بلغ، ومن مل يبلغ 

يعملون فيه«))(.
قريظة،  بني  لغزو  الوقت  ا�ستغالل  اإىل   النبي ال�سالم  عليه  جربيل  ونبه 
 ِ َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ْعُتُه،  ِ َما َو�سَ اَلَح، َفَواهللَّ ْعَت ال�سِّ فقال جربيل عليه ال�سالم:« َو�سَ
 ،)((»  ِ اإِلَْيِهْم َر�ُسوُل اهللَّ َفَخَرَج  ُقَرْيَظَة،  بَِني  اإِىَل  ْوَماأَ  َواأَ ُهَنا،  َها  َقاَل  : »َفاأَْيَن؟ 
وا�ستنفر النبي ال�سحابة لالإ�سراع يف اخلروج اإىل بني قريظة، واغتنام الوقت 
َر اإِلَّ ِفى بَِني  لِّنَيَّ اأََحٌد اْلَع�سْ حل�سارهم، واإنزالهم على حكم اهلل، فقال: »َل يُ�سَ
ُقَرْيَظَة«))(، واأر�سل النبي عليا ر�سي اهلل عنه اأمامه يحمل لواء امل�سلمني. وقال اأَِبو 
الّرايََة  ال�ّساَلُم-  -َعَلْيِه  َعِلّي  َوَغَرَز  ِبال�ّسّر  اأَْيَقُنوا  ْونَا  َراأَ َفَلّما  اإلَْيِهْم  »اْنَتَهْيَنا  َقَتاَدَة: 
قريظة  بني  بح�سون  اأحاطوا  حتى  امل�سلمون  وتالحق  ِن«)5(،  �سْ احْلِ ِل  اأَ�سْ ِعْنَد 

وحا�سروها.
ثالثًا: ال�ستفادة من الت�ساري�س اجلغرافية: يويل قائد اأزمة احل�سار الع�سكري 
عليها  �ستقع  التي  للمنطقة  اجلغرافية  للت�ساري�س  اهتماما كبريا  الدفاعية  يف خطته 
الأزمة الع�سكرية، لأن هذه الت�ساري�س ت�سكل عوائق طبيعية متنع الخرتاق، وحتد 
الالزمة  ال�سناعية  التح�سينات  اختيار  يف  وت�ساعده  املعادية،  القوات  حركة  من 

املغازي، الواقدي )/6)).  -(
احللبي، ال�سرية احللبية 8/5).  -(

البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب اجلهاد، باب مرجع النبي من الأحزاب، رقم: ))8).  -(
البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب ال�سالة، باب �سالة الطالب واملطلوب، رقم: )96 .   -(

املغازي، الواقدي )/500.  -5
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الأزمات،  اإدارة  جهود  لتدعم  وعنا�سرها  الأر�س  ظروف  وتوظيف«  خلطته، 
تنبه  اإدارة الأزمات يف مواجهة الأزمة، والتغلب عليها بنجاح«))(. ولذا  وفريق 

النبي اإىل اأهمية التح�سينات يف غزوة الأحزاب، فجعلها على نوعني:
مييز  ات والأودية واجلبال، ومما  احلرَّ وت�ستمل على  الطبيعية:  التح�سينات  اأ- 
املدينة املنورة اأنها حماطة من ثالث جهات بحّرات ي�سعب اخرتاقها وال�سري فيها، 
خل�سونة �سطحها، ووعورة اأر�سها، وارتفاع جبالها، ففي ال�سرق حرة واقم، ويف 
الغرب حرة الوبرة، ويف اجلنوب احلرة اجلنوبية وجبل عري، و كذلك الكثري من 
بطحان  ووادي  مهزوز،  ووادي  ُمَذْيِنب،  ووادي  َرانُوناء،  وادي  مثل:  الأودية 
املت�سل بجبل �سلع اإىل اأن ي�سل ثنية الوداع، وجممع الأ�سيال يف �سمال املدينة، 
ولذلك  ال�سمالية،  اجلهة  من  املدينة  اإىل  الدخول  الأحزاب  اختار  �سبق  ما  ولكل 

حفر امل�سلمون اخلندق يف تلك اجلهة.
واتخذ النبي من جبل �سلع، مقرا للقيادة، ومكانا ح�سينا لقوات امل�سلمني، 
 َرِكَب  ومر�سدا ملراقبة الأحزاب وبني قريظة. وقال الواقدي: »اأَّن َر�ُسوَل اهلّلِ
ًعا يَْنِزلُُه َفَكاَن  اِر، َفاْرتَاَد َمْو�سِ َحاِبِه ِمْن امْلَُهاِجِريَن َواْلأَْن�سَ َفَر�ًسا لَُه، َوَمَعُه نََفٌر ِمْن اأَ�سْ
اأَْعَجَب امْلََناِزِل اإلَْيِه اأَْن يَْجَعَل �َسْلًعا َخْلَف َظْهِرِه...، َوَع�ْسَكَرُهْم اإىَل �َسْفِح �َسْلٍع«))(. 
وكان ال�سحابة يراقبون املدينة من فوق جبل �سلع خا�سة بعدما نق�ست بنو قريظة 
َي اهلّلُ َعْنُه يَُقوُل:«  ّديُق َر�سِ عهدها مع امل�سلمني. قال الواقدي: »َفَكاَن اأَبُو بَْكٍر ال�سّ
لََقْد ِخْفَنا َعَلى الّذَراِرّي ِبامْلَِديَنِة ِمْن بَِني ُقَرْيَظَة اأَ�َسّد ِمْن َخْوِفَنا ِمْن ُقَرْي�ٍس َوَغَطَفاَن، 
َولََقْد ُكْنت اأُويِف َعَلى �َسْلٍع َفاأَْنُظُر اإىَل بُيُوِت امْلَِديَنِة، َفاإَِذا َراأَْيتهْم َهاِديَن َحِمْدت اهلّلَ 

َعّز َوَجّل«))(.

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 58).  -(
املغازي، الواقدي )/6)).  -(

املغازي، الواقدي )/60). انظر خارطة غزوة الأحزاب اآخر البحث.  -(
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ب- حت�سينات �سناعية: ي�سعى القادة يف اأزمات احل�سار الع�سكري اإىل بناء �سبكة 
من التح�سينات ال�سناعية، كو�سيلة حلماية املدافعني من هجمات الأعداء و�سرباتهم، 
وملنع اخرتاقات القوات املعادية جلبهات القتال، وقد تكونت حت�سينات املدينة من 

اخلندق، و�سواتر ترابية، وحجارة، واأبنية، ومزارع مت�سابكة كانت كالآتي: 
اخلندق  بحفر  امل�سلمون  بداأ  املدينة:  من  ال�سمالية  اجلهة  يف  اخلندق  1- حفر 
كتح�سني �سناعي ي�سد جموع الأحزاب عن املدينة يف اجلهة ال�سمالية للمدينة، 
لأن اجلهة ال�سمالية مدخل وا�سع ورحب للمدينة، وكان اخلندق ميتد ما بني حرتي 
واقم من ال�سرق، وحرة الوبرة يف الغرب، وعن مقا�سات حفر اخلندق. يقول 
املدينة...، طوله))55م،  اأبو خليل:»فكان حفر اخلندق �سمايل  الدكتور �سوقي 

ومتو�سط عر�سه)6)�سم، ومتو�سط عمقه)))�سم«))(.
تراب،  من  اأخرجوه  ما  امل�سلمون  و�سع  2- التح�سني بالأتربة واحلجارة: 
ليمنعوا الأحزاب من ردم اخلندق واجتيازه،  وحجارة من اخلندق يف جهتهم، 
من  كذلك  احلجارة  وجلبوا  لالأحزاب،  والت�سدي  الر�سد  يف  منها  ولي�ستفيدوا 
اُر يَْنُقُلوَن َعَلى  جبل �سلع لرمي امل�سركني. قال الواقدي: » ََكاَن امْلَُهاِجُروَن، َواْلأَْن�سَ
َجاَرَة يَاأْتُوَن ِبَها ِمْن َجَبِل  ُرُءو�ِسِهْم يِف امْلََكاِتِل، َوَكانُوا اإَذا َرَجُعوا ِبامْلََكاِتِل َجَعُلوا ِفيَها احْلِ
َجاَرَة مِمّا  َحابَُه َوَكاَن يَ�ْسُطُروَن احْلِ �َسْلٍع، َوَكانُوا يَْجَعُلوَن الرّتَاَب مِمّا يَِلي الّنِبّي، َواأَ�سْ
َجاَرُة ِمْن اأَْعَظِم �ِساَلِحِهْم يَْرُمونَُهْم ِبَها«))(. وقد  يَِليِهْم َكاأَنَّها ِحَباُل الّتْمِر َوَكانَْت احْلِ
قال  اخلطاب.  بن  قادها �سرار  التي  امل�سركني  والنبل خيل  باحلجارة  امل�سلمون  رد 
ٍن يِف َخْيِل  َراُر ْبُن اخْلَّطاِب يِف َخْيٍل ِمْن امْلُ�ْسِرِكنَي َمَعُه ُعيَْيَنُة ْبُن ِح�سْ الواقدي: »َهَذا �سِ

َجاَرِة َوالّنْبِل«))(. َغَطَفاَن ِعْنَد َجَبِل بَِني ُعَبْيد، َوامْلُ�ْسِلُموَن يَُراُمونَُهْم ِباحْلِ

اأطل�س ال�سرية النبوية، �سوقي اأبو خليل 6)).   -(
املغازي، الواقدي )/66).  -(

املغازي، الواقدي )/67).   -(
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وكان لرمي املهاجمني باحلجارة اأثر كبري �سد هجوم امل�سركني، وقتل بع�سهم، 
حيث قتل يف اخلندق رميا باحلجارة نوفل بن عبد اهلل، قال الواقدي: »اإّل اأَّن نَْوَفَل 
َجاَرِة َحّتى ُقِتَل«))(، ورد امل�سلمون  ْنَدِق، َفُرِمَي ِباحْلِ ْبَن َعْبِد اهلّلِ َوَقَع ِبِه َفَر�ُسُه يِف اخْلَ
بالرمي باحلجارة والنبل هجوما لعمرو بن العا�س ومائة فار�س معه. وقال الواقدي: 
وا  اأَْجَه�سُ َحّتى  َوالّنْبِل  َجاَرِة  ِباحْلِ َفَرَمْوُهْم  َحاِبِه،  ِباأَ�سْ َعَلْيَها  رْيٍ  ُح�سَ ْبُن  اأُ�َسْيُد  »َفَقاَم 
َعّنا َوَوّلْوا«))(، وكذلك رد ال�سحابة خيال لأبي �سفيان، وقال الواقدي:»َفَرَمْوُهْم 

َجاَرِة َوالّنْبِل...، َحّتى اأَْذلَْقَناُهْم ِبالّرْمِي َفاْنَك�َسُفوا َراِجِعنَي اإىَل َمْنِزِلِهْم«))(. ِباحْلِ
املدخل،  �سيقة  املدينة  من  اجلنوبية  اجلهة  كانت  وقد  البنيان:  ت�سابك   -3
ومت�سابكة املباين، وكثرية املزارع عدا ما فيها من ح�سون بني قريظة، ويعد ذلك 
من التح�سينات ال�سناعية التي تعيق حركة قوات الأحزاب، ويدخلها يف حرب 
وقال  فادحة.  خ�سائر  وتكبدها  معنوياتها،  وت�سعف  طاقاتها،  ت�ستنزف  ع�سابات 
الواقدي اأثناء حديثه عن غزوة الأحزاب: »َوَكاَن �َساِئُر امْلَِديَنِة ُم�َسّبًكا ِباْلُبْنيَاِن«))(. 
 وقد اأ�سار احللبي اإىل ت�سابك البنيان يف املدينة يف غزوة اأحد، فقال قال النبي
قد  وكانوا  منهم-  بها  اأعلم  فاأنا  فيها-اأي  قاتلنا  علينا  دخلوا  هم  »واإن  لأ�سحابه: 
�سبكوا املدينة بالبنيان من كل ناحية، فهي كاحل�سن«)5(. لذلك توجه امل�سلمون اإىل 

حفر اخلندق يف اجلهة ال�سمالية من املدينة.
املطلب الرابع: ا�سرتاتيجية احلفاظ على الأمن الداخلي.

من  والتخوف  التوتر  نتيجة  الأزمات  اأوقات  يف  الداخلي  الأمن  ي�سطرب 
بها  يقوم  التي  الإ�ساعات  اأو  التخريبية  الأعمال  بع�س  ونتيجة  اخلارجي،  العدو 

املغازي، الواقدي )/69).  -(

املغازي، الواقدي )/)6).  -(

املغازي، الواقدي )/)6).  -(

املغازي، الواقدي )/6)).  -(

املغازي، الواقدي )/0)).  -5
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املنافقون، لذا من املهمات الرئي�سة املناطة بقيادة اأزمة احل�سار احلفاظ على الأمن 
الداخلية ومتا�سكها يوازي حماية اجلبهة اخلارجية، لذا  الداخلي، ف�سالمة اجلبهة 

قام النبي بعدة اأمور للحفاظ على اأمن املجتمع املدين كان منها:
اأوًل- منع اأ�سباب النزاع الداخلي، والتخفيف من حدة التوتر: اأزمة احل�سار 
الع�سكري تولد توترا �سديدا يف املجتمع، والقائد احلكيم ي�سعى اإىل تهداأة النفو�س، 
وبث ال�سكينة والهدوء، وتطييب اخلواطر، والبعد عن اإثارة اخل�سومات، ومنع 
كل ما يثري ال�سغينة، كالعبث واملزاح املفرط، لأنها تولد الإحباط، وا�ستنفاذ القوة 
»التخفيف من  فقال:  ال�سرييف على ذلك،  د.  نبه  والرعونة. وقد  اخل�سومة  يف 
 النبي اأثناء الأزمة«))(. وقد اعتمد  العاملني  التوتر والقلق الذي ي�سيب  حدة 

يف منع التوتر بني امل�سلمني يف اأزمة ح�سار الأحزاب على الأ�ساليب الآتية:
يف  العذر  والتما�س  والرفق،  باملالطفة  اخلواطر  تطيب  لأ�سحابه:  مالطفته   -1
ال�سعف الذي يعرتي النفو�س ب�سبب احل�سار، ورد احلق اإىل �ساحبه من الأ�سياء 
التي تخفف التوتر، فبعدما رد النبي  ال�سالح على زيد بن ثابت، دعاه وقال 

له مداعبا: »يَا اأَبَا ُرَقاٍد ِنْت َحّتى َذَهَب �ِساَلُحك«))(.
2- منع ما يثري العداوة: بتغيري جمرى احلديث عما يثري العداوة اإىل الثناء على 
ال�سخ�س الذي وجه اإليه كالم يزيد توتره وحنقه، فقد تذكر �سعد بن معاذ�سرعه 
 ،النبي مع  جال�سا  ثابت  بن  زيد  وكان  بعاث،  يوم  ال�سحاك يف  بن  لثابت 
 اّلِذي اأَْبَقايِن َحّتى اآَمْنت ِبك: اإيّن  ِ يَا َر�ُسوَل اهلّلِ ْمُد هلِلّ فقال �سعد بن معاذ: »احْلَ
ّحاِك، َفَكانَْت الّلْبَجُة – ال�سرعة- ِبِه، َفَقاَل  َعانَْقت اأَبَا َهَذا يَْوَم بَُعاَث، ثَاِبَت ْبَن ال�سّ

َر�ُسوُل اهلّلِ : »اأََما اإنُّه ِنْعَم اْلُغاَلُم«))(. فاأنهى النبي التوتر بكلمة واحدة.
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 90).  -(

امل�ستدرك، احلاكم، كتاب املناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، برقم:5777.  -(

امل�ستدرك، احلاكم، كتاب املناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، برقم:5778.  -(
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احل�سار  اأزمة  يف  اأحيانا  الإن�سان  يفقد  الظن:  اإح�سان  على  الأمور  حمل   -3
الع�سكري القدرة على التفاهم مع الطرف الآخر نتيجة ما مير به �سائر اأفراد املجتمع 
مما حتتمل،  اأكرث  التوتر  ب�سبب  الألفاظ  بع�س  ل  حُتمَّ وقد  وتوتر،  اأع�ساب  �سد  من 
وتف�سر ب�سوء ظن، لذلك قال النبي  لل�سحابة يف اأزمة ح�سار الأحزاب: »َل 

اِحُبُه َل يُِريُد ِبَذِلَك �ُسوًءا«))(. ُب اأََحٌد مِمّا َقاَل �سَ يَْغ�سَ
4- حل اخلالف واإنهائه: ل �سك اأن الأزمات الع�سيبة كاحل�سار، ترفع من وترية 
التناف�س  واإنهاء  التهدئة،  اإىل  تلجاأ  النا�س، والقيادة احلكيمة  بني  والتناف�س  احلدة 
امل�سر. قال الواقدي: »َوتََناَف�َس الّنا�ُس يَْوَمِئٍذ يِف �َسْلَماَن اْلَفاِر�ِسّي، َفَقاَل امْلَُهاِجُروَن: 
اُر: ُهَو ِمّنا َونَْحُن اأََحّق ِبِه!  َناِدِق، َوَقالَْت اْلأَْن�سَ �َسْلَماُن ِمّنا َوَكاَن َقِوّيا َعاِرًفا ِبَحْفِر اخْلَ
َكاَن  »َولََقْد  البيت«))(.  اأَْهَل  ِمّنا  َرُجٌل  »�َسْلَماُن  َفَقاَل:  َقْولُُهْم    اهلّلِ  َر�ُسوَل  َفَبَلَغ 
يَْوَمِئٍذ يَْعَمُل َعَمَل َع�َسَرِة ِرَجاٍل«))(. لذا يعترب ال�سراع بني فريق العمل من اأ�سباب 
ال�سرييف  يقول حممد  بينهم.  الثقة والن�سجام  الداخلية، وانعدام  الأزمة  تفاقم 
وعدم  الأنانية،  روح  �سيادة  يف  ذلك  »ويت�سبب  لالأزمة:  الداخلية  الأ�سباب  يف 

العرتاف بالأخطاء، وتزايد ال�سراع بني العاملني«))(.
املحا�سرين  ترويع  باأخذ �سالحه: لبد من المتناع عن  امل�سلم  5- منع ترويع 
ولو على �سبيل املزاح، والأوىل والأنفع اإدخال الطماأنينة والأمان اإىل النفو�س، 
التعب والإرهاق، فجاء عمارة بن حزم  ثابت يف اخلندق من  نام زيد بن  فلقد 
فاأخذ �سالح زيد، فلما ا�ستيقظ ومل يجده اأ�سابه اخلوف، فقام ر�سول اهلل على 
الفور، وقال: »َمْن لَُه ِعْلٌم ِب�ِساَلِح َهَذا اْلُغاَلِم؟ َفَقاَل: ُعَماَرُة ْبُن َحْزٍم: اأَنَا يَا َر�ُسوَل 

املغازي، الواقدي )/7)).  -(
�سنده  الذهبي:  وقال  برقم:))65.  الفار�سي،  �سلمان  مناقب  باب  املناقب،  كتاب  احلاكم،  امل�ستدرك،   -(

�سعيف.
املغازي، الواقدي )/6)).  -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 9).  -(
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 اأَْن يَُرّوَع امْلُ�ْسِلُم اأَْو يُوؤَْخَذ   َوُهَو ِعْنِدي. َفَقاَل: َفُرّدُه َعَلْيِه، َونََهى َر�ُسوُل اهلّلِ اهلّلِ
َمَتاُعُه َلِعًبا وَجاّدا«))(.

خالف  اأي  يف  املرجع  هو  احل�سار  اأزمة  قائد  اخلطاأ:  وقوع  حال  املوا�ساة   -6
باخلطاأ  قتال  وقع  فقد  النا�س،  ويوا�سي  ال�سف،  ويوحد  الكلمة،  يجمع  داخلي، 
بني دوريتني من امل�سلمني، ووقع بينهم قتلى وجرحى، فاأرجعوا الأمر اإىل ر�سول 
َفاإِنُّه �َسِهيٌد. َفَكانُوا بَْعَد َذِلَك  اهللَفَقاَل: »ِجَراُحُكْم يِف �َسِبيِل اهلّلِ َوَمْن ُقِتَل ِمْنُكْم 
ُهْم َعْن بَْع�ٍس َفاَل  ْن يَُكّف بَْع�سُ ُهْم ِمْن بَْع�ٍس نَاَدْوا ِب�َسَعاِرِهْم ِلأَ اإَذا َدنَا امْلُ�ْسِلُموَن بَْع�سُ

يَْرُموَن ِبَنْبٍل َوَل ِبَحَجٍر«))(. 
ثانيًا- تاأمني الأمن واحلماية لالأطفال والن�ساء: يعرتي اجلنود يف اأزمة احل�سار 
اخلوف على اأولدهم واأهليهم، ولذا ل بد من تاأمني ذراري اجلنود و�سائر الن�ساء 
والأطفال يف اأماكن ح�سينة بعيدة عن الأخطار، وت�سكيل حرا�سات عليها، وتوفري 
ما يحتاجونها فيها، ويف ح�سار الأحزاب للمدينة املنورة » ََرَفَع امْلُ�ْسِلُموَن الّن�َساَء 
ْبيَاَن يِف اْلآَطاِم، َوَرَفَعْت بَُنو َحاِرثََة الّذَراِرّي يِف اأُُطِمِهْم َوَكاَن اأُُطًما َمِنيًعا،  َوال�سّ
َوَكانَْت َعاِئ�َسُة يَْوَمِئٍذ ِفيِه، َوَرَفَع بَُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف الّن�َساَء َوالّذّرّيَة يِف اْلآَطاِم، 
َولَّفَها، وَخْطَمُة  َعْوٍف  ْبِن  َعْمِرو  بَُنو  َن  َوَح�سّ ِبُقَباَء  اْلآَطاِم  َحْوَل  ُهْم  بَْع�سُ َوَخْنَدَق 

َوبَُنو اأَُمّية، َوَواِئٌل َوَواِقٌف َفَكاَن َذَراِرّيُهْم يِف اآَطاِمِهْم«))(.
ثالثًا- تنطيم دوريات الأمن الداخلي: عند حدوث الأزمة الداخلية ل بد من 
على  الأمنية  على  ال�سيطرة  واإحكام  الطماأنينة،  لن�سر  الأمنية  الدوريات  تكثيف 
امل�سلمني  املري�سة، ولقد زاد خوف  الأنف�س  اأ�سحاب  الداخلية، واإرهاب  اجلبهة 
على ذراريهم من بني قريظة، اأكرث من خوفهم من الأحزاب. قال اأبو بكر: »لََقْد 

امل�ستدرك، احلاكم، كتاب املناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، برقم:5806.  -(
املغازي، الواقدي )/7)).  -(
املغازي، الواقدي)/50).   -(
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ِخْفَنا َعَلى الّذَراِرّي ِبامْلَِديَنِة ِمْن بَِني ُقَرْيَظَة اأَ�َسّد ِمْن َخْوِفَنا ِمْن ُقَرْي�ٍس َوَغَطَفاَن،... 
اأكده  ما  َر�ُس«))(. وهذا  حُتْ َكانَْت  امْلَِديَنَة  اأَّن  اأََراُدوا  َعّما  ُقَرْيَظَة  ِبِه  اهلّلُ  َرّد  مِمّا  َفَكاَن 
َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلّلِ َقائاَل: »َكاَن َخْوُفَنا َعَلى الّذَراِرّي ِبامْلَِديَنِة ِمْن بَِني ُقَرْيَظَة اأَ�َسّد ِمْن 
باخليول �سريعة احلركة، وكانت  ُقَرْي�ٍس«))(. وكانت الدوريات مزودة  ِمْن  َخْوِفَنا 
الدوريات جتوب املدينة بالليل والنهار متالأ الطرقات تكبريا بالليل، وتاأمينا بالنهار، 
َوَكاَن النبي يبعث �سريتني، الأوىل: يقودها �َسَلَمَة ْبَن اأَ�ْسَلَم اْلأَ�ْسَهِلّي مكونة من 
يحر�سون  رجل  ثالثمائة  من  مكونة  َحاِرثََة  ْبُن  َزْيُد  يقودها َ والثانية:  رجل،  مائتي 
اأَّمُنوا«))(. وقالت  َبُحوا  اأَ�سْ َفاإَِذا  امْلُ�ْسِلِمنَي،  الّتْكِبرَي َخْيُل  املدينة، وكانوا »يُْظِهُروَن 
َر�ُس َحّتى  ّن ُقَرْيَظَة َل نَاأَْمُنَها َعَلى الّذَراِرّي، َوامْلَِديَنُة حُتْ اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »َواأَ

ِبُحوا«))(.  َباِح يُ�ْسَمُع تَْكِبرُي امْلُ�ْسِلِمنَي ِفيَها َحّتى يُ�سْ ال�سّ
رابعًا- اإ�سعار الأعداء يف اجلبهة الداخلية بالقدرة على ردعهم: اإن من �سروط 
به  القدرات ما ي�ستطيع  اأن لديه من  اأن ي�سعر الطرف املهاجم  اإدارة الأزمة  جناح 
تدمري عدوه. يقول د. ال�سرييف:»فاإن على مدير الأزمة اأن يقنع الطرف امل�ستهدف 
ا�ستباكات  وقعت  لقد  ال�سراع«)5(.  حالة  يف  فادحة  خ�سائر  تكبيده  على  بقدرته 
بني دوريات امل�سلمني، وفئات من بني قريظة، فقد خرج نَّبا�ُس بن قي�س القرظي 
يَب ِمْنُهْم ُغّرًة، َفاْنَتَهْوا اإىَل  ومعه ع�سرة من اليهود، وهم يقولون: »َع�َسى اأَْن نُ�سِ
�ْسَلَم ْبِن َحِري�ٍس،  َحاِب �َسَلَمَة اْبِن اأَ بَِقيِع اْلَغْرَقِد، َفيَِجُدوَن نََفًرا ِمْن امْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن اأَ�سْ
يكتف  ُمَوّلنَي«)6(. ومل  اْلُقَرْيِظّيوَن  اْنَك�َسَف  ثُّم  ِبالّنْبِل  �َساَعًة  َفَراُموُهْم  وُهْم  َفَناَه�سُ
قي  الرعب  واأوقع  حولها،  ودار  ح�سونهم،  اإىل  �سار  بل  بذلك  اأ�سلم  بن  �سلمة 

املغازي، الواقدي )/60).  -(
املغازي، الواقدي )/60).   -(

عيون الأثر يف �سرية �سيد الب�سر، ابن �سيد النا�س )/7).   -(
املغازي، الواقدي )/67).  -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 6).  -5
املغازي، الواقدي )/)6).  -6
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وِنِهْم َحّتى َخاَفْت اْليَُهود،  قلوب �ساكنيها. قال الواقدي: »َفَجَعُلوا يُِطيُفوَن ِبُح�سُ
َفَلْم  َعَلْيِهْم،  َوَهّوُروَها  لَُهْم،  ِبْئٍر  َقْريَنْ  َوَهَدُموا  اآَطاِمِهْم،  َعَلى  الّنرَياَن  َواأَْوَقُدوا 

ِنِهْم، َوَخاُفوا َخْوًفا �َسِديًدا«))(. يَْقِدُروا يَْطُلُعوا ِمْن ِح�سْ
خام�سًا- منع التوا�سل بني الأعداء يف اخلارج والداخل: وقد جنحت الدوريات 
يف منع اإمدادات اليهود لقري�س، فقد غنمت دورية للم�سلمني قافلة طعام اأر�سلتها 
بنو قريظة اإىل قري�س. قال احللبي: »اإن دورية م�سلحة من الأن�سار خرج رجالها 
وتبناً،  و�سعرياً  متراً  حمملة  بعرياً  ع�سرين  من  قافلة  ف�سادفوا  لهم،  ميتاً  ليدفنوا 
فاأخذها امل�سلمون وخفف اهلل بها عليهم من �سائقة املجاعة التي كانوا يعانونها«))(، 
ُروَن«))(، واختار  وكان لدوريات امل�سلمني �سعار ينادون به يف الليل: »حم َل يُْن�سَ

النبي �سعارا للمهاجرين للنفري هو: »يا خيل اهلل«))(.
ال�سخ�سي لأفراد املجتمع  الأمن  املواطنني:  الأمني بني  الوعي  ن�سر  �ساد�سًا- 

اأمر مهم يف اأزمات احل�سار الع�سكري، ول بد من ثالثة اأمور ل�سالمتهم:
اْلَعَوايِل  اأَْهِل  ِمْن  ِرَجاٌل  »َفَكاَن  الواقدي:  قال  لل�سرورة:  اإل  التجول  1- حظر 
َفاإَِذا  ُقَرْيَظَة،  بَِني  َعَلْيُكْم  َخاُف  اأَ اإيّن   : َر�ُسوُل  لَُهْم  َفيَُقوُل  اأَْهِليِهْم،  اإىَل  يَْطُلُعوَن 

ِة َما يَ�ْسَتاأِْذنُونَُه«)5( ياأذن لهم. اأَحَلّوا يِف َكرْثَ
2- حمل ال�سالح للدفاع عن النف�س: فكان النبي يقول ملن ياأذن له بزيارة 
اأهله: »َمْن َذَهَب ِمْنُكْم َفْليَاأُْخْذ �ِساَلَحُه َفاإِيّن َل اآَمُن بَِني ُقَرْيَظَة ُهْم َعَلى َطِريِقُكْم«)6(.
التي  الطريق  وكان  ال�سرورية:  احلاجات  لق�ساء  اأمنا  الأكرث  الطرق  3- حتديد 

املغازي، الواقدي )/60).  -(
احللبي، ال�سرية احللبية )/))).  -(

ال�سنن، اأبو داو كتاب اجلهاد، باب الرجل ينادي بال�سعار، برقم: 59)).  -(
ال�سنن، اأبو داو كتاب اجلهاد، باب يف النداء عند النفري، برقم: 560).  -(

املغازي، الواقدي)/60).  -5
امل�سدر ال�سابق.   -6
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»َوَكاَن  بقوله:  الواقدي  ما ذكره  املدينة،  اأهله يف عوايل  يريد زيارة  ي�سلكها من 
ُكّل َمْن يَْذَهُب ِمْنُهْم اإّنَا يَ�ْسُلُكوَن َعَلى �َسْلٍع َحّتى يَْدُخُلوا امْلَِديَنَة، ُثّم يَْذَهُبوَن اإىَل 
�سلكها  التي  الطريق  ي�سلك  قريظة  بني  حركات  ير�سد  اأن  اأراد  ومن  العالية«))(، 
خوات بن جبري؛ قال ر�سي اهلل عنه: »َقاَل َفَخَرْجت...، َفَتَدّلْيت ِمْن �َسْلٍع،... ثُّم 
، ُثّم َعَلى َعْبِد اْلأَ�ْسَهِل، ُثّم يِف ُزْهَرَة، ثُّم َعَلى بَُعاَث،  َخَرْجت َحّتى اأََخْذت يِف َراِتٍ

وَن �َساَعًة«))(. َفَلّما َدنَْوت ِمْن اْلَقْوِم ُقْلت: اأَْكُمُن لَُهْم، َفَكَمْنت َوَرَمْقت احْلُ�سُ
املطلب اخلام�س: ا�سرتاتيجية التحفيز امل�ستمر ملواجهة الأزمة.

التحفيز ماأخوذ من الفعل الثالثي)َحَفَز(، قال ابن فار�س: »تدل على احلث 
)للحوافز(.  ال�سطالحية  التعريفات  ذلك-  بعد  وتتعدد-  منه«))(،  قرب  وما 
يقول الدكتور عاطف عبيد: »كل الأ�ساليب امل�ستخدمة حلث العاملني على العمل 
املثمر«))(. �سواء اأكانت هذه احلوافز مادية اأم معنوية، ويعد التحفيز من مهام قائد 
الأزمات. وي�سع د. ال�سرييف التحفيز يف اأول مهام القائد اأثناء الأزمة، فيقول: 
 حتفيز ودفع العاملني للم�ساركة يف مواجهة الأزمة«)5(. ولقد ا�ستخدم النبي«
العديد من الأ�ساليب يف حتفيز امل�سلمني يف غزوة الأحزاب، لتبقى همم عالية يف 

مواجهة الأحزاب، ومقاومتة هجمتهم، ومن تلك الأ�ساليب:
اأوًل- التحفيز بالقدوة: القائد قدوة جلنوده يف العمل وال�سرب وحتمل امل�ساق، 
ومما يحفز اجلنود على البذل والت�سحية ال�سادقة روؤيتهم لقائدهم وهو ي�ساركهم 
يف الأعمال والآمال، وكما اأن الأزمات حمك لختبار اجلنود هي كذلك حمك 
لختبار القائد، ولقد كان النبي قدوة لأ�سحابه يف الرخاء وال�سدة، وكان يبادر 

امل�سدر ال�سابق.  -(

امل�سدر ال�سابق.  -(
معجم مقايي�س اللغة، ابن فار�س )7).  -(

الإن�سان والإدارة، من�سور فهمي 6)).  -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 90).  -5
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اإىل اأعمال اخلري قبل اأ�سحابه ليقتدوا به يف العمل والإجناز، ويبذل جهدا م�ساعفا 
يف العمل ليحفز اأ�سحابه على العمل املتقن الدوؤوب.

يف  اإ�سهامه  يف  القدوة  القائد  مثال  الأحزاب  غزوة  يف   النبي وكان 
الرتاب  ينقل    النبي  »كان  قال:  الرباء  فعن  منه.  الرتاب  ونقل  اخلندق،  حفر 
اأن يكون على ا�ستعداد دائم حلل  اأغرب بطنه«))(. وعلى القائد  يوم اخلندق حتى 
العقبات التي حتدث يف تنفيذ اخلطط ملواجهة الأزمات، لذا جند اأن ال�سحابة جلاأوا 
ي�ستطيعوا  التي مل  النبي يف كل �سدة اعرت�ست حفر اخلندق كال�سخرة  اإىل 
اأن نحفر  اأمرنا ر�سول  بالنبي. قال الرباء بن عازب: »ملا  ك�سرها، فا�ستعانوا 
 ، اخلندق عر�س لنا فيه حجر ل ياأخذ فيه املعول، فا�ستكينا ذلك اإىل ر�سول اهلل

فجاء ر�سول اهلل: فاألقى ثوبه واأخذ املعول،... فقطع احلجر«))(. 
وقد نقل ال�سحابة لنا �سورا عن القائد القدو ة النبي التي ي�سارك جمتمعه 
نُّه  الآمال والآلم. يقول ال�سحابي اأبو واقد الليثي: »ُكْنت اأََرى َر�ُسوَل اهلّلِ  َواإِ
يِف  الرّتَاَب  يَْحِمُل  َوَمّرًة  الرّتَاَب،  ِبامْلِ�ْسَحاِة  يَْغِرُف  َوَمّرًة  ِبامْلَُعوِل،  َمّرًة  ِرُب  لَيَ�سْ
 ُثّم اتَّكاأَ َعَلى َحَجٍر  امْلِْكَتِل، َولََقْد َراأَْيته يَْوًما بََلَغ ِمْنُه-التعب-، َفَجَل�َس َر�ُسوُل اهلّلِ
بَا بَْكٍر َوُعَمَر َواِقَفنْيِ َعَلى َراأْ�ِسِه يَُنّحيَاِن  ْي�َسِر َفَذَهَب ِبِه الّنُوُم، َفَراأَْيت اأَ َعَلى �ِسّقِه اْلأَ
ْفَزْعُتُمويِن،  نَا َقّرْبت ِمْنُه، َفَفِزَع، َوَوثََب، َفَقاَل: اأََل اأَ الّنا�َس اأَْن مَيُّروا ِبِه، َفيَُنّبُهوُه، َواأَ

ِرُب ِبه«))(. َفاأََخَذ اْلَكْرَزَن ))( يَ�سْ
اأ�سحابه  ي�ساطر  اأن  عليه  ينبغي  الع�سكري  احل�سار  لأزمة  الناجح  والقائد 
قدوة   النبي كان  فقد  النت�سار،  اأفراح  ي�ساركهم  كما  احل�سار،  م�ساعب 

اجلامع ال�سحيح، البخاري،كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقم: )0)).   -(
ال�سنن الكربى، الن�سائي،كتاب املغازي، باب حفر اخلندق، برقم: 8858.   -(

امِلْطَرقة.  الِكْرِزيُن نحُو  الفاأْ�س لها راأْ�ٌس واح وقيل:  فاأْ�س، وقال ابن �سيده:  بالك�سَر:  الِكْرِزُن والِكْرِزيَن   -(
انظر: ل�سان العرب، ابن منظور ))/58).

املغازي، الواقدي )/)5).  -(
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َراأَْيُت  ْنَدُق  اخْلَ ُحِفَر  »مَلَّا  جابر:  قال  والتعب.  اجلوع  على  ال�سرب  يف  لأ�سحابه 
مع�سوب  وبطنه   اهلل ر�سول  »قام  جابر:  وقال  �َسِديًدا«))(.  ا))(  بالنبيَخَم�سً

بحجر، ولبثنا ثالثة اأيام ل نذوق ذواقاً«))(. 
ولبد لقائد اأزمة احل�سار من اأن ي�سارك جنوده يف الرتقب واحلرا�سة وهو يف 
ْنَدِق، َوُكّنا يِف ُقّر  قبته. قالت اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »َوَكاَن يَْحُر�ُس ِبَنْف�ِسِه يِف اخْلَ
ْنَدِق َمْن لَُهْم«))(،  �َسِديٍد، َفَنَظَر �َساَعًة، َفاأَ�ْسَمُعُه يَُقوُل: »َهِذِه َخْيُل امْلُ�ْسِرِكنَي تُِطيُف ِباخْلَ
و�سارك النبي اأ�سحابه يف �سد هجوم خليل غطفان. قالت اأم �سلمة: »َفَدَخَل َر�ُسوُل 
َحابُُه َحّتى اأَتَى ِتْلَك الّثْغَرَة، َفَلْم  اهلّلِ َفَلِب�َس ِدْرَعُه َوِمْغَفَرُه َوَرِكَب َفَر�َسُه َوَخَرَج َمَعُه اأَ�سْ
َراَحُة«)5(، ونه�س  َرَفُهْم اهلّلُ َوَقْد َكرُثَْت ِفيِهْم اجْلِ يَْلَبث اأَْن َرَجَع َوُهَو َم�ْسُروٌر، َفَقاَل:«�سَ
مرة اأخرى يف �سد هجمة لغطفان وقري�س. تقول اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها:»َفَلِب�َس 
َحابُُه اإىَل ِتْلَك الّثْغَرِة، َفَلْم يَاأِْتَنا َحّتى َكاَن ال�ّسَحُر  ِدْرَعُه َوَرِكَب َفَر�َسُه ثُّم َخَرَج َمَعُه اأَ�سْ

َراَحُة«)6(. َفَرَجَع، َوُهَو يَُقوُل: َرَجُعوا َمْفُلوِلنَي َقْد َكرُثَْت ِفيِهْم اجْلِ
ثانيًا- التحفيز بالثناء على الأ�سخا�س: الثناء العاطر من قائد الأزمة على فريق 
العمل، واإطالق الألقاب امل�سعرة باملدح على من قام مبهمات �سعبة منهم اأ�سلوب 
من اأ�ساليب التحفيز على العمل، ففي غزوة الأحزاب اأطلق النبي على حذيفة 
: اأَنَا، ثُمَّ  برَْيُ ( فقد َقاَل النبي: »َمْن ياأتيني ِبَخرَبِ اْلَقْوِم...، َقاَل الزُّ لقب)حواريِّ
برَْيُ: اأَنا، َفَقاَل النبي: »اإِنَّ ِلُكلِّ نبي َحَواِريًّا،  َقاَل: »َمْن ياأتيني ِبَخرَبِ اْلَقْوِم«، َقاَل الزُّ

برَْيُ«)7(. وحواري الزُّ

اجلائُع ال�سامُر البطِن. ل�سان العرب، ابن منظور 9/7).   -(
اجلامع ال�سحيح، البخاري،كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقم: )0)).  -(
اجلامع ال�سحيح، البخاري،كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقم: )0)).  -(

املغازي، الواقدي )/)6).   -(
املغازي، الواقدي)/67).   -5
املغازي، الواقدي)/67) .  -6
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وملا رجع عبد اهلل بن الزبري من عند بني قريظة، واأتى النبي باأخبارهم قال 
: »ِفَداَك اأَِبى واأمي«))(، واأثنى النبي على �سيد الأو�س �سعد بن  ِ له َر�ُسوُل اهللَّ

ُكْم اأَْو اإِىَل �َسيِِّدُكْم«))(. معاذ- الذي جرح يف �سبيل اهلل- فقال:»ُقوُموا اإِىَل َخرْيِ
بني  العالقة  تكون  اأن  يجب  القرارات:  اتخاذ  يف  بامل�ساركة  التحفيز  ثالثًا- 
القائد وفريق العمل مبنية على املرونة وامل�سوؤولية، وعليه اأن ي�ست�سري فريق اإدارة 
اأمورا  ينبني عليها   التي  القرارات اخلطرية  تلك  القرارات خا�سة  الأزمة يف كل 
�سيادية، وهذه هي طبيعة اإدارة الأزمات اإذ ينبغي اأن تكون مبنية على: »منظومة 
تتفاعل فيها ن�ساطات وجهود كل الكيانات واخلربات ذات العالقة باإدارة الأزمة، 
واأن يت�سم باملرونة بالقدر الذي ي�سمح له بالتكيف مع التغيريات التي ت�ستجد معها 
الأزمة«))(. وهذا ما نبه عليه كذلك د. عبوي بقوله: »فالقائد يجب عليه اأن يكون 
م�ستعدا لإظهار املرونة، واأن يكون منفتحا على القرتاحات، وال�سيغ والو�سائل 
حول كيفية التعامل مع الأزمة، واإيجاد احللول املنا�سبة لها«))(، فلما جاء احلارث 
الغطفاين اإىل املدينة وفاو�س النبي على الرجوع عن ح�سار املدينة ب�سرط اأن 
اأ�سحابه،  �ساور  بل  ذلك  على  مبا�سرة   النبي يوافق  مل  املدينة،  متر  ي�ساطرهم 
ىَل �َسْعِد بن ُمَعاٍذ، َو�َسْعِد بن ُعَباَدَة، َو�َسْعِد  ُعوَد، َفَبَعَث اإِ فقال: »َحتَّى اأَ�ْسَتاأِْمَر ال�سُّ
ِبيِع، َو�َسْعِد بن َخْيثََمَة، َو�َسْعِد بن َم�ْسُعوٍد، َفَقاَل: اإِينِّ َقْد َعِلْمُت اأَنَّ اْلَعَرَب َقْد  بن الرَّ
ْن تُ�َساِطُروُه مَتَْر امْلَِديَنة، َفاإِْن اأََرْدمُتْ  لُُكْم اأَ نَّ احْلَاِرَث يَ�ْساأَ َرَمْتُكْم َعْن َقْو�ٍس َواِحَدٍة، َواإِ

اأَْن تَْدَفُعوا اإِلَْيِه َعاَمُكْم َهَذا، َحتَّى تَْنُظُروا يِف اأَْمِرُكْم بَْعُد«)5(.

اجلامع ال�سحيح، البخاري،كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب مناقب الزبري بن العوام، برقم: 0)7).   -(
ال�سحيح، ابن حبان، رقم: 6)70.   -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 0).  -(
اإدارة الأزمات، زيد عبوي 8).  -(
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»يَا  فَقالُوا:  الغطفاين،  احلارث  عر�س  ورف�سوا  مهذبا،  ال�سحابة  رد  فكان 
ِ، اأَْو َعْن َراأِْيَك، اأَْو َهَواَك، َفَراأْيَُنا  َماِء، َفالتَّ�ْسِليُم لأَْمِر اهللَّ ِ، اأََوْحٌي ِمَن ال�سَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ِ لََقْد َراأَْيُتَنا َواإِيَّاُهْم َعَلى  َا تُِريُد الإِْبَقاَء َعَلْيَنا، َفَو اهللَّ نَّ تََبٌع ِلَهَواَك وَراأِْيَك؟ َفاإِْن ُكْنَت اإِ
: ُهَو َذا تَ�ْسَمُعوَن َما  ِ ًرى، اأَْو ِقًرى، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ �َسَواٍء َما يََنالُوَن ِمنَّا مَتَْرًة اإِل ِب�سِ

يَُقولُوَن«))(.
تفوي�س  من  احل�سار  اأزمة  لقائد  لبد  ال�سالحيات:  بتفوي�س  التحفيز  رابعًا- 
بع�س ال�سالحيات التي تخ�سه اإىل فريق العمل الذي ي�ساركه يف الت�سدي لالأزمة 
لأن ذلك ي�سهم يف تخفيف �سغط املهام على القائد، وي�سهم يف حتمل فريق العمل 
وفريق  قادة  امل�ستقبل  اأزمات  ملواجهة  الأزمة  خالل  من  وتدريبهم  م�سوؤولياتهم، 
اأ�سحاب الكفاءة  عمل، لذلك كان من منهج النبييف الأزمات تكليف بع�س 

يف مهمات يتقنونها للم�ساهمة يف حل الأزمة، ومن �سور ذلك:
1- تفوي�س نائب عنه: فمن منهجه اأنه كان ي�ستخلف �سحابيا على املدينة اإذا 
خرج ل�سفر اأو جهاد اإىل اأن يعود، وقد ا�ستعمل النبي ابن اأم مكتوم على املدينة 
يف غزوة الأحزاب. يقول اْبُن ِه�َساٍم: »َوا�ْسَتْعَمَل َعَلى امْلَِديَنِة اْبَن اأُّم َمْكُتوٍم«))(.
اإىل بني قريظة عندما  2- تفوي�س من يفاو�س: وبعث �سيدا الأو�س واخلزرج 
امل�سلمني  عند  عظيمة  مكانة  لهما  ال�سيدين  هذين  لأن  للعهد  نق�سهم  خرب  اأ�سيع 
واليهود، وفو�سهما النبي يف خماطبة وجمادلة بني قريظة. يقول ابن اإ�سحاق: 
»بََعَث َر�ُسوُل اهلّلِ  �َسْعَد ْبَن ُمَعاِذ...، َو�َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة...، َوَمَعُهَما َعْبُد اهلّلِ ْبُن 
...، َفَقاَل: اْنَطِلُقوا َحّتى تَْنُظُروا، اأََحّق َما بََلَغَنا َعْن  َرَواَحَة...، َوَخّواُت ْبُن ُجَبرْيٍ
َما  اأَْخَبِث  َعَلى  َفَوَجُدوُهْم  اأَتَْوُهْم،  َحّتى  َفَخَرُجوا  َقاَل:  َل؟...،  اأَْم  اْلَقْوِم  َهوؤَُلِء 
؟ َل َعْهَد بَْيَنَنا َوبنَْيَ  بََلَغُهْم َعْنُهْمَ، فنالُوا ِمْن َر�ُسوِل اهلّلِ ، َوَقالُوا: َمْن َر�ُسوُل اهلّلِ

املعجم الكبري، الطرباين، برقم: )7)5.  -(
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/0)).  -(
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ّمٍد َوَل َعْقد«))(، ف�ستمهم �سعد بن معاذ ولعنهم. حُمَ
3- تفوي�س للخدعة واملراوغة: وفو�س النبي نعيم بن م�سعود يف اأن يفنت 
بني الأحزاب وبني قريظة، واأن يقول ماي�ساء. قال الواقدي:»قال نعيم بن م�سعود: 
ْيت لَُه َقْوِمي َل يَْعَلُموَن  ، َفَو اهلَّلِ َل تَاأُْمُريِن ِباأَْمٍر اإّل َم�سَ َفُمْريِن مِبَا �ِسْئت يَا َر�ُسوَل اهلّلِ
ِباإِ�ْساَلِمي َوَل َغرْيُُهْم. َقاَل: َما ا�ْسَتَطْعت اأَْن تَُخّذَل الّنا�َس َفَخّذْل، قلت: اأفعل، ولكن 

 اأَُقوُل َفاأَِذَن يِل، َقاَل: ُقْل َما بََدا لَك َفاأَْنَت يِف ِحّل«))(. يَا َر�ُسوَل اهلّلِ
4- تفوي�س �سخ�سية اعتبارية يف املجتمع: وعندما ا�سطربت غوغاء النا�س من 
الأو�س يطالبون ر�سول اهلل اأن يعفوا عن بني قريظة حلفائهم يف اجلاهلية، كما 
عفا عن بني الن�سري حلفاء اخلزرج يف اجلاهلية، ففو�س النبي الأمر فيهم اإىل 
ِبي �َسِعيٍد  �سعد بن معاذ فقبلت اليهود وغوغاء الأو�س ذلك. قال ابن حبان: »َعْن اأَ
، اأَنَّ بَِني ُقَرْيَظَة، نََزلُوا َعَلى ُحْكِم �َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َفاأَْر�َسَل َر�ُسوُل اهلِل  اإِىَل  اخْلُْدِريِّ
ُكْم اأَْو اإِىَل �َسيِِّدُكْم، َقاَل: اإِنَّ َهوؤَُلِء َقْد  �َسْعٍد، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل : ُقوُموا اإِىَل َخرْيِ
يَُّتُهْم، َفَقاَل  نََزلُوا َعَلى ُحْكِمَك، َقاَل: َفاإِينِّ اأَْحُكُم ِفيِهْم اأَْن تُْقَتَل ُمَقاِتَلُتُهْم، َوتُ�ْسَبى َذرِّ

َر�ُسوُل اهلِل : لََقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم اهلِل«))(.
بني  الفردية  الفروق  الفذة  القيادة  تدرك  املادية:  باملكافئة  التحفيز  خام�سًا- 
قيامهم  على  مادية  مكافئات  الأفراد  بع�س  ينال  فقد  الأزمات،  عمل  فريق  اأفراد 
باأعمال بطولية مميزة عجز عنها غريهم، وهذا املكافئات عدل و�سواب، ومن تلك 
املكافئات اأن ياأخذ املقاتل �سلب من يقتله. قال النبي: »َمْن َقَتَل َقِتياًل لَُه َعَلْيِه بَيَِّنٌة 
َفَلُه �َسَلُبُه«))(، وقد قتل علي عمرو بن ودَّ يف هذه الغزوة، فَقاَل لَُه ُعَمُر ْبُن اخْلَّطاِب 
َرْبته  :»َهاّل �َسَلْبته ِدْرَعُه، َفاإِنُّه لَْي�َس يِف اْلَعَرِب ِدْرٌع َخرْيٌ ِمْنَها، َفَقاَل اإيّن ِحنَي �سَ

ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/))).  -(
الواقدي، املغاري )/)8).  -(

�سحيح، ابن حبان، برتتيب ابن بلبان، رقم: 6)70   -(
اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب فر�س اخلم�س، باب من مل يخم�س الأ�سالب، برقم: ))))  -(
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ا�ْسَتْقَبَلِني ب�سوءته، َفا�ْسَتْحيَْيت - اْبَن َعّمي- اأَْن اأَ�ْسَتِلَبُه«))(.
املطلب ال�ساد�س: ا�سرتاتيجية ال�سدمة املوؤثرة.

ت�سكل ال�سدمة �سربة قوية للقوات املهاجمة ت�سعف قوتها، وتربك �سفوفها. 
غري  حادث  عن  ينجم  حاد  موقف  عن  ال�سدمة  »تُعربِّ  اأحمد:  يو�سف  د.  يقول 
متوقع، وتوؤدي اإىل �سعور فجائي باخلداع والغدر«))(. وقد حقق امل�سلمون عدة 

�سدمات لالأحزاب وبني قريظة كان من اأهمها:
ا الأحزاب فقد اأ�سابتهم ال�سدمة، والذهول عند  اأ- ال�سدمة بحفر اخلندق: اأمَّ
روؤية اخلندق، وما حوله من ال�ستعدادات، والتح�سينات املحكمة. قال احللبي: 
العرب  كانت  ما  ملكيدة  هذه  اإن  واهلل  قالوا:  اخلندق،  اإىل  امل�سركون  نظر  »وملا 
والف�سل  اخليبة  اأ�سابت  فقد  النف�سية:  اأهدافها  ال�سدمة  حققت  لقد  تكيدها«))(، 
قوات الأحزاب، وعجزوا عن التفكري، وعن اتخاذ القرارات ال�سليمة، واأ�سابهم 
ذهول، اإذ كيف مل ي�سلهم خرب حفر اخلندق؟ وكيف مت اإجنازه يف زمن قيا�سي؟ 

وما ع�ساهم يفعلون؟.
امل�سلمني  املبا�سر بني  ال�سراع  املادية يف جتنب  اأهدافها  ال�سدمة  لقد حققت 
لإدارة  النهائي  الهدف  يظل  الأحوال  كل  ال�سرييف:»يف  د.  يقول  والأحزاب. 
قواتهم.  تقدم  اخلندق  �سل  فقد  �سافر«))(،  �سراع  اإىل  حتويلها  عدم  الأزمات 
اأبو خليل: »واإنها فكرة جمربة عند الفر�س ت�سل حركة اخليل، وهي  يقول �سوقي 
- اخليل- قوة فاعلة عند قري�س«)5(، ومل ي�ستطيعوا اللتحام مع قوات امل�سلمني، 
تغدو قواتهم اإىل اخلندق ت�سول وجتول ول يقع بينهم وبني امل�سلمني اإل مناو�سات 

الرو�س الأنف، ال�سهيلي 6/))).  -(

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 50.  -(
ال�سرية احللبية، احللبي )/56).  -(

اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 6).  -(
اخلندق، �سوقي اأبو خليل )7.  -5
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ويجتمعون  مرة،  ويتفرقون  خيلهم،  يجيلون  يزالون  »فال  احللبي:  قال  قليلة. 
الرمي  اإل  بينهم حرب  يكن  ... ومل  اهلل  اأ�سحاب ر�سول  ويناو�سون  اأخرى، 

بالنبل واحل�سى«))(.
اأوزارها  امل�سلمني لبني قريظة: و�سعت احلرب  ال�سدمة ب�سرعة ح�سار  ب- 
بان�سحاب كامل لقوات الأحزاب عن اخلندق، بعد ح�سار دام اأياما طويلة اأم�ساها 
ثم  الأبدان،  اأرهق  و  النفو�س،  اأتعب  وخوف  وم�سابرة،  رباط  يف  امل�سلمون 
انك�سفت الغمة، ومالت النفو�س اإىل الراحة، فجاء جربيل ياأمر النبي بالتوجه 
ْنَدِق   مَلَّا َرَجَع يَْوَم اخْلَ ِ اإىل بني قريظة، فَعْن َعاِئ�َسَة ر�سي اهلل عنها اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ْعَت  َو�سَ َفَقاَل  اْلُغَباُر،  َراأْ�َسُه  َب  َع�سَ َوَقْد  يُل  ِجرْبِ َفاأَتَاُه  َواْغَت�َسَل،  اَلَح  ال�سِّ َع  َوَو�سَ
اإِىَل  َواأَْوَماأَ  ُهَنا،  َها  َقاَل  »َفاأَْيَن؟   :  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َفَقاَل  ْعُتُه،  َو�سَ َما   ِ َفَواهللَّ اَلَح،  ال�سِّ
النبيال�سحابة  وا�ستنفر   ،)((»  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  اإِلَْيِهْم  َفَخَرَج  َقالَْت:  ُقَرْيَظَة،  بَِني 

َر اإِلَّ ِفى بَِنى ُقَرْيَظَة«))(. لِّنَيَّ اأََحٌد اْلَع�سْ لالإ�سراع للخروج، فقال:»َل يُ�سَ
اإح�سار  �سدم يهود بني قريظة عندما و�سلهم خرب ان�سحاب الأحزاب عن 
املدينة، وتيقنوا اأن نق�سهم للعهد مع امل�سلمني لن مير دون عقوبة. قال الواقدي: 
َوَقالُوا:  �َسِديًدا،  َخْوًفا  ُقَرْيَظَة  بَُنو  َوَخاَفْت  ْنَدِق،  اخْلَ َعْن  امْلُ�ْسِرُكوَن  َرَف  اْن�سَ »مَلّا 
امل�سلمني  الأقوى عندما و�سلت طليعة  ال�سدمة  اإلَْيَنا«))(، وكانت  يَْزَحُف  ّمٌد  حُمَ
التي يقودها علي بن اأبي طالب اإىل ح�سونهم. قال اأَِبو َقَتاَدَة: »اْنَتَهْيَنا اإلَْيِهْم َفَلّما 
ِن«)5(، ثم  �سْ ِل احْلِ َراأَْونَا اأَْيَقُنوا ِبال�ّسّر َوَغَرَز َعِلّي - َعَلْيِه ال�ّساَلُم - الّرايََة ِعْنَد اأَ�سْ

تتابع توافد امل�سلمني، وحا�سروا احل�سون حتى نزلوا على حكم �سعد بن معاذ.

ال�سرية احللبية، احللبي )/56).  -(
البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب اجلهاد، باب مرجع النبي من الأحزاب، رقم:))8).  -(
البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب ال�سالة، باب �سالة الطالب واملطلوب، رقم:)96.  -(

املغازي، الواقدي )/97).  -(
املغازي، الواقدي )/500.   -5
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املطلب ال�سابع: ا�سرتاتيجية الخرتاق وتفريغ الأزمة.
ومن اأ�ساليبها هذه ال�سرتاتيجية قدرة القيادة على الأمور الآتية: 

الع�سكري  احل�سار  اأزمة  قائد  مهمات  من  واأهدافه:  العدو  طبيعة  حتليل   -1
معرفة عدوه بدقة كبرية، ومعرفة معتقداته واأفكاره واأهدافه وموروثه احل�ساري؛ 
ال�سرتاتيجيات  وو�سع  التخطيط،  على  القدرة  القيادة  تعطي  املعرفة  هذه  لأنَّ 
وتعديلها، وكان النبي يعلم طبيعة قري�س واأهدافها، وطبيعة اليهود واأهدفهم، 
بـ)الخرتاق(  اإدارة الأزمات  وطبيعة غطفان واأهدافها، وهذا ما ي�سمى يف علم 
الذي يهدف اإىل: »فهم الأزمة والتعرف عليها ومعرفة اأ�سبابها ودوافعها وعنا�سرها 

ومتغرياتها وثوابتها وجميع القوى املوؤثرة فيها«))(، و هذا اأف�سى اإىل: 
اأوًل- عدم جتان�س الأحزاب يف ت�سكيلتهم الب�سرية ويف اأهدافهم: فقد تكونت 
عليها،  متفق  مقا�سد  ول  واحدة،  قيادة  جتمعهم  ل  اأطراف  عدة  من  الأحزاب 

فكانت الأحزاب مكونة من ثالثة اأطراف هي:
وال�سلب  والفر،  الكر  على  ا�سرتاجتيتهم  تقوم  جفاة  اأعراب  الأول:  الطرف 
»يحتاج  �سيت خطاب:  يقول حممود  ال�سريع.  الي�سري  باملغنم  والر�سا  والنهب، 
احل�سار اإىل قوات مدربة لها اأهداف معلومة، وقيادة م�سيطرة، اأما القبائل فال �سرب 
لها على احل�سار...، لذلك تذمر الأعراب من طول مدة احل�سار على ق�سرها، 
واآثروا الرحتال«))(، مت جلبهم اإىل معركة بثمن مت التعاقد به مع اليهود على ن�سف 
الفئة متى عر�س عليه عر�س جديد ب�سمانات  ثمار خيرب ملدة عام واحد، وهذه 
الأحزاب  جي�س  من  الأكرب  الت�سكيل  وهي  املعركة  اأر�س  من  �ستن�سحب  جيدة 
لذلك  اآلف،  �ستة  ي�ساوي  الأحزاب وعددا  ن�سف  اأكرثمن  ي�سكلوا  كانوا  حيث 

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد )9).  -(
الر�سول القائ حممود �سيت خطاب 56).  -(
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ا�ستخدام ا�سرتاتيجية طول النف�س و عن�سر الزمن بطول فرتة احل�سار حول املدينة 
دليل  فهذا  للتفاو�س  ر�سخوا  واإذا  للتفاو�س،  ور�سوخهم  �سعفهم  يف  �سبب 
ا�ستقطاب كل طرف مبا  اأ�سلوب )تفريغ الأزمة( والذي يعني: »حماولة  اأن  على 
ينا�سبه، والعمل على امت�سا�س وتذويب الأزمة، واإزالة �سدتها، وحدتها«))(، فاإذا 
قبلوا التفاو�س وامل�ساومة دل على اأن الأزمة بلغت الذروة يف غطفان، التي طال 
اإبلها وخيلها. يقول حممود خطاب:  عليها املغنم، وقل بني يديها الطعام وعلف 
»والقبائل تريد الأ�سالب بالدرجة الأوىل من اأي م�سدر كان، ولو وقعت اأموال 

اأحالفهم بني قريظة بيدهم لأخذوها اأي�سا«))(.
بعد  الع�سكرية  قوتها  �سعفت  التي  قري�س  يف  فيتمثل  الثاين:  الطرف  واأما 
احل�سار  نتيجة  �سعف  اقت�سادها  اأن  كما  امل�سلمني،  مع  ومناو�ساتها  بدر،  معركة 
الذي فر�سته حركة البعوث وال�سرايا على طرق جتارة قري�س، ولي�س لدى قري�س 
اإليهم  ت�سرب  فقد  للم�سلمني،  ح�ساًرا  طويلة  فرتة  يتحمل  ومدرب  منظم  جي�س 
امللل بطول فرتة احل�سار، ونق�س الطعام وعلف دوابهم، ومن اقتحم اخلندق من 
النتظار، ولكنهم واجهوا قوة  امللل من طول  اإىل ذلك:  اإنا دفعه  قري�س  فر�سان 
ردع �سديدة من امل�سلمني، وكان قائدهم اأبو �سفيان يوؤثر دائما ال�سالمة واملعافة من 
مالقاة امل�سلمني كما حدث يف غزوة بدر، ويف فراره يف غزوة ال�سويق وغريها، 

وهو الذي اأ�سار بالرجوع اإىل مكة عندما هبت الريح يوم الأحزاب.
وا�ستنه�سوا  التحالف،  �سكلوا هذا  الذين  اليهود  فهم  الثالث:  الطرف  واأما 
الأعراب  اإىل جانبهم  عليهم، و�سموا  والق�ساء  امل�سلمني،  للثاأر من  قري�س  حقد 
هو    ور�سوله  الإ�سالم  لدين  وعدواتهم  حقدهم  فكان  خيرب،  بتمر  بتطميعهم 
املحرك، وامل�سري لالأحزاب. يقول حممود خطاب عن اليهود: »يريدون الق�ساء 

اإدارة الأزمات، يو�سف اأحمد 78).  -(
الر�سول القائد حممود �سيت خطاب 55).  -(
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يف  طويل  نف�س  اليهود  وعند  الأخرى«))(.  والقبائل  قري�س  بدماء  امل�سلمني  على 
احلروب، واملخادعة والتاآمر واملكر، فعندما بداأ الياأ�س يت�سلل اإىل نفو�س قري�س، 
يعودوا  لينق�سوا عهدهم مع ر�سول اهلل حتى ل  قريظة  ببني  بالت�سال  وقاموا 

دون حتقيق اأهدافهم من هذه احلملة، ومتَّ لهم ما اأرادوا.
ولذا ا�ستخدم النبي ا�سرتاتيجيتني بناهما على فهمه للعدو، واأهدافه:

الأوىل: ا�سرتاتيجية دفاعية جديدة ل تن�سجم مع قري�س وغطفان وهي حفر اخلندق، 
وحت�سني املدينة املنورة. يقول حممود خطاب: »لقد كان حفر اخلندق مباغتة تامة 
اأ�سلوب  تعرف  تكن  الأ�سلوب، كما مل  تعرف هذا  العرب  تكن  فلم  لالأحزاب، 

القتال املنا�سب للتغلب على هذا املوقف«))(.
والثانية: ا�سرتاتيجية الخرتاق. فقد ا�ستغل النبي عدم الثقة بني قوى الأحزاب 
يف اخرتاقهم. يقول حممود خطاب: »وهكذا انعدمت الثقة بينهم لتفرق الأهداف 
واملقا�سد«))(، واإيقاع الفتنة بني الأحزاب وبني بني قريظة عندما اأر�سل نعيم بن 
حممود  يقول  قيام.  خري  بدوره  م�سعود  بن  نعيم  قام  وقد  الغطفاين،  م�سعود 
خطاب: »كانت الثقة بني الأحزاب اأنف�سهم من جهة، وبني اليهود من جهة اأخرى 

واهنة جدا، بل مل تكن هناك ثقة بينهم على الإطالق«))(.
ثانيًا- عدم وجود قيادة واحدة لالأحزاب: ل �سك اأن قائد اإدارة اأزمة احل�سار 
الع�سكري لبد اأن يعرف عنا�سر القوة وال�سعف يف عدوه، لي�سهل عليه توظيفها 
يف الت�سدي لالأزمة، وقد تنبه النبي اإىل اأن الأحزاب ل جتمعهم قيادة وحدة، 
وال�سهرة  بالن�سر  ال�ستئثار  اإىل  قيادة  كل  ت�سعى  متنافرة  قيادات  هنالك عدة  بل 

الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 56).  -(

الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 55).  -(

الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 56).  -(

الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 55).  -(



79(

الفزاري،  �سفيان، وقائد غطفان عيينة بن ح�سن  اأبو  قري�س  قائد  والغنائم، فكان 
وقائد بني مرة احلارث بن عوف، وقائد اأ�سجع اأبا م�سعود بن ُرخيلة، وقائد بني 
اأ�سد طليحة بن خويلد الأ�سدي))(. وقد ا�ستغل النبي فرقة القيادات للتفاو�س 
يقول  املدينة.  ثمار  اإىل م�ساربهم مقابل ن�سف  الفردي مع غطفان على عودتهم 
القادة  هوؤلء  ي�ستطع  ومل  قواد،  عدة  بل  قائد  قبيلة  لكل  »كان  خطاب:  حممود 
على  اتفاقهم  امل�ستحيل  من  وكان  امل�سلمني،  على  للهجوم  موحدة  خطة  تنظيم 
به على  �سرفا عظيما ميتاز  �سينال  القائد  لي�سيطر على اجلميع، لأن هذا  قائد منهم 

الآخرين، ول ميكن لالآخرين اأن يقبلوا بهذا المتياز«))(.
املطلب الثامن: ا�سرتاتيجية ت�سدير الأزمة.

النتظار  يتحملوا  لن  الأعراب  من  معها  ومن  قري�سا  اأن  يعلم   النبي كان 
خارج املدينة لفرتة طويلة، واأن حالة �سد الأع�ساب، وحالة التذمر والتوتر التي 
ت�سود اأجواء الأحزاب �ست�سرع بالفرج، وقد نبه النبي �سحابته على هذا املعنى 
يف غزوة اأحد، فقال: »وقال لأ�سحابه: »اإن راأيتم اأن تقيموا باملدينة وتدعوهم 

حيث نزلوا، فاإن اأقاموا اأقاموا ب�سّر مقام، واإن هم دخلوا علينا قاتلنا فيها«))(.
لقد بداأت اآثار ا�سرتاتيجية ت�سدير الأزمة التي انتهجها النبي  يف تعامله مع 

الأحزاب تظهر ب�سور متعددة كان منها:
اأعدت  اأ- التذمر من قلة الطعام واملاء وعلف الدواب: مل تكن الأحزاب قد 
واحدا،  يوما  اإل  تدوم  لن  املعركة  اأن  لظنهم  للمدينة  طويلة  لفرتة ح�سار  نف�سها 
وينتهي الأمر بالق�ساء على الإ�سالم وامل�سلمني، والفوز بالغنائم الوفرية، لذلك مل 
يحملوا معهم اإل القليل من الطعام، ول يوجد م�سدر قريب لتزويدهم بالطعام 

انظر اأ�سماء القادة يف: املغازي، الواقدي )/))).  -(
الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 55).  -(

ال�سرية احللبية،احللبي )/)9.  -(
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حتى ببذل املال، واأما ما كان معهم من دواب فقد اأطلقوها للرعي يف اأر�س جمدبة، 
احلبوب  واإدخاله  ح�ساده،  مت  فقد  اخلندق  حدود  خارج  املدينة  اأهل  زرع  ا  واأمَّ
والتنب اإىل املدينة. قال الواقدي: »َوَجَعَلْت ُقَرْي�ٌس تُ�َسّرُح ِرَكابََها يِف َواِدي اْلَعِقيِق 
اِه  ِع�سَ يِف  َوَطْرَفاِئَها  اأَْثِلَها  يِف  اْلَغابَِة  اإىَل  اإِبَلَها  َغَطَفاُن  َو�َسّرَحْت  اِهِه...،  ِع�سَ يِف 
َذِلَك  َقْبَل  الّنا�ُس  َد  َح�سَ َفَقْد  َزْرٌع،  الأِْر�ِس  يِف  لَْي�َس  َزَماٍن  يِف  َوَقِدُموا  اجْلُُرِف، 
اِد،  اَدُهْم َواأَْتَبانَُهْم، َوَكانَْت َغَطَفاُن تُْر�ِسُل َخْيَلَها يِف اأَثَِر احْلَ�سَ ِب�َسْهٍر، َفاأَْدَخُلوا َح�سَ
َوَكانَْت امْلَِديَنُة لَيَايِلَ َقِدُموا َجِديَبًة«))(، وما حملوه معهم من علف لدوابهم قليل، 
وبداأ ينفد. قال الواقدي: »َولَْي�َس ُهَناَك �َسْيٌء ِلْلَخْيِل اإّل َما َحَمُلوُه َمَعُهْم ِمْن َعَلٍف، 

َوَكاَن َعَلُفُهْم الّذَرة«))(.
الذي  وال�سيق  باحلرج  �سفيان  اأبو  اأح�س  لقد  وال�سيق:  باحلرج  ال�سعور  ب- 
اأ�ساب النا�س يف اأنف�سهم، ودوابهم من طول فرتة احل�سار، فبعث وفدا اإىل بني 
قريظة يدعوهم اإىل مهاجمة امل�سلمني، واإنهاء احل�سار والنتظار. قال ابن ه�سام: 
بُو �ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب َوُرُءو�ُس َغَطَفاَن اإىَل بَِني ُقَرْيَظَة ِعْكِرَمَة ْبَن اأَِبي َجْهٍل  »اأَْر�َسَل اأَ
اِفُر،  يِف نََفٍر ِمْن ُقَرْي�ٍس َوَغَطَفاَن، َفَقالُوا لَُهْم اإنّا لَ�ْسَنا ِبَداِر ُمَقاٍم، َقْد َهَلَك اخْلُّف َواحْلَ
ّمًدا، َونَْفُرَغ مِمّا بَْيَنَنا َوبَْيَنُه«))(، ولكن بني قريظة مل  َفاْغُدَوا ِلْلِقَتاِل َحّتى نَُناِجَز حُمَ

توافقهم على ذلك. 
وحاول يهود بني قريظة تزويد الأحزاب بالطعام، والتنب وال�سعري لدوابهم، 
لكن الدوريات املكثفة داخل املدينة ك�سفت القافلة، ومت ال�ستيالء عليها جميعها. 
لهم،  ميتاً  ليدفنوا  رجالها  خرج  الأن�سار  من  م�سلحة  دورية  »اإن  احللبي:  قال 
امل�سلمون  فاأخذها  وتبناً،  و�سعرياً  متراً  حمملة  بعرياً  ع�سرين  من  قافلة  ف�سادفوا 

املغازي، الواقدي )/))).  -(

املغازي، الواقدي )/))).  -(
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/0)).   -(
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وخفف اهلل بها عليهم من �سائقة املجاعة التي كانوا يعانونها«))(.
فتوجهت  غطفان،  ي�سيب  امللل  بداأ  املت�سرعة:  الأحادية  القرارات  اتخاذ  ج- 
مقاتلة  مقابل رجوعها عن  لعام واحد  املدينة  ثمار  ن�سف  النبي على  ملفاو�سة 
اأن بعث اهلل ريحا باردة  تاأييد اهلل لر�سوله وللم�سلمني  امل�سلمني، وقد كان من 
 ِ �سديدة كانت �سببا يف هزمية الأحزاب. وقال حذيفة: »لََقْد َراأَْيُتَنا َمَع َر�ُسوِل اهللَّ
«))(، وقرر اأبو �سفيان الن�سحاب من   لَْيَلَة اْلأَْحَزاِب َواأََخَذْتَنا ِريٌح �َسِديَدٌة َوُقرٌّ
»يَا  اأبو�سفيان:  قال  الأحزاب،  باقي  اأو  قريظة،  بني  اإعالم  دون  اخلندق  ح�سار 
َبْحُتْم ِبَداِر ُمَقاٍم لََقْد َهَلَك اْلُكَراُع َواخْلُّف، َواأَْخَلَفْتَنا  َمْع�َسَر ُقَرْي�ٍس، اإنُّكْم َواهلَّلِ َما اأَ�سْ
لََنا  تَْطَمِئّن  َما  تََرْوَن  َما  الّريِح  �ِسّدِة  ِمْن  َولَِقيَنا  نَْكَرُه  اّلِذي  َعْنُهْم  َوبََلَغَنا  ُقَرْيَظَة،  بَُنو 
ٌل«))(، وهذا ما  ُلوا َفاإِيّن ُمْرحَتِ ِقْدٌر، َوَل تَُقوُم لََنا نَاٌر، َوَل يَ�ْسَتْم�ِسُك لََنا ِبَناٌء، َفاْرحَتِ
اإجراءات  اتخاذ  القدرة على  »فقدان  التنظيمي مبعنى:  النهيار   )slatter( ي�سميه

املعاجلة«))(.
املطلب التا�سع: ا�سرتاتيجية ال�ستب�سار)5(.

من املهمات الرئي�سة لقائد اأزمة احل�سار الع�سكري الهتمام بالروح املعنوية 
لفريق العمل الذي يقوده، واأن يُ�سعرهم بالثقة بنجاحهم يف اإدارة الأزمة، فهذه 
الروح تبعث الأمل يف النفو�س، ويعد ال�ستب�سار من اأهم ركائز الناحية املعنوية، 
ال�سف،  ويوحد  والت�سحية،  العمل  على  ويحفز  املعنويات،  يرفع  فال�ستب�سار 
ويقلل خطر الإ�ساعات، ويدفع القلق واخلوف وال�سطراب. يقول)كالوزفتز(: 

ال�سرية احللبية، احللبي )/07).  -(
اجلامع ال�سحيح، الإمام م�سلم، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقم: )))).   -(

ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/))).  -(
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف 60.  -(

قال ابن فار�س: "ب�سر الباء وال�سني والراء اأ�سٌل واحد: ظهور ال�ّسيء مع ُح�ْسٍن وجمال"، مقايي�س اللغة   -5
.((7/(
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»اإن القوة املعنوية مبثابة الروح التي ت�سيطر على جمموعة العمليات«))(. 
لقد و�سع النبي يف غزوة الأحزاب منهجا وا�سحا لقادة الأزمات الع�سكرية 
يف ال�ستب�سار والتفائل عند مواجهة الأزمات، وكان النبي  يب�سر اأ�سحابه يف كل 
مراحل الأزمة الع�سكرية من بدايتها وحتى نهايتها، وكلما ا�ستد الكرب، وتكاثرت 

الأعداء كان النبي يب�سرهم بقرب الن�سر والتمكني، ومن �سور ذلك:
1- ال�ستب�سار بجودة التخطيط قبل حدوث الأزمة: لقد ا�ستب�سر النبي خريا 
اأ�سحابه يف احلفر، واأن�سد  اإجنازه، ف�سارك  اأ�سحابه على  بحفر اخلندق، وبقدرة 
َفاإَِذا امْلَُهاِجُروَن  ْنَدِق،  اإِىَل اخْلَ   ِ ال�سعر معهم. قال البخاري: »َخَرَج َر�ُسوُل اهللَّ
َواجْلُوِع،  ِب  النَّ�سَ ِمَن  ِبِهْم  َما  َراأَى  ا  َفَلمَّ بَاِرَدٍة...،  َغَداٍة  ِفى  يَْحِفُروَن  اُر  َوالأَْن�سَ

اِر َوامْلَُهاِجَرْه«))(. ُهمَّ اإِنَّ اْلَعْي�َس َعْي�ُس الآِخَرْه، َفاْغِفْر ِلالأَْن�سَ َقاَل:« اللَّ
2- ال�ستب�سار عند البدء بالتنفيذ: كلما �سعب اأمر على امل�سلمني جلئوا اإىل 
ر�سول اهلل، فقد �سكى ال�سحابة اعرتا�س �سخرة حلفرهم يف اخلندق فك�سرت 
ْربًَة  �سَ َرَب  َف�سَ  ِ اهللَّ ِب�ْسِم  َفَقاَل:  امْلِْعَوَل   َفاأََخَذ  «  ر�سول اإىل  فلجئوا  املعاول، 
وَرَها  ُر ُق�سُ ِ اإِينِّ َلأُْب�سِ اِم َواهللَّ ُ اأَْكرَبُ اأُْعِطيُت َمَفاِتيَح ال�سَّ َفَك�َسَر ُثُلَث احْلََجِر، َوَقاَل اهللَّ
َفَقاَل:  ُثُلَث احْلََجِر،  اأُْخَرى َفَك�َسَر  َرَب  ِ َو�سَ ْمَر ِمْن َمَكايِن َهَذا ُثمَّ َقاَل: ِب�ْسِم اهللَّ احْلُ
اْلأَْبيَ�َس  َرَها  َق�سْ ُر  َواأُْب�سِ امْلََداِئَن،  ُر  َلأُْب�سِ اإِينِّ   ِ َواهللَّ َفاِر�َس،  َمَفاِتيَح  اأُْعِطيُت  اأَْكرَبُ   ُ اهللَّ
احْلََجِر،َفَقاَل:  بَِقيََّة  َفَقَلَع  اأُْخَرى،  ْربًَة  َرَب �سَ ِ َو�سَ ِب�ْسِم اهللَّ َقاَل:  ُثمَّ  َمَكايِن َهَذا،  ِمْن 
ْنَعاَء ِمْن َمَكايِن َهَذا«))(.  ُر اأَْبَواَب �سَ ِ اإِينِّ َلأُْب�سِ ُ اأَْكرَبُ اأُْعِطيُت َمَفاِتيَح اْليََمِن، َواهللَّ اهللَّ
فكاأن اأزمة الأحزاب عقبة ب�سيطة �ستنجلي عن مب�سرات عظيمة ت�ستمل على الفتوح 

التي �سيكرم اهلل امل�سلمني يف م�ستقبل الأيام.
العبقرية الع�سكرية يف غزوات الر�سول، عقيد فرج ))).  -(

اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، رقم:099).  -(
ال�سنن الكربى، الن�سائي،كتاب املغازي، باب حفر اخلندق، رقم: 8858.   -(
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على  والكرب  البالء  ا�ستد  اخلارجية:  الأزمة  ا�سداد  عند  ال�ستب�سار   -3
امل�سلمني بازدياد اأيام احل�سار، ومع ذلك يزداد تب�سري النبي للم�سلمني بالن�سر، 
 َما ِفيِه النَّا�ُس ِمَن اْلَباَلِء  ِ ا َراأَى َر�ُسوُل اهللَّ وانتهاء الأزمة. قال ابن ا�سحاق: »َفَلمَّ
ِمَن  تََرْوَن  َما  َعْنُكْم  َجنَّ  لَيَُفرَّ ِبيَِدِه  نَْف�ِسي  َوالَِّذي  َويَُقوُل:  ُرُهمْ،  يَُب�سِّ َواْلَكْرِب َجَعَل 
ُ َعزَّ َوَجلَّ  َدِة َواْلَباَلِء َفاإِنِّى لأَْرُجو اأَْن اأَُطوَف ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق اآِمًنا َواأَْن يَْدَفَع اهللَّ ال�سِّ
.)((»ِ َر َولَُتْنَفَقنَّ ُكُنوُزُهَما ِفى �َسِبيِل اهللَّ ُ ِك�ْسَرى َوَقْي�سَ َ َمَفاِتيَح اْلَكْعَبِة َولَيُْهِلَكنَّ اهللَّ اإِيَلَّ
4- ال�ستب�سار عند حدوث اأزمة داخلية مرتتبة على اخلارجية: نق�س بنو قريظة 
العهد مع امل�سلمني، فقد بعث ر�سول اهلل �سعد بن معاذ، و�سعد بن عبادة، وعبد 
اهلل بن رواحة، وخوات بن جبري ر�سي اهلل عنهم اإىل بني قريظة ليكلموهم، فلما 
اأخربوا ر�سول اهلل بذلك »وان�سرف  العهد،  مل ينجحوا يف منعهم من نق�س 
ر�سول اهلل اإىل اأ�سحابه، وهم يف بالء �سديد يخافون اأ�سد من يوم اأحد، فقالوا 
حني راأوا ر�سول اهلل  مقبال: ما وراءك يا ر�سول اهلل ؟ قال: »خري، فاأب�سروا«، 
ثم تقنع بثوبه، فا�سطجع، ومكث طويال، وا�ستد عليهم البالء، واخلوف...، ثم 

اإنه رفع راأ�سه، فقال: »اأب�سروا بفتح اهلل ون�سره«))(.
5- ال�ستب�سار عند انت�سار الإ�ساعات يف اجلبهة الداخلية: ازداد خوف النا�س بظهور 
اإرجاف املنافقني، وتكذيبهم ملا يب�سرهم به النبي  من الن�سرخا�سة بعد اأن اجتازت 
فرقة من امل�سركني اخلندق، وان�سغل النبي وامل�سلمون بقتالها من �سالة الع�سر حتى 
َدِة  َجنَّ َعْنُكْم َما تََرْوَن ِمَن ال�سِّ دخول وقت املغرب، فقال : »َوالَِّذى نَْف�ِسى ِبيَِدِه لَيَُفرَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ اإىَِلَّ َمَفاِتيَح  َواْلَباَلِء، فاإين لأَْرُجو اأَْن اأَُطوَف ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق اآِمًنا، َواأَْن يَْدَفَع اهللَّ

.)((»ِ َر، َولَُتْنَفَقنَّ ُكُنوُزُهَما يف �َسِبيِل اهللَّ ُ ِك�ْسَرى َوَقْي�سَ اْلَكْعَبِة، َولَيُْهِلَكنَّ اهللَّ

دلئل النبوة، البيهقي )/8)).  -(
ال�سرية النبوية، ابن كثري )/00).   -(

ال�سنن الكربى، البيهقي، كتاب اجلهاد، باب من لي�س لالإمام اأن يغزو به بحال، رقم: 0))8).   -(
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6- ال�ستب�سار بانتهاء اأزمة احل�سار الع�سكري: تزداد ثقة النبي وال�سحابة 
باهلل، وميالأ قلوبهم الظن احل�سن بقرب الن�سر، وانتهاء احل�سار، وجالء الأحزاب، 
وينزل جربيل عليه ال�سالم مب�سرا للنبي بالفرج، وباإر�سال الريح واملالئكة على 
الأحزاب تقلع اخليام، وتزلزل القلوب، في�سكر النبي ربه على الب�سرى. قال 
وجنوداً،  ريحاً  عليهم  ير�سل  اهلل  اأن  فب�سره  ال�سالم،  عليه  جربيل  »فاأتاه  احللبي: 

واأعلم ر�سول اهلل  اأ�سحابه بذلك، و�سار يرفع يديه قائاًل: �سكراً �سكراً«))(.
املطلب العا�سر: ا�سرتاتيجية ا�ست�سراف امل�ستقبل والتطوير.

ا�ست�سراف  على  القدرة  الع�سكرية  الأزمة  لقيادة  الأ�سا�سية  املهمات  من 
امل�ستقبل، وتبني ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية تقلل من وقوع الأزمات، اأو حتد من اآثارها 
التطوير(،  )مرحلة  الأزمات  اإدارة  اأدبيات  يف  املرحلة  هذه  وت�سمى  وقعت،  اإن 
بها،  مررنا  التي  املريرة  التجربة  من  وال�ستفادة  امل�ستقبلية،  »النظرة  متثل:  والتي 
ومن ثم فاإن علينا اأن نطور امكاناتنا املادية والب�سرية، ونتعلم اأن علينا اأن ننجح يف 

مواجهة الأزمة قبل تفاقمها«))(، فالبد يف هذه املرحلة من اأمرين:
)- ال�ستفادة من الأزمات ال�سابقة من حيث معرفة اأ�سبابها، وطرق التعامل 
معها، وحتييدها، والتخفيف من اآثارها، وذلك بو�سع اخلطط الوقائية، وال�ستباقية 

لالأزمات قبل حدوثها.
)- ا�ست�سراف امل�ستقبل املبني على اهتمام القيادة بالتخطيط، وح�سد املوارد 

لدعم ال�سرتاتيجيات اجلديدة لتحقبق النجاح والتفوق. 
الأزمة  هذه  تقييم  من  بد  ول  املنورة،  للمدينة  الأحزاب  ح�سار  انتهى  لقد 
ب�سلبياتها واإيجابياتها، فاملخاطر التي تهدد امل�سلمني مل تنته، وقد تواجه امل�سلمون 

احللبي، ال�سرية احللبية 5/)).  -(
اإدارة الأزمات، حممد ال�سرييف )0).  -(
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اأزمات وحتالفات اأ�سد من الأحزاب جمعا وعددا و�سالحا، وهل �سيبقى امل�سلمون 
خطر  �سيبقى  وهل  املدينة؟  اإىل  توجه  الع�سكرية  والغارات  احلمالت  ينتظرون 
املنافقني واإرجافهم يف اإزدياد، اإن هذا امل�سهد مل يكن غائبا عن النبي بل راأه 
بعينه. فامل�ستقبل يحتاج اإىل ا�ست�سراف بب�سرية، وا�سرتاتيجيات لتفادي الأزمات 

من جديد.
وا�سرتاتيجية  الوقائية،  ال�ستباقية  ال�سربات  ا�سرتاتيجية   النبي تبنى  لقد 
اأزمة  انتهاء  بعد  الأعداء  اإىل  وت�سديرها  الأزمات  وت�سنيع  الدفاع،  ل  الهجوم 
هذه  �سعار   النبي فرفع  بالهجوم،  التفكري  بدل  بالدفاع  واإ�سغالهم  الأحزاب، 
ِحنَي  يَُقوُل   النَِّبَي �َسِمْعُت  َرٍد.  �سُ ْبَن  �ُسَلْيَماَن  يقوله  اجلديدة،  ال�سرتاتيجية 
وهذا  اإِلَْيِهْم«))(.  نَ�ِسرُي  نَْحُن  يَْغُزونََنا،  َوَل  نَْغُزوُهْم  »الآَن  َعْنُه:  الأَْحَزاُب  اأَْجَلى 
القيام  الأزمات  قيادة  من  يتطلب  جديدة  با�سرتاتيجيات  للم�ستقبل  ال�ست�سراف 

باإجراءا ت عملية خمطط لها.
اإن املطلع على كتب ال�سرية يجد اأن النبي طبق هذه ال�سرتاتيجية مبا�سرة 
ال�سنة  يف  وال�سرايا  الغزوات  جمموع  اأن  فنجد  الأحزاب،  ح�سار  انتهاء  بعد 
اخلام�سة وال�ساد�سة قد زادت على الع�سرين غزوة و�سرية كان اأولها واأهمها ت�سفية 
يهود الغدر واخليانة، واإزالة اأخطر واآخر بوؤر التوتر اليهودي داخل املدينة املنورة، 
فيهم  ذ  نفَّ ثم  ليلة،  وع�سرين  امل�سلمون خم�ساً  فحا�سرهم  قريظة،  بني  يهود  وهم 
ْعَناَقُهْم  َرَب اأَ حكم اهلل. َقاَل اْبُن اإ�ْسَحاَقِ:»َفَخْنَدَق ِبَها َخَناِدَق، ثُّم بََعَث اإلَْيِهْم َف�سَ
َناِدِق يُْخَرُج ِبِهْم اإلَْيِه اأَْر�َساًل، َوِفيِهْم َعُدّو اهلّلِ ُحيَّي ْبُن اأَْخَطَب، َوَكْعُب  يِف ِتْلَك اخْلَ
التدريب  يف  وا�سعة  خربة  فيها  ي�سارك  ملن  ال�سرايا  وفرت  ولقد  اأَ�َسٍد«))(.  ْبُن 

امل�ستمر، والقدرة على مواجهة الأزمات.
اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، رقم: 0))).  -(

ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/0)).   -(
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  النبي  و�سعها  التي  امل�ستقبلية  الوقائية  ال�سرتاتيجيات  اأهم  من  وكان 
اأو  ت�ستهدف  التي  والأزمات  للفنت  املثرية  وامل�سركني  اليهود  زعامات  ا�ستئ�سال 

ا�ستهدفت اأمن امل�سلمني �سابقا، ومن تلك الزعامات:
َقْيِق: كان �سالم بن اأبي احلقيق قد �ساهم يف ح�سد الأحزاب  �َساّلِم ْبِن اأَِبي احْلُ   -(
لغزو املدينة، فبعث النبي اإليه من يقتله وهو يف خيرب. وقاَل اْبُن اإ�ْسَحاَق: 
َقْيِق َوُهَو  ِبي احْلُ ْمُر بَِني ُقَرْيَظَة َوَكاَن �َساّلُم ْبُن اأَ ْنَدِق، َواأَ ُن اخْلَ ى �َساأْ »َومَلّا اْنَق�سَ
، َوَكانَْت اْلأَْو�ُس َقْبَل اأُُحٍد  ْحَزاُب َعَلى َر�ُسوِل اهلّلِ اأَبُو َراِفٍع ِفيَمْن َحّزَب اْلأَ
َعَلْيِه  ِه  ِري�سِ َوحَتْ  ،... اهلّلِ ِلَر�ُسوِل  َعَداَوِتِه  اْلأَ�ْسَرِف يِف  اْبَن  َكْعَب  َقَتَلْت  َقْد 
ِبَخْيرَبِ  َوُهَو  َقْيِق،  احْلُ اأَِبي  ْبِن  �َساّلِم  َقْتِل  يِف  اهلّلِ  َر�ُسوَل  اخْلَْزَرُج  ا�ْسَتاأَْذنَْت 

َفاأَِذَن لَُهْم«))(.
اْليَ�ِسرِي ْبِن ِرَزاٍم: بعد مقتل �سالم بن احلقيق وىلَّ يهود خيرب الي�سري بن رزام    -(
من  اإليه   النبي فوجه  املدينة،  غزو  على  غطفان  يحر�س  بداأ  وقد  عليهم، 
يقتله. قال ابن اإ�سحاق: »َكاَن ِبَخْيرَبِ يَْجَمُع َغَطَفاَن ِلَغْزِو َر�ُسوِل اهلّلِ  َفَبَعَث 
ْبُن  اهلّلِ  َعْبُد  ِمْنُهْم  َحاِبِه  اأَ�سْ ِمْن  نََفٍر  ْبَن َرَواَحَة يِف  اهلّلِ  َعْبَد    اهلّلِ  اإلَْيِه َر�ُسوُل 
اأُنَْي�ٍس«))(، فاأخذوه باحليلة حتى اأخرجوا خارج خيرب فقتلوه ومن معه اليهود. 
َخاِلَد ْبِن �ُسْفيَاَن ْبِن نَُبْيٍح الهذيل: كان قد عزم على جتميع الأعداء من غطفان    -(
وغريها لغزو املدينة بعد انتهاء غزوة الأحزاب، فبعث النبي َعْبِد اهلّلِ ْبِن 
ْو ِبُعَرنََة يَْجَمُع ِلَر�ُسوِل  الّنا�َس ِليَْغُزوُه، َفَقَتَلُه«))(. اأُنَْي�ٍس لقتله »َوُهَو ِبَنْخَلَة اأَ
لقتل  اأعرابيا  �سفيان  اأبو  بعث  فقد  حرب:  بن  �سفيان  اأبي  ت�سفية  حماولة   -(
النبي، واأعطاه ناقة ونفقة، فلما و�سل اإىل املدينة ك�سف امل�سلمون اأمره، 

اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب املغازي، باب قتل اأبي رافع، برقم: 8)0).  -(
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/8)6.  -(

امل�سند، لأبي عوانه ))/79) برقم: 6)56.   -(



80(

واأخرب الأعرابي النبي باأن اأبا �سفيان اأر�سله. قال ابن �سعد: »وبعث ر�سول 
اأبي �سفيان بن حرب، وقال: اإن  اأ�سلم اإىل  اأمية، و�سلمه بن  عمرو بن  اهلل 
اأ�سبتما منه غرة فاقتاله، فدخال مكة وم�سى عمرو بن اأمية يطوف بالبيت لياًل، 
فراآه معاوية بن اأبي �سفيان فعرفه، فاأخرب قري�ساً مبكانه فخافوه وطلبوه، وكان 
اأهل مكة، وجتمعوا  فاتكاً يف اجلاهلية، وقالوا: مل ياأت عمر خلري؛ فح�سد له 

وهرب عمرو و�سلمة«))(.
ل  العدو  اإىل  وال�سري  الدفاع،  ل  الهجوم  اإىل  امل�سلمني  توجه  ا�ستمر  وقد 
مكان  الإ�سالم يف كل  مع جتذير  وقائية  ا�ستباقية  �سربات  قدومه، وحتقيق  انتظار 
اإىل يد امل�سلمني بعد هذه  اإليه، يقول حممود خطاب: »وانتقلت املباداأة  ي�سلوا 
ابن  وقال  كلها«))(.  العربية  اجلزيرة  الإ�سالم  �سمل  حتى  يرتكوها  ومل  الغزوة، 
ْنَدِق؛ َقاَل َر�ُسوُل اهلّلِ ِفيَما بََلَغِني: لَْن  ْنَدِق َعْن اخْلَ ْهُل اخْلَ َرَف اأَ اإ�سحاق: َمَلّا اْن�سَ
َذِلَك  بَْعَد  ُقَرْي�ٌس  تَْغُزُهْم  َفَلْم  تَْغُزونَُهم،  َولَِكّنُكْم  بَْعَد َعاِمُكْم َهَذا،  ُقَرْي�ٌس  تَْغُزَوُكْم 
َمّكَة«))(. ويف رواية »الآن نغزوهم  َعَلْيِه  اهلّلُ  َفَتَح  يَْغُزوَها، َحّتى  اّلِذي  ُهَو  َوَكاَن 

ول يغزونا«))(.
ويعد الت�سليح من الإجراءات ال�سرورية ملواجهة خماطر امل�ستقبل، وو�سيلة 

�سرورية للوقاية من الأزمات الع�سكرية. قال اهلل تعاىل:چ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ 
ەئەئچ )الأنفال: 60(، ولذلك راأى النبي اأن من ال�سروري �سراء الأ�سلحة، 
اإىل  ف�سارع  امل�سلمني،  قوة  ولتعزيز  الإ�سرتاتيجية،  هذه  لتنفيذ  الالزمة  واخليل 
جعل ح�سته من غنائم بني قريظة ل�سراء ال�سالح، واخليل. قال ابن اإ�سحاق: »بعث 

غزوات النبي و�سراياه، ابن �سعد )/7).  -(
الر�سول القائد، حممود �سيت خطاب 56).  -(

ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/)5).   -(
امل�سند، اأحمد بن حنبل 09/6) رقم:50)7). قال الأرنوؤوط: اإ�سناده �سحيح على �سرط ال�سيخني.  -(
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َخا بَِني َعْبِد اْلأَ�ْسَهِل ِب�َسَبايَا ِمْن �َسَبايَا بَِني ُقَرْيَظَة  اِرّي اأَ ْن�سَ النبي �َسْعَد ْبَن َزْيٍد اْلأَ
ٍد، َفاْبَتاَع لَُهْم ِبَها َخْياًل َو�ِساَلًحا«))(. اإىَل جَنْ

متَّ بحمد اهلل، وتوفيقه

ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )/))).   -(
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النتائج والتو�صيات

ال�ستخبار وجمع املعلومات امل�سبقة عن الأزمة ب�سرعة عالية، ودقة متناهية،    -(
وال�ستمرارية يف ذلك ي�سهم يف جتنبها، اأو يف التخفيف من اآثارها.

الع�سكري واجب ديني  اأزمة احل�سار  الداخلية يف  اأمن اجلبهة  احلفاظ على    -(
املجتمع  يف  م�سلم  غري  اأو  م�سلم  مواطن  كل  على  وواجب  القيادة،  على 
اأمنه  يهدد  داخلي  اأو  اأي عدو خارجي  �سد  اأمته ووطنه  يقف يف �سف  اأن 

و�سالمته.
احلذر الدائم من العدو، وعدم الطمئنان اإليه، ومراقبة حتركاته الع�سكرية،    -(
وفهم طبيعته الفكرية، وا�سرتاتيجياته الع�سكرية، واأهدافه، ت�ساعد على اإعداد 
خطط وقائية قبل حدوث الأزمة الع�سكرية، والقيام ب�سرب حتالفاته، وقواته 

�سربات وقائية ا�ستباقية متنعه من افتعال الأزمات.
التحفيز ماديا اأو معنويا لفريق العمل يف اأزمة احل�سار الع�سكري، والثقة باهلل،    -(
وال�ستب�سار بتحقيق الن�سر، والغلبة على الأعداء من ال�سرتاتيجيات املهمة 

التي ترفع من معنويات املحا�سرين، فيزدادوا �سربا وت�سحية وثباتا.
اإدارة الأزمات حتتاج اإىل قائد يتمتع بالذكاء، واملوهبة، واخلربة، وال�ستجابة    -5
انق�سائها،  وبعد  واأثنائها،  الأزمة،  قبل  حتدث  التي  املتغريات  لكل  ال�سريعة 
واأن يكون قدوة لفريق العمل بالبذل، والعطاء وال�سرب، واملبادرة اإىل العمل 

والت�سحية.
ا�ست�سراف امل�ستقبل مبني على املعلومة ال�سحيحة الدقيقة، وعلى التخطيط    -6
ال�سليم، وعلى توظيف اإمكانات الواقع كلها يف �سبيل و�سع روؤية وا�سحة 

للم�ستقبل.
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ل  ومعني  للم�سلم،  التاريخية  املعرفة  م�سادر  من  م�سدر  النبوية  ال�سرية    -7
ين�سب من اخلربات والتجارب التي ت�سفيد منه اأمتنا، لذا اأو�سي باملزيد من 
الدرا�سات التحليلية لل�سرية النبوية يف �سوء ما ي�ستجد من علوم اإن�سانية، 

ووفق ال�سوابط التي و�سعها علماء الأمة.
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م�سدر اخلريطة))(

ال�سرية النبوية، اأبو احل�سن الندوي 58).  -(
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اخلندق، �سوقي اأبو خليل، دار الفكر، دم�سق، ط)، )98)م.  -
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969)م.
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ا�ضت�ضراف اأ�ضرار تغري الظاهرة احل�ضارية
من خالل احلديث النبوي ال�ضريف

�أ.د. �أحمد عثمان رحماين
كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية بدبي

جامعة باتنة، اجلزائر
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مقدمة

جمتمعات واأمم تـنمو وتزدهر، واأخرى ت�صقط وتندحر، تلك �صورة التاريخ 
الب�صري ت�صري على املجتمعات واملدنيات واحل�صارات، وعلى الأنظمة والدول 
جميعا، حتى لتكاد تلك ال�صور تعيد نف�صها. فما �صر ذلك؟ واجلواب عن ذلك هو 
الأمر الذي يغري بالبحث يف ا�صت�صراف اأ�صرار تلك التغريات من خالل احلديث، 
بل لذلك يكون البحث عن ال�صت�صراف حالة طبيعية يف الب�صر، يقول ابن خلدون: 
اأمورهمِ، وعلم ما  الت�صوف اإىل عواقب  الب�صرية  النفو�س  اأن من خوا�س  »اعلم 
يحدث لهم من حياة وموت وخري و�صر، ل �صيما احلوادث العامة كمعرفة ما بقي 
من الدنيا، ومعرفة مدد الدول اأو تفاوتها. والتطلع اإىل هذا طبيعة للب�صر جمبولون 

عليها. ولذلك جند الكثري من النا�س يت�صوفون اإىل الوقوف على ذلك«)1).
ومعناه اأن ال�صت�صراف يهدف اإىل البحث يف:

اأ�صباب عواقب احلياة الفردية والدولية.  -1
اأ�صباب عواقب املوت الفردية واجلماعية.  -2

معرفة مدد الدول.  -3
معرفة اأ�صباب تفاوت الدول.  -4

معرفة اأ�صباب اإقامة احل�صارات، واأ�صباب �صقوطها.  -5

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س183.  -1
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تزال تبحث  الب�صرية، بحثت ول  بالتاأكيد م�صائل مهمة جدا يف حياة  وهذه 
يف �صوء املناهج الو�صعية، ولكن نعتقد اأن املنهج الذي يتخذ من الوحي مرجعيته 
ويعتمد يف التحليل والتف�صري تاأثري اأن�صاق الكليات الدينية واأنظمتها مثل التي عينها 
ال�صاطبي، �صيكون بحكم ارتباطه بالنبوة، اأوثق يف التعبري عن اأهداف ال�صت�صراف 
من املنهج القائم على النظرة الجتهادية القائمة على التجارب الو�صعية القا�صرة؛ 
لأن اأعمار الدول واحل�صارات ل تقا�س باأعمار الأفراد، ول باأحوالهم، واأن ما يوؤثر 
�صلبا  اأن�صاق  من  عنا�صرها  يحكم  وما  العنا�صر،  املتنا�صقة  بالكليات  يوؤثر  اإمنا  فيها 
خالل  من  واحل�صارات  الدول  �صقوط  اأ�صباب  عن  البحث  يجعل  مما  واإيجابا)1)، 
اأدق من البحث عنها من خالل التجارب  امل�صادر الدينية وهي القراآن وال�صنة، 
يف  الواردة  العتبارية،  والق�ص�س  ال�صننية،  القواعد  ولعل  وحدها،  الب�صرية 
تف�صره  تغري ل  املجتمعات من  يلحق  ما  اأن  تبني  اإذ  مثال على ذلك،  القراآن، خري 

اجلزئيات الطارئة على اأحوالها، واإمنا تف�صره اأن�صاق الكليات.
ومن هنا ن�صاأل: هل تك�صف الأحاديث النبوية ال�صريفة عن ال�صنن الجتماعية 
والأ�صرار القانونية التي تتحكم يف احلركة التاريخية للح�صارات والأنظمة والدول 
واأحوالها؟ وهل ميكن ملن يقوم با�صتقراء احلديث ال�صريف اأن يك�صف عن قواعد 
ال�صت�صراف، التي تدل على معرفة القوانني وال�صنن التي تتحكم يف تغري الظواهر 

الجتماعية واحل�صارية منوا وازدهارا، و�صقوطا واندحارا؟ 
لقد ذهب بع�س الباحثني اإىل اأن »احلا�صر نتيجة وثمرة لل�صيا�صات املا�صية، 
امل�صتقبل وح�صابه  ت�صور  ميكن  واجتاهاته  و�صيا�صته  احلا�صر  فهم  من  اأ�صا�س  وعلى 
وتوقعاته وهذا ما ي�صمى بالتخطيط امل�صتقبلي«)2) واحلق اأن ذلك قد يكون �صحيحا 
النبوة،  م�صكاة  من خالل  ا�صت�صراف  بني  كبري  الفرق  ولكن  والتوجيه،  لالعتبار 
نعني بالن�صق: الرتابط املحكم بني العنا�صر الثقافية، بحيث ي�صبح اأي خلل يف العالقة بني تلك العنا�صر   -1

املتنا�صقة تفقد الكلية فعاليتها. 
ح�صني موؤن�س، احل�صارة درا�صة يف اأ�صول وعوامل قيامها وتطورها، �س63.  -2
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وا�صت�صراف من خالل واقع الب�صرية واأحداثها التاريخية، لأن الدين يحيل على 
قد  والتجربة  املالحظة،  يتطلب  مبهم  على  حتيل  والتجارب  الفاعلة،  الأن�صاق 

ت�صتع�صي يف هذا املجال.
مو�صوع  لدرا�صة  منها  ندخل  اأن  نريد  منهجية  وفر�صيات  ت�صاوؤلت  تلك 
ال�صريف«  النبوي  الظاهرة احل�صارية من خالل احلديث  تغري  اأ�صرار  »ا�صت�صراف 
مفاده  لال�صت�صراف  اإ�صالمي  مفهوم  �صوء  يف  كبرية  اأ�صئلة  ثالثة  عن  لنجيب 
احل�صارية  الظواهر  بدرا�صة  يقوم  الذي  هو  الناجح  الإ�صالمي  ال�صت�صراف  اأن 
والجتماعية يف �صوء الإمكانات املعرفية امل�صتمدة من الكتاب وال�صنة، واملعطيات 
الواقعية والتجارب التاريخية وفق خطة عملية تعتمد على قوانني ال�ضببية طبًقا 
التطلع  الفاعلة يف الكليات، وو�صع فر�صيات علمية غايتها  الثقافية  لالأن�ضاق 
اإىل معرفة ماآلت الظواهر للتحكم يف نتائجها بتهيئة الأ�صباب، ا�صتجالبا خلرياتها 
امل�صتقبلية وجتنبا ل�صرورها املتوقعة، بعيدا عن اأطراف التناق�س الثالثة: الرجتال، 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  والتواكل، والغرور، امتثال لقول اهلل تعاىل: 
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹچ ]الأعراف: 188[. 

وهذه الأ�صئلة هي:
اأول: هل اعتنت ال�صنة النبوية مبا يك�صف عن التحولت احل�صارية والجتماعية   -
والعوامل وال�صنن التي توؤثر فيها باخللل الذي يلحق بع�س اأن�صاقها الثقافية اأو 

كلها؟
ثانيا: هل ك�صفت تلك الأحاديث عن الأن�صاق الثقافية التي حتكم اأ�صباب توجه   -

ال�صهم احل�صاري نحو التحول ال�صلبي بعد جتاوزه؟
اأن�صاق  لتفادي  ن�صتفيد من هذه الأحاديث ال�صت�صرافية لنخطط  ثالثا: كيف   -

اأ�صباب ال�صقوط احل�صاري والجتماعي، والتحول ال�صلبي؟
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وترتتب على كل �صوؤال اأ�صئلة مكملة ومف�صلة منها: »هل ميكن اأن يكون للدين 
والأخالق اأثر يف الف�صاء احل�صاري من الوجهة املادية �صالحا وف�صادا؟ هل يخ�صع 
ذلك البعد الديني لقاعدة الأكرثية مثال؟ ككرثة اخلبث اأو الطيب النف�صيني؟ اأم 
اأ�صلها قوة على قوة الع�صبية التي كانت لها  اأن الدعوة الدينية تزيد الدولة يف 
من عددها«)1)؟ األ تتحكم يف ال�صنن عنا�صر وموؤثرات اأخرى ذات قوة وفعالية 

خارجية اقت�صادية واجتماعية لي�س بال�صرورة اأن تكون كرثة اأو دينا؟ 
�صنحاول اأن جنيب عن هذا الإ�صكال املعقد يف ثالثة مباحث تتناول ا�صت�صراف 
التحولت احل�صارية والجتماعية، واأ�صباب تدهورها، وعوامل اإنقاذها م�صتفيدين 
البنيات  على  التاأثري  يف  اأ�صا�صا  الكليات  اأن�صاق  اعتماد  يف  ال�صاطبي  منهج  من 
الجتماعية واحل�صارية �صلبا واإيجابا، اإذ معلوم لدى الأ�صوليني»اأَنَّ َمْعِرَفَة اْلأَْحَكاِم 

يَِّة«)2). يِليَِّة َمْوُقوَفٌة َعَلى َمْعِرَفِة اأَْحَواِل اْلأَِدلَِّة اْلُكلِّ ْزِئيَِّة ِباأَِدلَِّتَها التَّْف�صِ اجْلُ
كما  تغريها  وعوامل  والجتماعية  احل�ضارية  التحولت  الأول:  املبحث 

ي�ضت�ضرفها احلديث ال�ضريف.
الن�ص الأ�ضا�ضي: اإن احلديث الذي نريد اعتماده اأ�صا�صا يف ا�صت�صراف ما يطراأ على 
البنيات الجتماعية واحل�صارية من حتولت، باكت�صاف اأن�صاق العوامل املوؤثرة يف 
تلك البنيات، رواه ال�صيخان واللفظ للبخاري: عن اأَبي اإِْدِري�َس اخْلَْوَلِنُّ اأَنَُّه �َصِمَع 
َوُكْنُت   ، رْيِ اْلَ َعْن     ِ اللهَّ َر�ُضوَل  ُلوَن  َي�ْضاأَ ا�ُص  النهَّ »َكاَن  يَُقوُل:  اْليََماِن  ْبَن  ُحَذْيَفَة 
ٍة  َجاِهِليهَّ يِف  ا  ُكنهَّ اإِنهَّا   ،ِ اللهَّ َر�ُضوَل  َيا  َفُقْلُت:  ُيْدِرَكِني،  اأَْن  َمَاَفَة  رِّ  ال�ضهَّ َعْن  اأَ�ْضاأَُلُه 
ُقْلُت:  َنَعْم،  َقاَل:  ؟  �َضرٍّ ِمْن  رْيِ  اْلَ َهَذا  َبْعَد  َفَهْل   ، رْيِ اْلَ ِبَهَذا   ُ اللهَّ َفَجاَءَنا   ، َو�َضرٍّ
؟ َقاَل: َنَعْم َوِفيِه َدَخٌن، ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ َقاَل: َقْوٌم  رِّ ِمْن َخرْيٍ َوَهْل َبْعَد َذِلَك ال�ضهَّ
؟  رْيِ ِمْن �َضرٍّ َيْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر، ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذِلَك اْلَ

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س78.   -1
�صرح التلويح على التو�صيح، ج1/�س16.  -2



817

َم، َمْن اأََجاَبُهْم اإَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها، ُقْلُت: َيا َر�ُضوَل  َقاَل: َنَعْم ُدَعاٌة اإَِل اأَْبَواِب َجَهنهَّ
ُموَن ِباأَْل�ِضَنِتَنا، ُقْلُت: َفَما َتاأُْمُرِن  ْفُهْم َلَنا، َفَقاَل: ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا، َوَيَتَكلهَّ ِ �ضِ اللهَّ
َماَمُهْم، ُقْلُت: َفاإِْن َلْ َيُكْن َلُهْم  اإِْن اأَْدَرَكِني َذِلَك، َقاَل: َتْلَزُم َجَماَعَة امْلُ�ْضِلِمنَي َواإِ
�َضَجَرٍة  ِباأَ�ْضِل  َتَع�صهَّ  اأَْن  َوَلْو  َها  ُكلهَّ اْلِفَرَق  ِتْلَك  َفاْعَتِزْل  َقاَل:  اإَِماٌم،  َوَل  َجَماَعٌة 

ى ُيْدِرَكَك امْلَْوُت َواأَْنَت َعَلى َذِلَك«)1).  َحتهَّ
التحولت  طبيعة  عن  يك�صف  ا�صت�صراف  ال�صريف  احلديث  هذا  يف  فهل 
الجتماعية واحل�صارية وعالماتها، واأن�صاق العوامل املوؤثرة يف بنياتهما؟ وهل ميكن 
اعتماد تلك العالمات لال�صت�صراف والتخطيط للتحكم يف �صنن الظاهرة احل�صارية 

لال�صتفادة من خريها وجتنب �صرها؟ 
اجتماعية  تقلبات  ا�صت�صرافية حول  اأ�صئلة  ي�صتثري  ال�صريف  ظل هذا احلديث 
البخاري  رتبه  حتى  امل�صلمني،  عند  احل�صاري  الفكر  تاريخ  عرب  كبرية  وح�صارية 
يف باب )عالمات النبوة)، وو�صعه البيهقي يف كتاب)دلئل النبوة)، وما ذلك 
التفا�صري  ظلت  ولذلك  نبوية،  قوة  ذات  ا�صت�صراف  قواعد  من  فيه  مل�صاه  ملا  اإل 
العلمية التي عنيت به حتوم حول املحطات التاريخية للتقلبات احل�صارية يف العامل 
الإ�صالمي، فقد ظلت الأ�صئلة ترتدد يف �صور خمتلفة. وملعاجلة مقا�صد احلديث 
مفاهيم وردت يف احلديث،  فيها  نعالج  اإىل ثالثة مطالب،  الدرا�صة هنا  �صنق�صم 
وطبيعة التحولت الجتماعية واحل�صارية التي �صردها، واأن�صاق العوامل املوؤثرة 

فيها.
املطلب الأول: مدخل اإل الن�ص وحتديد مفاهيم األفاظه الأ�ضا�ضية.

احل�صارية،  التقلبات  هي  كبرية  ق�صية  اإىل  ي�صري  احلديث  اأن  الوا�صح  من 
�صحيح البخاري باب عالمات النبوة، ورقمه 3606 ورقمه الثان 7084، ودلئل النبوة للبيهقي ج7/  -1
�س411 بزيادة ي�صتنون بغري �صنتي، وم�صلم: باب وجوب مالزمة جماعة امل�صلمني عند ظهور الفنت. 

ورقمه 4812.
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اأ�صا�صية هي: اخلري وال�صر)1)،  األفاظا يعدها مفكرو العامل  وقد ا�صتخدم يف ذلك 
من  الألفاظ  هذه  تعني  فماذا  واملوت،  اجلماعة،  والتزام  والعتزال،  واجلاهلية، 
تي�صريا  ال�صاطبي؟  بال�صمولية كما بني ذلك  يتميز  الذي  التفكري احل�صاري  منظور 
للفهم �صنعمل على بيان تلك املفاهيم مرتبطة بالتحولت وعالماتها مراعني يف ذلك 

ترتيبها يف الن�س كما يلي:

 ِ ا�ُص َي�ْضاأَُلوَن َر�ُضوَل اللهَّ ـ مدخل اإىل دللة الن�س الأ�صا�صية ومفرداته: )َكاَن النهَّ
اأَْن ُيْدِرَكِني(، اإن الأمر الذي يخيف  رِّ َمَاَفَة  اأَ�ْضاأَُلُه َعْن ال�ضهَّ رْيِ َوُكْنُت   َعْن اْلَ
الوحدة  يهدد  ما  يف  يتمثل  جماعي،  هم  هو  اإمنا  فرديا  اأمرا  لي�س  هنا  ال�صحابي 
»َمثَُل   : قوله  �صرحها  التي  الع�صوية  الوحدة  امل�صلم، هذه  للمجتمع  الع�صوية 
ٌو تََداَعى  ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل اجْلَ�َصِد اإَِذا ا�ْصَتَكى ِمْنُه ُع�صْ امْلُوؤِْمِننَي يِف تََوادِّ
اأو  كلياته  بتما�صك  قوي  املجتمع  اأن  ومعناه  ى«)2)،  َواحْلُمَّ َهِر  ِبال�صَّ اجْلَ�َصِد  �َصاِئُر  لَُه 
بنيته)3)، وقوة بنيته ذات طرفني متكاملني؛ القدرة وال�صتقامة)4)، فاإذا دخل ال�صر 
بنيتها، وعليه فهاهنا م�صكلة يتوقف فهمها  اأن�صاق الكلية، هدد باخلراب  ن�صقا من 
على اإدراك األفاظ تعرب عن مفاهيم اأ�صا�صية يف الإقالع احل�صاري ومنوه، وتراجعه 

عند الفال�صفة اخلري وال�صر مفهومان اأخالقيان... ومل يظهر لل�صر واخلري معنى اإل عندما قطع الإن�صان   -1
مراحل وا�صعة يف تقدمه وا�صتقرت اأحواله وانتظمت جماعاته.. اأما يقظة ال�صمري وال�صعور باخلري وال�صر 
ال�صر/ احل�صارة وعواملها:  اإح�صا�س ب�صرورة حماية اخلري ومقاومة  ن�صاأ عنه قيام  بينهما فقد  والتفريق 

�س90ـ 91.
�صحيح م�صلم، باب تراحم املوؤمنني، ورقمه: 4685، ج12/�س468.  -2

ي�صتخدم القدماء م�صطلح البنية مبعاٍن عميقة؛ ففي اأ�صرار البالغة، ج1/�س147: "العتبارات اللغوية   -3
تتبع اأحوال املخلوقني وعاداتهم، وما يقت�صيه ظاهر الِبْنيَة ومو�صوع اجِلِبّلة". ويف ال�صحاح يف اللغة، 
ج1/�س55 فالن �صحيح الِبْنيَِة، اأي الِفطرة. ويف املخ�ص�س، ج4/�س46: "والِبْنيَة يف احَل�َصب على 
لفظ الِبْنية يف الُبْنيان". ويف الفروق اللغوية، ج1/�س324، واإمنا الهيئة ت�صتعمل يف البنية وفيه ج1/
�س420، القتل هو نق�س البنية احليوانية. ويف تهذيب كتاب الأفعال، ج1/�س9 العتالل يف الأفعال: 

خمالفة اأ�صل البنية.
وال�صتقامة؛  العلمية  والقدرة  الب�صرية  والقدرة  ال�صناعية  والقدرة  الطبيعية  القدرة  وت�صمل  القدرة؛   -4
وت�صمل ال�صتقامة يف التعامل مع الطبيعة ومع الإن�صان، مب�صتوياتها الثالثة: ال�صتقامة الدينية وال�صتقامة 

اخللقية وال�صتقامة العملية اإتقان العمل. 
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اأو هالكه، وياأتي على راأ�صها ثنائية )اخلري وال�صر) وطرفاها هما مدار احلديث، و�صر 
اأو �صعفها، لذا تعني الت�صاوؤل  التحول احل�صاري وقوة وحدة املجتمع الع�صوية 

عن دللتيهما العميقتني؟

: اأما )اخلري) فيعرب هنا عن الإ�صالم من حيث هو نظام حياة �صامل يقوم  رْيِ اْلَ 1ـ  
ڳ   تعاىل:چ  لقوله  خا�صة،  وال�صنة  القراآن  مب�صدريه  النبوي  العلم  على 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چ ]اآل عمران 104[، قال الطربي والبغوي واأبو حيان 

الأندل�صي: )اخلري) يعنى الإ�صالم و�صرائعه)1). 
ون�صتنتج من ذلك اأن اخلري مفهوم كلي يعرب عن جمموع القيم واملبادئ التي 
الكتاب  �صوء  يف  وال�صتقرار،  بالأمن  يتميز  حياة  نظام  لتحقق  ن�صق  يف  تعمل 
وال�صنة، ويعمل على ت�صكيل احل�صارة بالتاأثري الإيجابي على الوحدة الع�صوية يف 

بعديها الأ�صا�صيني: القدرة وال�ضتقامة، ويقع يف مقابل ال�صر.
يعرب عن  هنا  ال�ضرر، و)ال�صر)  بالإن�ضان  ما يلحق  ال�ضر  الأ�ضل يف  ّر:  ال�ضهَّ 2ـ 
اجلاهلية من حيث هي نظام حياة �صامل يقوم على اجلهل والفو�صى، ويوؤدي 
من  يحققه  مبا  ال�صر  يف�صر  وقد  وا�صتقامته،  املجتمع  قدرات  يف  الف�صاد  اإىل 
رِّ  ِبال�صَّ امْلَُراد  يَُكون  اأَْن  »َويَْحَتِمل  ابن حجر:  َقاَل  ال�صيا�صي،  كال�صراع  �صبب 
ْنِزَل  اأُ َوَماَذا  اْلِفنَت  ِمْن  ْيَلة  اللَّ اأُْنِزَل  َماَذا   : �َصَلَمة«  اأُّم  َحِديث  يِف  لَْيِه  اإِ اأَ�َصاَر  َما 
ِمْن اخْلََزاِئن»َفاأَ�َصاَر ِبَذِلَك اإِىَل اْلُفُتوح الَِّتي ُفِتَحْت بَْعَدُه َفَكرُثَْت اْلأَْمَوال يِف 
َفاإِنَّ  اْلإِْمَرة،  َعَلى  التََّناُف�س  َوَكَذِلَك  اْلِفنَت،  َجرَّ  الَِّذي  التََّناُف�س  َفَوَقَع  اأَْيِديهْم 
ى  اأَْف�صَ َحتَّى  َوَغرْيهْم  اأَُميَّة  بَِني  ِمْن  اأََقاِربه  تَْوِليَة  ُعْثَمان  َعَلى  اأَْنَكُروُه  َما  ُمْعَظم 
.(2(» َذِلَك اأَْن َقتله، َوتََرتََّب َعَلى َقْتله ِمْن اْلِقَتال بنَْيَ امْلُ�ْصِلِمنَي َما اُ�ْصُتِهَر َوا�ْصَتَمرَّ
تف�صري الطربي 90/7، وتف�صري البغوي 2/ 85، والبحر املحيط 3/ 344، هو الإ�صالم، اأو العمل بطاعة   -1

اهلل.
فتح الباري لبن حجر، ج20/ �س148.   -2
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التي  ال�صلبية  ال�صفات  ملجموع  ي�صري  مفهوم  هنا  ال�صر  اأن  ذلك  من  ن�صتنتج 
تعمل يف ن�صق لت�صقط احل�صارة بالتاأثري ال�صلبي على وحدتها الع�صوية يف بعديها 
الأ�صا�صيني: القدرة وال�صتقامة؛ لأنه على حد تعبري ابن خلدون »اإذا ف�صد الإن�صان 
يف قدرته ثم يف اأخالقه ودينه، فقد ف�صدت اإن�صانيته و�صار م�صخاً على احلقيقة«)1).
گ   ک   ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ  تعاىل:  وقوله 
الفعل  يف  اأثرهما  عن  بهما  ويعرب  معا  اللفظني  يجمع  ]يون�س/11[  گگچ 
»وهو  الهالك،  يعني  هنا  وهو  بالأجل،  امل�صاألة  ربط  ولذلك  ببعديه،  احل�صاري 
اإجمال ينبئ باأن اهلل جعل نظام هذا العامل على الرفق باملخلوقات وا�صتبقاء الأنواع 
اإىل اآجال اأرادها، وجعل لهذا البقاء و�صائل الإمداد بالنعم التي بها دوام احلياة، 
فاخلريات املُفا�صة على املخلوقات يف هذا العامل كثرية، وال�صرور العار�صة نادرة 
اأهله، ومنها ما  اأ�صباب جمعولة يف نظام الكون وت�صرفات  ومعظمها م�صبب عن 

چ  ۓ   ڭ     بقوله:  تعاىل  اهلل  قدرها  التي  اآجاله  العادة عند حمل  ياأتي على خالف 
الع�صوية  البنية  ال�صدين يف  اأحد  اأن�صاق  انت�صار  ]يون�س: 49[«)2)، وبقدر  ڭڭچ 
للمجتمع يتحقق التحول الجتماعي واحل�صاري �صلبا اأو اإيجابا كما �صيتبني لحقا.
املطلب الثان: حتديد طبيعة التحولت الجتماعية، وعوامل تغريها من خالل 

حتليل ن�ص الأحوال التي تتعاقب على املجتمعات.
اأود الإ�صارة هنا اإىل اأن ابن خلدون كان قد حتدث عن مراحل احل�صارة وبني 
اأن احل�صارات متر بثالث مراحل هي امليالد والن�صج والنحدار، قال: »هذا العمر 
للدولة مبثابة عمر ال�صخ�س من التزيد اإىل �صن الوقوف، ثم اإىل �صن الرجوع«)3)، 
والنا�س جروا على فهم الأمر على ذلك، ولكن احلديث �صيحيلنا على الأحوال 

مقدمة ابن خلدون، ج1/ �س210.    -1
التحرير والتنوير، ج6/ �س435.   -2

مقدمة ابن خلدون، ج1/ �س85 ـ 86.  -3
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املتقلبة للح�صارات واملجتمعات، تبعا للخري وال�صر مما يبني مفارقة الأمر ملا ذهب 
اإليه ابن خلدون، وتلك الأحوال العجيبة يعر�صها حديث الر�صول  يف فقرات 
�صبق،  كما  لالأن�صاق  تخ�صع  ا�صت�صرافية  وتوقعات  خطرية  فر�صيات  �صكل  على 

وميكن ترتيبها رقميا كما يلي:
ا  اأول: حالة جتربة ال�ضر: تعرب عنها الفقرة: )1ـ قلت: يا ر�ضول الل اإِنهَّا ُكنهَّ
ٍة َو�َضرٍّ ( وهي حالة يتبني منها اجلمع بني احلالة وهي )ال�صر))1)، و�صببها  يِف َجاِهِليهَّ
اأو اأن�صاق العامل املوؤثر فيها هو) اجلهل) لأن »املراد باجلاهلية امللة اجلاهلية التي 

هي متابعة الهوى املوجبة للميل واملداهنة«)2). 
قال: )كنا يف جاهلية و�صر) كان قد جمع بني اجلاهلية من  اأنه عندما  ونرى 
حيث هي مقدمة، وال�صر من حيث هو نتيجة، وبذلك يكون قد جمع بني ال�صيء 
الهوى  على  املبنية  الثقافة  لطبيعة  �صفة  على  يطلق  مفهوم  اإذن  فاجلاهلية  و�صببه، 
اأن الفقرة ال�صابقة تعرب عن ال�صر بو�صفه ن�صقا بكل موا�صفاته، من  واملداهنة؛ اأي 
كلمة  تعد  وقد  اجلهل.  وهو  الأ�صا�س  و�صببه  وكفر،  وفاح�صة  وقهر  وجوع  ظلم 
ل�صر اجلاهلية وخري الإ�صالم)3)،  بيان  اأمام ملك احلب�صة خري  اأبي طالب  بن  جعفر 
اإذ كانت تخت�صر ال�صفات ال�صلبية التي اإذا نزلت بقوم حالت بينهم وبني الإقالع 
احل�صاري، لأنها تعمل على تفتيت وحدة املجتمع، على جميع الأ�صعدة، وعندما 
بُونَا  نتتبع احلديث يف كل جزئياته يتبني لنا من قول جعفر: »َفَعَدا َعَلْيَنا َقْوُمَنا َفَعذَّ
ِ َواأَْن نَ�ْصَتِحلَّ َما ُكنَّا نَ�ْصَتِحلُّ  ونَا اإِىَل ِعَباَدِة اْلأَْوثَاِن ِمْن ِعَباَدِة اهللَّ َوَفَتُنونَا َعْن ِديِنَنا ِلرَيُدُّ

ينبغي اأن نتذكر اأن ال�صر مفهوم ي�صري ملجموع ال�صفات ال�صلبية التي تتحرك يف ن�صق لت�صقط احل�صارة   -1
بالتاأثري على بعديها الأ�صا�صيني: القدرة وال�صتقامة.

تف�صري الألو�صي، ج5/�س14.   -2
اإىل  الهجرة  قبل  الزكاة كان  فر�س  اأن  البيان  باب ذكر  ابن خزمية، رقم 2260، ج4/ �س9،  �صحيح   -3
اأر�س احلب�صة اإذ النبي  مقيم مبكة قبل هجرته اإىل املدينة، وم�صند اأحمد رقم: 1649، وتف�صري ابن كثري 

.290/6
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َباِئِث«)1)، اأن الذي فر منه القوم هو)ا�ضتحالل البائث(، و�صرنى من بعد  ِمْن اْلَ
اإذ هو لفظ  كيف يكون اخلبث بو�صفه ن�صقا �صبب)ال�صر) والنحدار احل�صاري، 
جامع لن�صق كل ال�صلبيات، التي من �صاأنها اأن تقعد بالأمة دون الإقالع احل�صاري 

الذي �صنلم�س اأ�صبابه يف احلال املوالية.
ثانيها: حالة التمتع بالري املطلق ب�ضبب الدين)2): وهو ما ترتجمه الفقرة 
(، والإ�صارة هنا حلال  رْيِ ُ ِبَهَذا اْلَ التالية من حديث حذيفة، اإذ قال: )2ـ َفَجاَءَنا اللهَّ
املرتتب  العظيم  الأثر  هو  هنا  اإذ )اخلري)  مطلقا،  اخلري  يكون  النبوة، حني  مرحلة 
بديع،  ثقايف  ن�صق  عنا�صرها يف  تتحرك  �صاملة  كلية  الإ�صالم، من حيث هو  عن 
الن�صق الذي هو العلم القائم على الوحي كله كتابا و�صنة، وما حققه من تغري على 
م�صتوى  تغري على  و  الب�صري من جذوره،  العقل  بنقد  والعقل،  النف�س  م�صتوى 
ال�صلوك واحلياة الجتماعية واملدنية، من عدل واأمن وا�صتقامة، ب�صبب ن�صر العلم 
مبعناه املطلق ليغري الأن�صاق الثقافية البائدة، عرب عنه جعفر بن اأبي طالب اأمام ملك 
وال�صدق،  بالتوحيد،  بدءا  احل�صاري؛  الإقالع  مقومات  عن  يك�صف  مبا  احلب�صة 
والدماء، وجتنب  املحارم  والكف عن  اجلوار،  الرحم، وح�صن  والأمانة، و�صلة 
ذلك  فكل  الأعرا�س)3)،  عن  الأل�صنة  وكف  والعدل،  الزور،  وقول  الفواح�س، 
نف�صها  بها  اإل و�صمت  اأمة  بها  �صفات جوهرية يف الإقالع احل�صاري، ما مت�صكت 

للخري العام الذي ينه�س بها ليمنحها الوجود كاأمة)4).
ليخرجهم  قومه،  بها   الر�صول اأمر  التي  الأخالقية  املقومات  هذه  اإن 
الإقالع  مقومات  هي  اإمنا  واخلري،  الإ�صالم  اإىل  ويدخلهم  وال�صر،  اجلاهلية  من 

م�صند اأحمد، ورقم: 1649، ج4/�س173.   -1
نتذكر هنا اأن اخلري مفهوم كلي يعرب عن ن�صق ال�صفات الإيجابية التي تتحرك لتبني احل�صارة بالتاأثري على   -2

بعديها. 
تف�صري ابن كثري، ج6/�س290.   -3
تف�صري ابن كثري، ج6/�س290.   -4
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احل�صاري، التي من اأجلها قال ملك احلب�صة حني �صمع تلك الأو�صاف: »ولول ما 
اأنا فيه من امللك لأتيته حتى اأحمل نعليه«)1).

اإقامة  يف  الدين  فعالية  وال�صنة  الكتاب  �صوء  يف  خلدون  ابن  ك�صف  وقد 
الدولة مبيناً »اأَنَّ الدولة العامة ال�صتيالء العظيمة امللك..اأ�صلها الدين اإما من نبوة 
اأو دعوة حق، وذلك لأن امللك اإمنا يح�صل بالتغلب، والتغلب اإمنا يكون بالع�صبية 
واتفاق الأهواء على املطالبة، وجمع القلوب وتاأليفها اإمنا يكون مبعونة من اهلل يف 

چ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    اإقامة دينه. قال تعاىل: 
اإذا تداعت اإىل  اأن القلوب  ه  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄچ ]الأنفال/63[، و�صرُّ
اأهواء الباطل وامليل اإىل الدنيا ح�صل التناف�س وف�صا اخلالف، واإذا ان�صرفت اإىل 
التناف�س  اهلل احتدت وجهتها فذهب  واأقبلت على  والباطل  الدنيا  احلق ورف�صت 
فعظمت  لذلك،  الكلمة  نطاق  وات�صع  والتعا�صد،  التعاون  وح�صن  اخلالف  وقل 

الدولة”«)2).
فالدين بطبيعته الن�صقيةـ  التي حتكم كل العنا�صر لتجعلها يف ن�صق منتظم احلركة 
والأثرـ طريق اإىل احلياة ال�صعيدة ب�صبب ما يحققه من عوامل الرقي والزدهار ل 
تتخلف، ولكن ا�صتمرار ذلك م�صروط بالتحكم يف املوازنة بني املتطلبات الروحية 
التي حتقق ال�صتقرار، ومن ثم الغنى، وبني املتطلبات املادية وما قد ت�صوق اإليه من 
�صوء الت�صرف يف الناجت من ذلك بالتوجه اإىل اإ�صباع الغرائز والتناف�س يف املادة 
َا اأَْخ�َصى َعَلْيُكْم ِمْن بَْعِدي َما  والتهالك عليها، ولذلك كان الر�صول  يقول: »اإِمنَّ
انفالتا من  يعدُّ ذلك  ْنيَا«)3).اإذ  الدُّ َزْهَرَة  َذَكَر  ثُمَّ  اْلأَْر�ِس  بََرَكاِت  ِمْن  َعَلْيُكْم  يُْفَتُح 

الن�صق الذي يحكمها، وين�صق بني مداراتها وحركاتها.
�صنن البيهقي الكربى، 6822، و�صنن اأبي داود، باب يف ال�صالة على امل�صلم، رقم: 3207، قال الألبان:   -1

�صعيف.
مقدمة ابن خلدون، ج1/�س78.   -2

�صحيح البخاري، احلديث رقم: 2630، باب ف�صل النفقة يف �صبيل اهلل.  -3
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ول �صك اأن التوازن بني الروحي واملادي هو ميزة عهد الر�صول  كما يفهم 
مما جاء يف حديث اآخر يبني فعالية الدين يف اإقامة العن�صر الب�صري الذي هو حمور 
احل�صارة يف البدء والنهاية فقال : »َخرْيُ النَّا�ِس َقْرن)1)*، ُثمَّ الَِّذيَن يَُلونَُهْم، ثُمَّ 
الَِّذيَن يَُلونَُهْم، ثُمَّ يَِجيُء َقْوٌم تَ�ْصِبُق �َصَهاَدُة اأََحِدِهْم مَيِيَنُه َومَيِيُنُه �َصَهاَدتَه«)2)، »فجعل 

اخلرية، وهي العدالة خمت�صة بالقرن الأول«)3).

اأي حالة النقالب  ثالثها: حالة الردة والوف من عودة ال�ضر بعد الري: 
َبْعَد  َفَهْل  اإذ قال:)3ـ  الجتماعي على الوجه وح�صول النحدار بعد الزدهار، 
؟ َقاَل َنَعْم(، ويف رواية �صنن اأبي داود زيادة: »ُقْلُت َفَما اْلِع�ْضَمُة  رْيِ ِمْن �َضرٍّ َهَذا اْلَ
ْيُف«)4). فهذا ا�صت�صراف يف حالته الثالثة، يطرح فيها ال�صوؤال  ِمْن َذِلَك َقاَل: ال�ضهَّ
توقع تقلب الأمور وعودة النا�س اإىل ال�صر بعد اأن ذاقوا حالوة اخلري، على الرغم 
من مرارة ال�صر، وذلك لأن الطبيعة الب�صرية يف الغالب كثرية الن�صيان، واأكرث ما 
ين�صيها انغما�صها يف )الرتف) مما يبني اأن النا�س �صيفقدون الوعي بقيمة) ن�ضق الري( 

مرة اأخرى نتيجة اإهمالهم لأ�صباب الذكر فينخرطون يف )ن�ضق ال�ضر( فيهلكون.

واأن�صح  اأقوى    الر�صول  مرحلة  كان اخلري يف حال  يت�صح كيف  ثم  ومن 
واأو�صح واأبني منه يف الأحوال الالحقة، لدرجة اأن الردة بعده ميكن ا�صتئ�صالها 

بالقوة، لأن املرتد لي�س له من م�صكل يف العقل، اإذ قد بلغته الدعوة متاما، چې ې  
ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ 

ر َواِحد، َوِمْنُهْم َمْن َحّده مِبِئَِة �َصَنة َوِقيَل ِب�َصْبِعنَي، َوِقيَل ِبَغرْيِ  َبَقة ِمْن النَّا�س امْلُْجَتَمِعنَي يِف َع�صْ اْلَقْرن الطَّ  -1
ة َهَلَكْت َحتَّى مَلْ يَْبَق ِمْنَها اأََحد، فتح الباري لبن حجر، ج10/�س365.  َذِلَك. وقيل: َّ اْلَقْرن ُكّل اأُمَّ

�صحيح البخاري، باب ل ي�صهد �صهادة الزور، ورقمه: 2458، و3651.  -2
قال ابن خلدون: يف املقدمة، 113/1:«هذا هو الذي ينبغي اأن حتمل عليه اأفعال ال�صلف من ال�صحابة   -3
  والنبي  بالعدالة،  يخت�س  الذي  فمن  للقدح  عر�صة  جعلناهم  واإذا  الأمة،  خيار  فهم  والتابعني، 
يقول:"خري النا�س قرن، ثم الذين يلونهم مرتني اأو ثالثاً ثم يف�صو الكذب"، فجعل اخلرية، وهي العدالة 

خمت�صة بالقرن الأول والذي يليه".
�صنن اأبي داود، باب ذكر الفنت ودلئلها، ورقمه:4246، ج4/�س153.   -4
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)التوبة: 6) لكنه ف�صل اأن يركب راأ�صه جتاهال وعنادا ل جهال، ويدل على ذلك 
احلديث: »خري النا�س قرن«. 

اأكرث  م�صكال  تطرح  الرابعة  الفقرة  العلمي:  والف�ضاد  الدخن  حالة  رابعا: 
؟ َقاَل: َنَعْم  رِّ ِمْن َخرْيٍ تعقيدا هو )حال الدخن) قال: )4 ـ ُقْلُت َوَهْل َبْعَد َذِلَك ال�ضهَّ
َوِفيِه َدَخٌن، ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ َقالَ: َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر(، 
َخن ف�صاد يف القلب من باقي عداوة.)1)  هذه مرحلة خري، لكن فيها دخن!! والدَّ
والدخن يف الأ�صل الف�صاد والختالف ت�صبيها بُدخان احلطب الرطب ملا بينهم من 
الح الظاهر، ولعل �صرح العلماء لبيان الر�صول للدخن  الف�صاد الباطن حتت ال�صَّ
ِبَغرْيِ  يَْهُدوَن  »َقْوٌم  َقاَل:  الدخن؟  َوَما  �صئل:  اإذ  تعريفا ا�صطالحيا،  اأن يكون  ميكن 
َغل، َوِقيَل: َف�َصاد  ْقد، َوِقيَل: الدَّ َهْدِيي تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر«، قال ابن حجر: »ُهَو احْلِ
ّر َل  ري اإِىَل اأَنَّ اخْلَرْي الَِّذي يَِجيء بَْعَد ال�صَّ يِف اْلَقْلب، َوَمْعَنى الثَّاَلثَة ُمَتَقاِرب. يُ�صِ

ا بَْل ِفيِه َكَدر«)2). ا َخاِل�صً يَُكون َخرْيً
الثقايف،  الف�ضاد  على  للدللة  هنا  ا�ضتعمل  لفظ  الدخن  اأن  ون�ضتنتج 
الدينية  املعرفة  ب�ضبب اللط بني  للمجتمع،  الع�ضوية  البنية  ي�ضيب  الذي 
متغرية غري  ثقافية  فهي حال  والهوى،  الظن  القائمة على  واملعرفة  ال�ضحيحة 
�صافية ول نا�صعة، فيها خبث وكدر و�صالح م�صوب بف�صاد، مما يبني اأن العقل يف 
مثل هذه احلال بحاجة اإىل نقد وتقومي، كي يرجع اإىل �صوابه، لأنه حني ي�صاب 
العقل يف مرحلة من مراحل التاريخ بالغرور فيتجاوز حدود اإمكانياته، اأو بالك�صل 
فر�صا  وتقوميه  نقده  وي�صبح  احل�صارة،  حركة  تتعطل  بدوره،  القيام  عن  فيعجز 
عينيا. لذلك ف�ضرها  حني �ضئل: َوَما َدَخُنُه؟ َقاَل: »َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي«، 

اأي يهدون بثقافة فيها كدر. 
جمهرة اللغة، ج1/�س303 ثم �س371.  -1

فتح الباري لبن حجر، ج20/�س89.   -2
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والآن، ما �صبب ذلك الدخن؟ ميكن اأن يفهم من ذلك اأن املرحلة تفتقر اإىل 
)الإخال�س)، هل يكون الوعي املهيمن يف هذه احلالة اإذن وعيا مزيفا؟ »لعله هو 
الذي يفهم من احلديث الذي رواه اأبو يعلى« عن اأبي هريرة، قال: قال ر�صول اهلل 
: »تعمل هذه الأمة برهة بكتاب اهلل، ثم تعمل برهة ب�صنة ر�صول اهلل، ثم تعمل 
يتعني  ينت�صر مثل هذا  فقد �صلوا واأ�صلوا«)1)، وحني  بالراأي  فاإذا عملوا  بالراأي، 
املركزي  املفهوم  هو  حيث»العقل  املعا�صر  الغربي  العامل  يف  احلال  كما  انتقاده 
للح�صارة الغربية، واأي نقد لهذه احل�صارة ل بد اأن يبداأ من نقد العقل«)2)، ذلك 
لأنه »ما دام العقل املعا�صر يجنح نحو الت�صلط وال�صيطرة، حتى اأ�صبح هم الإن�صان 
الإن�صانية  احل�صارة  فاإن  وال�صيا�صية،  الجتماعية  الظروف  ظل  يف  الهيمنة،  هو 

يقودها العقل نحو التدمري الذاتي«)3)
وما اأجمل تعبري الفقهاء »اإن املكلف ل يقِدم على فعل حتى يعلم حكم اهلل 

فيه«)4)، لدللته على قيمة املرجعية الدينية يف حتديد جمال حركة العقل. 
اإنها حالة  اأ�صد خطرا،  املالحدة: وهي  خام�ضا: حالة دعاة جهنم وهيمنة 
ِمْن  رْيِ  اْلَ َذِلَك  َبْعَد  َفَهْل  ُقْلُت  )5ـ  تبني ذلك هي:  التي  الت�صليل: والفقرة  دعاة 
َم َمْن اأََجاَبُهْم اإَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها ُقْلُت َيا َر�ُضوَل  ؟ َقاَل َنَعْم ُدَعاٌة اإَِل اأَْبَواِب َجَهنهَّ �َضرٍّ
ِباأَْل�ِضَنِتَنا( ويف رواية �صنن  ُموَن  َوَيَتَكلهَّ ِجْلَدِتَنا  ِمْن  ُهْم  َفَقالَ:  َلَنا،  ْفُهْم  ِ �ضِ اللهَّ
اُء َعَلْيَها ُدَعاٌة َعَلى اأَْبَواِب النَّاِر َفاإِْن مَتُْت يَا ُحَذْيَفُة  مَّ اأبي داود بزيادة »ِفْتَنٌة َعْميَاُء �صَ

ِبَع اأََحًدا ِمْنُهْم«)5).  َواأَْنَت َعا�سٌّ َعَلى ِجْذٍل َخرْيٌ لََك ِمْن اأَْن تَتَّ
م�صند اأبي يعلى املو�صلي ورقم احلديث 5723، قال يف جممع الزوائد: رواه اأبو يعلى وفيه عثمان بن    -1
وقال  �صعيف،  اإ�صناده  الإميان:  باب  املهرة:  اإحتاف  يف  وقال  �صعفه،  على  متفق  الزهري  الرحمن  عبد 

الألبان يف ال�صل�صلة: �صعيف.
الأ�ص�س الفل�صفية لنظرية اأدورنو اجلمالية د. رم�صان ب�صطاوي�صي، �س7.   -2
الأ�ص�س الفل�صفية لنظرية اأدورنو اجلمالية د. رم�صان ب�صطاوي�صي، �س1.   -3

التحرير والتنوير، ج13/�س499.   -4
�صنن اأبي داود، باب ذكر الفنت ودلئلها، رقم: 4248، ج4/�س155.   -5
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كان  هنا  الأحوال  ترتيب  لأن  اأخطر،  الفقرة  هذه  عنه  تعرب  التي  احلال  اإن 
ت�صاعديا، ويتوقف فهم الفقرة على دللة مفاهيم ثالثة: الدعاة، واأبواب جهنم، 
باأمر،  للعمل  اأو  اأمر  حل�صور  النا�س  يدعو  من  كل  هو  الداعي  والأل�صنة.واأ�صل 
)وُدَعاٌة اإِىَل اأَْبَواِب َجَهنََّم) هم اأولئك الذين يك�صبون ل�صبب ما ال�صلطة الكالمية، 
اإما لقدرة يف اجلدل واإما جلاه، فيغرت النا�س بذلك في�صتجيبون لهم، ملا ي�صوقهم 
اهلل  بني  الذين  الرذيلة  �صعراء  كحال  هوؤلء  وحال  جهنم،  اإىل  املوؤدي  ال�صر  اإىل 
اإِلَْيَها  اأََجابَُهْم  )َمْن  تف�صريه  على  معقبا  قال  ولذلك  الغاوون)  )يتبعهم  ممن  اأنهم 
التي  اللغات  تطلق على  القدمي  باجلمع كانت منذ  ِفيَها)، ولفظ )الأل�صنة)  َقَذُفوُه 
يف  جاء  وقد  لالأمة.  املميزة  العنا�صر  من  عن�صر  فهي  القوميات،  من  قومية  متيز 
اأي   ،]4 ]اإبراهيم:  چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ  التنزيل: 
اأن الل�صان و�صيلة توا�صل بني املتكلم امل�صلح املر�صل، وبني املجتمع امل�صتقبل الذي 
يرجى �صالحه، وعليه فالل�صان مهم جدا يف البناء احل�صاري لالأمة، فاإذا ا�صتخدم 
ممن يتقن ا�صتخدامه فقد متكن من بلوغ اأهدافه، اإن اإيجابا واإن �صلبا، لذلك ورد 
يف حديث معاذ قوله بعد ذكر الإ�صالم واجلهاد وال�صالة: »اأََل اأُْخرِبَُك مِباََلِك َذِلَك 

ِ َفاأََخَذ ِبِل�َصاِنِه َقاَل ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا«)1). ِه ُقْلُت بََلى يَا نَِبيَّ اهللَّ ُكلِّ
هذه الفقرة تتكون من �صوؤالني، كالفقرة ال�صابقة؛ لذلك متيزت ببيان احلالة 
يف الإجابة الأوىل وهي )ال�صر)، وبيان �صفات عواملها يف الإجابة الثانية، وهي 
)النرباء للدعوة لأبواب جهنم)، و�صيغة اجلمع )اأبواب) لها دللة قوية، ويبدو 
اأن اأهل هذه احلالة اأ�صد خطرا على امل�صلمني فهي )دعوة عمياء �صماء)؛ »واملراد 
بكونها عمياء �صماء اأن تكون بحيث ل يرى منها خمرجا، ول يوجد دونها م�صتغاثا، 
اأو اأن يقع النا�س فيها على غرة من غري ب�صرية فيعمون فيها وي�صمون عن تاأمل قول 
احلق وا�صتماع الن�صح،... وميكن اأن يكون و�صف الفتنة بهما كناية عن ظلمتها، 

�صنن الرتمذي، وقال: حديث ح�صن �صحيح.  -1
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وعدم ظهور احلق فيها، وعن �صدة اأمرها، و�صالبة اأهلها، وعدم التفات بع�صهم 
اإىل بع�س يف امل�صاهدة واملكاملة«)1).

اجلهلة،  راأ�صهم  وعلى  ومكان،  زمان  كل  يف  احلق  اأعداء  اأنهم  �صك  ول 
وامللحدون والعلمانيون، و�صي�صتمر احلال كذلك بو�صفه �صنة اإىل اأن تقوم ال�صاعة، 
بدل  »الإن�صان  اإذ  املعا�صرة،  احلياة  اإىل  الناقد  بعني  ننظر  اأن  نريد  كنا  اإذا  ل�صيما 
من ال�صيطرة على الطبيعة، ا�صتخدم العقل والطبيعة يف ال�صيطرة على الإن�صان، 
وهكذا اأ�صبحت كل املكت�صبات التكنولوجية، وكل التقدم الوا�صح الذي اأمكن 
اإحرازه عاجزا عن خلق التوازن املعقول بني الفرد والكلية الجتماعية، وظهر لنا 

بوؤ�س الغالبية وتفتت وتناثر اجلوهر الإن�صان«)2).
اإذن هنا اأمام امل�صكل املعقد فعال، ي�صبح ال�صوؤال عن ال�صفات �صروريا، لذلك 
ُموَن  َوَيَتَكلهَّ ِجْلَدِتَنا  ِمْن  »ُهْم  فقال:  لنا  ي�صفهم  اأن   الر�صول من  طلب حذيفة 
ت�صتخدم يف �صياق  التي  الل�صانية  الدائرة  لي�صوا من خارج  اإذن هم  ِباأَْل�ِضَنِتَنا«، 
مثلنا معنا ويف  الظاهر  اأنهم يف  »اأراد  العيني  اللغوي يف املجتمع،قال  التوا�صل 

الباطن خمالفون لنا يف اأمورهم«)3).
�ضاد�ضا: حالة لزوم اجلماعة ال�ضاحلة وال�ضتعداد والتحفز ملحاولة التغيري: 
َذِلَك؟  ْدَرَكِني  اأَ اإِْن  َتاأُْمُرِن  َفَما  »ُقْلُت:  التالية:  الفقرة)6ـ)  عنها  تك�صف  التي  وهي 
َقاَل َتْلَزُم َجَماَعَة امْلُ�ْضِلِمنَي َواإَِماَمُهْم«، واأ�صل )اللتزام) هو املالزمة، ويق�صد هنا 
مالزمة جماعة مميزة بخ�صائ�س اإ�صالمية يف و�صط ثقايف واجتماعي خمتلف، ميثل 
ال�صواد الأعظم من النا�س. وذلك للحفاظ على اخل�صو�صيات الإ�صالمية؛ لأن العادة 
من �صاأنها اأن توؤثر يف الإن�صان، فتتكون له �صبغة متمكنة فيه، ي�صعب اأن يعدل عنها. 

ابن اجلوزي،ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني، ج1/�س253.  -1
الأ�ص�س الفل�صفية لنظرية اأدورنو اجلمالية د. رم�صان ب�صطاوي�صي، �س8.  -2

عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري، ج24/�س166.   -3
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وهذه هي حالة البحث عن �صبل ال�صتعداد والتحفز لإيجاد خمرج النجاة 
ا�صتفحل،  قد  املر�س  لأن  التغيري؛  مبحاولة  املتميزة  احلالة  اأنها  واأعتقد  اجلماعية، 
وال�صواد الأعظم من املجتمع قد غا�س يف املنكرات، ولأن اخللل مل يعد �صفة يف 
ال�صلوك وح�صب، بل �صار ملتب�صا باأن�صاق الثقافة واملعتقدات، ب�صبب دخول العقل 
الأمة،  اأ�صاب  الذي  بالك�صل  واإما  اإمكانياته،  بتجاوز حدود  اإما  التيه؛  اجلماعي يف 
ويو�صك اأن يتحول اإىل اأن�صاق ثقافة مهيمنة على املجتمع، ومنها اإىل تكوين �ضبغة 
املجتمع املنحرف، وعندئذ مل يعد لالإن�صان من حيث هو فرد يف املجتمع قدرة على 
املقاومة، فكان لبد اأن يبحث عن »جماعة امل�صلمني واإمامهم« ليمار�س من خاللها 
التغيري، قال ابن بطال: »وقال اآخرون: اجلماعة التي اأمر النبي  بلزومها هي جماعة 
اأئمة العلماء، وذلك اأن اهلل جعلهم حجًة على خلقه، واإليهم تفزع العامة يف دينها، 

وهي تبع لها، وهم املعنيون بقوله  : »اإن اهلل لن يجمع اأمتي على �صاللة«)1). 
طريق  عن  يكون  اأن  ميكن  الذي  املخرج  عن  تك�صف  احلالة  هذه  اأن  ومعناه 
لأنها  ال�صالح،  اإىل  فالأمر  الأقلية،  تكون  الأغلبية، وقد  تكون  قد  جماعة �صاحلة، 
ميكن ال�صتئنا�س بها وباإمامها، ملا فيها من علم يورث الع�صمة، ولو كانوا اأقلية، دفعا 
للفتنة، ما دام ال�صواد الأعظم قد ا�صتفحل فيه الف�صاد وال�صالل، وفقدت بنية املجتمع 

واحل�صارة مقوماتها يف اأن�صاق بعديها الأ�صا�صيني وهما: القدرة وال�صتقامة.
هي  هذه  للحل:  انتظارا  الطبيعة  اإل  والهروب  العتزال  حالة  �ضابعا: 
َيُكْن  ْن َلْ  الفقرة الأخرية )7) وتعرب اإذن عن اآخر حالة واأدقها، فيقول:»ُقْلُت: َفاإِ
َها َوَلْو اأَْن َتَع�صهَّ ِباأَ�ْضِل �َضَجَرٍة  َلُهْم َجَماَعٌة َوَل اإَِماٌم؟ َقاَل: َفاْعَتِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق ُكلهَّ

ى ُيْدِرَكَك امْلَْوُت َواأَْنَت َعَلى َذِلَك«)2).  َحتهَّ

�صرح �صحيح البخاري، ابن بطال، ج19/�س40.   -1
بغري  ي�صتنون  بزيادة  ج7/�س411،  للبيهقي،  النبوة  ودلئل  النبوة  عالمات  باب  البخاري  �صحيح    -2

�صنتي، وم�صلم باب وجوب مالزمة جماعة امل�صلمني عند ظهور الفنت.
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ويرتاءى لنا هنا ا�صت�صراف مل�صتقبل ما بعد الف�صل يف حت�صيل اجلماعة، وقد 
العلماء  وغياب  ال�صاحلة،  اجلماعة  من  خلوها  ب�صبب  ظالما  احلال  ازدياد  يتوقع 
اأول دللة لفظ العتزال،  اأن نفهم  والوعاظ والأئمة ال�صاحلني، وعلى هذا لبد 

ولفظ )املوت) لنفهم مق�صود احلالة الأخرية وموا�صفاتها.
معناه  اْلِفَرَق)  ِتْلَك  )َفاْعَتِزْل  وقوله:  املخالطة،  العتزال هو جتنب  اأ�صل  اإن 
ال�صواد الأعظم  ِل �َصَجَرٍة، يعني جتنب خمالطة  ِباأَ�صْ جتنب خمالطتها. والعتزال 
والدينية،  اخللقية  مقوماتهم  فانك�صرت  ثقافتهم  اأن�صاق  اختلت  الذين  النا�س  من 
وتعذر اإ�صالحهم، ف�صارت خمالطتهم موؤذية يف الدين واخللق. وميكن اأن نقف 
على هذا املثال من العتزال يف تاريخ امل�صلمني زمن عثمان ر�صي اهلل عنه، قال ابن 
العربي: »وقع بني اأبي ذر ومعاوية كالم بال�صام، فخرج اإىل املدينة، فاجتمع اإليه 
النا�س، فجعل ي�صلك تلك الطرق، فقال له عثمان:« لو اعتزلَت »معناه: اإنك على 
مذهب ل ي�صلح ملخالطة النا�س، فاإن للخلطة �صروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على 

طريقة اأبي ذّر فحاله يقت�صي اأن ينفرد بنف�صه«)1). 
فاملوت هنا ا�صتخدم مبعنييه؛ احلقيقي وهو مفارقة الروح للج�صد واملجازي 
الذي يق�صد به املوت احل�صاري والجتماعي، وهو موت القيم واملبادئ والكرامة، 
والعالقة بينهما هو كون املجتمع الذي يفقد مقومات كرامته من حيث هو اإن�صان 
يعد كامليت الذي فقد احلياة، ومن ثم ي�صبح البحث عن احل�صارة هو بحث عن 
الظاهرة  على  واملجازي  احلقيقي  مبعنييها  للحياة  الت�صور  هذا  وينطبق  احلياة)2)، 
احل�صارية، وعليه فاإن املوت الجتماعي واحل�صاري يعني اأن يفقد املجتمع مقوماته 
التي بها يكون له وجود يف الو�صط الب�صري، وميكن ح�صر املقومات احل�صارية يف 
اأن�صاق بعديها: القدرة وال�صتقامة، ويكون حلول اخللل يف اأحدهما بداية للتاأثري 

 .86/1 ، العوا�صم من القوا�صم، لأبي بكر بن العربي، يف حتقيق مواقف ال�صحابة بعد وفاة النبي  -1
التحرير والتنوير، ج1/�س195.   -2
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ال�صلبي يف احل�صارة، فهو موؤذن مبر�س قد يف�صي باملجتمع اإىل املوت.
ومن هنا كان ال�صراع احل�صاري من اأجل الوجود كال�صراع الفردي من اأجل 
ِل  ِباأَ�صْ تََع�سَّ  اأَْن  »َولَْو  احلديث:  يف  املق�صود  هو  هذا  اأن  واأعتقد  الذات،  اإثبات 
�َصَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك امْلَْوُت َواأَْنَت َعَلى َذِلَك«)1)، لأن ال�صياق لي�س �صياق املوت 
احلقيقي، واإمنا هو �صياق ال�صراع احل�صاري، و�صياأتي بيان ذلك يف درا�صة اأ�صباب 

التحولت احل�صارية واأن�صاقها. 
واحلق اأن �صراح احلديث قد تعر�صوا بدقة مل�صكلني مرتتبني عن طبيعة املرحلتني 
الأخريتني، حالة العتزال التي تتطلب النجاة من الفتنة، وحالة ال�صتعداد والتحفز 
التي كانت قبلها تتطلب الندماج واملخالطة لإيقاف نزيف الفتنة، و�صاعد ال�صراح 
على ذلك وجود اأحاديث متعددة تتناول ثنائية العتزال والن�صجام يف املجتمع، 
ومن الطبيعي اأن يعتمدوا يف فهم الظاهرة على اأحاديث �صريفة منها ما يوؤكد فكرة 
والثقايف.  الجتماعي  الندماج  منها  اأخرى؛  حلول  يطرح  ما  ومنها  العتزال، 
يا ر�صول اهلل قال: »رجل  بلى  قالوا:  النا�س منزلة« ؟  اأخربكم بخري  »األ   : قال 
اآخذ بعنان فر�صه يف �صبيل اهلل، حتى يقتل اأو ميوت، األ اأخربكم بالذي يليه؟ رجل 
معتزل يف �صعب، يقيم ال�صالة، ويوؤتي الزكاة، وي�صهد اأن ل اإله اإل اهلل«)2)، فهذا 
التغيري،  العجز عن  بعد  الثانية  املرتبة  يوؤكد فكرة العتزال وي�صعها يف  احلديث 
 : قوله  وهو  املخالطة  مع  الأذى  على  ال�صرب  اإىل  يدعو  التايل  احلديث  ولكن 
َل  الَِّذي  امْلُوؤِْمِن  ِمْن  اأَْجًرا  اأَْعَظُم  اأََذاُهْم  َعَلى  رِبُ  َويَ�صْ النَّا�َس  يَُخاِلُط  الَِّذي  »امْلُوؤِْمُن 

رِبُ َعَلى اأََذاُهْم«)3).  يَُخاِلُط النَّا�َس َوَل يَ�صْ

�صبق تخريجه.  -1
امل�صتدرك على ال�صحيحني للحاكم، رقم،2340، وقال: هذا حديث �صحيح على �صرط ال�صيخني ومل   -2

يخرجاه، وانظر املوطاأ لالإمام مالك، والرتمذي لكنه قال: ح�صن غريب من هذا الوجه.
رجال  ثقات  رجاله  �صحيح  اإ�صناده  الأرنوؤوط:  وتعليق  الألبان،  �صححه   39/12 ماجه،  ابن  �صنن   -3

ال�صيخني.
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خال�ضة املبحث الأول: ميكن اأن ن�صتنتج يف نهاية حتليل حديث حذيفة الأ�صا�صي 
الأن�صاق  وفق  واحل�صارات  املدنيات  تغري  باأحوال  املتعلق  ال�صت�صراف  جمال  يف 

الثقافية املت�صببة فيها ما يلي:
اأبعاد  من  مهما  بعدا  ميثل  كان  احل�صاري  و  املدن  ال�صت�صراف  اأن  تبني  لقد   -1

احلديث ال�صريف.
وبينت  املتعددة  احل�صارية  التحولت  ا�صتوعبت  قد  ال�صريفة  الأحاديث   -2
اأ�صاليبها وك�صفت عن طرق مواجهتها، والت�صرف فيها لكي نتحكم يف بعديها 

الأ�صا�صيني وهما:
القدرة؛ وت�صمل)القدرة الطبيعية والقدرة ال�صناعية والقدرة الب�صرية  اأ- 

والقدرة العلمية).
الإن�صان،  ومع  الطبيعة  مع  التعامل  يف  وت�صمل)ال�صتقامة  ب- ال�صتقامة؛ 
وال�صتقامة  اخللقية  وال�صتقامة  الدينية  ال�صتقامة  الثالثة:  مب�صتوياتها 

العملية )اإتقان العمل). 
تبني اأن العتزال لي�س �صوى نهاية �صبع حالت اجتماعية ومدنية تتحكم فيها   -3
متتالية  تكون مراحل  اأن  بال�صرورة  لي�س  اأحوال  فعالة، وهي  اأن�صاق عوامل 
زمنيا، ميكن اأن يتعر�س لها املجتمع، وقد عر�صها احلديث على التوايل تبعا 

للعوامل املوؤثرة فيها:
حالة �صر اجلاهلية.  -1

حالة خري الإ�صالم.  -2
حالة �صر الردة.  -3
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حالة دخن اجلهلة واملتعاملني ورمبا العلمانيني.  -4
حالة دعاة جهنم وهيمنة امللحدين.  -5

حالة لزوم اجلماعة والأقلية اإن وجدت ا�صتعدادا ملحاولة التغيري.  -6
القائم،  احل�صاري  الأجل  لقرب  الطبيعة  اإىل  والهروب  العتزال  حالة   -7

انتظارا للحل يف الدورة احل�صارية اجلديدة. 
ذلك لأن »من بني اأن�صار اأمناط احلياة القابلة للنماء، فاإن العتزاليني وحدهم 
هم الذين ل يلقون لوما، لأنهم ل ي�صرتكون يف �صراعات احلياة الجتماعية«)1). 
عبارة  �صيما  ل  ال�صريف  النبوي  احلديث  خالل  من  لحظنا  فقد  ذلك  مع  ولكن 
َها))2)ما ي�صري اإىل اإمكان اتخاذ املعتزيل اأ�صلوب العتزال  )َفاْعَتِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق ُكلَّ
كخطوة ا�صرتاتيجية، لبناء الذات ريثما تاأكل الفتنة بع�صها ثم يعود لالإ�صالح قدر 

الطاقة الب�صرية.
مقيا�س التغري احل�صاري يف ميزان احلديث ال�صريف هو اخلري وال�صر، اإذ ال�صر   -4
واخلري هما ال�صفتان البارزتان يف التعبري عن تغري اأحوال املجتمعات، واجلهل 
والعلم هما العامالن الأ�صا�صيان يف توجيه موؤ�صر التغري، ومع ذلك فاإن كل 
بخ�صائ�س  تتميز  واحل�صاري  والجتماعي  املدن  التغري  اأحوال  من  حالة 
بالدين احلق،  اجلهل  النوع، وتعرب عن �صفاته. ومنها  واأن�صاق عوامل حتكم 

والدخن، والتبجح باإنكار قيم اخلري.
يقدم احلديث حلني للخروج من املاأزق املدن واحل�صاري حني يهيمن ال�صر،   -5

وهما على التوايل:
نظرية الثقافة، مي�صيل تومب�صون واآخران �س109.  -1

بغري  ي�صتنون  بزيادة  ج7/�س411  للبيهقي،  النبوة  ودلئل  النبوة  عالمات  باب  البخاري،  �صحيح   -2
�صنتي، وم�صلم باب وجوب مالزمة جماعة امل�صلمني عند ظهور الفنت.
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ال�صر،  اأن�صاق  ملقاومة  اإليها  والن�صمام  اخلرية  اجلماعة  عن  البحث  اأ- 
ومواجهة اأ�صبابه.

ب- العتزال ويكون اإما جتنبا للذوبان اأو اخل�صوع ملبداأ الإمعة، طبقا لقوله 
]املائدة:105[،  چ  ڃڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ    ڦ   چ  تعاىل: 
اأو انتظارا للحظة ظهور ب�صائر اخلري طبقا حلديث )من يجدد لالأمة اأمر 

دينها).
املبحث الثان: ا�ضت�ضراف اأ�ضباب )الهالك( و ال�ضقوط احل�ضاري والجتماعي 

كما ير�ضدها احلديث.
ال�صت  الأحوال  معامل  لنا  ير�صم  احلديث  اأن  اإىل  ال�صابق  املبحث  انتهينا يف 
التي تتداول احلركة التاريخية و تتعاورها)1)، ونود اأن نقف يف هذا املبحث على 
اأن�صاق اأ�صباب الهالك والنحدار، ل�صيما واأن ال�صتقراء التاريخي يفيد اأن الدول 
مبعنييه؛  الهالك  ورمبا  والنحدار،  الزدهار  �صور  عليها  تتعاقب  واحل�صارات 
ال�صقوط الذي ينتج عن خلل يف قدرة البنية الفوقية )النظام) وا�صتقامتها فقط، 
وال�صتئ�صال الذي ينتج عن ف�صاد يف قدرات البنية الكلية للمجتمع وا�صتقامتها، 
وحتى اإن كانت �صورة ذلك يف الدول واملجتمعات غري �صورتها يف احل�صارات 
يتجدد،  وقد  يتعرث،  اأن  لبد  منها  اأن كال  تفيد  العامة  التاريخية  فالقاعدة  والأمم، 

ۋ   چ  تعاىل:  بقوله  ذلك  عن  الكرمي  القراآن  عرب  وقد  الزوال،  اإىل  يوؤول  وقد 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  ]اآل عمران:140[، وقال ب�صاأن عاد وثمود: چ ىئ  ی  ی  

ی  ی  جئ   چ ]احلاقة:8[، ف�صنة التداول وال�صتئ�صال قائمة، ت�صهد عليه اأحداث 
اأو  احل�صاري  ال�صهم  توجه  اأ�صباب  فما  املعا�صرة)2)،  الدرا�صات  وتوؤكد  التاريخ 
)عور)  العرب  ل�صان  َدبُوًرا.  و  َقُبوًل  و  و�َصماًل  َجنوباً  تَداَولَْته  اأَي  الدار  َر�ْصَم  الرياُح  تعاَورت  مبعنى   -1

ج4/�س612.
احل�صارة درا�صة يف اأ�صول وعوامل قيامها وتطورها، ح�صني موؤن�س، �س42.  -2
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وما  والعمران  اخلري  حالة  بعد  وال�صلب  ال�صر  حالة  نحو  الدويل  اأو  الجتماعي 
القواعد التي تتحكم فيها؟ 

ابن  فردها  واحل�صاري  الجتماعي  ال�صقوط  اأ�صباب  حول  الآراء  تعددت 
خلدون اإىل الرتف)1)، حينا واإىل الع�صبية واملال اأخرى مبينا اأن »اخللل اإذا طرق 
الدولة طرقها يف هذين الأ�صا�صني«)2)، وح�صرها بع�س املعا�صرين يف »نظام احلكم 
الأخطاء  راأ�ص  هو  اجلهل  اأن  اإىل  هولباخ)  )البارون  وذهب  اأهله«)3).  واأخالق 
وال�ضرور)4)، وردها توينبي اإىل توقف فكرة التحدي وال�صتجابة، كما ردها علماء 
التقدم املادي الذي ي�صر  الثقايف) يف مقابل  الجتماع املعا�صرون اإىل )الركود 

بالإن�صان ويخرجه عن طبعه)5).
واحل�صارية،  الجتماعية  التحولت  م�صكل  حول  الآراء  من  جمموعة  تلك 
الدول  اإ�صقاط  لأن  اإ�صقاط،  كلية  متثل  ل  ولكنها  ظواهر  متثل  اأنها  مبدئيا  ونرى 
واحل�صارات ل يتم اإل وفق اأن�صاق فهل هي �صحيحة؟ لقد �صجلنا من خالل نتائج 
حتليل احلديث يف املبحث ال�صابق اأن تردي الأحوال والعودة اإىل ال�صر يرجع اإىل 
ن�صق ثقايف ذي ثالثة مظاهر: )اجلهل) و)الدخن) و)دعاة جهنم بل�صان عربي)، 

فكيف ذلك؟ وما الكلية اجلامعة لتلك الأن�صاق؟
احل�صاري  )الهالك  م�صكل  تعالج  التي  النبوية  الأحاديث  اأغوار  ن�صرب  حني 
  اإىل عامل رئي�س فعال هو )كرثة البث) لقوله  والجتماعي) �صنجدها ت�صري 
ِ  َنَعْم اإَِذا َكرُثَ اْلََبُث«)6)،  احِلُوَن؟ َفَقاَل َر�ُضوُل اللهَّ وقد �صئل: »اأََنْهِلُك َوِفيَنا ال�ضهَّ

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س73، قال:«امللك يخلقه الرتف ويذهبه«.  -1
مقدمة ابن خلدون، ج1/�س159.   -2

احل�صارة، م �س، �س48.  -3
احل�صارة وعواملها �س257.  -4

احل�صارة وعواملها �س310، 313.  -5
ِة، رقم: 3635، ج5/�س1442  ِة ِبَعَمِل اخْلَا�صَّ موطاأ مالك، بَاب َما َجاَء يِف َعَذاِب اْلَعامَّ  -6



836

اأن يكون كرثة البث هو الكلية التي جتتمع فيها تلك الأن�ضاق؟  فهل ميكن 
وما معنى الإهالك)1( بوا�ضطة البث؟

يت�ضخم  وكيف  )البث(؟  معنى  عن  نت�صاءل  اأن  لبد  ذلك  عن  لالإجابة 
بعديها  اأو احل�صارية يف  البنية الجتماعية  ي�صرب  ن�صقا  يكون  ما حتى  يف جمتمع 
وجود  �صواهد  وراءها  تاركة  زوالها،  فيتحقق  وال�صتقامة،  القدرة  الأ�صا�صيني؛ 
ال�صيا�صة،  مظاهر  يف  فعال  حم�صورا  اخلبث  ت�صخم  كان  فهل  فناء)2)؟  واأ�صباب 
والرتف، اأو توقف التحدي اأو انت�صار اجلهل اأو �صوء عالقة القوانني بالبيئة، اإىل 
يكفي مظهر  اأخرى روحية ومعنوية؟ وهل  اإىل عوامل  يعود  اأنه  اأم  ما ذكر؟  غري 
اأ�صباب  وما  حتدث؟  اأن  ميكن  التي  الهالك  اأنواع  ما  ثم  الهالك؟  لتحقق  واحد 
الأ�صباب  عن  لنت�صاءل  املبحث  هذا  يف  عنده  الوقوف  نود  ما  ذلك  اختالفها؟ 
املوؤذنة بالنحدار، جمتمعة يف )ن�صق اخلبث)، تلك التي ميكن ح�صرها من خالل 

ا�صتقراء احلديث ال�صريف، و�صنالحظ هنا مالحظتني:
اأولهما: اأن للخبث ـ وهو مفهوم كلي يعني ف�صاد اإن�صانية الإن�صان بالكلية يف 

القدرات وال�صتقامة ـ �صورتني:
اخلبث الروحي واأبرز مظاهره: الكفر، وال�صتهتار بالقيم، و�صيادة اجلهل  اأ- 
والتطفيف،  وال�صتبداد،  الظلم،  مظاهره:  اأبرز  ومن  املادي،  ب- واخلبث 

والرتف، وال�صراع الداخلي، واإ�صناد الأمر لغري اأهله، واملوؤامرة.
وثانيتهما: اأن الهالك، وهو مفهوم كلي كذلك يعني ف�صاد البيئة الجتماعية 

ج1/ الع�صكري  هالل  اأبو  اللغوية،  الفروق  البنية.  ينق�س  يكون  قد  لأنه  الإعدام  من  اأعم  الإهالك   -1
�س84. 

فل�صفية،  فكرية  اليونانية  ف�صواهد  واملعنوي،  املادي  بني  قوتها  حيث  من  تختلف  احل�صارات  �صواهد    -2
و�صواهد احل�صارة الإ�صالمية علمية ت�صريعية، و�صواهد الفرعونية والأمازيغية، وثمود مادية تظهر اإما يف 

اأبنية الأ�صرحة، واإما يف الر�صوم. 



837

الفوقية  البنية  لتم�س  باجلزئية  اأو  كله  للمجتمع  الع�صوية  الوحدة  لتم�س  بالكلية 
وحدها؛ ثم هناك نوعان من الهالك؛ هالك ا�صتئ�صايل وهالك �صقوطي. و�صنعالج 
خالل  من  وال�صتئ�صال،  ال�صقوط  ب�صورتيه:  الهالك  م�صكالت  ذلك  �صوء  يف 
املطالب التالية لنربهن على اأن النظريات ال�صابقة كلها كانت تنظر من زاوية �صيقة 
الذي  اخلبث)  )ن�صق  مظاهر  من  واحدا  مظهرا  متثل  التي  احل�صارية  للم�صكالت 
وذلك  للخبث،  امل�صكلة  املظاهر  جمموع  بني  القائم  الن�صق  على  تاأثريه  يتوقف 
ال�صابق  ال�صريف  ن�صتنتجه من احلديث  النظريات وما  تلك  احلاد بني  �صر اخلالف 
هذا  هو  فما  ال�صر،  على  يدنا  فعال  و�صع  قد  احلديث  يكون  وبذلك  والالحق، 

ال�صر؟ وما مظاهره؟ وما اآثاره؟
املطلب الأول: فعالية البث يف اإهالك البنيات احل�ضارية والجتماعية: 

ولكي  ال�صر،  مظاهر  من  ن�صقا  كونه  يعني  اخلبث  كرثة  اإن  قلنا  لقد  توطئة: 
نعالج هذا ال�صبب ومظاهره واآثاره اخلطرية يتعني اأن نق�صمه اإىل فرعني: نخ�ص�س 
الأول لطبيعة )اخلبث) بو�صفه ن�صقا مر�صيا اجتماعيا خطريا، وجنعل الثان لتحليل 
باملنكر  املجاهرة  اأن  اأنف�صهم لحظوا  القدماء  لأن  اخلبث،  ن�صق  الناجم عن  الأثر 
النا�س على ال�صر، ومن ثم ت�صخم )اخلبث) لي�صري  ـ ل تعني �صوى تواطوؤ  ـ مثال 
ن�صقا، فقالوا: »اإنَّ ِلْلُمَجاَهَرِة ِبامْلُْنَكِر ِمْن اْلُعُقوبَِة َمِزيََّة َما لَْي�َس ِلاِل�ْصِتَتاِر ِبهِ، َوَذِلَك 
وَن ِمْن بنَْيِ َعاِمٍل ِلْلُمْنَكِر َوتَاِرٍك ِللنَّْهِي َعْنُه َوالتَّْغِيرِي َعَلى َفاِعِلِه اإِلَّ  ُهْم َعا�صُ اأَنَُّهْم ُكلَّ
ابَُهْم  ابَُه َما اأَ�صَ َعًفا َل يَْقِدُر َعَلى �َصْيٍء َفيُْنِكُرُه ِبَقْلِبِه َفاإِْن اأَ�صَ اأَْن يَُكوَن امْلُْنِكُر لَُه ُم�ْصَت�صْ

َر َعَلى ِنيَِّتِه«)1).  اَرٌة َوُح�صِ كَانَ لَهُ بَِذِلَك َكفَّ
ال�صياق  هذا  يف  الأ�صا�صي،  الن�س  على  املر�س  هذا  درا�صة  يف  و�صنعتمد 
 ِ وقد ورد يف موطاأ مالك »اأَنَُّه بََلَغُه اأَنَّ اأُمَّ �َصَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ  َقالَْت يَا َر�ُصوَل اهللَّ

املنتقى، �صرح املوطاأ، ج4/�س460.  -1
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اإَِذا َكرُثَ اخْلََبُث«)1)وعلل القراآن  وَن َفَقاَل َر�ُضوُل الِل  نََعْم  احِلُ اأََنْهِلُك َوِفيَنا ال�ضهَّ
الكرمي اإهالك اآل فرعون بالكفر باآيات اهلل وكرثة اخلبث الذي عرب عنه بجمع لفظ 

) الذنب) الذي كان داأبهم، فقال تعاىل: چ ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ         
َعْن  چ ]الأنفال: 52[، وروي  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 
 ،ُ ِ - - َدَخَل َعَلْيَها يَْوًما َفِزًعا يَُقوُل: »َل اإِلََه اإِلَّ اهللَّ َزْيَنَب اْبَنِة َجْح�ٍس اأَنَّ َر�ُصوَل اهللَّ
َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن �َصرٍّ َقِد اْقرَتََب، ُفِتَح اْليَْوَم ِمْن َرْدِم يَاأُْجوَج َوَماأُْجوَج ِمْثُل َهِذِه«. 
 : ِ َبَعْيِه الإِْبَهاِم َوالتي تَِليَها. َقالَْت َزْيَنُب اْبَنُة َجْح�ٍس: َفُقْلُت يَا َر�ُصوَل اهللَّ َق ِباإِ�صْ َوَحلَّ

ْبُث«)2). احِلُوَن؟ َقاَل: »نََعْم اإَِذا َكرُثَ اخْلُ اأََفَنْهِلُك َوِفيَنا ال�صَّ
باْلف�ْصق  َبُث  اخْلَ ف�صر  بالهالك:  وعالقته  البث  معنى  الأول:  الفرع 
من  ن�صقا  بو�صفه  اخلبث  نفهم  اأن  ميكن  ال�صراح  تتبع  عند  ولكن  َواْلُفُجور)3)، 
يف  بالكلية،  الإن�ضان  اإن�ضانية  ف�ضاد  يعني  كليا  ومفهوما  الجتماعية،  الأمرا�س 
جهة  من  الجتماعية  احلركة  يعطل  اأن  �صاأنه  من  وذلك  وال�ضتقامة،  القدرات 
الن�س  يف  خلدون  ابن  يف�صره  ما  وهو  العمل،  على  الإقدام  جهة  ومن  قدراتها 
م�صاره  ودفع  منافعه  جلب  على  باقتداره  اإن�صان  هو  اإمنا  الإن�صان  »اإن  التايل: 
وا�صتقامة خلقه لل�صعي يف ذلك... واحل�صري مبا قد فقد من خلق الباأ�س بالرتف 
واملربى يف قهر التاأديب والتعليم، فهو لذلك عيال على احلاميه التي تدافع عنه. 
به  تلونت  العوائد وطاعتها، وما  اأف�صدت منه  مبا  اأي�صاً يف دينه غالباً  فا�صد  ثم هو 
النف�س من ملكاتها كما قررناه، اإل يف الأقل النادر. واإذا ف�صد الإن�صان يف قدرته 
اإن�صانيته و�صار م�صخاً على احلقيقة«)4)، وهذا  ثم يف اأخالقه ودينه، فقد ف�صدت 
ويختلف عن  البث(.  احلديث ب)كرثة  ما عرب عنه  احلقيقة هو  امل�ضخ على 

ِة رقم3635.  ِة ِبَعَمِل اخْلَا�صَّ موطاأ مالك بَاب َما َجاَء يِف َعَذاِب اْلَعامَّ  -1
�صحيح البخاري ورقمه 7135.  -2
�صرح ال�صنة، ج1/�س1003.   -3

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س210.   -4
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چ   جئ  ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    چ  تعاىل:  قوله  يف  )الغفلة( 
]الأنعام/131[، ويقابله )ال�صالح) كما يف قوله تعاىل: چ ی  جئ   حئ  مئ    

ىئ  يئ  جب  حبچ ]هود/117[.

يف احلديث التايل ميكن اأن نتبني كيف يهيمن ن�صق اخلبث، من خالل مظاهره، 
وكيف ي�صرب احل�صارة يف اأبعادها الأ�صا�صية فينزل بها البالء، قال : »اإذا عملت 
اأمتي خم�س ع�صرة خ�صلة، حل بها البالء«. قالوا: يا ر�صول اهلل وما هي؟ قال: »اإذا 
كان الفيء دول، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، واأطاع الرجل زوجته، وعق اأمه، 
وارتفعت الأ�صوات يف امل�صاجد، وبر الرجل �صديقه، وجفا اأباه، واأكرم الرجل 
و�صربوا  واملعازف،  القيان،  واتخذت  اأرذلهم،  القوم  زعيم  وكان  �صره،  خمافة 

اخلمور، ولب�صوا احلرير، فانتظروا م�صخا، وخ�صفا«)1). 
فاملظاهر الثالثة الأوائل )الفيء دول، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما) مظاهر 
ترتجم )ن�صق الرتف) وت�صرب )القدرة) احل�صارية، والبقية مظاهر ترتجم خلل 
ال�صيا�صي والجتماعي والأخالقي للمجتمع،  امل�صتوى  العملية) على  )ال�صتقامة 
ف�صاد  وهو  املجتمع)2)،  على  البث  هيمنة  اإىل  ي�صري  احلديث  اأن  يتبني  وهكذا 
الإن�صان بالكلية، بالف�صق والفجور جملة، لقلة ال�صاحلني فيه، مما يهدد الوجودْين 
الدويل واحل�صاري، اإذ قد ل ميكن لتلك القلة اأن ت�صكل حزام الأمن والوقاية من 
اأهل اخلبث  اإذا مل تكن �صاحبة القرار؛ ب�صبب كرثة  الأخطار املحدقة به، ل�صيما 
وهيمنتهم على مقاليد الأمور، �صلطة اأو �صغطا، حتى لو كان املجتمع من حيث 
ل  الأن�صاق،  طبيعة  مظاهر  ت�صافر  بفعالية  العربة  لأن  اإ�صالميا؛  جمتمعا  النت�صاب 
بالنت�صاب ال�صكلي، ولعل هذا ما يرتجم مقولة الطهطاوي الناجمة عن ال�صدمة 
املعجم الأو�صط للطربان، ج1/�س475 ورقمه، 476، باب من ا�صمه اأحمد، واملعجم الكبري برواية ابن    -1

م�صعود ورقمه 10556.
اللهفان، ج1/�س262 ما يك�صف عن معنى هيمنة اخلبث"قال الرتمذي: هذا حديث  اإغاثة  يذكر يف   -2

ح�صن غريب، املعجم الأو�صط للطربان ورقمه، 476، باب من اأ�صمه اأحمد 469.
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احل�صارية: )وجدت ببالد الغرب اإ�صالما بال م�صلمني، ويف بالد الإ�صالم وجدت 
م�صلمني بال اإ�صالم)، وهي مقولة �صادقة يف اأن�صقة الأنظمة الغربية، كاذبة يف اأن�صقة 
ال�صلوك الفردي؛ لذلك �صن�صاأل:كيف ميكن فهم دللة احلديث يف �صوء التجارب 

التاريخية، وما تو�صلت اإليه نتائج بحث م�صكالت التداول الدولية واحل�صارية؟
يبدو يل يف البداية اأن اأهل البث اإذا هيمنوا ـ �صلطة اأو �صغطاـ على مقاليد 
الأمور، ف�صي�صبح القرار خارج اأيدي الطيبني وال�صاحلني، �صواء اأكانوا يف �صدة 
احلكم وكر�صي العر�س، حيث يفرت�س اأن ينجز القرار، اأم يف غريه، وال�صبب يف 
ذلك اأن القرار الذي ميكنه اأن ي�صع حدا للخبث هو القرار النافذ، والقرار النافذ 

فعال قد يكون اأحيانا يف غري كر�صي احلكم، وهو ما ي�صمى )�ضغط الكتل()1)؟ 
بل لعل النقالبات الكثرية التي حدثت يف العامل تفيد اأن زحزحة العرو�س 
لي�س �صوى نتيجة للتعار�س القائم بني وجهتي نظر الأقلية احلاكمة والأكرثية التي 
انتزعت منها احلكم، والدليل على ذلك اأن بع�س الأنظمة التي جاءت بديال ظلت 
اأ�صواأ، و�صار التاريخ ي�صجل مراجعة هامة ملا قد حدث من كذب وبهتان ووعود 
كاذبة، فدل ذلك على اأن الفكر ال�صائد هو الذي يغلب ال�صعوب على اأمرها يف 
الغالب  يف  كانت  النقالبات  واأن  ف�صاده،  اأو  �صالحه  عن  النظر  بغ�س  النهاية، 
ارجتالية، ل تقوم على اأي درا�صة حقيقية للخبث، بل لعل هيمنة البث ـ وقد 
قلنا قبل اإنه ف�ضاد الإن�ضان من �ضعف يف القدرات والأخالق والدين وما ينجر 
اأفرز النظام اجلديد بطرق  عنها من ف�ضق وفجور و�ضعف يف الأداء ـ هو الذي 
متلفة اأ�ضواأها النتهازية، التي تعد من اأقوى طرق العلمانيني وال�ضيوعيني 

يف ال�ضتيالء. 

ميكن مالحظة ذلك مثال يف ت�صريح بلري مثال باأنه خان �صمريه يف ق�صية العراق.  -1
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وحتى لو كان احلاكم �صاحلا والرعية فا�صدة فاإن القاعدة املتحكمة هي التي 
يعرب عنها احلديث »كما تكونوا يول عليكم«)1)؛ اأي اأن م�صري احلاكم �صي�صري لأحد 
الكر�صي،  على  للمحافظة  للمف�صدين  اإر�صاء  الف�صاد،  يف  يندمج  اأن  اإما  اأمرين؛ 
حتى تاأتي ال�صنة فتهلك اجلميع، واإما اأن يدعوهم في�صتجيبوا في�صلح حالهم، واإما 
اأن يقاومهم فيتغلبوا عليه باملكر والدهاء فيغتالوه ويت�صلطوا، فيكرث الف�صاد فيعجل 
اهلل بالهالك. واحلديث التايل يبني ذلك فعن �صع�صعة بن �صوحان، قال: »خطبنا 
علي ر�صي اهلل عنه حني �صربه ابن ملجم، فقلنا: يا اأمري املوؤمنني، ا�صتخلف علينا، 
فقال: اأترككم كما تركنا ر�صول اهلل ، قلنا: يا ر�صول اهلل، ا�صتخلف علينا، فقال: 
»اإن يعلم اهلل فيكم خريا يول عليكم خياركم«، قال علي: »فعلم اهلل فينا خريا فوىل 

علينا اأبا بكر ر�صي اهلل عنه«)2). 
ون�صتنتج من ذلك اأن هيمنة اأن�صاق اخلبث وهو ف�صاد اإن�صانية الإن�صان بالكلية 
بنية  م�صري  هو  الهالك  اأن  اأي  لل�صقوط،  حتمية  مقدمة  وال�صتقامة  القدرات  يف 
ال�صلطة اأو الدولة اأو الأمة اإذا كرث اخلبث فيها، وكون اأن�صاقا، فكيف نعرف درجة 

ن�صق اخلبث املهلك؟
املطلب الثان: مظاهر ن�صق اخلبث املهلك: قلنا قبل: اإن )كرثة اخلبث) تعني وجود 
ن�صق من الأمرا�س وتتجلى يف نوعني من املظاهر ت�صكل ن�صقا يعمل بانتظام؛ مظاهر 

اخلبث الروحية، ومظاهر اخلبث املادية:
الفرع الأول: اأبرز مظاهر اخلبث الروحي: الكفر، وال�صتهتار بالقيم، و�صيادة 

اجلهل:
الدرر املنترثة يف الأحاديث امل�صتهرة، اأخرجه ابن جميع يف"معجمه"من حديث اأبي بكرة، والبيهقي   -1
�صل�صلة  الألبان يف  قال: هذا منقطع. وجعله  اأبيه  اإ�صحاق عن  اأبي  بن  يون�س  يف"ال�صعب"من حديث 

الأحاديث ال�صعيفة 490/1.
امل�صتدرك على ال�صحيحني للحاكم،]كنز العمال 36562[ جامع الأحاديث لل�صيوطي:33332.  -2

تعليق الذهبي قي التلخي�س: حذفه الذهبي من التلخي�س ل�صعفه، وقال الن�صائي وجماعة مرتوك.  
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اأبرز  من  الر�صل وخمالفتهم  الكفر وع�صيان  يعد  الأنبياء:  وع�ضيان  الكفر  1ـ 
ا�صتئ�صال  اإما  بالهالك  التعجيل  ت�صتوجب غ�صب اهلل ومن ثم  التي  العنا�صر 
واإما اإ�صقاطا ب�صبب ما يرتتب على الع�صيان من خلل يف قدرات بنية احل�صارة 
َا َهَلَك َمْن َكاَن  وا�صتقامة خطها، فَعِن النبي - - َقاَل: »َدُعوِن َما تََرْكُتُكْم، اإِمنَّ
َفاْجَتِنُبوُه،  َعْن �صيء  نََهْيُتُكْم  َفاإَِذا  اأَْنِبيَاِئِهْم،  َعَلى  َواْخِتاَلِفِهْم  اِلِهْم  ِب�ُصوؤَ َقْبَلُكْم 

ٿ    ٿ   ٿ   چ  تعاىل:  وقال  ا�ْصَتَطْعُتْم«)1).  َما  ِمْنُه  َفاأْتُوا  ِباأَْمٍر  اأََمْرتُُكْم  َواإَِذا 
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
]النحل/112[،  ڃچ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ  
ويرتبط بعامل الكفر وخمالفة الأنبياء عامل الغلو يف الدين اإذ قال: »َواإِيَّاُكْم 
يِن«)2)، ومنه يتبني  َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِباْلُغُلوِّ يِف الدِّ يِن َفاإِمنَّ َواْلُغُلوَّ يِف الدِّ

اأن الكفر والع�صيان من اأبرز مظاهر ن�صق اخلبث املهلك.

بالهالك: هذا  التعجيل  و دورهما يف  بالف�ضاد  والر�ضا  بالقيم  ال�ضتهتار  2ـ  
بعد قوي من اأبعاد مظاهر الهالك وال�صقوط، يتمثل يف ف�صاد اجلانب الروحي 
اهلل  حذر  وقد  عنه،  ينهي  فال  املنكر  ي�صتلذ  وجدانه  �صار  حتى  الإن�صان  يف 

تعاىل منه يف معر�س و�صف بني اإ�صرائيل فقال: چ چ  چ  ڇ  ڇ  
اأمام  هنا  فنحن  ]املائدة/79[،  ڎچ  ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ  
مظهر اآخر من مظاهر )ن�صق اخلبث) هو ما ي�صمى »امل�صاركة الوجدانية يف 
التقوى والطمع  قلة  الناجمة عن  الع�صر  اأمرا�س  الف�صاد«، وهو من  تكري�س 
يف النا�س. ويف احلديث التايل يتبني اأن الر�صا باملنكر ولو يف القلب يبوئ 
الإن�صان مكانة فاعل املنكر، وي�صري عليه ما ي�صري على فاعل الف�صاد، فعن 
جابر قال: قال : »اأوحى اهلل عز و جل اإىل جربيل عليه ال�صالم: اأن اأقلب 

�صحيح البخاري، رقم احلديث 7288، ج24/�س82 وكذلك رقم 6744 عن اأبي هريرة.  -1
م�صند اأحمد، ج4/�س286 ورقمه 1754.  -2
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مدينة كذا و كذا باأهلها قال: فقال يا رب اإن فيهم عبدك فالنا مل يع�صك طرفة 
عني قال: فقال: اقلبها عليهم فاإن وجهه مل يتمعر يف �صاعة قط«)1). قال املال 
بقية  ل�صومح يف  مرة هلل  عليه  لو غ�صب  باأنه  لالإ�صعار  تو�صعة  القاري: »وفيه 

اأوقات عمره«)2).
اَعِة  �ضيادة اجلهل ودوره يف الهالك: ورد يف �صحيح البخاري »بنَْيَ يََدي ال�صَّ 3ـ  
اأَيَّاُم اْلَهْرِج، يَُزوُل اْلِعْلُم، َويَْظَهُر ِفيَها اجْلَْهُل«)3). واإذا عرفنا اأن بع�صهم ف�صر 
الهرج باأنه يعني القتل والفنت وا�صطراب الأمور، عرفنا اأن من اأقوى اأ�صبابها 
زوال العلم وانت�صار اجلهل، ومل يتوقف العلماء عند دور )اجلهل) من حيث 
هو مظهر من مظاهر ن�صق اخلبث، واإمنا جتاوزوه اإىل بيان طبيعة العلة وهي 
َ َل يَْقِب�ُس  طريقة ارتفاع العلم ونزول اجلهل فروى البخاري قولِه  : »اإِنَّ اهللَّ
َحتَّى  اْلُعَلَماِء،  ِبَقْب�ِس  اْلِعْلَم  يَْقِب�ُس  َولَِكْن  اْلِعَباِد،  ِمَن  يَْنَتِزُعُه  اْنِتَزاًعا،  اْلِعْلَم 
وا  لُّ اًل َف�ُصِئُلوا، َفاأَْفَتْوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم، َف�صَ اإَِذا مَلْ يُْبِق َعامِلًا، اتََّخَذ النَّا�ُس ُروؤُو�ًصا ُجهَّ

وا«)4). لُّ َواأَ�صَ
وخال�صة القول يف املظاهر الباطنية، فاإن التحذير من اأ�صباب الهالك كان مدار 
والع�صيان،  الكفر  هي:  باطنية  معنوية  مظاهر  ثالثة  مدار  على  ال�صابقة  الأحاديث 
وال�صتهتار بالقيم، و�صيادة اجلهل، واأن هذه جمتمعة ت�صكل ن�ضق البث الروحي 
الذي من �صاأنه اأن يخرب �صمري الإن�صان، ويدفعه اإىل الف�صاد املادي حيث يت�صخم 
اخلبث املادي، ويكرث الف�صاد فت�صقط الدولة اأو احل�صارة بف�صاد بعديها الأ�صا�صيني القدرة 

وال�صتقامة، و�صيتبني لنا ذلك يف العن�صر التايل حيث نعالج مظاهر اخلبث املادي.
�صعب الإميان البيهقي، ورقمه 7333، واملعجم الأو�صط للطربان برقم: 7876، جممع الزوائد باب فيمن   -1
مل يغ�صب هلل ورقمه: 12156. الألبان يف ال�صل�صلة: �صعيف جدا واأورده الذهبي يف ال�صعفاء وقال 

الدار قطني: مرتوك.
مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح، ج15/�س36، روى البيهقي الأحاديث الثالثة يف �صعب الإميان.  -2

�صحيح البخاري، ورقمه 7066، ج23/�س252. الهرج: القتل والفنت وا�صطراب الأمور.   -3
�صحيح البخاري، رقم 100، وم�صلم يف ال�صحيح، رقم 4828، وابن حبان يف ال�صحيح برقم 4571.   -4
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وال�صتبداد،  الظلم،  مظاهره:  اأبرز  ومن  املادي،  البث  الثان:  الفرع 
وانت�صار  اأهله،  لغري  الأمر  واإ�صناد  الداخلي،  وال�صراع  والرتف،  والتطفيف، 

الفواح�س، واملوؤامرة.
طريقا  ير�صم  واحد  ل�صيء  مظهرين  الأمران  هذان  ميثل  وال�ضتبداد:  الظلم  1ـ  
واحدا للذل والفو�صى »والفو�صى مهلكة للب�صر مف�صدة للعمران«)1)، فَعْن 
اأَنَُّهْم  َقْبَلُكْم  الَِّذيَن  اأَْهَلَك  َا  »اإِمنَّ فقاَل:   خطب  اأنه  َعاِئ�َصَة - ر�صي اهلل عنها 
ِعيُف اأََقاُموا َعَلْيِه  ِريُف تََرُكوُه، َواإَِذا �َصَرَق ِفيِهُم ال�صَّ َكانُوا اإَِذا �َصَرَق ِفيِهُم ال�صَّ
فالذين  يََدَها«)2).  لََقَطْعُت  �َصَرَقْت  ٍد  مَّ حُمَ اْبَنَة  َفاِطَمَة  اأَنَّ  لَْو   ،ِ اهللَّ َواأمْيُ   ، احْلَدَّ
وانطفاأت  دولهم،  و�صقطت  اأهلكوا  قد  اإمنا  الإ�صالم،  جميء  قبل  اأهلكوا 
�صعلتهم ب�صبب ف�صو الظلم وال�صتبداد،ومن هنا كانت: »احلكمة املق�صودة 

لل�صارع يف حترمي الظلم، هو ما ين�صاأ عنه من ف�صاد العمران وخرابه«)3).
معنى ذلك اأن حترمي الظلم كان بهدف حفظ البنية الع�صوية للمجتمع من ن�صق 
من اأن�صاق اخلبث؛ ذلك لأن »ح�صول النق�س يف العمران عن الظلم والعدوان 
اأمر واقع ل بد منه«)4)، وهذا يطرح �صوؤال مهما، وهو: كيف نرى بع�س املجتمعات 
الظلم  اإليه هو  امل�صار  الظلم  اأثرا ؟ فهل يكون  الظلم ول نرى للخراب  فيها  يكرث 
الداخلي الذي مي�س البنية الداخلية يف املجتمع الواحد؟ اأم اأن الظلم هنا �صامل 
ي�صدق على العالقات الدولية لي�صمل البنية الب�صرية كلها كما ي�صدق على البنية 

الداخلية للدولة واملجتمع؟
الواقع اأن ابن خلدون يرد تلك احلرية، وذلك الظن، لعدم دقة نظر املحللني، 
وقلة ال�صتعداد للفح�س الجتماعي والفتقار لأدوات القيا�س، لأن اخلراب يتم 
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والظلم يف  العتداء  اأثر  فاإن  العمرانية، وعلى هذا  الكثافة  لن�صبة  تبعا  بالتدرج، 
املجتمعات الكربى ل يتبني اإل بعد حني)1) كما يبني اأننا »اإمنا نعني بقدرة الظال 
اليد املب�ضوطة التي ل تعار�ضها قدرة، فهي املوؤذنة بالراب«)2)، وهو ما يرتجم 

حال معظم �صلطات الأمة الإ�صالمية يف الع�صر احلديث.
وتتدرج اأ�صباب التعجيل باخلراب تبعا لنوع الظلم الذي ينت�صر يف املجتمع، 
بتعجيل اخلراب  املوؤذنة  الأ�صاليب  اأقوى  تعد من  الت�صخري اخلاطئ  اأ�صاليب  ولعل 
َرُجٌل  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  ُمُهْم  َخ�صْ اأَنَا  ثاََلثٌَة  تََعاىَل:   ُ اهللَّ »َقاَل   : النَِّبيِّ  لقول  والهالك، 
ِجرًيا َفا�ْصَتْويف ِمْنُه َومَلْ  ا َفاأََكَل ثََمَنُه َوَرُجٌل ا�ْصَتاأَْجَر اأَ اأَْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر َوَرُجٌل بَاَع ُحرًّ
يُْعِطِه اأَْجَرُه«)3)، فهذه الأحوال الثالثة ترتبط بالظلم احلا�صل من جهة الت�ضخري، 
وتف�صري ذلك اأن »من اأ�صد الظالمات واأعظمها يف اإف�صاد العمران تكليف الأعمال 
العمارة،  اآمالهم يف  اأف�صد  عليهم  ذلك  تكرر  بغري حق...واإن  الرعايا  وت�ضخري 

وقعدوا عن ال�صعي فيها جملة فاأدى اإىل انتقا�س العمران وتخريبه«)4).
ال�ضراع الداخلي: عندما يقول الر�صول  يف موقف مهيب بحجة الوداع  2ـ  
اِهُد  ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس اأََل ِليُْبِلْغ ال�صَّ ِرُب بَْع�صُ ًل يَ�صْ الَّ »اأََل َفاَل تَْرِجُعوا بَْعِدي �صُ
�َصِمَعُه«)5)،  َمْن  بَْع�ِس  ِمْن  لَُه  اأَْوَعى  يَُكوَن  اأَْن  يَْبُلُغُه  َمْن  بَْع�َس  َفَلَعلَّ  اْلَغاِئَب 
وال�صقاق،  التنازع  عن  ال�صريح  النهي  بهذا  التبليغ  و�صيَة  اخلطاَب  ن  في�صمِّ
فاإمنا غر�صه الدللة على التحذير من خطورة اأمر ال�صراع الداخلي يف حياة 

املجتمعات والدول واحل�صارات؛ وهو ما يوؤكده قول اهلل چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺچ ]الأنفال:46[ ويرد 
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ابن خلدون اأ�صباب الباأ�س البيني اإىل التنازع على احلكم بدافع �صهوة ال�صلطة 
اأن ت�صخم  اإىل احلرب والقتال واملغالبة«)1)، ومعناه  »فتقع املنازعة وتف�صي 

الأنانية وحب الذات، مما يعمي الب�صر عن امل�صلحة العامة. 
مظهر الرتف: ذكرنا �صابقا اأن ابن خلدون يعد الرتف �صببا رئي�صا يف اإهالك  3ـ  
ويذهبه«)2)،  الرتف  يخلقه  »امللك  قال:  لذلك  املزدوج،  تاأثريه  له  بل  الأمم، 
وبينا اأنه جمرد مظهر من مظاهر اخلبث، ينح�صر دوره يف كونه عن�صرا يف 
البخاري  الزاوية، فقد روى  نتناوله من هذه  الكلية، وعليه فنحن هنا  ن�صق 
يف حديث جربيل ما يك�صف عن اأ�صراط النهيار احل�صاري حيث �صاأل: »َقاَل 
اِئِل َو�َصاأُْخرِبَُك َعْن اأَ�ْصَراِطَها  اَعُة؟ َقاَل َما امْلَ�ْصوؤُوُل َعْنَها ِباأَْعَلَم ِمْن ال�صَّ َمَتى ال�صَّ
ِبِل اْلُبْهُم«)3)، وعن عمر بن عوف  َمُة َربََّها َواإَِذا تََطاَوَل ُرَعاُة اْلإِ اإَِذا َولََدِت اْلأَ
ِ َل اْلَفْقَر  ُكْم، َفَواهللَّ ُلوا َما يَ�ُصرُّ ُروا َواأَمِّ الأن�صاري اأن ر�صول اهلل  َقاَل: »َفاأَْب�صِ
ْنيَا َكَما بُ�ِصَطْت َعَلى  ْن تُْب�َصَط َعَلْيُكُم الدُّ ْخ�َصى َعَلْيُكْم اأَ اأَْخ�َصى َعَلْيُكْم، َولَِكْن اأَ
فهذا  اأَْهَلَكْتُهْم«)4)،  َكَما  َوتُْهِلَكُكْم  تََناَف�ُصوَها  َكَما  َفَتَناَف�ُصوَها  َقْبَلُكْم،  َكاَن  َمْن 
التناف�س  وهي  العلة  علة  يك�صف  بل  الرتف،  دور  ببيان  يكتفي  ل  احلديث 
املوؤدي اإىل التفكري الطبقي الذي يدفع اإىل الهالك.وهكذا يتبني اأن الرتف 

مظهر يف ن�صق.
اأن  »اعلم  وقوله:  ويذهبه«)5)،  الرتف  يخلقه  »امللك  خلدون  ابن  قول  اإن 
ال�صوكة والع�صبية وهو املعرب عنه  اأ�صا�صني ل بد منهما. فالأول  مبنى امللك على 
باجلند، والثان املال الذي هو قوام اأولئك اجلند، واإقامة ما يحتاج اإليه امللك من 
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عن  يك�صف  الأ�صا�صني«)1)،  هذين  يف  طرقها  الدولة  طرق  اإذا  واخللل  الأحوال. 
»اإن  فيقول:  الرتف  يرف�س  باحثا  ولكننا جند  ال�صقوط،  اأ�صباب  هامني يف  عاملني 
طائفة قليلة جدا من اأفراد الأمة ت�صل اإىل هذا الغنى املفرط الذي يوؤدي اإىل الف�صاد 
يف غالب الأحوال، وهذه اجلماعة القليلة ل ينتقل ف�صادها اإىل كتلة ال�صعب حتى 
لو كانت هذه اجلماعة القليلة هي ال�صلطة احلاكمة«)2)، ويف الواقع رف�س نظرية 
اهلل  لقول  تف�صريه  على  تقوم  لأنها  �صهال؛  اأمرا  لي�س  كلية  خلدون  لبن  )الرتف) 

ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ  تعاىل: 
ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جتچ ]الإ�صراء/16، 17[ 
اإمنا يتعني توجيهها ب�صورة تتنا�صب مع ال�صنن، من جهة، وو�صعها يف اإطار الن�صق 
الذي ي�صم اأ�صباب ال�صقوط من جهة اأخرى، فالن�صو�س القراآنية ت�صري اإىل العالقة 
بني الرتف والهالك، ولكن ل جتعله ال�صبب كما ت�صور ابن خلدون، واإمنا حت�صر 
ال�صبب يف تاأمري املرتفني، ومعناه اأن امل�صكل يف الف�صو الطبقي، الناجم عن اجلمع 
بني ال�صلطة واملال، ذلك ما يتبني بقوة من دللة الآية، لذلك قلنا: اإن الرتف لي�س 
هو ال�صبب الأ�صا�س واإمنا هو مظهر من مظاهر ن�ضق البث املت�ضكل من جمموع 

املظاهر.
اإ�ضاعة الأمانة باإ�ضناد الأمور لغري اأهلها: هذا مظهر من اأكرب مظاهر )اخلبث)  4ـ  
العربية  املجتمعات  اأظهر يف  احل�صارية والجتماعية، وهي  البنية  تنخر  التي 
بها  يح�صل  التي  الأبواب  اأهم  من  بابا  يكون  اأن  ولعله  خ�صو�صا،  املعا�صرة 
انتكا�س جمتمعاتنا، ول �صك اأن الأحاديث ال�صريفة تك�صف عن جوانب قوية 
اَعُة؟ َقاَل: »َفاإَِذا  بهذا ال�صدد، وقد روي: َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأنه  �صئل: َمَتى ال�صَّ
الأَْمُر  َد  ُو�صِّ »اإَِذا  َقاَل:  اَعُتَها؟  اإِ�صَ َكْيَف  َقاَل:  اَعَة«.  ال�صَّ َفاْنَتِظِر  الأََمانَُة  يَِّعِت  �صُ
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اَعَة«)1). اإِىَل َغرْيِ اأَْهِلِه َفاْنَتِظِر ال�صَّ
على  اأحدهما  يتوقف  الرتابط،  اأ�صد  مرتابطان  اخلبث  لن�صق  مظهران  هاهنا 
الآخر، وكالهما له خطره يف احلياة، واأي ا�صتهانة باأحدهما يوؤدي حتما اإىل تورم 
الأمانة، وعطل  اأهله، وهما: �صياع  املجتمع، و�صياع  ثم خراب  ال�صر ومن  ن�صق 
القيادة، وقد علل ابن رجب احلنبلي ذلك بكون الرجل الذي اأ�صندت له الأمانة مل 
يكن مهياأ علميا لرعايتها، فكان اهتمامه بغريها ف�صاعت، »واإذا كان مع هذا جاهاًل 
جافياً، ف�صد بذلك الدين؛ لأنَّه ل يكون له همة يف اإ�صالح دين النا�س ول تعليمهم، 
بل ِهمته يف جباية املال واكتنازه، ول يُبايل مبا ف�صد من ديِن النا�ِس، ول مبن �صاَع 

من اأهل حاجاتهم«)2).
انت�ضار الفواح�ص واملوبقات: احلديث ال�صريف قد يربط قيام ال�صاعة بانت�صار  6ـ 
املوبقات، وهي الأمور املهلكة للح�صارات، بو�صفها ن�صقا من مظاهر اخلبث، 
  النبي  �َصِمْعُت  قال:  اأن�س  فعن  كلها،  الجتماعية  البنية  يف  اأثرها  ل�صدة 
اَعِة - اأَنَّ يُْرَفَع اْلِعْلُم َويَْظَهَر  ا َقاَل ِمْن اأَ�ْصَراِط ال�صَّ اَعُة - َواإِمَّ يَُقوُل: »َل تَُقوُم ال�صَّ
َحتَّى  النِّ�َصاُء،  َويَْكرُثَ  َجاُل،  الرِّ َويَِقلَّ  نَا،  الزِّ َويَْظَهَر  ْمُر،  اخْلَ َويُ�ْصَرَب  اجْلَْهُل، 
يَُكوَن ِلْلَخْم�ِصنَي اْمَراأًَة اْلَقيُِّم اْلَواِحُد«)3). فهذه مظاهر متعددة لن�صق اخلبث 
البخاري:  الهيمنة والكرثة، ويذكر  يعني  بكلمة )ظهر)  التعبري  اأن  ول �صك 
َقالُوا:  امْلُوِبَقاِت«.  ْبَع  ال�صَّ »اْجَتِنُبوا  َقاَل:   -    - النبي  َعِن  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن 
َم  النَّْف�ِس التي َحرَّ َوَقْتُل  ْحُر،  ِ، َوال�صِّ ِباهللَّ ْرُك  َقاَل: ال�صِّ ؟  َوَما ُهنَّ  ِ يَا َر�ُصوَل اهللَّ
ْحِف، َوَقْذُف  اْليَِتيِم، َوالتََّويلِّ يَْوَم الزَّ َواأَْكُل َماِل  بَا،  َواأَْكُل الرِّ  ، ِباحْلَقِّ اإِلَّ   ُ اهللَّ
َناِت امْلُوؤِْمَناِت اْلَغاِفاَلِت«)4)، اإن كلمة )املوبقات) تعني املهلكات، َقاَل  امْلُْح�صَ
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يَْت ِبَذِلَك ِلأَنََّها �َصَبب ِلإِْهاَلِك ُمْرتَِكبَها. امْلَُهلَّب: �ُصمِّ
املوؤامرة: نظرية املوؤامرة ذات بعد مهم يف الثقافة الإ�صالمية، وقد نبه القراآن  7ـ  

ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   چ  فقال:  خلطورتها  عليها  الكرمي 
ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  
التي  النظريات  اأوائل  ]الق�ص�س/20، 21[. فهي من  ىت  يت  جث    مثچ 
اإ�صقاط العر�س، وهي يف الغالب تكون  التفت امل�صلمون لدورها الكبري يف 
على  ويتاآمرون  الإ�صالح  يفتعلون  الذين  ال�صخ�صية  امل�صالح  اأ�صحاب  من 
للعبث وقد:  ليخلو لهم اجلو  ال�صاحلة  القيادات  اأو  الأمة  اأو  الدولة  قدرات 
اأخرج ابن ماجه يف مقدمة �صننه عن اأم املوؤمنني عائ�صة اأن ر�صول اهلل قال 
تخلع  اأن  املنافقون  فاأرادك  يوًما  الأمر  هذا  اهلل  ولك  اإن  عثمان  »يا  لعثمان: 
قمي�صك الذي قم�صك اهلل فال تخلعه« يقول ذلك ثالث مرات)1)، وقد بني 
علي اآنئذ اأنها موؤامرة وق�صتها مو�صحة يف كتاب العوا�صم من القوا�صم لبن 

العربي)2).
خال�ضة املبحث الثان: ت�صري نتائج حتليل احلديث الرئي�س يف اأ�صباب الهالك 

وما ي�صتتبعه من اأحاديث �صارحة اإىل:
قد جتلى لنا اأن اخلبث مفهوم كلي يعني )ف�صاد اإن�صانية الإن�صان بالكلية، يف  1ـ  
املجتمعات  اإهالك  هي  نتائجه  كانت  املعنى  وبهذا  وال�صتقامة)  القدرات 
وتدمري بنيتها، اإما على امل�صتوى الفوقي، واإما على امل�صتوى الكلي، اإما تاأديبا 

واإما ا�صتئ�صال، واأن لهذا اخلبث مظاهره الروحية واملادية.

ابن ماجه يف مقدمة �صننه رقم 112، ج1�س41، ويف م�صند الإمام اأحمد رقم: 23326. قال الألبان:   -1
�صحيح.

ابن العربي، العوا�صم من القوا�صم يف حتقيق مواقف ال�صحابة بعد وفاة النبي، ج1/�س103.    -2
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)الرتف)كما  ولي�س  ن�صق)اخلبث)  هو  والهالك  للتدهور  الأ�صا�س  ال�صبب  2ـ  
ان�صجام  )عدم  ول  توينبي،  قال  كما  )التحدي)  ول  خلدون  ابن  اعتقد 
القوانني مع البيئة) عند منت�صكيو)1)، بل العامل الفاعل يف هالك احل�صارات 
والدول واملجتمعات هو )هيمنة ن�صق اخلبث مبظهريه الروحي واملادي)؛ اإذ 
ملا كان اخلبث هو ف�صاد اإن�صانية الإن�صان بالكلية روحا ومادة، فاإن ذلك كان 
هو ال�صبب الرئي�س يف تدهور احل�صارات، اأما العوامل التي ذكرها العلماء 
قبل، فلي�صت �صوى مظاهر ل ت�صنع ذلك اإل حني يت�صكل منها ن�صق اخلبث، 
تتجاوب  والتاريخية،  الجتماعية  احلركات  حتكم  التي  املعادلة  اأن  ومعناه 
توجه  ن�صقا  اخلبث و�صكل  اإذا كرث  بحيث  الغالب،  العن�صر  مع  جتاوبا طرديا 
نحو  ال�صهم  توجه  ن�صقا،  الطيبة و�صارت  غلبت  واإذا  ال�صقوط،  اإىل  ال�صهم 

النمو،كما �صرنى يف املبحث املوايل. 
ونتيجة ما يوؤول اإليه املجتمع اإذا هيمن عليه اخلبث بنوعيه هو )التعجيل بال�صر  3ـ  
والهالك) وهو نوعان يتحركان يف التاريخ تبعا لن�صبة اخلبث، فاإما اأن يكون 
الهالك اإ�صقاطا، اإذا كان اخلبث على م�صتوى البنية الفوقية وحدها كما جرى 
لفرعون وقارون، واإما اأن يكون ا�صتئ�صال، اإذا كان اخلبث عاما، والنهي عن 

ی  ی  ی  ىئ  چ  تعاىل:  قال  اإذ  ثمود  و  عاد  قوم  يف  احلال  كما  غائبا،  املنكر 
لل�صنن  اإذ  ال�صنن  اأن ل حماباة مع  البحث  یچ ]احلاقة: 8[، وقد لحظ 
هيمن  فاإذا  اأحدا،  حتابي  ل  �صارمة  قوانني  الكونية  لل�صنن  كما  الجتماعية 
البث كثريا  مادام  الطاعة  اأهل  الأمة  لو وجد يف  حتى  الباأ�س  نزل  ال�صوء 

وال�ضوء هو امل�ضيطر لأنه: »اإذا ا�ضتحكمت ال�ضبغة ع�ضر نزعها«)2).

عامل احل�صارة، 258.  -1
مقدمة ابن خلدون، ج1/�س227.  -2
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النتيجةقوتهاملظهر
روحيةالكفر

روحيةال�صتهتار
روحيةاجلهل
ماديةالظلم

ماديةال�صراع
ماديةالرتف والتطفيف

مادية�صياع الأمانة الكربى
ماديةالفواح�س
ماديةاملوؤامرة

العوامل املوؤثرة يف �ضقوط البنية

عامل البث

البنية الكليةمظاهره املعنوية واملادية

�ضقوطالبنية الفوقية
�ضلطة فرعون 
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بيان املخطط: ولعل امللخ�س التايل يبني قواعد ال�صت�صراف، التي تدل على 
واحل�صارية  الجتماعية  الظواهر  تغري  يف  تتحكم  التي  وال�صنن  القوانني  معرفة 
�صقوطا وانحدارا، ويك�صف عن �صورها الأربع كما �صيك�صف عن �صور اأحوال 

النجاة والإقالع يف املبحث الالحق:
بو�صائله  التدافع  ظهر  وحدها،  الفوقية)النظام)  البنية  يف  اخلبث  ظهر  اإذا  1ـ  

املختلفة، ف�صقطت كحال )فرعون وملئه) چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ چ ]النازعات: 25 – 26[، ومثال الأنظمة احلديثة كثري.

اأو  �صخرت  اأو  ا�صتوؤ�صلت  كلها  الجتماعية  البنية  على  البث  هيمن  اإذا  2ـ  
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ     چ  وثمود)  كحال)عاد  ا�صتبدلت 
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ ]الفجر/6-14[ وقال تعاىل: 

چ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ ]حممد/38[.

تطلب  وحدها،  )الجتماعية)  التحتية  البنية  على  وظهر  البث  هيمن  واإذا  3ـ  
الأمر الإ�صالح من جهة البنية الفوقية )النظام)، كما يف قوم يون�س چ ٱ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ          ڀ   ڀ      پ   پ   پ    پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    

ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿچ ]يون�س/98[.

قد تقع حالة ا�صتثنائية وهي حال املوؤامرة وهذه لها قواعد خمتلفة كما يف  4ـ  
عهد عثمان ر�صي اهلل عنه

اإنقاذه من خالل  الثالث:ا�ضت�ضراف موانع الهالك احل�ضاري واأ�ضباب  املبحث 
احلديث النبوي ال�ضريف:

قلنا قبل اإن الأ�صل يف بنية املجتمع الإ�صالمي هو الوحدة الع�صوية، الناجتة 
فاإذا  متا�صكها،  يف  واحدة  بنية  فهو  والتعاون  والت�صامن  والرتاحم  التكاتف  عن 
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دخلها اخللل كان لبد على املوؤمنني اأن يبحثوا عن اأ�صلوب لالإنقاذ، ملنع املجتمع 
من الهالك، واحل�صارة من اخلبث، وقد بينا كيف عرب احلديث ال�صريف عن قوة 
روى  فيما  رائعا  تعبريا  الهالك  من  ملنعها  التحفز  وقوة  الإ�صالمية  البنية  متا�صك 
ِهْم  تََوادِّ يِف  امْلُوؤِْمِننَي  »َمثَُل   :  ِ اهللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:  رٍي  بَ�صِ ْبِن  ْعَماِن  النُّ َعْن  م�صلم 
اجْلَ�َصِد  �َصاِئُر  لَُه  تََداَعى  ٌو  ُع�صْ ِمْنُه  ا�ْصَتَكى  اإَِذا  اجْلَ�َصِد  َمثَُل  َوتََعاُطِفِهْم  َوتََراُحِمِهْم 
ى«)1)، فهذا تعبري قوي عن مفهوم البنية املتما�صكة، و�صروط عملها،  َهِر َواحْلُمَّ ِبال�صَّ
واأ�صلوب حتفيزها لإنقاذ الذات من التهلكة، وملا كانت كل بنية متما�صكة ل تنفرط 
عنا�صرها اإل بافتقاد اأ�صباب التما�صك، فاإن هذه البنية املتما�صكة احلية، قد يعرتيها 
�صيء من اخللل اإذا �صعفت بع�س اأ�صباب متا�صكها فتاأخذ يف النحالل، وهنا تتحفز 
عنا�صر الإنقاذ الجتماعي من داخلها اآليا لكون البنية حية، كما تتحفز عنا�صر بنية 
اجل�صم للدفاع عنه بال تدخل خارجي، وقد تكون �صعيفة فتف�صل، وعندئذ ي�صتمر 
ذلك اخللل يف التورم فيكرث اخلبث فتف�صد البنية وتهلك، اإْن على م�صتوى البنية 
الفوقية )النظام) وحدها، واإْن على م�صتوى البنية الجتماعية كلها، اإما تاأديبا، واإما 
اأن الر�صول  ا�صتئ�صال، وقد تنجح فتدافع عن البنية ويتم الإنقاذ، وقد راأينا قبل 
ِتي  مَّ َنِة َفاأَْعَطاِنيَها َو�َصاأَْلُتُه اأَْن َل يُْهِلَك اأُ ِتي ِبال�صَّ ْلُت َربِّي اأَْن َل يُْهِلَك اأُمَّ  قال: »�َصاأَ
اأن الأمة  َفَمَنَعِنيَها«)2)، ومعناه  بَْيَنُهْم  بَاأْ�َصُهْم  يَْجَعَل  َل  اأَْن  َو�َصاأَْلُتُه  َفاأَْعَطاِنيَها  ِباْلَغَرِق 
يقي�س  ثم  اهلل،  اأدبها  نف�صها  ظلمت  اإذا  واإمنا  ال�صتئ�صال،  مي�صها  ل  قد  الإ�صالمية 
 : اأ�صباب متا�صكها من جديد، واأعتقد اأن املنع يف قوله لها من ينقذها، باإحياء 
ْن َل يَْجَعَل بَاأْ�َصُهْم بَْيَنُهْم َفَمَنَعِنيَها« لي�س ب�صبب عدم ال�صتحقاق، ولكن  ْلُتُه اأَ »َو�َصاأَ
اختالف  على  التدافع  اإىل  باملجتمع  يوؤول  لأنه  خري،  فيه  البيني  الباأ�س  بقاء  لأن 
و�صائله، فلي�س الباأ�س البيني اأمرا �صاذجا ياأتي ارجتال، اإمنا هو فعل يدخل يف �صميم 
طبائع املجتمعات ليبعد عنها ال�صتبداد حني ينحرف املجتمع عن اجلادة، فالباأ�س 

�صحيح م�صلم، باب تراحم املوؤمنني، ورقمه: 4685، ج12/�س468.   -1
�صحيح م�صلم حديث رقم: 5145.  -2
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البيني يف طيه اأ�صف يف طيه نعم.، ويف الواقع اإن ارتفاعه قد يكون مذموما اإذا ما 
فهم حديث ثوبان يف الغثائية والوهن على اأ�صا�س �صرورة دفع اأن�صاق اخلبث)1).
اأ�صباب الإنقاذ،  لذلك نعد ذلك التحفز مانعا من موانع الهالك، و�صببا من 
وهنا نت�صاءل: ما طبيعة موانع الهالك واأ�صباب الإنقاذ؟ وما الأحاديث التي تر�صد 
للتخطيط  منها  ن�صتفيد  وكيف  ال�صقوط؟  اأ�صباب  لتفادي  ال�صت�صراف  لطرق 
لو  قائمة حتى  ت�صتمر  اأن  العادلة  للدولة  ميكن  احل�صاري؟ وهل  التدهور  لتفادي 
املجتمعات؟  لإ�صالح  ال�صبيل  هو  اجلماعي  العقل  اإ�صالح  اأيكون  كافرة؟  كانت 
اأم لبد من اإ�صالح البنية الفوقية) النظام)؟ اأم اأن قاعدة الإمام مالك ر�صي اهلل 
عنه التي يقول فيها »لن ي�صلح اآخر هذه الأمة اإل ما اأ�صلح اأولها«)2)، �صتظل هي 

القاعدة الأ�صا�س؟
هو  احل�صارة  ف�صاد  يف  الرئي�س  العامل  اأن  ال�صابق  املبحث  يف  لحظنا  قد 
وهما:  الأ�صا�صيني  بعديها  يف  احل�صارة  ي�صرب  الذي  اخلبث)  مظاهر  )اأن�صاق 
من  ومينعها  ال�صقوط  من  احل�صارة  ينقذ  عامال  جند  فهل  وال�صتقامة)،  )القدرة 

التدهور، واإذا وجد فما هو؟ وما مظاهره؟
اِء لَْيُلَها َكَنَهاِرَها َل َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدي اإِلهَّ  اإن احلديث »َقْد تََرْكُتُكْم َعَلى اْلَبْي�صَ
)البي�صاء)،  على  ال�صتقرار  على  احلفاظ  يف  هام  عامل  عن  يك�صف  َهاِلٌك«)3)، 
اأيكون هو معنى  الهالك؟  بها ننجو من  بالتم�صك  التي  بالبي�صاء  املق�صود  ما  لكن 

ِ : "يُو�ِصُك  �صنن اأبي داود، باب تداعي الأمم على الإ�صالم ورقمه: 4299، َعْن ثَْوبَاَن َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهللَّ  -1
ٍة نَْحُن يَْوَمِئٍذ؟ َقاَل: "بَْل اأَْنُتْم  َعِتَها". َفَقاَل َقاِئٌل: َوِمْن ِقلَّ الأُمَمُ اأَْن تََداَعى َعَلْيُكْم َكَما تََداَعى الأََكَلُة اإِىَل َق�صْ
ُ يف  اهللَّ َولَيَْقِذَفنَّ  ِمْنُكْم  امْلََهابََة  ُكُم  َعُدوِّ ُدوِر  �صُ ِمْن   ُ اهللَّ َولَيَْنِزَعنَّ  ْيِل  ال�صَّ َكُغثَاِء  ُغثَاٌء  َولَِكنَُّكْم  َكِثرٌي  يَْوَمِئٍذ 
ْنيَا َوَكَراِهيَُة امْلَْوِت". قال الألبان:  ِ َوَما اْلَوَهُن؟ َقاَل: "ُحبُّ الدُّ ُقُلوِبُكُم اْلَوَهَن". َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َر�ُصوَل اهللَّ

�صحيح.
اإغاثة اللهفان، ورقمه ج1/�س200.   -2

�صنن ابن ماجه، باب اتباع �صنة اخللفاء، ورقمه43، ج1/�س50، قال الألبان: �صحيح، اأخرجه اأحمد   -3
126/4، رقم 17182، والطربان 247/18، رقم 619.
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ِ«)1)،من الوا�صح  ْمُتْم ِبِه ِكَتاُب اهللَّ وا بَْعَدُه اإِْن اْعَت�صَ لُّ احلديث»تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن تَ�صِ
اأن العامل املانع من الهالك هو) الوحي) م�صدر الدين، ولكن ما فعالية الدين يف 
حفظ املجتمع من ال�صقوط، واحل�صارة من التدهور؟ وما مظاهره التي ت�صهم يف 

منعهما من النحدار؟ 
اأن�صاق العامل الديني  ذلك ما �صنعر�صه عرب مطلبني نتناول يف الأول فعالية 

يف الإنقاذ، ويف الثان اأن�صاق مظاهر هذا العامل الديني. 
الوداع  حجة  يف    الر�صول  وعظ  الديني:  العامل  فعالية  الأول:  املطلب 
املجتمع الإ�صالمي موعظة مت�س �صميم ما نحن ب�صدد معاجلته، فقال: »َقْد تََرْكُتُكْم 
اِء لَْيُلَها َكَنَهاِرَها َل َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدي اإِلهَّ َهاِلٌك َمْن يَِع�ْس ِمْنُكْم َف�َصرَيَى  َعَلى اْلَبْي�صَ
وا  ا�ِصِديَن امْلَْهِديِّنَي َع�صُّ َلَفاِء الرَّ اْخِتاَلًفا َكِثرًيا َفَعَلْيُكْم مِبَا َعَرْفُتْم ِمْن �ُصنَِّتي َو�ُصنَِّة اخْلُ
َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ«)2)؟ معنى احلديث اأن البنية الجتماعية يف زمن الر�صول  قد 
اهلل على  اأظهرها  اإذ  القدرة،  اأ�صا�صيها وهما  قمة احل�صارة، وا�صتوت على  بلغت 
الكفار، فدان لها طغاة اجلزيرة العربية كلها، وال�صتقامة، اإذ �صار ليل تلك البنية 
يف  حقيقته  والدين:  بالدين،  اللتزام  بوا�صطة  وال�صفاء  الو�صوح  يف  كالنهار 
الأ�صل اجلزاء، ثم �صار حقيقة عرفية يطلق على: جمموع عقائد، واأعمال يلّقنها 
ر�صوٌل من عند اهلل ويعد العاملني بها بالنعيم واملعر�صني عنها بالعقاب. ثم اأطلق 
على ما ي�ْصِبه ذلك مما ي�صعه بع�س زعماء النا�س من تلقاء عقله فَتلتزمه طائفة من 
ِبُعُه اجلزاَء عاجاًل اأو اآجاًل، فما من اأهل  النا�س. و�صّمي الدين ديناً لأنّه يرتقب منه ُمتَّ
لر�صوله:  تعليماً  تعاىل  الدين، قال اهلل  اإّل وهم يرتّقبون جزاء من رب ذلك  دين 
البنية  ا�صطراب  اأن  احلديث  من  ون�صتنتج  ]الكافرون:6[،  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ 

الجتماعية �صنة يف احلياة، واأن املخرج منها يكمن يف الدين، وعليه فاإن املجتمع 
�صحيح م�صلم، باب حجة النبي، ورقمه 2137، ج6/�س245.   -1

�صنن ابن ماجه، باب اتباع �صنة اخللفاء، ورقمه43، ج1/�س50.   -2
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ل ي�صتقيم حاله اإل بقوانني قيمة يدين بها، فاإذا خرج عن هذه املقومات فقد تعر�س 
لأ�صباب الهالك �صواء يف بنيته الفوقية اأو الجتماعية اأو احل�صارية، ول �صك اأن 
الدين هنا يعني ن�صقا من املبادئ والقيم والأوامر والأحكام التي با�صتغالها ن�صقا 
تعد دينا قيما بوا�صطته حتفظ احل�صارة من الزوال، واأ�صدد هنا على ) الن�صق) لأن 
الدين يعمل بطبيعته هكذا، لذلك اأغلظ اهلل القول ملن يوؤمن ببع�س الكتاب ويكفر 

چ    چ   ڃ   ڃ   چ  الدارين  يف  باخلزي  عاقبته  وتوعد  ببع�س 
ڑ    ژ  ژ  ڑ   ڎ  ڎ  ڈڈ   ڍ  ڌ      ڌ    ڍ   ڇ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

ک  کچ ]البقرة/85[.

ثم اإن الآيات القراآنية تبني اأن اهلل تعاىل قد بنى هذا العامل على قاعدة اأ�صا�صية 
هي الإميان والعمل ال�صالح، فمن حافظ عليهما فقد اأمل باأ�صباب بقاء البنية، ومن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعاىل:  قال  الهالك،  اأ�صباب  ا�صتجلب  فقد  بهما  اأخل 
]الع�صر 1ـ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

3[ والآيات يف هذا كثرية)1).
واإذا تتبعنا القراآن واحلديث وجدنا اأ�صباب موانع الهالك، ذات طبيعة �صننية 
ودينية، على اختالف اأ�صاليب النجاة، واأحوال الذين ا�صتحقوا الإنقاذ، فالثابت 
دائما هو ال�صبب الديني اإما من طبيعة الت�صريع الذي يحكم اأن�صاق البنية وانتظامها 
العملي الجتماعي، اأو من طبيعة الدعاء والت�صرع الروحي الذي يرفع الغنب عن 
املجتمع قال تعاىل: چ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ چ ]الأنعام/43[، والدعوة اإىل 
الت�صرع يف اآية الأنعام هذه عند روؤية الباأ�س طريق روحي من طرق النجاة، وقد 
كانت النجاة يف معظم الأحوال من عذاب ا�صتئ�صايل طبيعي.ولكن جند اآية اأخرى 
تعرب عن عامل اآخر فاعل يف النجاة، غري الت�صريع والت�صرع هو )ال�صت�صعاف) 

وهو اأمر تلفتنا اإليه ب�صدة الآية: چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  
انظر: لأنبياء/88، هود/ 58، 66، 67، 94، 95.  -1
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ہ             ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭچ ]الدخان/32-30[

اإن الآية هنا تعرب عن جناة من عذاب مهني، قد ت�صلط على بني اإ�صرائيل من 
الطغاة امل�صرفني، لكن ما يلفت النتباه هنا هو اأن جناتهم مل تعلل بالت�صريع والإميان، 
يعلل  به، ولذلك مل  اأعلم  هو  علم وق�صٍد  الذين جناهم على  اهلل  اختار  قد  واإمنا 
النجاة بالتقوى اأو الت�صريع اأو الإميان، ومعناه اأن اهلل �صبحانه وتعاىل، يرفع الذل 
ل�صت�صعاف غريهم  ولكن  بالت�صريع،  لعملهم  ول  لإميانهم،  ل  امل�صت�صعفني؛  عن 
لهم.بل حتى عندما ورثهم دار الظاملني مل يذكر الإميان، واإمنا ذكر ال�صت�صعاف)1). 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   فقال: چ 
ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ ]الأعراف/137[. 

وقد تكون هذه اخلالة ا�صتثنائية، لأن الأ�صا�س الوا�صح هو اأن اإنقاذ املجتمع، 
اإمنا يتحقق باأخذ اأ�صباب احل�صارة ببعديها؛ القدرة وال�صتقامة، ويوؤكد ذلك ق�صة 
نوح يف قوله تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤچ 
�صناعة  يف  متمثلة  القدرة  احل�صارة:  بعدي  اإىل  الإ�صارة  حيث  11ـ12[،  ]احلاقة 
�صفينة النجاة، وال�صتقامة متجلية يف اإتباع النبي عليه ال�صالم)2)، وبذلك جنا من 
ابنه  مبا يف ذلك  البعدين،  فقد  نهاية من  الغرق  معه من هالك حمقق وكان  كان 

وزوجته)3). 
من هنا نكرر اإن العامل الرئي�س يف احلفاظ على البنية الجتماعية من التفكك 
وال�صعف هو )الدين) من حيث هو ن�صق من الأحكام والأوامر ال�صاملة ال�صاحلة 

التحرير والتنوير، ج5/�س436.   -1
نظم الدرر للبقاعي، ج9/�س149 قال: »هذه الفعالت العظيمة من اإجناء املوؤمنني بحيث ل يهلك منهم   -2
بذلك العذاب اأحد واإهالك الكافرين بحيث ل ي�صذ منهم اأحد، وكذا ال�صفينة التي حملنا فيها نوحاً عليه 

ال�صالم ومن معه باإبقائها اآية من اآياته واأعجوبة من بدائع بيناته وغريبة يف الدهر من اأعجوباته«.
هود 45ـ 47.  -3
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املتكاملة املتعا�صدة؛ فلكي تتحرك املجتمعات باأفعالها يف اجتاه واحد، تتوحد فيه 
الطاقة ببعديها ) القدرة وال�صتقامة)، فتثمر ح�صارة، لبد من اللتزام بعامل)ن�صق 
الدين)، اإذ هو عامل البناء، و احلفظ، والإنقاذ من الهالك، واملانع من ال�صقوط، 
اأي اأن اللتزام به مقدمة حا�صمة مبا فيه من فاعلية، لو�صع خطة عملية تعتمد على 
قانون ال�صببية لتحديد اأهداف م�صتقبلية، لذلك قال الفقهاء: »اإَنَّ اْلأََواِمَر )الدينية) 
اْمِتثَاِلَها  ِعْنَد  تَِفَع  ِلرَتْ َوَرَدْت  النََّواِهَي  نَّ  َواإَ اِلح  امْلَ�صَ اْمِتثَاِلَها  ِعْنَد  َل  ِلَتْح�صُ َوَرَدْت 
امْلََفا�ِصد«)1). وهو هدف القوانني الو�صعية اجلادة، التي اإذا روعيت حققت على 
امل�صتوى املادي نتائج بناءة كما يف الغرب، حتى �صبه الطهطاوي نتائج اللتزام بها 

بالإ�صالم، واإذا اأهملت ن�صاأ عن ذلك فو�صى وا�صطراب.
وقد كان ابن خلدون يرى اأن عامل تن�صيط البناء احل�صاري هو الع�صبية واملال، 
اأن الفكرة  النا�س، واأعتقد  ومالك بن نبي يح�صره يف الفكرة التي يلتف حولها 
�صتكون  فاإنها  ال�صحيحة  العقيدة  من  خلت  اإذا  ولكن  مهمة،  تكون  قد  املجردة 
ال�صرتاكية  لفكرة  اللتفات  ويكفي  بناء،  عامل  كانت  كما  هدم  عامل  كالع�صبية 
كيف تهافتت جمتمعاتها تهافتا غريبا، فاأ�صبحت مو�صع خجل ملن كان يدافع عنها.
وعليه فال�صت�صراف من منظور الت�صور الإ�صالمي ل يكتفي بالأخذ بالأ�صباب 
املادية، بل يركز اأ�صا�صا على الأ�صباب الروحية، من هنا قلنا اإن العامل الديني اأهم 
�صبب للحفاظ على بعدي البنية الجتماعية الفوقية والكلية، ملا فيه من تكامل بني 

تقوية ال�صمري والتقوى الباطنية، وال�صوابط ال�صرعية اخلارجية.
اخلري  وحتقق  العبادات  بني  ال�صببية  العالقة  يبني  ما  احلديث  يف  جاء  وقد 
للمجتمعات، وت�صمى هذه العبادات عندئذ اأبواب اخلري، ومنها ال�صوم وال�صدقة 
التي  العقول  اإ�صالح  يف  الإخال�س  قيمة  اإىل  وانظر  ج3/�س451  الفروق،  اأنواع  يف  الربوق  اأنوار   -1
ْكَمِة ِمْن  َباًحا َظَهَرْت يََناِبيُع احْلِ ِ اأَْربَِعنَي �صَ ب�صالحها ي�صلح العمل كما يتبني من قولِه  : "َمْن اأَْخَل�س هلِلَّ

َقْلِبِه َعَلى ِل�َصاِنِه". م�صنف ابن اأبي �صيبة كتاب الزهد، م�صند ال�صهاب باب من اأخل�س هلل.
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وقيام الليل، روى الرتمذي »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل اأن الر�صول  قال: "اأََل اأَُدلَُّك َعَلى 
ُجِل  اَلُة الرَّ َدَقُة تُْطِفُئ اخْلَِطيئََة َكَما يُْطِفُئ امْلَاُء النَّاَر َو�صَ ْوُم ُجنٌَّة َوال�صَّ رْيِ ال�صَّ اأَْبَواِب اخْلَ

ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گ  گ    چ  تاََل:  ثُمَّ  َقاَل  ْيِل  اللَّ َجْوِف  ِمْن 
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھچ)1).

ِجزاًفا،  لي�س  ُجنًَّة  وال�صياُم  برهانًا،  ال�صالة  كون  »اأن  الك�صمريي:  بني  وقد 
باجُلنَِّة  وال�صياُم  بالربهان،  ى  تُ�َصمَّ اأن  اأَْوىَل  ال�صالة  بل  فقط،  تََخيٍُّل  بنوع  وجماًزا 
�صًرا  فيه  ى  اأدَّ قد  احلديث  فاإن  تافًها،  ه  تَُعدَّ ول  َفَراعه،  بهما.  املخت�سِّ  للمعنى 
عظيًما«)2)، وقد ف�صر ابن خلدون فعالية العامل الديني يف حفظ البنية الجتماعية 
الدين  اأ�صلها  امللك  العظيمة  ال�صتيالء  العامة  الدول  »اإن  فقال:  ح�صنا  تف�صريا 
اإمنا  بالتغلب، والتغلب  اإمنا يح�صل  امللك  اأو دعوة حق، وذلك لأن  نبوة  اإما من 
اإمنا يكون  القلوب وتاأليفها  املطالبة. وجمع  الأهواء على  بالع�صبية واتفاق  يكون 

مبعونة من اهلل يف اإقامة دينه. قال تعاىل: چ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  چ ]الأنفال:63[، و�صره اأن القلوب اإذا تداعت اإىل 
اأهواء الباطل وامليل اإىل الدنيا ح�صل التناف�س وف�صا اخلالف، واإذا ان�صرفت اإىل 
التناف�س  اهلل احتدت وجهتها فذهب  واأقبلت على  والباطل  الدنيا  احلق ورف�صت 
فعظمت  لذلك،  الكلمة  نطاق  وات�صع  والتعا�صد،  التعاون  وح�صن  اخلالف  وقل 

الدولة«)3). 
وهكذا تتعني فعالية العامل الديني يف بنى املجتمعات امللتزمة كلها، وميكن اأن 
ن�صتاأن�س يف فهم الكيفية التي تتم بها ح�صانة الظاهرة احل�صارية والجتماعية على 
الديني،  العامل  اإىل  بتحليل ابن خلدون الذي يرجع فيه قوة الدولة  هذا الوجه 

�صنن الرتمذي، باب ما جاء يف حرمة ال�صالة ورقمه 2541، وقال: حديث ح�صن �صحيح.  -1
في�س الباري �صرح البخاري الك�صمريي 1292،1352، ج4/�س297.   -2

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س78.   -3
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»اإن  يقول  والزدهار  الرفاه  لتحقيق  وحتريرها  الطاقات  توحيد  يف  �صببا  بو�صفه 
الدعوة الدينية تزيد الدولة يف اأ�صلها قوة على قوة الع�صبية التي كانت لها من 
بالتناف�س والتحا�صد  اأن ال�ضبغة الدينية تذهب  عددها، وال�صبب يف ذلك.... 
ال�ضتب�ضار يف  اإىل احلق فاإذا ح�صل لهم  اأهل الع�صبية وتفرد الوجهة  الذي يف 
وهم  عندهم،  مت�صاو  واملطلوب  واحدة  الوجهة  لأن  �صيء  لهم  يقف  مل  اأمرهم 

م�صتميتون عليه«)1).
من  متكامل،  ن�صق  هو  حيث  من  الديني  العامل  فعالية  نتيجة  هي  تلك 
اأن  ونعتقد  بربه،  املجتمع  يربط  الذي  والإميان  احلق،  على  القائمة  الت�صريعات 
اللتزام بالت�صريعات اجلادة حتى لو كانت و�صعية �صر جناح الغرب، لأنه و�صع 
قوانني جادة والتزم بها، فمكنت لالأ�صباب املادية بتوفري ال�صتقامة العملية، ولكن 
وهذا  الإميان،  �صببه  لأن  بالت�صرع،  املتعلق  الثان  ال�صطر  يف  قائما  النق�س  يبقى 

نق�س روحي له �صننه.
من  العلماء  ذكره  ما  فعالية  عن  تختلف  الدين  فعالية  اأن  لحقا  نالحظ  وقد 
اأ�صباب؛ لأن الأخرية ل متثل ن�صقا، والآن نود اأن نتحدث عن املظاهر الأ�صا�صية، 
الإقالع  يف  رئي�س  عامل  هو  حيث  من  الديني  الن�صق  خاللها  من  يتجلى  التي 
خالل  من  فعاليته  تتجلى  الديني  الن�صق  اأن  ول�صك  عليها،  واحلفاظ  احل�صاري، 
مظاهر متعددة، تعرب عنها اأحاديث كثرية)2)، وهذه املظاهر بع�صها روحي وبع�صها 
مادي، ولكنها جمتمعة كلها يف التم�صك بكتاب اهلل، وهو املعرب عنه بعامل الدين. 
فما هي هذه املظاهر الأ�صا�صية التي ميكن اأن نركز عليها كموؤ�صرات حلفظ احل�صارة، 

واملجتمع من التدهور؟

مقدمة ابن خلدون، ج1/�س79.   -1
موطاأ مالك، ورقمه: 3338 �صنن اأبي داود، ورقمه 418 وم�صند اأحمد، رقم 25600.   -2
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املطلب الثان: مظاهر العامل الديني يف حفظ احل�ضارات من التدهور: 
الديني  العامل  ملظاهر  احتواء  اأكرث  يكون  التايل  جبل  بن  معاذ  حديث  لعل 
من حيث هي ن�صق متكامل، لذلك كان اأكرث العوامل دللة على الفعالية يف حفظ 
احل�صارات من التدهور ووقاية البنيات الجتماعية من ال�صقوط، روى الرتمذي: 
َبْحُت يَْوًما َقِريًبا ِمْنُه َونَْحُن  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: »ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ  يِف �َصَفٍر َفاأَ�صْ
نََّة َويَُباِعُدِن َعْن النَّاِر؟ َقاَل:  ِبَعَمٍل يُْدِخُلِني اجْلَ ِن  اأَْخرِبْ  : ِ نَ�ِصرُي َفُقْلُت يَا َر�ُصوَل اهللَّ
َ َوَل تُ�ْصِرْك ِبِه  َعَلْيِه تَْعُبُد اهللَّ  ُ َرُه اهللَّ ْلَتِني َعْن َعِظيٍم َواإِنَُّه لَيَ�ِصرٌي َعَلى َمْن يَ�صَّ »لََقْد �َصاأَ
اَن َوحَتُجُّ اْلَبْيَت، ُثمَّ َقاَل: اأََل اأَُدلَُّك  وُم َرَم�صَ َكاَة َوتَ�صُ اَلَة َوتُوؤِْتي الزَّ �َصْيًئا َوتُِقيُم ال�صَّ
النَّاَر،  امْلَاُء  يُْطِفُئ  َكَما  ِطيئََة  اخْلَ تُْطِفُئ  َدَقُة  َوال�صَّ ُجنٌَّة،  ْوُم  ال�صَّ ؟  اخْلَرْيِ اأَْبَواِب  َعَلى 
اِجِع...  ْيِل، َقاَل ُثمَّ تاََل: { تََتَجايف ُجُنوبُُهْم َعْن امْلَ�صَ ُجِل ِمْن َجْوِف اللَّ اَلُة الرَّ َو�صَ
ِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة �َصَناِمِه؟  )َحتَّى بََلَغ) يَْعَمُلوَن}، ثُمَّ َقاَل: اأََل اأُْخرِبَُك ِبَراأْ�ِس اْلأَْمِر ُكلِّ
اَلُة َوِذْرَوُة �َصَناِمِه  ِ! َقاَل: َراأْ�ُس اْلأَْمِر اْلإِ�ْصاَلُم َوَعُموُدُه ال�صَّ ُقْلُت: بََلى يَا َر�ُصوَل اهللَّ
ِ، َفاأََخَذ ِبِل�َصاِنِه َقاَل:  َهاُد. ثُمَّ َقاَل: اأََل اأُْخرِبَُك مِباََلِك َذِلَك ُكلِِّه؟ ُقْلُت: بََلى يَا نَِبيَّ اهللَّ اجْلِ
َك  ُم ِبِه؟ َفَقاَل: ثَِكَلْتَك اأُمُّ ِ َواإِنَّا مَلُوؤَاَخُذوَن مِبَا نََتَكلَّ ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا، َفُقْلُت: يَا نَِبيَّ اهللَّ
اِئُد  يَا ُمَعاُذ، َوَهْل يَُكبُّ النَّا�َس يِف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم اأَْو َعَلى َمَناِخِرِهْم اإِلَّ َح�صَ

اأَْل�ِصَنِتِهْم«)1).
ميكن اأن ن�صتنتج من احلديث كثريا من مظاهر العامل الديني التي وردت هنا 

بالتدرج وفق ثالثة م�صتويات:
للقيام  والعقل،  والوجدان  النف�س  تربية  عليها  تقوم  التي  الأركان  م�صتوى   -1

بالبناء احل�صاري واإ�صالحه.

�صنن الرتمذي، باب ما جاء يف حرمة ال�صالة ورقمه 2616، وقال: هذا حديث ح�صن �صحيح.  -1
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الأهداف  لتحقيق  النا�س  يلج  خاللها  من  التي  اخلري)1)،  اأبواب  م�صتوى   -2
هو  الذي  املعبود  خدمة  اإىل  ينق�صم  اخلري  فعل  »لأن  للح�صارة  الجتماعية 
عبارة عن التعظيم لأمر اهلل، واإىل الإح�صان الذي هو عبارة عن ال�صفقة على 
خلق اهلل، ويدخل فيه الرب واملعروف وال�صدقة على الفقراء وح�صن القول 

للنا�س«)2).
العامل الأ�صا�س يف الوعي احل�صاري وهو  م�صتوى راأ�س الأمر كله، ويعني   -3

الدين جملة.
م�صتوى ال�صلوك اللغوي، وهو الو�صيلة الأ�صا�صية للتوا�صل الجتماعي الذي   -4

به يتم التفاهم بني عنا�صر املجتمع ليحقق م�صروعه.
�صتاأتي،  التي  الن�صو�س  ومن  الن�س،  هذا  م�صتويات  من  ن�صتنتج  اأن  وميكن 

املظاهر الأ�صا�صية للعامل الديني، وهي:
مظهر البيئة*الثقافية ال�ضاحلة: �صندخل هذا العامل من البحث بوا�صطة  1ـ  
يَْعِني  َطْيَبُة  »اإِنََّها   : قال  اإذ  املنورة  املدينة  بخ�صو�س  م�صلم  رواه  حديث 
»تنفي  ومعناه:  ِة«)3)،  اْلِف�صَّ َخَبَث  النَّاُر  تَْنِفي  َكَما  َبَث  اخْلَ تَْنِفي  َواإِنََّها  امْلَِديَنَة 
الرجال، اأي من ل ي�صلح لها كما ينفي الكري خبث احلديد، اأي يخل�س رديئه 
من جيده«)4)، فنحن هنا اأمام عالقة تبادلية بني الإن�صان والبيئة، حيث يكون 
معها،  الثقايف  بالن�صجام  مرهونة  فيها  حياته  وتكون  للبيئة،  �صانعا  الإن�صان 

وهذه من املعادلت ال�صعبة يف احلياة.
ج ابن حبَّان يف"�صحيحه"... قاَل: اإنَّ اأبواب اخلري لكثريٌة:  جامع العلوم واحلكم، ج26/�س7 وخرَّ  -1

الت�صبيُح....، والنَّهُي عن املنكِر...، وتُدلُّ امل�صَتِدلَّ على حاجته.....
تف�صري الرازي، ج11/�س156.  -2

�صحيح م�صلم، باب املدينة تنفي �صرارها ورقمه:2454، وجاء اأي�صا يف �صحيح م�صلم، ورقمه 5148.  -3
ترد  الأجنا�س  ونظرية  واجلغرافية،  املناخية  الظروف  اإىل  اخلالئق  طبائع  الختالف يف  ترد  البيئة  نظرية   

اختالف الطبائع اإىل اختالف الهيئة البدنية احل�صارة وعواملها �س34. 
ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني، ج1/�س375.   -4
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وهنا نت�صاءل: تُرى ما الذي يرمي اإليه احلديث؟ وهل ميكن تعميم معناه ليعرب 
اأن�صاق  نفي  هو  اخلبث  نفي  من  الق�صد  اأيكون  الإن�صان؟  تربية  يف  البيئة  اأثر  عن 

اخلبث جملة من البيئة؟ 
هذا احلديث يقدم ت�صبيها رائعا لبيان فعالية املدينة الفا�صلة يف تنقية املجتمع، 
بحيث تطهره من اأن�صاق اخلبث، وكل اأ�صباب التدهور احل�صاري كما يطهر الكري 
املعادن من العنا�صر غري املن�صجمة معها!! ومن البديهي اأن يكون الق�صد باملدينة 
تغيري  ثم  النفو�س، ومن  الفعال يف حتويل  العن�صر  لأنه  املكان؛  الثقايف ل  البعد 
املواقف وما يتبعها من �صلوك موؤثر على البيئة؛ لأن »الثقافة على هذا هي املحيط 

الذي ي�صكل فيه الفرد طباعه و�صخ�صيته«)5).
وهذه الفكرة التي �صارت اليوم نظرية من النظريات الكربى يف الرتبية هي 
بقوله  ال�صريف  احلديث  يف  للبيئة  فهمنا  يعزز  دقيقا  تعبريا  القراآن  عنها  عرب  التي 

تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿچ ]الأعراف/58[.

وقد »ُمثل هنا باختالف حال اإخراج الّنبات من الأر�س اختالُف حال الّنا�س 
الأحياِء يف النتفاع برحمة ُهدى اهلل،...، فاملق�صود من هذه الآية الّتمثيل، ولي�َس 
له  امل�صوق  الغر�س  لأّن  املطر،  نزول  بعد  الأر�س  اأحوال  تف�صيل  املق�صود جمّرد 
فالن�س  اأحواله«)6)،  مياثل  مبا  واملوعَظة  اهلل،  ب�صنع  العربَة  اأمرين:  يجمع  الكالم 
البيئة  بيئتني متاثلت قواهما يف الفعالية واختلفتا يف النوع والجتاه،  اأمام  ي�صعنا 
الطيبة تعمل يف الإيجابي فتنفي اخلبث وت�صتقبل اخلري، والبلد النكد يتحرك يف 

ال�صالب لي�صتقبل الفا�صد ويطرد ال�صالح.

�صروط النه�صة مالك بن نبي �س89.  -5
التحرير ج5/�س336.   -6
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واحلق اأن املتتبع لأ�صباب قول احلديث ميكن اأن يفهم عمق الدللة احل�صارية 
واأ�صباب قوتها التي ي�صري اإليها الر�صول ، فقد روي »عن جابر بن عبد اهلل؛ اأن 
اأعرابيا بايع ر�صول اهلل . فاأ�صاب الأعرابي وعك باملدينة. فاأتى النبي  فقال: يا 
حممد! اأقلني بيعتي. فاأبى ر�صول اهلل . ثم جاءه فقال: اأقلني بيعتي. فاأبى. ثم 
جاءه فقال: اأقلني بيعتي فاأبى. فخرج الأعرابي. فقال ر�صول اهلل : »اإمنا املَِديَنُة 
ُع ِطيُبها«)1)؛ فاحلديث بهذه الرواية الثانية ير�صح �صببني  كالِكرِي. تَْنِفي َخَبثَها ويَْن�صَ
من اأ�صباب الوقاية من التدهور احل�صاري يعودان ملظهر واحد هو البيئة و ال�صببان 

هما تخلية البيئة وحتليتها:
على  تعمل  اأي  خبثها)  )تنفي  بقوله  هنا  عنها  املعرب  وهي  البيئية:  التخلية  اأ- 
املف�صدة،  والعنا�صر  ال�صوائب،  من  والجتماعية  الفوقية  املجتمع  بنى  تنقية 
الإبداع،  و�صور  والأفكار،  الت�صورات  كف�صاد  العقلي  الف�صاد  جهة  من 
والر�صاوى  املخدرات  وتعاطي  ال�صيا�صية،  كالفنت  العملي  ال�صلوك  وف�صاد 
والفواح�س... ويكون ذلك طواعية، وقد يكون بطرق مدرو�صة)2) حتددها 

الن�صو�س ال�صرعية والقانونية، كتجديد الرتبية، وتنمية اأ�صاليب الوعي. 
اأي يزداد من  ُع طيُبها«  ب- التحلية البيئية: وهي املعرب عنها هنا بقوله: »يَْن�صَ
�ِصيٍء  كلِّ  من  اخلاِل�ُس  هو  ع  النا�صِ لأن  واإخال�صا؛  ن�صاعة  الطيبني  من  فيها 
ه، والنَّ�صيُع: ال�صايف)3). واإمنا تُْكَت�َصُب هذه ال�ضبغة  ون�صع لَْونُه ا�ْصَتّد بَيا�صُ
النا�ضعة ب�صبب الن�صجام التام ببيئتها الطاهرة والن�صهار فيها، والندماج 
يف بيئتها كما بني ابن بطال)4)،واأكده ابن حجر: »َوامْلَُراد اأَنََّها َل ترَْتُك ِفيَها َمْن 
�صحيح م�صلم، باب املدينة تنفي �صرارها، ورقم: 1383، ويف �صنن الرتمذي باب ما جاء يف ف�صل املدينة   -1

ُع َطيَِّبَها ورقمه: 3855، وقال: حديث ح�صن �صحيح.  َا امْلَِديَنُة َكاْلِكرِي تَْنِفي َخَبثََها َوتَُن�صِّ بلفظ: اإِمنَّ
من املهم هنا الإ�صارة لنجاح الغرب يف تنقية البنية الفوقية يف اأنظمته، بحيث تطهر ممن فيهم �صوائب كما   -2

فعلت مع الوزراء. 
القامو�س املحيط ن�صع ج2/�س331 وخمتار ال�صحاح ن�صع، ج1/�س314.   -3

�صرح �صحيح البخاري، ابن بطال، ج8/�س154.   -4
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اد َرِديَء  اِدئة َوتُْخِرجُه َكَما مُيَيِّز احْلَدَّ يِف َقْلبه َدَغل، بَْل مُتَيِّزُه َعن اْلُقُلوب ال�صَّ
احْلَِديد ِمْن َجيِّده«)1). 

مظهر العدل: قيل العدل اأ�صا�س امللك، فهل ميكن اأن تكون املقولة معربة عن  2 ـ  
حقيقة دينية؟ اأيكون العدل هو العامل الفعال يف اإنقاذ الأمم من الهالك، اأم 
 - ِ هو مظهر من مظاهر الن�صق الفاعل؟ روى البخاري »َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَّ
ْعَرانَِة اإِْذ َقاَل لَُه  ِ - - يَْق�ِصُم َغِنيَمًة ِباجْلِ ر�صي اهلل عنهما - َقاَل بَْيَنَما َر�ُصوُل اهللَّ
َرُجٌل: اْعِدْل. َفَقاَل لَُه: "�َصِقيَت اإِْن مَلْ اأَْعِدْل«)2). فما دللة ال�صقاوة يف هذه 
العبارة؟ وما دللة الويل واخل�صران يف قوله من رواية م�صلم: »َوْيَلَك َوَمْن 
ْعِدُل«)3)؟ ما دللتهما  ُكْن اأَ يَْعِدُل اإَِذا مَلْ اأَُكْن اأَْعِدُل لََقْد ِخْبَت َوَخ�ِصْرَت اإِْن مَلْ اأَ

عندما ن�صعهما يف ال�صياق احل�صاري الذي يعدُّ الدين العامَل الأ�صا�س فيه؟
من الوا�صح اأن الهدف هو بيان فعالية العدل يف بنية املجتمع بحيث ت�صعد 
املجتمعات بظهوره وت�صقى بغيابه!! فمفهوم العبارتني: اإذا مل اأعدل اأنا من حيث 
على  يدل  وهذا  حمكوم،  اإنك  حيث  من  وخ�صرَت  اأنت  �صقيَت  فقد  حاكم  اإن 
جمتمع  هو  يعدل  ل  الذي  فاملجتمع  والهالك،  اخل�صران  دفع  يف  العدل  فعالية 
مر�صح للفو�صى وال�صطراب، ثم انت�صار الأنانية وحب الذات، ثم النتقام الذي 
يجر البنى الجتماعية اإىل الهالك، فوقية كانت اأو حتتية، حيث »ل �صبيل للعمارة 
اإل بالعدل«)4)، والآيات يف الأمر بالعدل كثرية)5)، لكن العدل، واإن ت�صدد العلماء 
بكونه اأ�صا�س امللك، فاإنه لي�س �صوى ن�صق من اأن�صاق مظاهر الدين مبقا�صده ال�صرعية 

والقانونية. فالعدل مظهر فعال يف الن�صق مبقا�صده.

فتح الباري لبن حجر، ج6/�س100.   -1
ِليِل َعَلى اأَنَّ اخْلُُم�َس ِلَنَواِئِب امْلُ�ْصِلِمنَي، ورقمه: 3138.  �صحيح البخاري، بَاب َوِمن الدَّ  -2

�صحيح م�صلم، باب ذكر اخلوارج و�صفاتهم، ورقمه:1761.   -3
مقدمة ابن خلدون، ج1/�س155.   -4

قال تعاىل: {اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�صان} النحل 90، وانظر: الن�صاء 58.  -5
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ِلَهِذِه  يَْبَعُث   َ اهللَّ »اإِنَّ  احلديث  اإن  التدافع:  طريق  عن  النق�ص  جرب  مظهر  3ـ  
لن�صق  ِديَنَها«)1)، ي�صيف عن�صرا  لََها  ُد  يَُجدِّ َمْن  �َصَنٍة  ِمئَِة  ُكلِّ  َراأْ�ِس  َعَلى  ِة  الأُمَّ
فيها عن احلق،  تزيغ  الب�صرية، قد  اأحوال  اأن هناك حالت من  البناء، ويبني 
�صور  من  �صورة  بوا�صطة  يزول  قد  النحراف  هذا  لكن  حديثا،  اأو  قدميا 
وقد  املخل�صني،  والدعاة  العلماء  بوا�صطة  يجرب  فقد  املتعددة)2)،،  التدافع 
يجرب بجماعة النهي عن املنكر، وقد يجرب بحراك عام ناجم عن �صجر اخللق 
من الظلم، وهذا معنى قول ابن خلدون: »وقد تذهب تلك الدولة املعتدية 
اأ�صلها قبل خراب امل�صر وجتيء الدولة الأخرى، فرتفعه بجدتها، وجترب  من 
النق�س الذي كان خفياً فيه، فال يكاد ي�صعر به، اإل اأن ذلك يف الأقل النادر«)3).
ي�صمى  وقد  والدولة،  احل�صارة،  ا�صتمرار  اأ�صا�صي يف  اأمر  النق�س  اإذن جرب 
جتديد  هو  اجلرب  يف  العمدة  اأن  يرى  خلدون  وابن  التدافع)،  )�صنة  اجلرب  هذا 
الع�صبية )4)،واحلق اأن درا�صة احلديث تبني اأن العمدة يف ذلك اجلرب هم العلماء 
امل�صلحون، فهم ال�صلطة العقلية القادرة على تغيري معادلة ال�صراع بني اخلري وال�صر 
يف نفو�صهم، من حيث هم العقل الفاعل بقوة يف العقل اجلماهريي املنفعل، لكي 
تتغري الثقافة يف الواقع املعي�س، فيتغري معها منط املعي�صة، وهذا معنى التغيري يف 
ن�س احلديث. فالعلماء هم الذين ميكن اأن يتحكموا يف معادلت التغري والنهايات 
ما �صحيحا يحقق للمجتمع النجاة، هذه الفعالية هي التي تك�صف عن معنى  حتكُّ

ۓ   چ  الآية:  عنه  تعرب  كما  البقاء  �صنة  بو�صفه  التدافع  قاعدة  ت�صوغ  التي  الآية 
ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  
امل�صالح  حلماية  اخللق  حياة  يف  �صنة  فالتدافع  ]البقرة/251[،  ۋچ 
على  وامل�صتدرك  �صحيح،  الألبان:  وقال   ،4293 برقم:  املئة،  قرن  يف  يذكر  ما  باب  داود،  اأبي  �صنن   -1

ال�صحيحني برقم: 8592.
من و�صائل التدافع: احلوار، التظاهرات، امل�صريات،... املقالت، و�صائل الإعالم،......الثورات....  -2

ـ املقدمة ج1 �س155.  -3
مقدمة ابن خلدون، ج1/�س85.   -4
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العامة، وبغريه ينت�صر الف�صاد، ويعم الباطل فتهلك البنية الجتماعية جزئيا اأو كليا، 
اأو  ال�صعوب،  ليقظة  نتيجة حتمية  اأي �صورة من �صوره  التدافع يف  يكون  وقد 
فتت�صبب  ال�صعوب  ت�صلل  وقد  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  على  فتثور  بالظلم،  ل�صعورها 
يف كوارث، وقد يظهر على �صطح املجتمع من يت�صور اإمكان جرب النق�س دون اأن 
يتهياأ له الوعي الكايف بامل�صكالت، ودون اأن يتحقق له من القدرات ما يكفي، وما 
ينا�صب الو�صع، فيوؤدي اإىل نق�س اأفدح، وخلل اأعظم، ولذلك حرم الفقهاء تغيري 
املنكر مبنكر اأب�صع منه كما حدث يف الفتنة الكربى. ولعل احلربني العامليتني كانتا 
الت�صور من جهة، و�صوء تقدير القدرات، وغياب مبداأ ال�صتقامة،  ب�صبب �صوء 
وقريب منها كثري من احلركات الإ�صالحية التي مل تنجح يف اعتماد �صنة التدافع؛ 
اأن  واأعتقد  وال�صتقامة)،  )القدرات  وهما  الأ�صا�صيني  باملبداأين  تلتزم  مل  لأنها 
�صيغة الدميوقراطية طريق �صريف من طرق التدافع اجلميل، اإذا و�صعت قواعده 

وفق ا�صت�صارة العلماء املخل�صني.

العلمية  الدرا�صة  على  يقوم  اأن  �صورته  كانت  مهما  التدافع  يف  الأ�صل  اإن 
األ  فعليه  ذلك،  اإىل  الإن�صان  افتقر  فاإذا  للنتائج،  ت�صوره  عليها  ليبني  لالأ�صباب 
اأن  يبني  القراآن  الن�س  اأن  �صحيح  واحل�صارات)1)،  والدول  باملجتمعات  يغامر 

ٹٹ  ٹ   چ  تعاىل:  فقال  التدافع،  على  تقوم  للح�صارة  الأ�صا�صية  املقومات  حفظ 
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
من  ولكن  ڍٌچ)]احلج/40[،  ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ  
اخلطاأ الفادح اأن يظن النا�س اأن املق�صود هنا الرجتال، والغوغائية، واإمنا املق�صود 
التدافع املدرو�س، القائم على التخطيط، لذلك ل ينبغي اأن يتخلف اأُولُو النهي 
عن دورهم للغوغاء الذين ين�صطون با�صم النتماء ال�صيا�صي فيت�صببون يف هالك 

ميكن النظر هنا يف بع�س احلركات املعا�صرة التي ا�صتخدمت القوة دون درا�صة علمية فظل فعلها كفعل   -1
طفل عنيد يقلق ول يغري �صيئا، وقد بني ابن خلدون ذلك كما �صياأتي لحقا.
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تقراأ  اأن  ينبغي  ال�صنن  اآية  لكن  اجتماعية،  �صنة  �صوره  كانت  مهما  الأمم،فالتدافع 
قراءة علمية قائمة على قواعد ال�صت�صراف ال�صحيح وميكن اأن ن�صجل هنا قراءتني 

خمتلفتني يف طبيعة ال�ضت�ضراف تاريخية، وروحية، ويتبني ذلك مما يلي:

اإن القراءة التاريخية كقراءة ابن كثري)1)، تربط الإنقاذ احل�صاري بتحفيز قوى  اأ- 
التغيري املادي، عن طريق حتريك الرغبة يف الأفعال؛ لتنطلق الطاقات النائمة 
احل�صاري،  التدهور  يف  املت�صببة  الجتماعية  لالأو�صاع  الفعلي  التغيري  نحو 
التغري  معدلت  �صورة  يف  التغيري  اآلية  عن  املعرب  احلديث  يوؤيده  ما  وهذا 
والنهايات كما يتجلى يف حديث ال�صفينة مثال،وقد يتحقق ذلك التغيري عن 
طريق التدافع، بكل �صوره بدءا بال�صورة العلمية، اإىل ال�صورة الحتجاجية، 
اأقوى كلما كانت  املبا�صرة  الثورة  اأ�صباب  تكون  الثورية، وقد  ال�صورة  اإىل 
الأ�صباب غري املبا�صرة اأكرث تعقدا كما حدث يف ثورات مطلع العام 2011. 
ذلك  خلدون  ابن  بني  كما  احلركة،  فتف�صل  كافية  غري  القدرة  تكون  وقد 

بو�صوح)2).
اأما القراءة الروحية، كقراءة ابن عبا�س)3) فرتبط اإنقاذ الأمم واحل�صارات من  ب- 
التدهور عن طريق تنمية القوى الروحية بالعبادات التي يقوم بها اخلا�صة من 
الدعاء  فبذلك  باخللق،  اهلل  با�صتدرار رحمة  الأذى  يدفعون  وبذلك  النا�س، 
يفتح  ال�صقوط، وهذا  فينقذون احل�صارات من  التدهور  يوؤخرون  وال�صالة 

تف�صري ابن كثري، ج5/�س435.    -1
مقدمة ابن خلدون ج79/1 قال: »ويف احلديث ال�صحيح كما مر«ما بعث اهلل نبياً اإل يف منعة من قومه«   -2
العادة يف  له  األ تخرق  بغريهم  فما ظنك  العوائد،  النا�س بخرق  اأوىل  الأنبياء وهم  واإذا كان هذا يف 
الغالب بغري ع�صبية، ومن هذا الباب اأحوال الثوار القائمني بتغيري املنكر من العامة والفقهاء. فاإن كثرياً 
من املنتحلني للعبادة و�صلوك طرق الدين يذهبون اإىل القيام على اأهل اجلور من الأمراء داعني اإىل تغيري 
بهم من  اأتباعهم واملت�صبثون  الثواب عليه من اهلل، فيكرث  باملعروف رجاء يف  املنكر والنهي عنه،والأمر 
الغوغاء والدهماء، ويعر�صون اأنف�صهم يف ذلك للمهالك، واأكرثهم يهلكون يف تلك ال�صبيل ماأزورين 

غري ماأجورين، لأن اهلل �صبحانه مل يكتب ذلك عليهم، واإمنا اأمر به حيث تكون القدرة عليه«.
�صعب الإميان،باب اأحاديث يف وجوب الأمر باملعروف... ورقمه:7335 دار الكتب العلمية 94/8    -3
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القراءة الروحية  التدهور، وكاأن  اأ�صباب  التقوى يف دفع  لبيان دور  املجال 
تبحث عن اأ�صباب الأ�صباب، وعلة العلل، وهي اإ�صالح القلوب.

ول �صك اأن القراءتني متكاملتان، لكن امل�صكل يف فقه الأولويات)1)، وامتالك 
احلكمة لختيار الطريق املنا�صب يف الوقت املنا�صب، وهذا هو امل�صكل الذي تعان 

منه املجتمعات الإ�صالمية املعا�صرة.

العامل العلمي ودوره يف تثبيت �ضبغة مقاومة ال�ضر: اإن ا�صتقراء احلديث  4ـ  
ال�صريف يبني اأن العامل الفاعل يف متكني امللكات والطبائع يف عمق املجتمع 
حتى ت�صري �صبغة املجتمع التي حتفظ بعدي احل�صارة هم ن�صق العلماء، وهنا 
احلديث  من  ذلك  فهم  وميكن  احل�صاري،  البناء  ن�صق  يف  العلم  دور  يتبني 
نبيكم  اإن  اأما  عنه:  اهلل  ر�صي  عمر،  اأحمد:قال  الإمام  »قال  التايل:  ال�صريف 
 قد قال: »اإن اهلل يرفع بهذا الكتاب قوًما وي�صع به اآخرين«)2)، وهذا هو 

املق�صد الذي يتحقق من قوله تعاىل: چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    
على  ق�صرا  لي�صت  هنا  العلم  عن  الناجمة  فالرفعة  ]املجادلة/11[  يتجثچ  
الأفراد اإمنا هي يف الأمم اأو�صح لقتداء النا�س بالعامل، قال الرازي: »ل �صبهة 
فاإنه  للموؤمن، ولذلك  املنزلة مال يح�صل  لطاعته من  يقت�صي  العامل  اأن علم 
كيفية  من  يعلم  لأنه  العامل،  بغري  يقتدي  ول  اأفعاله،  كل  يف  بالعامل  يقتدي 
الغري، ويعلم  يعرفه  مال  النف�س  الحرتاز عن احلرام وال�صبهات، وحما�صبة 
كيفية  من  ويعلم  غريه،  يعرفه  مال  العبادة  يف  والتذلل  اخل�صوع  كيفية  من 
احلقوق  من  يلزمه  فيما  ويتحفظ  غريه،  يعرفه  مال  و�صفاتها  واأوقاتها  التوبة 
اأفعاله من  منزلة  تعظم  لكنه كما  الوجوه كرثة،  منه غريه، ويف  يتحفظ  مال 

ِلِه  تََنعُّ يِف  ُن  التَّيَمُّ يُْعِجُبُه  َكاَن    اأَنَُّه  َحِديُث  اْلأَْولَِويَِّة  َدْعَوى  يِف  "َويَْكِفي  قال:   ،209/4 الأوطار  نيل   -1
ِه". ِلِه َوُطُهوِرِه َويِف �َصاأِْنِه ُكلِّ َوتََرجُّ

تف�صري ابن كثري، ج8/�س49.   -2
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الطاعات يف درجة الثواب، فكذلك يعظم عقابه فيما ياأتيه من الذنوب، ملكان 
علمه حتى ل ميتنع يف كثري من �صغائر غريه اأن يكون كبرياً منه«)1).

ن�صتنتج من ذلك اأن العلم طاقة فعالة يف ن�صق اأ�صباب الإقالع احل�صاري،    
اإذا كان م�صدره هو )الكتاب املنري) فعلم الكتاب �صر التح�صر، واجلهل  ل�صيما 
به �صر التدهور، لأن علم الوحي مناط ال�صتقامة التي توؤهل لبقية العلوم، وحتدد 
�صورة ال�صتفادة منها، و�صورة ال�صرر فيها)2)، فتحديد طبيعة عالقة الأمة بالعلم 
هي املوؤ�صر ال�صحيح لال�صت�صراف، وواقع الب�صرية اليوم يربهن بنف�صه على هذه 
احلقيقة، اإذ بوا�صطة اعتناء الغرب بالعلم التكنولوجي �صار له )قدرة( مل يعهدها 
النا�س. وباعتنائه بالقوانني �صارت له )ا�ضتقامة عملية( قوية، لكن ب�صبب اإهماله 
للعلم الديني نزلت قيمة التقوى الفردية، فالعلم هو امل�صفاة التي تنقي النفو�س 
الأمة، وقد خل�س  ل�صالح  العمل  املجال حلركة  وتفتح  الذات،  الأنانية وحب  من 
ذلك اأبو الدرداء  فقال: »اإذا اأ�صبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه فاإن كان 
عمله تبعا لهواه فيومه يوم �صوء واإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم �صالح«)3). اأي 
اأن التطور احل�صاري يتوقف على قوة العالقة بني العلم والعمل، كما اأن التخلف 

يتوقف على قوة العالقة بني العمل والهوى. 
ت�ضافر العاملني الروحي والقت�ضادي: يف حديث رواه البيهقي ما يجمع  5ـ  
بناء احل�صارات، واأ�صباب تدهورها، يف عاملني: الدين وهو خلفية  اأ�صباب 
اأن  البيهقي  روى  فقد  الفعالية،  مظهر  وهو  والقت�صاد  الفعالة،  الأخالق 
اآخرها  والتقوى، وهالك  بالزهد  الأمة  اأول هذه  قال: »�صالح    الر�صول 

تف�صري الرازي، ج15/�س276.   -1
بت�صونامي  املتفجرة  اليابان  مفاعالت  يف  النووي  الإ�صعاع  نتائج  يف  العلماء  اآراء  على  الطالع  ميكن   -2

مار�س2011.
اجلامع، القرطبي168/16ـ176.  -3
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بالبخل والفجور«)1) ويف رواية قال: »بالزهد واليقني، وهالك اآخرها بالبخل 
والأمل«)2)، وقال تعاىل: چ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئچ ]الأنعام/43[.

يقوم  املجتمعات  اإ�صالح  اأن  اأي  مت�صافران،  اأنهما  يبدو  مظهران  هذان 
الت�صيري  كان  فاإذا  القلوب،  وتقوى  القت�صادي  الت�صيري  بني  العالقة  مراعاة  على 
اأن موؤ�صر احل�صارة يف �صعود؛ لأن  يعني  التقوى، فذلك  القت�صادي وفق مبداأ 
التعاون  مبداأ  لتحقق  التفكك  من  الجتماعية  البنية  �صيحمي  الجتماعي  التكافل 
بني  األفت  ما  جميعا  الأر�س  يف  ما  اأنفقت  {لو  الآية  حتليل  عند  �صابقا  بينا  الذي 
حترك  اإذا  اأما  اخلبث.  من  البنية  �صالمة  على  احلفاظ  يف  الأ�صا�س  اأنه  قلوبهم} 
القت�صاد بعيدا عن عامل التقوى اأو حرا�صة ال�صمري، اأو رقابة الأمة، فاإن القت�صاد 
�صيتحول اإىل و�صيلة هدم، لأنه �صيوؤدي اإىل ال�صراع الطبقي، ولذلك كان القراآن 
الكرمي يحث على مراعاة توزيع املال، لئال يبقى متداول بني اأَْيٍد حمدودة، فيوؤدي 

ذلك اإىل الرتاكم املايل الذي هو طريق الرتف املوؤدي اإىل الف�صاد ثم الهالك.
وعلى هذا يعد الت�صافر بني العلم بالدين والقت�صاد مظهرا اأ�صا�صيا ل�صتمرار 
موؤ�صر ال�صعود احل�صاري، وقد ذكر اجلربتي يف عجائب الآثار خرب وفاة عاملني كانا 
يعدان �صمام الأمان للمجتمع امل�صري، وما نتج عن موتهما من تغري يف املجتمع، 
اأي�صاً، ونزل البالء  حيث مبوتهما »ملك علي بك وفعل ما بدا له فلم يجد رادعاً 
الدنيا  عم  حتى  يت�صاعف  يزل  ومل  واحلجازية  وال�صامية  امل�صرية  بالبالد  حينئذ 

واأقطار الأر�س، فهذا هو ال�صر الظاهري وهو ل �صك تابع للباطني«)3).
مظهر النهي عن املنكر بو�ضفه موؤ�ضرا ل�ضتمرار الري: النهي عن املنكر،  6ـ  
ال�صنة  وطبقته  الكرمي  القراآن  عليه  ن�س  الإ�صالمية،  الثقافة  يف  اأ�صا�صي  مبداأ 
�صعب الإميان للبيهقي باب يف اجلود وال�صخاء ورقمه:10430، ج11/�س6. الفجور: ا�صم جامع لكل   -1

�صر، اأي امليل اإىل الف�صاد والنطالق اإىل املعا�صي. 
�صعب الإميان للبيهقي، باب يف اجلود وال�صخاء ورقمه:10430.   -2

عجائب الآثار، اجلربتي، ج1/�س178.   -3
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ذلك  كان  واإمنا  املنكر،  على  ال�صكوت  من  حذرت  التي  ال�صريفة،  النبوية 
هو  اخلري،  ل�صتمرار  اأ�صا�س  طريق  اإل  هو  اإن  املنكر  عن  النهي  لأن  كذلك؛ 
مظهر ديني من مظاهر احلفاظ على البنية الجتماعية من الت�صو�س ون�صوب 
اأظفار اخَلَبِث.اإذ روى البخاري اأن النبي-  - قال: »َمثَُل امْلُْدِهِن يف ُحُدوِد 
اَر  اأَ�ْصَفِلَها َو�صَ ُهْم يف  اَر بَْع�صُ ِ َواْلَواِقِع ِفيَها َمثَُل َقْوٍم ا�ْصَتَهُموا �َصِفيَنًة، َف�صَ اهللَّ
وَن ِبامْلَاِء َعَلى الَِّذيَن يِف اأَْعاَلَها،  ُهْم يِف اأَْعاَلَها، َفَكاَن الَِّذي يِف اأَ�ْصَفِلَها مَيُرُّ بَْع�صُ
تَْوُه َفَقالُوا: َما لََك؟ َقاَل:  ِفيَنِة، َفاأَ ْوا ِبِه، َفاأََخَذ َفاأْ�ًصا، َفَجَعَل يَْنُقُر اأَ�ْصَفَل ال�صَّ َفَتاأَذَّ
اأَْنُف�َصُهْم،  ْوا  َوجَنَّ اأَجْنَْوُه  يََدْيِه  اأََخُذوا َعَلى  َفاإِْن  امْلَاِء،  ِمَن  بُدَّ يِل  ْيُتْم ِبي، َوَل  تَاأَذَّ

ْهَلُكوا اأَْنُف�َصُهْم«)1). َواإِْن تََرُكوُه اأَْهَلُكوُه َو اأَ
الناهي واملنهي، وعرب عن  بنجاة  املنع  فائدة ذلك  املرقاة: »عرب عن  قال يف 
عدم نهي النهاة بالرتك، وعرب عن الذنب اخلا�س للمداهنني الذين ما نهوا الواقع 
يف حدود اهلل باإهالكهم اإياه واأنف�صهم، وكاأن ال�صفينة عبارة عن الإ�صالم املحيط 
بالفريقني واإمنا جمع فرقة النهاة اإر�صادا اإىل اأن امل�صلمني ل بد واأن يتعاونوا على 

اأمثال هذا النهي«)2).
يطرح ن�س هذا احلديث م�صكال معقدا جدا، اإذ ي�صري اإىل اآلية عجيبة يف قيمة 
النهي عن املنكر بو�صفه و�صيلة فعالة يف حفظ البنية الجتماعية من )ن�صق اخلبث) 
على  يعالج  باجلملة  ال�صفينة  وحديث  الهالك)،   ( اإىل  املوؤدي  الطريق  هو  الذي 
اأ�صا�صيا واحدا هو »قيمة النهي عن املنكر يف ا�صت�صراف  اختالف رواياته م�صكال 
وهذا  ال�صقوط«)3)...  من  املجتمع  ووقاية  التدهور  من  احل�صارة  حفظ  اأ�صباب 

معنى قوله تعاىل: {واتقوا فتنة ل ت�صينب الذين ظلموا منكم خا�صة})4).
�صحيح البخاري، باب القرعة يف امل�صكالت ورقمه: 2489.   -1

مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح، ج15/�س10.   -2
مناهج تف�صري احلديث ال�صريف: اأحمد عثمان رحمان، الف�صل3.    -3

مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح املال علي القاري ج15/�س9.   -4
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مظهر العتبار: هل تعر�س احلديث ال�صريف لقاعدة العتبار من �صري الأمم  7ـ  
الزائلة؟ هل ميكن باعتماد �صبل القتداء ب�صرية الر�صول  والأجيال املنت�صرة 

من بعده جتنب ال�صقوط احل�صاري؟
چائ   فقال:   منها  الهدف  ـ  الق�ص�س  بعد عر�س  ـ  للنا�س  تعاىل  اهلل  قد بني 
النظر يف دللة  ]يو�صف/111[. والعتبار:  چ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ 
الأ�صياء على لوازمها وعواقبها واأ�صبابها. وهو افتعال من العربة، وهي املوعظة)1)، 
اإ�صرائيل حني ت�صببوا يف خراب بيوتهم باأيديهم ثم  و�صرب اهلل لنا مثال حيا ببني 

اأعقبه بتوجيهنا اإىل العتبار فقال: چ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  
ومعنى  ]احل�صر/2[،  ۉچ  ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
اهلل  اأحّل  مبا  الأفهام  ذوي  مع�صر  يا  فاتعظوا   :( اِر  الأْب�صَ اأُويِل  يَا  َفاْعَترِبُوا  قوله:) 
نقمته،  من  ح�صونهم  يف  وهم  الرعب،  قلوبهم  يف  قذف  الذين  اليهود  بهوؤلء 
من  وحمّل  ناواأه،  من  كّل  على  ر�صوله  ونا�صر  واله،  من  ويّل  اهلل  اأن  واعلموا 
نقمته به نظرَي الذي اأحّل ببني الن�صري. واإمنا عنى بالأب�صار يف هذا املو�صع اأب�صار 

القلوب، وذلك اأن العتبار بها يكون دون الإب�صار بالعيون)2).
ومن ذلك يتبني اأن العربة مظهر مهم يف اإنقاذ املجتمعات من الهالك بنوعيه، 
ال�صقوط واخلزي، بالن�صبة لل�صلطة وال�صتئ�صال بالن�صبة للمجتمع. »ووجه التعليل 
اأن العتبار بالق�صة ل يح�صل اإل اإذا كانت خرباً عن اأمر وقع، لأن ترتب الآثار على 
الواقعات ترتّب طبيعي فِمن �صاأنها اأن ترتتب اأمثالُها على اأمثالها كلما ح�صلت يف 
وقد  النادر«)3).  ول  املحال  فيه  يقع  ل  اخلارج  اإذ  ممكن  ح�صولها  ولأن  الواقع، 

يطرح العتبار من جهة البنية الفوقية وحدها كما احلال يف ق�صة فرعون)4). 
التحرير والتنوير، ج14/�س482.   -1

تف�صري الطربي، ج23/�س266.   -2
التحرير والتنوير، ج7/�س329.   -3

ينظر �صور ة النازعات 17ـ وما بعدها.  -4
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وهكذا يتبني اأن العربة قد تكون من اأجل اإ�صالح املجتمع كله، كما لحظنا 
يف املثال الأول بخ�صو�س يهود املدينة، الذين �صاقهم اهلل عربة للمجتمعات، وقد 
تكون من اأجل البنية الفوقية كما احلال يف املثال الثان بخ�صو�س الطاغية فرعون، 

اإذ �صاقه اهلل ليكون عربة لل�صلطة.
ُ ِمْن نَِبيٍّ  ال�ضورى: مما يبني دور البطانة يف ال�صت�صارة قوله : »َما بََعَث اهللَّ 8ـ  
ُه  َوحَتُ�صُّ ِبامْلَْعُروِف  تَاأُْمُرُه  ِبَطانٌَة  ِبَطانََتاِن  لَُه  َكانَْت  اإِلَّ  َخِليَفٍة  ِمْن  ا�ْصَتْخَلَف  َوَل 
تََعاىَل«)1)،   ُ اهللَّ َم  َع�صَ َمْن  وُم  َفامْلَْع�صُ َعَلْيِه  ُه  َوحَتُ�صُّ رِّ  ِبال�صَّ تَاأُْمُرُه  َوِبَطانٌَة  َعَلْيِه 
وروي عن اأن�س بن مالك ما يك�صف عن قيمة ال�صت�صارة يف احلياة ال�صيا�صية 
وغريها، قال: قال : »ما خاب من ا�صتخار، ول ندم من ا�صت�صار، ول عال 
من اقت�صد«)2)، وعن �صهل بن �صعد ال�صاعدي، قال: قال ر�صول اهلل : »ما 

�صقي عبد قط مب�صورة، وما �صعد با�صتغناء براأي«)3)، يقول اهلل تعاىل: چ ں  
ں  ڻ  چ ]ال�صورى/38[ واأمر النبي وهو نبي بذلك فقال: چ ڤ  ڦ  

مَتٌَن«)4)،  ُموؤْ »املُ�ْصَت�َصاُر  فقال:  قيمة ذلك    ]اآل عمران 159[، وبني  چ  ڦڦ 
�صيغة  اأن  واأعتقد  علْيِه«)5)،  ر  َفلي�صِ اأَخاُه  اأَحُدُكْم  ا�ْصَت�َصاَر  »اإَذا   : قال  و 
ال�صورى باملجال�س والربملانات اأعلى �صورها واأهمها بدليل عمل ال�صحابة بها 
يف اختيار اخلليفة، »واإذ قد كانت ال�صورى مف�صية اإىل الر�صد وال�صواب، 
اأثنى اهلل بها  اأن اهتدى ب�صببها الأن�صار اإىل الإ�صالم  اآثارها  اأف�صل  وكان من 
ة التي ت�صاور بها الأن�صار يف الإميان  على الإطالق دون تقييد بال�صورى اخلا�صَّ

واأيُّ اأمر اأعظم من اأمر الإميان«)6). 
�صحيح البخاري، باب بطانة الإمام، ج22/�س138.   -1

املعجم ال�صغري للطربان، ورقمه: 977، واملعجم الأو�صط للطربان، ورقمه: 6816 ج14/�س394.   -2
م�صند ال�صهاب، الق�صاعي، ورقمه: 722، ج3/�س196.   -3

�صنن ابن ماجة برقم 3746، وقال البو�صريي يف الزوائد 181/3: "هذا اإ�صناد �صحيح رجاله ثقات".   -4
�صنن ابن ماجة برقم 3747.  -5

التحرير والتنوير 139/13.  -6
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من  لأنواع  بد  ول  تتعر�س  واملجتمعات  احل�صارات  اإن  القول:  وخال�ضة 
من  اإنقاذها  ي�صبح  لذلك  ونتيجة  التاأثري،  متفاوتة  الأمرا�س  هذه  واأن  الأمرا�س، 
توجيهات  يف  النظر  علينا  يفر�س  الذي  هو  الواجب  هذا  واأن  واجبا،  ال�صقوط 
على  للوقوف  ـ  القراآنية  لالأوامر  نبوية  تطبيقات  بو�صفها  ـ  ال�صريف  احلديث 
من  لنا  جتلى  وقد  احل�صاري،  الإقالع  اأو  الجتماعي  الإنقاذ  اأ�صباب  ا�صت�صراف 
الأحاديث النبوية الكثرية التي عوجلت بوا�صطتها فكرة ال�صت�صراف اأن راأ�س الأمر 
هو الدين، لأنه جممع العوامل الفاعلة يف ت�صكيل اإن�صانية الإن�صان، ويتجلى عامل 
ن�صر  الثقافية، ومنها  البيئة  تطهري  منها:  ن�صق من مظاهر متعددة  تكوين  الدين يف 
العدل واحلفاظ على قيم احلق، ومنها جرب النق�س عن طريق اإحياء ثقافة التدافع 
�صبغة  يف  ودوره  العلمي  املظهر  ومنها  واحلكماء،  العلماء  من  اأ�صا�صا  تبداأ  التي 
املقاومة لل�صرور ومنها ت�صافر العاملني الروحي والقت�صادي، ومنها مظهر النهي 

عن املنكر كموؤ�صر ل�صتمرار اخلري، ومنها مظهر العتبار ومنها مبداأ ال�صورى.
اأن�صاق العامل الديني من حيث هو عمدة يف البناء  وتلك هي نتيجة فعالية 
فعالية  عن  تختلف  اأنها  لحظنا  وقد  ال�صقوط،  من  للممالك  ووقاية  احل�صاري، 
التحدي عند توينبي، والفكرة املجردة، عند مالك بن نبي، والعالقة بني القوانني 
والطبيعة عند منت�صكيو، والعلم التجريبي عند التيار املعا�صر، وذلك لأن العامل 
الديني هنا يقدم من حيث هو كلية متنا�صقة ملجموعة من املظاهر املت�صافرة، وقد 
ال�صقوط  اأو  الإنقاذ  اأو  الإقالع  اأن  فظنت  عنها جمزاأة،  ال�صابقة  النظريات  عربت 
ال�صواب  اإمنا  باطل،  التحدي، وهو ظن  اأو  ب�صبب مظهر واحد كالرتف  يقع  اإمنا 
بعديها  يف  التاأثري  بوا�صطة  يتم  اإمنا  ـ  واإيجابا  �صلبا  ـ  احل�صارات  يف  التاأثري  اأن  هو 
كلية  ت�صكل  التي  العنا�صر  من  ن�صق  بت�صافر  اإل  يتم  ل  وال�صتقامة، وهذا  القدرة 
متينة. عرب عنها احلديث يف الإيجاب بـ)الدين) ومقا�صده ويف ال�صلب بـ)كرثة 
اخلبث) وبذلك ميكن اأن نقرر اأن ال�صت�صراف ال�صحيح اإمنا هو ذلك الذي يقوم 
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تغيري  منها واملادي، ذلك لأن  الديني  املت�صافرة كلها؛  الأ�صباب  البحث يف  على 
تغيري  يف  الأ�صا�س  املوؤثر  هو  العقيدة  تغيريها  واأداة  القلب،  وحملها  النفو�س، 
نبحث  نخطئ حني  ثم  احل�صارة. ومن  لبناء  ال�صليم  الطريق  هو  الذي  ال�صلوك، 
مقدمة  هي  حيث  من  الروحية  الأ�صباب  خارج  ال�صقوط  من  النجاة  اأ�صباب  يف 
حتمية للتحكم يف الأ�صباب املادية، كما نخطئ حني نبني نتائج ال�صت�صراف على 
جتليات جزئية لعوامل مادية فقط اأو روحية فقط مهملني الأ�صا�س الذي تعد تلك 
العوامل جتليات له، مما يت�صبب يف نتائج ا�صت�صراف غري �صحيحة.ولكن هناك ما 
ا�صتدرار رحمة اهلل وهو  تعد �صبب  ا�صتثنائية،  يلفت النتباه وهو وجود حالت 
ال�صت�صعاف الذي ميار�صه الطغاة على امل�صت�صعفني من النا�س، مما يعجل برحمة 
اهلل لتدرك اأولئك ال�صعفاء، وقد لحظنا ذلك يف بني اإ�صرائيل مع فرعون، ومنه 
ن�صتنتج اأن موانع الهالك تتحقق باللتزام ب�صرع اهلل؛ وقد تكون رحمة ا�صتحقاق 

ب�صبب الإميان، وقد تكون رحمة )غرية) ب�صبب ا�صت�صعاف.
ولعل امللخ�س التايل يبني قواعد ال�صت�صراف، التي تدل على معرفة القوانني 
وال�صنن التي تتحكم يف تغري الظواهر الجتماعية واحل�صارية منوا وازدهارا، ويك�صف 

عن �صورها الأربع كما ك�صف عن �صور اأحوال ال�صقوط يف املبحث ال�صابق:
ال�ضورة 1: اإذا )هيمن) الدين وظهر على بنيتي املجتمع الفوقية والتحتية معا   -

.( اأنتج ح�صارة ول ريب مثل: )جمتمع الر�صول
اإذا ) هيمن) الدين على البنية الفوقية فقط تعني الإ�صالح كما  ال�ضورة 2:   -

يف) جمتمع يون�س عليه ال�صالم).
ال�صلطة  التحتية دون  البنية الجتماعية  الدين على  اإذا )هيمن)  ال�ضورة 3:   -

اأنتج التدافع كال�صراع بني )مو�صى وفرعون).
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م�صت�صعفة  تكون  لكنها  التحتية،  البنية  يف  الدين  يظهر  ل  قد   :4 ال�ضورة   -
فينتقم اهلل لها ب�صبب ال�صت�صعاف، فيهيئ لها من ينقذها ويحييها بعد املوت 

احل�صاري لعلها حالها ي�صلح بعد خلل. 



878

قائمة امل�صادر واملراجع

ط1،  اجلربتي،  الرحمن  عبد  والأخبار،  الرتاجم  يف  الآثار  عجائب  تاريخ   -
1970م، دار اجليل، بريوت. 

واملوؤ�ص�صة  التون�صية،  الدار  عا�صور،  بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير   -
الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1984م.

الر�صد،  اأبي �صيبة، حتقيق: كمال يو�صف احلوت، مكتبة  ابن  تخريج م�صنف   -
الريا�س، ط1، 1409.

الرازي،  التيمي  الغيب)، حممد بن عمر بن احل�صن  الرازي )مفاتيح  تف�صري   -
بريوت، دار الفكر، 1981. 

تف�صري القراآن العظيم، ابن كثري، دار الفكر امل�صري، مطبعة احللبي.  -
الطربي،  جرير  بن  حممد  القراآن،  تاأويل  يف  البيان  جامع  الطربي،  تف�صري   -

حتقيق: اأحمد حممد �صاكر، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1، 1420 هـ - 2000 م.
اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي، دار الكتب امل�صرية، القاهرة.  -

احل�صارة درا�صة يف اأ�صول وعوامل قيامها وتطورها، ح�صني موؤن�س، �صل�صلة   -
عامل املعرفة الكويت، 1978م.

الكتاب  الأ�صبهان،  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الأ�صفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية   -
العربي، بريوت ط/4/ 1405

دلئل النبوة للبيهقي، حتقيق: عبد الرحمن حممد عثمان، دار الفكر ببريوت،   -
�صنة 1418هـ.



879

�صرح �صحيح البخاري، ابن بطال، حتقيق: يا�صر ابن اإبراهيم اأبو متيم، الريا�س،   -
مكتبة الر�صيد، 1420 هـ.

�صرح النووي على �صحيح م�صلم، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط2،   -
.1392

الكتب  زغلول،  ب�صيون  ال�صعيد  حممد  حتقيق:  البيهقي،  الإميان  �صعب   -
العلمية، بريوت، ط1،1410. 

�صحيح البخاري، حتقيق: م�صطفي ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت،   -
1987م. 

�صحيح م�صلم لالإمام اأبي احل�صني م�صلم بن احلجاج الق�صريي، حتقيق: حممد   -
فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

مكتبة  القاهرة،  العيني،  الدين  بدر  البخاري،  �صحيح  �صرح  القاري  عمدة   -
احللبي، ط1، 1972م. 

العوا�صم من القوا�صم يف حتقيق مواقف ال�صحابة بعد وفاة النبي ، اأبو بكر   -
ال�صعودية،  العربية  اململكة  الإ�صالمية والأوقاف -  ال�صوؤون  العربي، وزارة 

ط1، 1419هـ. 
دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  الع�صقالن،  حجر  ابن  الباري،  فتح   -

املعرفة، بريوت، 1379هـ.
يف الآداب ال�صلطانية، الفخري حممد بن علي )ابن الطقطقا)، دار �صادر،   -

بريوت، 1980. 
يف ظالل القراآن، �صيد قطب، دار ال�صروق، بريوت، لبنان.   -
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القامو�س املحيط – الفريوزابادي.   
النا�س،  األ�صنة  الأحاديث على  ا�صتهر من  الإلبا�س عما  ك�صف اخلفاء ومزيل   -

اإ�صماعيل بن حممد العجلون، بريوت، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط6، 1996. 
حتقيق:  اجلوزي،  ابن  الرحمن  عبد  ال�صحيحني  حديث  من  امل�صكل  ك�صف   -

علي ح�صني البواب، دار الوطن، الريا�س، 1418هـ - 1997م. 
ل�صان العرب، ابن منظور، دار �صادر، بريوت، 1956م.  -

خمتار ال�صحاح، زين الدين الرازي، القاهرة، دار احلديث،ط1، 1999م.   -
مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح، املال علي القاري.   -

امل�صتدرك على ال�صحيحني، حممد بن عبداهلل احلاكم الني�صابوري، حتقيق:   -
– بريوت، ط1، 1411هـ -  العلمية  الكتب  القادر عطا، دار  م�صطفي عبد 

1990م. 
م�صند اأحمد ابن حنبل، موؤ�ص�صة قرطبة – القاهرة، الأحاديث مذيلة باأحكام   -

�صعيب الأرنوؤوط. 
والن�صر،  للطباعة  الكتب  عامل  بريوت،  احلميدي،  الزبري  بن  اهلل  عبد  م�صند   -

.1961
حتقيق:  الطربان،  اأبوالقا�صم  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �صليمان  الكبري،  املعجم   -
حمدي بن عبد املجيد ال�صلفي، مكتبة العلوم واحلكم، املو�صل، ط2، 1404 

 .1983 –

املقدمة، ابن خلدون، دار الكتاب اللبنان، بريوت، لبنان.  -
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املنتقى �صرح املوطاأ، الباجي، بريوت، دار الكتاب، 1985م.   -
اأن�س، حتقيق: حممد م�صطفي الأعظمي، موؤ�ص�صة زايد بن  املوطاأ، مالك بن   -

�صلطان اآل نهيان، ط1، 1425هـ - 2004م.
الو�صيط يف التف�صري، ل�صيد طنطاوي – املكتبة ال�صاملة.  -





اإدارة الأزمات والتخطيط امل�ستقبلي 
يف ال�سنة النبوية الهجرة وبناء 
الدولة الإ�سالمية الأوىل: اأمنوذجًا

د. نوال بنت عمر بن عبد اهلل با�سعد
جامعة امللك عبد العزيز بجدة فرع كلية البنات

اململكة العربية ال�سعودية
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P

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي امل�صطفى الأمني حممد 
بن عبد اهلل، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، وبعد:

فاإن املتاأمل يف حادثة هجرة النبي  من مكة اإىل املدينة يجد اأن التخطيط))) 
امل�صتقبلي جزء من ال�صنة النبوية، بل جزء من التكليف الإلهي الذي يطالب امل�صلم 
بالقيام به من باب الأخذ بالأ�صباب من ابتداء الهجرة اإىل نهايتها، ومن مقدماتها 
التخطيط  لكن  وعقبات،  �صعاب  من  يكتنفها  كان  ما  رغم  بعدها،  جرى  ما  اإىل 
 من  كانت هجرته  فقد  امل�صتويات، ول غرابة  باأعلى  الهجرة  اإجناح  �صاعد يف 
مكة اإىل املدينة حدثا عظيما يف تاريخ الإ�صالم كله، ومل ي�صهد التاريخ له مثيال، 
ولهذا ا�صتحق اأن يوؤرخ به، ليكون در�صا بارزا لالأمة املحمدية من بعده يف حتقيق 
الأهداف والو�صول اإليها باأعلى م�صتويات النجاح)))، فالتخطيط كان اأبرز اأ�صباب 
جناح حادثة الهجرة بعد معونة اهلل، ل�صيما مع و�صوح الهدف املتمثل يف حماية 

النواة الأوىل من امل�صلمني لقيام الدولة الإ�صالمية.

بيده، يخطه خطه: كتبه، واخلطة )بالك�صر):  الكتاب  اللغوي )خط)، وخط  التخطيط لغة: من الأ�صل   -(
الأر�ض التي مل متطر، وخطها الرجل لنف�صه: اأعلم عليها، واخلطة )بال�صم): الأمر والق�صة، يقال: جاء 
ويف راأ�صه خطة: اأي حاجة قد عزم عليها، وخطة ثانية: اأي مق�صد بعيد، ومن معاين التخطيط: التوطيد، 
والتخطيط يف ال�صطالح العام: حتديد اأهداف املنظمة، وتقرير اأف�صل ال�صبل لتحقيقها ينظر ل�صان العرب 
لبن منظور )87/7)) القامو�ض املحيط للفريوزاآبادي ))/ 358)، وينظر مبادئ اإدارة الأعمال لأحمد 

ال�صميمري )�ض/)7).
ينظر اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين ملحمد ال�صامرائي )�ض/ )3)).   -(
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وي�صمل البحث على: مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، و�صتكون كالتايل:
حادثة  قبل  التدابري  وو�سع  امل�ستقبلي  التخطيط  الأول:  املبحث 

الهجرة، وفيه مطالب:
املطلب الأول: التخطيط لإعداد اأن�صار للنبي  يف اأر�ض الهجرة من خالل   -

بنود بيعة العقبة الأوىل والثانية.
املطلب الثاين: التخطيط لإعداد املهاجرين والتمهيد لهم بالهجرة.  -

مع  اأهلها،  اإىل  الأمانات  ورد  احلقوق  لإرجاع  التخطيط  الثالث:  املطلب   -
التخطيط للفدائي الذي �صيحل مكان النبي  للنوم يف فرا�صه.

حادثة  اأثناء  التدابري  وو�سع  امل�ستقبلي  التخطيط  الثاين:  املبحث 
الهجرة. 

املطلب الأول: التخطيط للرفيق.  -
املطلب الثاين: التخطيط للطريق.  -
املطلب الثالث: التخطيط للدابة.  -
املطلب الرابع: التخطيط للمخباأ.  -

املطلب اخلام�ض: التخطيط للدليل الذي �صيدلهم على طريق الهجرة.  -
املطلب ال�صاد�ض: التخطيط لآلية ر�صد الأخبار من مكة.  -

املطلب ال�صابع: التخطيط لآلية التمويه والكتمان.   -
املطلب الثامن: التخطيط لفريق اخلدمة، مع حتديد املهام لكل منهم.  -
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حادثة  بعد  التدابري  وو�سع  امل�ستقبلي  التخطيط  الثالث:  املبحث 
الهجرة لبناء الدولة الإ�سالمية.

املطلب الأول: التخطيط ال�صيا�صي.  -
املطلب الثاين: التخطيط القت�صادي.  -

املطلب الثالث: التخطيط الإداري.  -

املطلب الرابع: التخطيط التعليمي.  -
املطلب اخلام�ض: التخطيط النف�صي والجتماعي.   -

اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.
الأحاديث  بع�ض  يحلل  الذي  التحليلي  املنهج  على  البحث  هذا  ويعتمد 
الواردة يف حادثة الهجرة من كتب ال�صنة النبوية، مع ال�صتعانة بكتب ال�صري يف 

تدوين بع�ض اأحداث الهجرة التي مل اأجدها يف كتب ال�صنة))).
التخطيط  ا�صتقراء  يف  عليها  اعتمدت  التي  الكتب  اأهم  ال�سابقة:  الدرا�سات 

النبوي حلادثة الهجرة ما ياأتي:
كفتح  احلديث  �صروح  وكتب  ال�صتة،  الكتب  ل�صيما  النبوية،  ال�صنة  كتب   -

الباري لبن حجر الع�صقالين، وعمدة القاري للعيني، وغريها.
لبن  النبوية  ال�صرية  مثل:  املتقدمني  كتب  من  �صواء  النبوية،  ال�صرية  كتب   -
ه�صام، زاد املعاد لبن القيم، اأو كتب املتاأخرين مثل: ال�صرية النبوية عر�ض 
معلوم اأن كتب ال�صري مل يلتزم موؤلفوها ما التزمه املحدثون يف رواية الأحاديث من الت�صدد يف �صروط   -(
رواية الأحاديث، وقد اأورد عبد احلي العكري يف �صذرات الذهب))/97) ما يوؤكد هذا من اأقوال 
العلماء كقول الإمام اأحمد بن حنبل اإمام احلفاظ: "اإذا جاء احلديث يف ف�صائل الأعمال وثوابها وترغيبها 

ت�صاهلنا يف اإ�صناده، واإذا جاء احلديث يف احلدود والكفارات والفرائ�ض ت�صددنا فيه".
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وقائع وحتليل اأحداث لعلي ال�صالبي، اأو فقه ال�صرية لزيد الزيد.
وتاريخ  كثري،  لبن  والنهاية  والبداية  الطربي،  تاريخ  مثل:  التاريخ  كتب   -

الإ�صالم للذهبي. 
وثمة مواقع اإلكرتونية اأفدت منها كما يظهر يف البحث، وقائمة املراجع.  -

ويف حدود اإطالعي ل اأعلم درا�صة ا�صتقرت حادثة الهجرة بعينها مبراحلها 
الثالث، واأف�صل الدرا�صات التي تعر�صت للتخطيط النبوي: كتاب )اأثر التخطيط 
النبوي يف بناء املجتمع املدين) ملحمد �صالح ال�صامرائي، لكنه مل ي�صلط ال�صوء 

على التخطيط اأثناء الهجرة، اأي اإبراز تخطيط النبي  يف املرحلة الثانية.
ويكمن جديد البحث يف ت�صليط ال�صوء على حادثة هجرة النبي  من مكة 
�صواء  الهجرة،  التخطيط يف كل مرحلة من مراحل  املدينة،وا�صتقراء �صور  اإىل 
قبل حادثة الهجرة اأو اأثناء حادثة الهجرة، اأو بعد الهجرة ببناء الدولة الإ�صالمية، 

فلكل مرحلة اأدواتها ومعطياتها، وو�صائل جناحها، واأهدافها املراد الو�صول اإليها.
املبحث الأول: التخطيط امل�ستقبلي وو�سع التدابري قبل حادثة الهجرة.
الهجرة من خالل  اأر�ض   يف  للنبي  اأن�سار  التخطيط لإعداد  الأول:  املطلب 

بنود بيعة العقبة الأوىل والثانية.
ظل النبي  اأكرث من ع�صر �صنوات يف مكة يعر�ض الإ�صالم على القبائل، يف 
اآيات من القراآن الكرمي)))، ومل يجد من اأهلها  اأ�صواقهم واأنديتهم، ويتلو عليهم 
اإل ال�صتجابات الفردية، والعداوة اجلماعية، حتى اأذن اهلل اأن تاأتي الن�صرة له من 
املتاأمل لق�ص�ض اإ�صالم كثري من ال�صحابة يجد اأن كثريا منهم اأ�صلم ب�صماع اآيات من القراآن الكرمي،كعمر   -(
بن اخلطاب، و�صويد بن ال�صامت، و الطفيل بن عمر الدو�صي، وجبري بن مطعم الذي عرب عن هذا التاأثري 
ال�صريع بعد �صماعه من النبي  اآيات من �صورة الطور يف �صالة املغرب بقوله: كاد قلبي اأن يطري، وهذا 
يثبت اأن قراءة القراآن اأثناء عر�ض الإ�صالم لها اأثٌر عجيٌب يف دخول الإميان اإىل القلوب وا�صتقراره فيه، 

ينظر فقه ال�صرية لزيد الزيد )�ض67)).
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خارج مكة، فاإذا به يلتقي بفئة من الأن�صار، �صتة نفر من ال�صباب)))، قليلي العدد، 
كثريي الربكة،كتب اهلل على اأيديهم التغيري، وجعلهم نواة الب�صائر الأوىل، وبذرة 
الظهر  نعم  ، فكانوا  اإىل اهلل ونا�صروا ر�صول اهلل  الدعوة  �صاندوا  الذين  اخلري 
وال�صند للم�صلمني، فاأي �صرف هذا؟ واأي ا�صطفاء ذاك؟ وعلى الرغم من كونهم 
ن�صائهم  و�صغارهم،  كبارهم  قبائلهم  على  وا�صحة  ب�صمة  لهم  كانت  فقد  �صبابا 
ورجالهم، حتى مل تبق دار من دور الأن�صار اإل وفيها ذكر ر�صول اهلل ، وقد 
�صجل التاريخ لهوؤلء ال�صتة الذين جمعوا بني العقل واحلكمة هذا التغيري، وجعل 

ما فعلوه حمل تاأمل.
قال ابن اإ�صحاق: »فلما اأراد اهلل عز وجل اإظهار دينه، واإعزاز نبيه، واإجناز 
موعده له، خرج ر�صول اهلل يف املو�صم الذي لقيه فيه النفر من الأن�صار فعر�ض 
العقبة  عند  هو  فبينما  مو�صم،  كل  يف  ي�صنع  كان  كما  العرب،  قبائل  على  نف�صه 
لقي رهطا من اخلزرج اأراد اهلل بهم خريا«))). وكان ذلك يف ال�صنة احلادية ع�صر 
من البعثة، وقد �صمع النبي اأ�صوات رجال يتكلمون، فلحقهم وعر�ض عليهم 
الإ�صالم، فقال لهم: »من اأنتم؟ فقالوا: نفر من اخلزرج)3)، قال: اأمن موايل يهود؟ 
قالوا: نعم، قال: اأفال جتل�صون اأكلمكم، قالوا: بلى، فجل�صوا معه فدعاهم اإىل اهلل 

وعر�ض عليهم الإ�صالم«))). 

وهم: اأ�صعد بن زرارة، وعوف بن احلارث بن رفاعة، ورافع بن مالك بن العجالن، و قطبة بن عامر بن   -(
تاريخ الطربي))/558)، �صفة  نابي، وجابر بن عبد اهلل بن رئاب، ينظر:  حديدة، وعقبة بن عامر بن 

ال�صفوة لبن اجلوزي ))/0))).
ينظر: ال�صرية النبوية لبن ه�صام ))/76)).  -(

الأو�ض واخلزرج اأخوان لأم واأب، وقعت بينهم العداوة ون�صبت احلرب بينهم مئة وع�صرين �صنة اإىل اأن   -3
اأطفاأها اهلل بالإ�صالم واألف بينهم بر�صول اهلل ينظر خمت�صر ال�صرية ملحمد بن عبد الوهاب )�ض85). 

النبوية  ال�صرية  يف  العمري  اأكرم  قاله  ح�صن،  باإ�صناد   ((76/(( النبوية  ال�صرية  يف  ه�صام  ابن  ذكره   -(
اإ�صناده العودة يف ال�صرية النبوية ل�صلمان العودة )�ض)33) فقد  ال�صحيحة ))/ 96)) وكذا ح�صن 
رواه ابن اإ�صحاق من حديث عا�صم بن عمر عن اأ�صياخ من قومه، ورجح العودة اأن هوؤلء الأ�صياخ من 

ال�صحابة الذين يروي عنهم عا�صم اأمثال: جابر وحممود بت لبيد.
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وقال ابن اإ�صحاق: »وكان مما �صنع اهلل لهم به يف الإ�صالم))) اأن يهودا كانوا 
معهم يف بالدهم، وكانوا اأهل كتاب وعلم، وكانوا هم اأهل �صرك واأ�صحاب اأوثان 
وكانوا قد غزوهم ببالدهم، فكانوا اإذا كان بينهم �صيء قالوا: لهم اإن نبيا مبعوث 
الآن قد اأظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد واإرم، فلما كلم ر�صول اهلل  اأولئك 
النفر ودعاهم اإىل اهلل، قال بع�صهم لبع�ض: يا قوم تعلموا واهلل اإنه للنبي توعدكم به 
يهود، فال ت�صبقنكم اإليه، فاأجابوه فيما دعاهم اإليه، باأن �صدقوه وقبلوا منه ما عر�ض 
عليهم من الإ�صالم، وقالوا: اإنا قد تركنا قومنا ول قوم بينهم من العداوة وال�صر ما 
بينهم، فع�صى اأن يجمعهم اهلل بك، ف�صنقدم عليهم فندعوهم اإىل اأمرك، ونعر�ض 
عليهم الذي اأجبناك اإليه من هذا الدين فاإن يجمعهم اهلل عليك فال رجل اأعز منك 
ثم ان�صرفوا عن ر�صول اهلل  راجعني اإىل بالدهم وقد اآمنوا و�صدقوا)))«. وملا 
كان العام املقبل جاء منهم اثنا ع�صر رجاًل)3)، فبايعهم النبي  بالعقبة الأوىل))). 

هناك �صبب اآخر ا�صطنعه اهلل لهم، و ميزة ميز اأهل املدينة بها على بقية القبائل والبلدان؛ ح�صن الرد مع النبي   -(
، فنالوا من ثمرات الأدب معه باأن فتح اهلل عليهم بالإ�صالم، بل ا�صطنع اهلل لهم �صببا اآخر وهو يوم بعاث الذي 
اأدى اإىل متهيد اأفئدة اأهل املدينة لقبول الإ�صالم، واأزال اهلل الروؤ�صاء الذين قد يكون يف بقائهم معار�صة كبرية 
لدعوة لالإ�صالم يف املدينة. ينظر: فقه ال�صرية لزيد الزيد )�ض)8))، وقد قالت عائ�صة: "كان يَْوُم بَُعاَث يَْوًما 
َمُه اهلل ِلَر�ُصوِلِه يف  ُحوا َفَقدَّ ِ  وقد اْفرَتََق مالأهم، َوُقِتَلْت �َصَرَواتُُهْم، َوُجرِّ َمُه اهلل ِلَر�ُصوِلِه  َفَقِدَم ر�صول اهللَّ َقدَّ
ُدُخوِلِهْم يف اْلإِ�ْصاَلِم”. اأخرجه: البخاري، ال�صحيح، كتاب ف�صائل ال�صحابة باب مناقب الأن�صار )377/3)) 

ح )3566). ومعنى �َصَرَواتُُهْم: اأ�صرافهم. ينظر: النهاية يف غريب الأثر لبن الأثري ))/363).
النبوية  ال�صرية  يف  العمري  اأكرم  قاله  ح�صن،  باإ�صناد   ((76/(( النبوية  ال�صرية  يف  ه�صام  ابن  ذكره   -(
ال�صحيحة ))/ 96)) وكذا ح�صن اإ�صناده العودة يف ال�صرية النبوية ل�صلمان العودة )�ض)33)، ينظر 
تاريخ الطربي ))/558)، دلئل النبوة للبيهقي ))/)3))، تاريخ الإ�صالم للذهبي ))/90)) البداية 

والنهاية لبن كثري )8/3))). 
وهم: ال�صتة الأول خال جابر بن عبد اهلل، ومعهم: معاذ بن احلارث بن رفاعة، و ذكوان بن عبد القي�ض،   -3
وعبادة بن ال�صامت، ويزيد بن ثعلبة، واأبو الهيثم بن التيهان، و عومير بن مالك، والعبا�ض بن عبادة بن 

ن�صلة. ينظر دلئل النبوة للبيهقي ))/35))، البداية والنهاية لبن كثري )50/3)).
ِ �صيئا ول تَ�ْصِرُقوا، ول تَْزنُوا، ول تَْقُتُلوا  بنود البيعة ظاهرة يف قوله : »بَاِيُعويِن على اأَْن َل تُ�ْصِرُكوا ِباهللَّ  -(
وا يف َمْعُروٍف، َفَمْن وفى ِمْنُكْم َفاأَْجُرُه على  اأَْوَلَدُكْم،ول تَاأْتُوا ِبُبْهَتاٍن تَْفرَتُونَُه بني اأَْيِديُكْم َواأَْرُجِلُكْم، ول تَْع�صُ
اَب من ذلك �صيئا ُثمَّ �َصرَتَُه اهلل َفُهَو  اَرٌة له، َوَمْن اأَ�صَ ْنيَا َفُهَو َكفَّ اَب من ذلك �صيئا َفُعوِقَب يف الدُّ ِ، َوَمْن اأَ�صَ اهللَّ
ِ اإن �َصاَء َعَفا عنه، َواإِْن �َصاَء َعاَقَبُه َفَبايَْعَناُه على َذِلك«. اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب الإميان  اإىل اهللَّ
باب عالمة الإميان حب الأن�صار ))/5)) ح)8))، وقد كانت هذه البيعة على م�صمون بيعة الن�صاء نف�صها 

التي نزلت بعد فتح مكة. ينظر: ال�صرية النبوية لبن ه�صام مع الرو�ض الأنف لل�صهيلي ))/85)).
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يف  التفا�صيل  وباأعمق  الأمور،  لكل    النبي  تخطيط  روعة  برزت  وهكذا 
اإعداد الأن�صار قبل الهجرة اإىل املدينة ب�صنتني، رغم كونه  مازال يف مكة، بل 
اأكمل اإعدادهم ملا رجعوا املدينة باإر�صال اأول �صفري يف الإ�صالم اإىل املدينة، وهو: 
الناجح بحكمته وح�صن  ال�صفري  فيه موا�صفات  الذي اجتمعت  بن عمري  م�صعب 
اأ�صلوبه وعر�صه، وكان من ال�صابقني اإىل الإ�صالم، فمن كمال تخطيطه  اهتمامه 
بعملية النتقاء والختيار، وو�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب، بل وحتديده 

 مل�صوؤوليات �صفريه يف:
تعليم امل�صلمني اجلدد �صرائع الإ�صالم، وتفقيههم يف الدين.  -(

تبليغ الدعوة اإىل اهلل ملن مل ي�صلم بعد))).  -(
الدولة  لإقامة  �صالحيتها  على  ليطمئن  املدينة  لأحوال  امليدانية  الدرا�صة   -3

الإ�صالمية))). 
وفيها  اإل  الأن�صار  دور  من  دار  تبق  مل  املن�صود  الهدف  م�صعب  حقق  وملا 
م�صلمون، عاد بعدها اإىل مكة ليزف الب�صرى لر�صول اهلل  باأن املدينة اأ�صبحت 
ذات قوة ومنعة وانت�صر فيها الإ�صالم)3). ويف العام الثالث ع�صر يف مو�صم احلج 
، فخطط ر�صول  اهلل  ليبايعوا ر�صول  ب�صع و�صبعون رجاًل  الأن�صار  ح�صر من 
اهلل  لإجناح هذا اللقاء بغاية الإحكام والدقة، ل�صيما اأنه كان �صيتم يف ظروف 
�صعبة، وكان ميثل حتديا خطريا وجريئا لقوى ال�صرك، فكان تخطيطه  لهذا اللقاء 

من عدة جهات:

ينظر الكامل يف التاريخ لل�صيباين ))/))6).  -(
ينظر اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين ملحمد ال�صامرائي)�ض)3).  -(

ينظر الكامل يف التاريخ لل�صيباين ))/))6).  -3



89(

1- خطط لل�سرية التامة فيما يلي:
ال�صرية التامة بخ�صو�ض اجتماع النبي بالأن�صار، بحيث مل يعلم به �صوى   -
العبا�ض الذي جاء ي�صتوثق للنبي من الأن�صار، وعلي بن اأبي طالب واأبي 

بكر ال�صديق اللذين كانا عينني للم�صلمني ومل يعلم غريهم بهذا الجتماع.
�صرية احلركة واللقاء مع اخلروج املنظم، ل�صيما اأن وفد املبايعة كان عددهم ب�صعا   -
و�صبعني رجال وامراأتني؛ ما جعل حركتهم وانتقالهم �صعبا اإىل موعد الجتماع 
ومكانه، فكانوا مت�صللني م�صتخفني، ويوؤيد هذا رواية كعب بن مالك الذي 
ْيِل، َخَرْجَنا  ى ثُُلُث اللَّ ْيَلَة مع َقْوِمَنا يف ِرَحاِلَنا حتى اإذا َم�صَ قال: »َفِنْمَنا ِتْلَك اللَّ
َل اْلَقَطا، حتى اْجَتَمْعَنا يف  ُل ُم�ْصَتْخِفنَي تَ�َصلُّ ِ  نََت�َصلَّ من ِرَحاِلَنا مِلِيَعاِد ر�صول اهللَّ

ْعِب ِعْنَد اْلَعَقَبِة، َونَْحُن �َصْبُعوَن َرُجاًل َوَمَعَنا اْمَراأَتَاِن من ِن�َصاِئِهْم«))). ال�صِّ
2- خطط لتحديد الزمان: 

بعد ثلث الليل حيث كان النوم قد �صرب على اأعني القوم، ومن ثَمَّ هداأت احلركة.  -
�صينفر  حيث  الثالث  ليلة  الت�صريق  اأيام  ثاين  اأي:  الت�صريق،  اأيام  اأو�صط  يف   -
احلجاج اإىل بالدهم ظهر اليوم الثالث من ذي احلجة، ومن ثَمَّ ت�صيق الفر�صة 

اأمام قري�ض يف اعرتا�صهم اأو تعويقهم اإذا انك�صف الأمر))).
3- خطط لتحديد مكانه:

عند جمرة العقبة الأوىل، بعيدا عن اأعني من ي�صتيقظ من النوم حلاجة؛ متويها   -
لقري�ض)3).

اأخرجه اأحمد بن حنبل يف م�صنده )60/3)) ح )5836))، وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )5/6)):   -(
رجال ال�صحيح غري ابن ا�صحق وقد �صرح بال�صماع". اأحمد  ورجال  اأحمد  "رواه 

ينظر ال�صرية النبوية عر�ض ووقائع لعلي ال�صالبي ))/ 70)).  -(
ينظر امل�صدر ال�صابق ))/ 70)).  -3
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وخطط كذلك لبنود البيعة التي كانت حتمل يف طياتها العمق وال�صمولية يف 
وهذه  الإبرام،  هذا  وبعد  ومدرو�صة)))،  حمددة  اأهدافا  وحتقق  الأحوال،  كافة 
املعاهدة راأى ر�صول اهلل  اأن من زيادة التنظيم والتخطيط انتخاب اثني ع�صر 
بنود  تنفيذ  يف  امل�صوؤولية  كفالة  وهي:  عاتقهم،  على  امللقاة  مهامهم  نقيبا،وحدد 
اثني  اإيل منكم  اأخرجوا   : قوله  املبايعة على قومهم ومتابعتها، وقد روي عنه 
اخلزرج  من  ت�صعة  وكانوا  فورا  انتخابهم  ومت  قومهم،  على  ليكونوا  نقيباً  ع�صر 
وثالثة من الأو�ض، وقال لهم: اأنتم على قومكم مبا فيهم كفالء ككفالة احلواريني 

لعي�صى ابن مرمي«))).
املطلب الثاين: التخطيط لإعداد املهاجرين والتمهيد لهم بالهجرة.

مل تكن الهجرة نزهة اأو رحلة يروح الإن�صان فيها عن نف�صه، بل كانت مغادرة 
اأجل  من  والأموال  واملمتلكات  ال�صخ�صية،  امل�صالح  عن  وتنازل  والوطن  الأهل 
للعذاب  املوؤمنني  تكبد  مع  ل�صيما  اإ�صالمية،  دولة  قيام  اأجل  ومن  ور�صوله،  اهلل 
اإمكانية اجلمع  وال�صطهاد من قبل كفار قري�ض؛ ما اأو�صلهم اإىل قناعة تامة بعدم 

بني الإ�صالم واملقام يف مكة.
وكان التخطيط لإعداد املهاجرين له �صمة التدرج من خالل:

تنويه القراآن بالهجرة ولفت الأنظار اإىل اأن اأر�ض اهلل وا�صعة يف قوله تعاىل:   -(

تُْنِكُرونََها  اأُُموًرا  بَْعِدي  �َصرَتَْوَن    النبي  َقْوِل  بَاب  الفنت،  كتاب  يف  �صحيحه  يف  البخاري  اأخرج   -(
َوُع�ْصِرنَا  َوَمْكَرِهَنا،  َمْن�َصِطَنا  يف  اَعِة  َوالطَّ ْمِع  ال�صَّ على  “بَايََعَنا  بلفظ:  حديثا  ح)7)66)   ((588/6(
ِ فيه بُْرَهاٌن”. واأخرج  ْهَلُه اإل اأَْن تروا ُكْفًرا بََواًحا ِعْنَدُكْم من اهللَّ ثََرًة َعَلْيَنا، َواأَْن َل نَُناِزَع اْلأَْمَر اأَ َويُ�ْصِرنَا، َواأَ
م�صلم يف �صحيحه، يف كتاب الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء )70/3))) ح )709)) بلفظ: “بَايَْعَنا 
اَعِة، يف اْلُع�ْصِر َواْليُ�ْصِر، َوامْلَْن�َصِط َوامْلَْكَرِه، َوَعَلى اأَثََرٍة َعَلْيَنا، َوَعَلى اأَْن  ْمِع َوالطَّ ِ  على ال�صَّ َر�ُصوَل اهللَّ

ِ لَْوَمَة”. َل نَُناِزَع اْلأَْمَر اأَْهَلُه، َوَعَلى اأَْن نَُقوَل ِباحْلَقِّ اأَْيَنَما كنا َل نََخاُف يف اهللَّ
�صعفه  وقد  لإر�صاله،  �صعيف  واحلديث  ح))0)37)،   ،((((/7( م�صنفه  يف  �صيبة  اأبي  ابن  اأخرجه   -(
الألباين يف حتقيق كتاب فقه ال�صرية للغزايل ))/ 50))، وينظر ال�صرية النبوية لبن ه�صام ))/95)).
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چىت  يت  جث چ))).

نزول �صورة الكهف بق�صة الفتية الذين اآمنوا بربهم، وهاجروا من بلدهم من   -(
اأجل عقيدتهم، فا�صتقر يف اأذهان ال�صحابة �صرورة ترك الأهل والوطن من 

اأجل العقيدة.
ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   چ  تعاىل:  قوله  يف  الهجرة  باأجر  الت�صريح   -3

ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ                 ىئچ))).

التدريب العملي برتك الأهل والوطن بالهجرة اإىل احلب�صة:  -(
الهجرة  خالل  من  والوطن  الأهل  برتك  للم�صلمني    النبي  تدريب  كان   
النبوة)3)،  اخلام�صة من  ال�صنة  التي كانت يف رجب من  احلب�صة  اإىل  الأوىل 
بعد ما ا�صتد البالء على امل�صلمني حب�صاً وتعذيباً و�صرباً وجتويعاً، ثم رجعوا 
اإىل مكة بعد اأن و�صلهم خرب اإ�صالم حمزة وعمر بن اخلطاب اللذين اأعز اهلل 
بهما الإ�صالم، فزادتهم قري�ض تنكياًل با�صتخدام املقاطعة القت�صادية؛ ما اأدى 
اإىل هجرة امل�صلمني مرة اأخرى اإىل احلب�صة))). وتقدر مدة مكث املهاجرين 
يف احلب�صة خم�ض ع�صر �صنة، فمن ال�صنة اخلام�صة من النبوة، اأي: قبل الهجرة 
اإىل املدينة بثماين �صنوات تقريباً، اإىل ال�صنة ال�صابعة من الهجرة حني افتتح 
النبي  خيرب، ويوؤيده احلديث الذي اأخرجه البخاري يف �صحيحه ب�صنده 
»َونَْحُن   : النبي  َرُج  خَمْ قال:بََلَغَنا  عنه  اهلل  ُمو�َصى ر�صي  اأبي  عن  املت�صل 
َفَواَفْقَنا َجْعَفَر بن  َب�َصِة،  ِباحْلَ َفاأَْلَقْتَنا �َصِفيَنُتَنا اإىل النََّجا�ِصيِّ  َفَرِكْبَنا �َصِفيَنًة  ِباْليََمِن 
فقال  َخْيرَبَ،  اْفَتَتَح   حني  النبي  َفَواَفْقَنا  َقِدْمَنا  َفاأََقْمَنا معه حتى  َطاِلٍب،  اأبي 

�صورة الزمر اآية )0))، �صورة مكية.  -(
�صورة النحل اآية رقم ))))، �صورة مكية.  -(

ينظر فتح الباري )88/7)).  -3
ينظر ال�صرية النبوية عر�ض ووقائع لل�صالبي ))/ )7)).  -(
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  النبي  مكافاأة  وهذه  ِهْجَرتَاِن«)))،  ِفيَنِة  ال�صَّ اأَْهَل  يا  اأَْنُتْم  لَُكْم   : النبي 
للمهاجرين اإىل احلب�صة.

مع  اأهلها،  اإىل  الأمانات  ورّد  احلقوق  لإرجاع  التخطيط  الثالث:  املطلب 
التخطيط للفدائي الذي �سيحل مكان النبي  للنوم يف فرا�سه.

رد الودائع والأمانات اإىل اأهلها اأخذت حيزا من تفكريه واهتمامه واأولوياته 
، حتى وهو من�صغل بالتخطيط حلادثة الهجرة من مكة اإىل املدينة رغم خطورتها 
واأهميتها و�صريتها، ولو اأخر رد الأمانات لكان يف حكم امل�صطر، لكن ل غرابة فقد 
ى بـ )ال�صادق الأمني) قبل البعثة، ور�صح النبي  لهذه املهمة علي بن  كان يُ�صمَّ
اأبي طالب الذي ظل يف مكة ثالث ليال لريد الودائع)))، وهذا من كمال تخطيطه 
، فاإذا علمت قري�ض بهجرته اطماأنوا على اأماناتهم فال ي�صتطيل اأحدهم بالت�صكيك 
اأنهم يف احلقيقة جمعوا بني املتناق�صات، فكيف يكون  يف نزاهة النبي ، رغم 
النبي  يف نظرهم الأمني الذي اأمنوه على الودائع والأمانات، مع اأنه يف نظرهم 
اأي�صا العدو)3)؟! وبعد اتفاق قري�ض على موؤامرة قتل النبي با�صرتاك عدد من 
القبائل القر�صية في�صيع دمه بني القبائل، ول يتمكن بنو ها�صم من املواجهة، جاء 
جربيل عليه ال�صالم اإىل النبي  وقال له:»ل تبت هذه الليلة يف فرا�صك الذي 
كنت تبيت عليه«، فلما كانت عتمة من الليل اجتمعت قري�ض على بابه ير�صدونه 
متى ينام فيثبون عليه، فلما راأى ر�صول اهلل  مكانهم، قال لعلي بن اأبي طالب: 
»من على فرا�صي، وت�صج بربدي هذا احل�صرمي الأخ�صر فنم فيه، فاإنه لن يخل�ض 

اإليك �صيء تكرهه منهم«))).
اأخرج البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب هجرة احلب�صة )07/3))) ح)3663).  -(

املنري )7/)30): كانت عنده  البدر  امللقن يف  ابن  ال�صرية احللبية لعلي احللبي ))/33)) وقال  ينظر   -(
ها. َمَها اإىل اأُمِّ اأمين، واأمر عليًّا بَردِّ ا اأراد الهجرَة �َصلَّ ودائع فلمَّ

ينظر فقه ال�صرية لزيد الزيد )�ض/)30).  -3
ذكره ابن ه�صام يف ال�صرية النبوية )8/3) باإ�صناد �صحيح اإىل حممد بن كعب القرظي لكنه مر�صل، قاله   -(

د. اأكرم العمري يف ال�صرية النبوية ال�صحيحة ))/ 07)).
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ول�صك اأن تخطيط النبي  ملن ينام يف مكانه، واختياره لعلي بن اأبي طالب 
  عنه  و�صرفهم  وخدعهم،  القوم  �صلل  فقد  املقايي�ض،  بكل  ذكيا  تخطيطا  كان 
حتى خرج يف جنح الليل، حتر�صه عناية اهلل، وظلت اأب�صارهم معلقة بعد يقظتهم 
مب�صجعه، وما �صكوا اأنه ما زال نائما، بل وم�صجى يف بردته، يف حني اأن النائم هو: 

.((( علي بن اأبي طالب
واملتاأمل يف هذه الكلمات يجد اأن التخطيط ومواجهة الأزمات برز يف عدة 

جهات:
ال�صحابة،  اأبي طالب دون غريه من  بن  لعلي    النبي  اختيار  من جهة    -1

فهناك اأ�صباب اأهلت عليا للنوم يف فرا�ض النبي ، منها:
ف�صبوا  الأمة،  ليفدي ر�صول هذه  للخطر  نف�صه  فقد عر�ض  اجلمة،  �صجاعته   -

جام))) غ�صبهم عليه واأو�صعوه �صربا، و�صحبوه اإىل الكعبة)3).
ثباته وقوة عزميته اجلمة، فقد حب�صوه �صاعة لعله يتكلم وهو ل يزداد اإل ثباتا   -

.(((وتكتما خلرب ر�صول اهلل
قربه اجلم للنبي ، فقد تربى على يد النبي ، ويف بيته، ولن ي�صعر اأحد   -
اأي�صا، وقد  له   بيت  البيت، فبيت ر�صول اهلل  بدخول �صيف غريب على 
ْن تَُكوَن ِمنِّي مِبَْنِزلَِة َهاُروَن  ى اأَ �صرح النبي  بقربه منه حيث قال:»اأََما تَْر�صَ

من ُمو�َصى«)5). ويف رواية قال له: »اأنت ِمنِّي واأنا ِمْنَك«)6).
ينظر ال�صرية النبوية عر�ض ووقائع وحتليل اأحداث لل�صالبي )�ض/ 308).  -(

اجلام هو: اإناء من ف�صة ينظر ل�صان العرب لبن منظور )))/))))، وهذا من باب الت�صبيه.  -(
ينظر الرحيق املختوم للمباركفوري )�ض/ 9))).  -3
ينظر الرحيق املختوم للمباركفوري )�ض/ 9))).  -(

اأبي طالب )359/3))  اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب مناقب علي بن   -5
ح)3503).

اِء ))/)55)) ح)005)). اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب املغازي بَاب ُعْمَرِة اْلَق�صَ  -6
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ا�ستخدام اأ�سلوب التمويه والتعمية، حني اأمر النبي  علي بن اأبي طالب    -2
بالتغطي بربده احل�صرمي الذي كان يتغطى به عند نومه، فحقق بهذه الو�صيلة 
مراده يف التمويه، فكانوا يرونه نائما فيقولون: واهلل اإن هذا ملحمد نائما عليه 
برده، فلم يربحوا كذلك حتى اأ�صبحوا، بل اأعطى عليا ال�صمان النبوي باأنه 

لن يخل�ض اإليه �صيء يكرهه)))، وهو من ل ينطق عن الهوى.
من   حفنة  اهلل  ر�صول  اأخذ  فقد  اهلل،  التوكل على  مع  بالأ�سباب  الأخذ   -3

تراب ونرثه على روؤو�ض اجلال�صني، ثم تال قوله تعاىل:چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
اأب�صارهم  على  اهلل  فاأخذ  چ)))،  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
فلم يجعلهم يرونه. وقد جنح هذا التخطيط كما اأراده ر�صول اهلل ، حتى 
جاءهم رجل ممن مل يكن معهم ف�صاألهم: ما تنتظرون؟ قالوا: حممدا، فقال: 
وانطلق  روؤو�صكم،  على  الرتاب  وذر  بكم،  مر  واهلل  قد  وخ�صرمت،  خبتم 

حلاجته، قالوا: واهلل ما اأب�صرنا )3).

الزيد  لزيد  ال�صرية  فقه   ،((6/(7( للعيني  القاري  عمدة   ،(8/3( ه�صام  لبن  النبوية  ال�صرية  ينظر   -(
.((93(

�صورة ي�ض اآية )9)، �صورة مكية.  -(
باإ�صناد �صحيح لكنه مر�صل عن حممد بن كعب القرظي،  النبوية )8/3)  ال�صرية  ذكره ابن ه�صام يف   -3
َة،  وقد اأخرج اأحمد بن حنبل يف م�صنده ))/8)3) ح ))5)3) حديثا بلفظ: "تَ�َصاَوَرْت ُقَرْي�ٌض لَْيَلًة مِبَكَّ
ُهْم: بَْل  ُهْم: بَِل اْقُتُلوُه،وقال بَْع�صُ ِباْلَوثَاِق يُِريُدوَن النبي ،وقال بَْع�صُ ْثِبُتوُه  َفاأَ َبَح  اأَ�صْ ُهْم: اإذا  فقال بَْع�صُ
ْيَلَة، َوَخَرَج النبي  اأَْخِرُجوُه فاطلع اهلل عز وجل نَِبيَُّه على ذلك َفَباَت علي على ِفَرا�ِض النبي  ِتْلَك اللَّ
اإليه، فلما  َبُحوا ثَاُروا  اأَ�صْ  فلما  َعِليًّا يَْح�َصُبونَُه النبي  ِبالَغاِر، َوبَاَت امْلُ�ْصِرُكوَن يَْحُر�ُصوَن  َق   حتى حَلِ
اِحُبَك هذا؟ قال: َل اأدري.". واحلديث ح�صنه ابن حجر يف فتح  َراأَْوا َعِليًّا َردَّ اهلل َمْكَرُهْم، َفَقالُوا: اأَْيَن �صَ

الباري )36/7)).
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املبحث الثاين: التخطيط امل�ستقبلي وو�سع التدابري اأثناء حادثة الهجرة
املطلب الأول: التخطيط للرفيق.

للخروج  بكر  اأبو  تهياأ  املدينة، وكلما  اإىل  مكة  مهاجرين من  امل�صلمون  تواىل 
وا�صتاأذن ر�صول  يف الهجرة قال له ر�صول اهلل : »على ِر�ْصِلَك َفاإيِنِّ اأَْرُجو اأَْن 
يُوؤَْذَن يل، فيقول اأبو بَْكٍر: اأو ترجوه ِباأَِبي اأنت، قال: نعم، َفَحَب�َض اأبو بَْكٍر نَْف�َصُه على 
ْحَبِتِه«)))، وروي عنه اأي�صا: »ل تعجل لعل اهلل اأن يجعل لك �صاحبا«)))،  النبي  ِل�صُ
فيطمع اأبو بكر اأن يكون هو. واملتاأمل لأ�صباب ا�صطفاء النبي  واختياره لأبي بكر 
دون غريه من ال�صحابة يجد اأن اأبا بكر ال�صديق توفرت فيه �صفات اأهلته لهذا الختيار 

الذي ا�صطفاه اهلل به دون غريه، ومن اأهم هذه ال�صفات: 
احلب اجلم لر�صول اهلل الذي ظهر يف جميع مواقف حادثة الهجرة، وتوؤيده    -1
ما روي بلفظ: لقد خرج ر�صول اهلل لينطلق اإىل الغار، ومعه اأبو بكر فجعل 
مي�صي �صاعة بني يديه و�صاعة خلفه، حتى فطن له ر�صول اهلل،فقال: يا اأبا بكر 
مالك مت�صي �صاعة بني يدي و�صاعة خلفي، فقال: يا ر�صول اهلل اأذكر الطلب 
اأبا بكر لو كان  يا  فاأم�صي بني يديك، فقال:  اأذكر الر�صد  فاأم�صي خلفك، ثم 
كانت  ما  باحلق  بعثك  والذي  نعم  قال:  دوين؟  بك  يكون  اأن  اأحببت  �صيء 
اأبو بكر:  اأن تكون بي دونك، فلما انتهيا اإىل الغار، قال  اإل  لتكون من ملمة 
مكانك يا ر�صول اهلل حتى ا�صتربىء لك الغار، فدخل وا�صترباأه حتى اإذا كان 
يف اأعاله ذكر اأنه مل ي�صتربئ احلجرة، فقال: مكانك يا ر�صول اهلل  حتى 

ا�صتربىء احلجرة فدخل و ا�صترباأ«)3).
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب اللبا�ض باب التقنع )87/5))) ح)70)5).  -(

اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )))/77)) ح ))6)) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )6/)6):   -(
"رواه الطرباين، وفيه جابر اجلعفي وهو: �صعيف".

 (7/3(  بكر اأبي  ف�صائل  بع�ض  عمر  ذكر  باب  الهجرة  كتاب  يف  م�صتدركه  يف  احلاكم  اأخرجه   -3
يخرجاه)،  فيه ومل  اإر�صال  لول  ال�صيخني  �صرط  الإ�صناد على  وقال: )هذا حديث �صحيح  ح)68))) 

وقال الذهبي يف التلخي�ض )7/3) ح)68))): )�صحيح مر�صل). 
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الأدب اجلم: كان اأبو بكر ال�صديق ل يكاد يتكلم عن ر�صول اهلل  غيبة اأو    -2
اأدبا وتوقريا  اأنت)  باأمي  اأنت،  باأبي  اأو  اأنت واأمي،  )باأبي  اإل ويقول:  �صهادة 
 رفيق ال�صبا، و�صديق الطفولة وال�صباب والكهولة،  رغم اأن ر�صول اهلل 
  وعلى طول فرتة ال�صحبة مل ي�صقط �صيئا من الأدب؛ لأنه كان يعلم مكانه
من اهلل فحفظ له هذا هيبة ووقارا واحرتاما. بل يظهر هذا جليا اإذا تاأملنا حديثا 
روته ال�صيدة َعاِئ�َصَة، كرر اأبو بكر ال�صديق فيه عبارة: )باأبي اأنت واأمي) اأربع 
َز اأبو بَْكٍر ُمَهاِجًرا،  مرات، �صواء يف �صهادته  اأو غيبته. قالت عائ�صة: »وجَتَهَّ
فقال النبي : على ِر�ْصِلَك َفاإِينِّ اأَْرُجو اأَْن يُوؤَْذَن يل، فقال اأبو بَْكٍر: اأو ترجوه 
َوَعَلَف  ْحَبِتِه،  ِل�صُ النبي  على  نَْف�َصُه  بَْكٍر  اأبو  َفَحَب�َض  نعم،  قال  اأنت،  ِباأَِبي 
َفَبْيَنا  اأَ�ْصُهٍر، قال ُعْرَوُة: قالت َعاِئ�َصُة  اأَْربََعَة  ُمِر  ِعْنَدُه َوَرَق ال�صَّ َكانََتا  َراِحَلَتنْيِ 
ِهرَيِة، فقال َقاِئٌل ِلأَِبي بَْكٍر: هذا ر�صول  نَْحُن يَْوًما ُجُلو�ٌض يف بَْيِتَنا يف نَْحِر الظَّ
باأبي  له  ِفًدا  بَْكٍر:  اأبو  قال  فيها،  يَاأِْتيَنا  يَُكْن  مل  �َصاَعٍة  يف  ُمَتَقنًِّعا  ُمْقِباًل     ِ اهللَّ
اَعِة ِلأَْمٍر، َفَجاَء النبي ، َفا�ْصَتاأَْذَن َفاأَِذَن  َواأُمِّي، واهلل اإن جاء ِبِه يف هذه ال�صَّ
اأَْهُلَك  ُهْم  اإمنا  ِعْنَدَك، قال:  اأَْخِرْج من  بَْكٍر:  ِلأَِبي  َفَدَخَل، فقال حني دخل  له 
ْحَبُة ِباأَِبي  ِ، قال: َفاإِينِّ قد اأُِذَن يل يف اخْلُُروِج، قال: َفال�صُّ ِباأَِبي اأنت يا َر�ُصوَل اهللَّ
ِ اإِْحَدى  ِ، قال: نعم، قال: َفُخْذ ِباأَِبي اأنت يا َر�ُصوَل اهللَّ مِّي يا َر�ُصوَل اهللَّ اأنت َواأُ

.(((» َراِحَلَتيَّ َهاتنَْيِ
العطاء اجلم: اإن جميع تفا�صيل حادثة الهجرة تثبت ف�صل اأبي بكر ال�صديق    -3
اأََمنَّ النا�ض َعَليَّ يف  اإذ قال: »اإِنَّ   بذلك  وعطاءه، وقد �صرح ر�صول اهلل 
بَْكٍر،  اأَبَا  َلتََّخْذُت  ِتي  اأُمَّ من  َخِلياًل  ُمتَِّخًذا  كنت  َولَْو  بَْكٍر،  اأبو  َوَماِلِه  ْحَبِتِه  �صُ
تُُه«))). وقال يف رواية: »ما ِلأََحٍد ِعْنَدنَا يٌَد اإل وقد  ُة اْلإِ�ْصاَلِم َوَمَودَّ َولَِكْن اأُُخوَّ

اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب اللبا�ض باب التقنع )87/5))) ح)70)5).  -(
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ال�صالة بَاب اخْلَْوَخِة َوامْلََمرِّ يف امْلَ�ْصِجِد ))/77)) ح))5)).  -(
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َكاَفْيَناُه ما َخاَل اأَبَا بَْكٍر فاإن له ِعْنَدنَا يًَدا يكافئه اهلل بها يوم اْلِقيَاَمِة، وما نََفَعِني 
َماُل اأََحٍد َقطُّ ما نََفَعِني َماُل اأبي بَْكٍر، َولَْو كنت ُمتَِّخًذا َخِلياًل َلتََّخْذُت اأَبَا بَْكٍر 

َخِلياًل«))).
ال�صديق،  بكر  اأبا  فيها  الف�صل  �صاحب  كان  الهجرة  حلادثة  املايل  والتمويل 
اأنفق ماله كله ويوؤيده  اأن يطلب منه، بل  الذي دعم حادثة الهجرة واأعطى دون 
ُه  ِ ، َوَخَرُج معه اأبو بَْكٍر اْحَتَمَل اأبو بَْكٍر َمالَُه ُكلَّ ا َخَرَج ر�صول اهللَّ رواية بلفظ: فَلمَّ
َة اآَلِف ِدْرَهٍم، قالت: َواْنَطَلَق بها معه، قالت: َفَدَخَل  معه َخْم�َصَة اآَلِف ِدْرَهٍم اأو �ِصتَّ
ُرُه، فقال: واهلل اإين لأََراُه قد َفَجَعُكْم مِبَاِلِه مع  َعَلْيَنا جدي اأبو ُقَحاَفَة وقد َذَهَب بَ�صَ

نَْف�ِصِه)))، بل اإن فريق اخلدمة كلهم من اآل بيت اأبي بكر، وهذا ما �صنقف عليه. 
اهلل  لر�صول  اخلدمة  اأنواع  واأف�صل  واأرقى  اأعلى  ال�صديق  بكر  اأبو  قدم  وقد 
َة  ْلَنا من َمكَّ  يف حادثة الهجرة، وهاهو يحكي رحلته يوم الهجرة قائال: »اْرحَتَ
ِري  ِبَب�صَ َفَرَمْيُت  ِهرَيِة  الظَّ َقاِئُم  َوَقاَم  اأَْظَهْرنَا،  َويَْوَمَنا حتى  لَْيَلَتَنا  �َصَرْيَنا  اأو  َفاأَْحيَْيَنا، 
ثُمَّ  ْيُتُه،  َف�َصوَّ لها  بَِقيََّة ِظلٍّ  َفَنَظْرُت  تَْيُتَها  اأَ ْخَرٌة  فاإذا �صَ اإليه؟  َفاآِوَي  ِظلٍّ  اأََرى من  هل 
ثُمَّ   ، النبي  َطَجَع  َفا�صْ  ،ِ اهللَّ نَِبيَّ  يا  َطِجْع  ا�صْ له:  ثُمَّ قلت  فيه،    ِللنَِّبيِّ  َفَر�ْصُت 
َلِب اأََحًدا؟ فاإذا اأنا ِبَراِعي َغَنٍم يَ�ُصوُق َغَنَمُه  اْنَطَلْقُت اأَْنُظُر ما َحْويِل هل اأََرى من الطَّ
ْخَرِة يُِريُد منها الذي اأََرْدنَا، َف�َصاأَْلُتُه فقلت له: مِلَْن اأنت يا ُغاَلُم، قال: ِلَرُجٍل  اإىل ال�صَّ
؟ قال:نعم، قلت: َفَهْل اأنت  اُه َفَعَرْفُتُه، فقلت:هل يف َغَنِمَك من لََبٍ من ُقَرْي�ٍض �َصمَّ
ْرَعَها  ْن يَْنُف�َض �صَ َحاِلٌب لبنا لنا، قال: نعم، َفاأََمْرتُُه َفاْعَتَقَل �َصاًة من َغَنِمِه، ُثمَّ اأََمْرتُُه اأَ
ِباْلأُْخَرى،  ْيِه  َكفَّ ْحَدى  اإِ َرَب  �صَ َهَكَذا  فقال:  ْيِه،  َكفَّ يَْنُف�َض  اأَْن  اأََمْرتُُه  ثُمَّ  اْلُغَباِر،  من 

ال�صديق )609/5) ح))366)  بكر  اأبي  مناقب  باب يف  املناقب  �صننه يف كتاب  الرتمذي يف  اأخرجه   -(
وقال اأبو ِعي�َصى: هذا َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب من هذا اْلَوْجه.

اأخرجه اأحمد بن حنبل يف م�صنده )350/6)ح))700)) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )59/6):   -(
رواه اأحمد والطرباين ورجال اأحمد رجال ال�صحيح غري ابن اإ�صحق، وقد �صرح بال�صماع.



90(

ِ  اإَِداَوًة))) على َفِمَها ِخْرَقٌة،  ، وقد َجَعْلُت ِلَر�ُصوِل اهللَّ َفَحَلَب يل ُكْثَبًة)))من لََبٍ
َبِ حتى بََرَد اأَ�ْصَفُلُه، َفاْنَطَلْقُت ِبِه اإىل النبي ، َفَواَفْقُتُه قد ا�ْصَتْيَقَظ،  َبْبُت على اللَّ َف�صَ

يُت«)3). ِ َف�َصِرَب حتى َر�صِ فقلت: ا�ْصَرْب يا َر�ُصوَل اهللَّ
ال�صديق على خدمة  اأبي بكر  له حر�ض  الرواية يظهر  لتفا�صيل هذه  فاملتاأمل 
ر�صول اهلل اأرقى اأنواع اخلدمة، فت�صويته لل�صخرة وفر�صه للنبي  عليها من 
جهة، وطلبه لأنواع من اخلدمات املقدمة يف حلب اللب من جهة ثانية، وحر�صه 
على تقدميه لر�صول اهلل  مربدا من جهة ثالثة، بل بلغ اإح�صا�ض اأبي بكر ال�صديق 
بالنبي  اأنه جعل ارتواء النبي  من اللب ارتواء له، فقد قال بعد �صرب ر�صول 
اهلل : ف�صرب حتى ر�صيت«، فال عجب بعد ذلك من ا�صطفاء ر�صول اهلل  له 

وت�صريفه بهذه ال�صحبة.
املطلب الثاين: التخطيط للطريق.

من  بالغة  وحيطة  �صديد  بذكاء  �صي�صلكه  الذي  للطريق   اهلل ر�صول  خطط 
عدة جهات:

اختار ر�صول اهلل طريقا غري معهودة مل ياألفها النا�ض، ومل ي�صلكها اأحد اإل    -(
نادرا زيادة يف التمويه فلم يخرج من الطريق املعهودة من مكة اإىل املدينة 

�صمال))).
املتوقع فلم يتجه �صمال  اختار ر�صول اهلل طريقا معاك�صا للهدف بخالف   -(
املدينة  متمثال يف  كان  الذي  الهدف  »بعيدا عن  اأي:  اليمن،  نحو  بل جنوبا 

الكثبة: كل قليل جمع من طعام اأو لب ينظر ل�صان العرب لبن منظور ))/703).  -(
اأََحُدُهما  ُقِوبَل  ِجْلَدْيِن  من  وتكوُن  امِلْطَهَرُة،  وقيل:  للماء،  يتخذ  جلد  من  �صغري  اإناء  بالك�صر:  الإداوة   -(
اآلته ينظر املحكم واملحيط الأعظم لبن �صيده )9/)5)) ل�صان العرب لبن  اإداوة ال�صيء:  بالآَخِر، و 

منظور )))/5)) عمدة القاري للعيني ))/9)).
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب املناقب باب عالمات النبوة )6/3)3)) ح )9))3).  -3

ينظر ال�صرية النبوية يف �صوء القراآن وال�صنة لأبي �صهبة ))/77)).  -(
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التي تقع �صمال مكة، ثم اجته �صمال على مقربة من �صاطئ البحر الأحمر على 
َطِريُق  وهو  َة  َمكَّ �ْصَفَل  اأَ ِبِهْم  َفاأََخَذ  بلفظ:  البخاري  رواية  وتثبته  ال�صاحل)))، 

اِحِل«))). ال�صَّ
املطلب الثالث: التخطيط للدابة.

ترتب على اختيار النبي  لأبي بكر رفيقا للهجرة، جتهيز اأبي بكر للدابة التي 
اأ�صهر، وكان يعلفها ورق  باأربعة  �صتحملهم يف الهجرة اإىل املدينة، قبل الهجرة 
ال�صمر)3)، وهذا ثابت يف رواية اأخرجها البخاري يف �صحيحه بلفظ: َفَحَب�َض اأبو 
ُمِرَ  ال�صَّ َوَرَق  ِعْنَدُه  َكانََتا  َراِحَلَتنْيِ  َوَعَلَف  َحَبُه  ِليَ�صْ    ِ اهللَّ نَْف�َصُه على ر�صول  بَْكٍر 
اأْربََعَة اأَ�ْصُهٍر«)))، وا�صرتط ر�صول اهلل  يف اأخذها بالثمن، كما يف رواية البخاري 
، قال ر�صول  ِ اإِْحَدى َراِحَلَتيَّ َهاتنَْيِ بلفظ: قال اأبو بَْكٍر: َفُخْذ ِباأَِبي اأنت يا َر�ُصوَل اهللَّ
ِ : ِبالثََّمِن«)5)، وقيل: اإن احلكمة من ذلك؛ لتكون هجرته اإىل اهلل بنف�صه وماله  اهللَّ

تقربا اإىل اهلل)6).
املطلب الرابع: التخطيط للمخباأ.

املخباأ الذي اختباأ فيه ر�صول اهلل هو: غار ثور، وقد مت اختياره بدرا�صة من 
اأريقط بعد ثالث  اأنهما واعدا دليلهما ابن  النبي، من قبل الختباء فيه، بدليل 
 ِ َجَر ر�صول اهللَّ ليال عند غار ثور، ويوؤيد هذا رواية اأخرجها البخاري بلفظ: َوا�ْصَتاأْ

ينظر امل�صدر ال�صابق.  -(
ْهُل  ُروَرِة اأو اإذا مل يُوَجْد اأَ اأخرجه البخاري يف �صحيحه كتاب الإجارة بَاب ا�ْصِتْئَجاِر امْلُ�ْصِرِكنَي ِعْنَد ال�صَّ  -(

اْلإِ�ْصاَلِم َوَعاَمَل النبي  يَُهوَد َخْيرَبَ ))/790) ح )))))).
ُمِر: بفتح املهملة و�صم امليم، هو اخلبط بفتح املعجمة واملوحدة، اأي: ما يخبط بالع�صا في�صقط  وورق ال�صَّ  -3
من ورق ال�صجر، وقيل: كل ماله ظل ثخني، ينظر املحكم واملحيط الأعظم لبن �صيده )09/8))فتح 

الباري لبن حجر)35/7)).
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب الكفالة بَاب ِجَواِر اأبي بَْكٍر يف َعْهِد النبي َوَعْقِدِه))/803)   -(

ح)75))).
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب هجرة النبي )9/3)))) ح))369).  -5

ينظر الرو�ض الأنف لل�صهيلي ))/ 30)).  -6
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اِر ُقَرْي�ٍض َفَدَفَعا اإليه  يًتا، وهو على ِديِن ُكفَّ يِل َهاِديًا ِخرِّ  واأبو بَْكٍر َرُجاًل من بَِني الدِّ
ْبَح ثاََلٍث«))).  َراِحَلَتْيِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر ثَْوٍر بَْعَد ثاََلِث لَيَاٍل فاأتاهما ِبَراِحَلَتْيِهَما �صُ

فالتخطيط لالختباء جاء من جهات عدة: 

اأن الغار يقع على الطريق اجلنوبي من مكة)))، وعلى جبل �صامخ وعر، �صعب   -(
املرتقى، فالختباء فيه زيادة يف التعمية والتمويه.

عنهما  ليخف  اأيام،  ثالثة  وهي:  بها،  لالختباء  املخطط  الزمنية  الفرتة  تقدير   -(
حدة الطلب.

مواعدة عامر بن فهرية، والدليل عبد اهلل بن اأريقط مع الراحلتني عند غار   -3
ثور بعد انق�صاء ثالث ليال)3).

املطلب اخلام�ض: التخطيط للدليل الذي �سيدلهم على طريق الهجرة.
خطط ر�صول للدليل الذي �صري�صدهم على الطريق، واهتم اأن تكون فيه 
اأعلى موا�صفات اخلربة واملهارة بالطرق، ل�صيما مع �صلوكهم طريقا غري معهودة، 
بل ل ت�صلك اإل نادرا، ومع خطورة و�صرية الهجرة، ويوؤيد ذلك رواية البخاري 
يِل، وهو: من بَِني عبد بن  ِ  واأبو بَْكٍر َرُجاًل من بَِني الدِّ بلفظ: َوا�ْصَتاأَْجَر ر�صول اهللَّ
يُت: امْلَاِهُر ِباْلِهَدايَِة - قد َغَم�َض ِحْلًفا يف اآِل اْلَعا�ِض بن  رِّ يًتا - َواخْلِ ، َهاِديَا ِخرِّ َعِديٍّ
اِر ُقَرْي�ٍض، َفاأَِمَناُه َفَدَفَعا اإليه َراِحَلَتْيِهَما، َوَواَعَداُه  ْهِميِّ وهو على ِديِن ُكفَّ َواِئٍل ال�صَّ
َعاِمُر  َمَعُهَما  َواْنَطَلَق  ثاََلٍث،  ْبَح  �صُ ِبَراِحَلَتْيِهَما  فاأتاهما  لَيَاٍل،  ثاََلِث  بَْعَد  ثَْوٍر  َغاَر 

يَّاٍم اأو بَْعَد  اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب الإجارة بَاب اإذا ا�ْصَتاأَْجَر اأَِجرًيا ِليَْعَمَل له بَْعَد ثاََلثَِة اأَ  -(
�َصْهٍر اأو بَْعَد �َصَنٍة َجاَز َوُهَما على �َصْرِطِهَما الذي ا�ْصرَتََطاُه اإذا جاء اْلأََجُل ))/790) ح )5)))) 

ينظر الأن�ض اجلليل لل�صهيلي ))/89)).  -(
ينظر الرو�ض الأنف لل�صهيلي))/5)3)، البداية والنهاية لبن كثري )3/)8))، زاد املعاد لبن القيم   -3

 .((3( ((0(/((
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اأبي بكر  «)))، والرواية تظهر ف�صل  َواِحِلَ ال�صَّ َطِريَق  ِبِهْم  َفاأََخَذ  ِليُل  َوالدَّ ُفَهرْيََة،  بن 
ال�صديق يف ا�صتئجار الدليل. 

املطلب ال�ساد�ض: التخطيط لآلية ر�سد الأخبار من مكة.
اأر�صى النبي  مبداأ و�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب، فكان النبي 
 عند توزيعه املهام ينظر اإىل مهارات املرء وقدراته ليكون اأقدر على اأداء عمله 
املناط به، ولكي ينه�ض بتبعات العمل على اأكمل وجه، وهذا ينطبق على اختيار 
النبي  لالأ�صخا�ض يف مهمة ر�صد الأخبار يف مكة، حيث اأوكل عبد اهلل بن اأبي 
بكر ال�صديق يف مهمة �صماع الأخبار من مكة، وتبليغها له يف غار ثور، الذي كان 
من اأبرز �صفاته: )�صاب لقن ثقف)، وقد قال ابن حجر: )ثقف - بفتح املثلثة وك�صر 
القاف، ويجوز اإ�صكانها وفتحها وبعدها فاء -: احلاذق، لقن - بفتح الالم وك�صر 
اأخرجه  حديث  يف  ظاهر  وهذا  الفهم)))).  ال�صريع  اللقن:   - نون  بعدها  القاف 
ِ واأبو بَْكٍر ِبَغاٍر يف َجَبِل ثَْوٍر، َفَكَمَنا فيه ثاََلَث  َق ر�صول اهللَّ البخاري بلفظ: »ُثمَّ حَلِ
من  َفيُْدِلُج  لَِقٌن،  ثَِقٌف  �َصابٌّ  ُغاَلٌم  وهو  بَْكٍر،  اأبي  بن   ِ عبداهللَّ ِعْنَدُهَما  يَِبيُت  لَيَاٍل 
َة َكَباِئٍت، فال يَ�ْصَمُع اأَْمًرا يُْكَتاَداِن ِبِه اإل َوَعاُه،  ِبُح مع ُقَرْي�ٍض مِبَكَّ ِعْنِدِهَما ِب�َصَحٍر َفيُ�صْ

اَلُم«)3). حتى يَاأِْتيَُهَما ِبَخرَبِ ذلك حني يَْخَتِلُط الظَّ
يَّاٍم اأو بَْعَد  اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب الإجارة، بَاب اإذا ا�ْصَتاأَْجَر اأَِجرًيا ِليَْعَمَل له بَْعَد ثاََلثَِة اأَ  -(
�َصْهٍر اأو بَْعَد �َصَنٍة َجاَز َوُهَما على �َصْرِطِهَما الذي ا�ْصرَتََطاُه اإذا جاء اْلأََجُل ))/790) ح)5))))، وقال 

ال�صوكاين يف نيل الأوطار )9/6)): 
ِريِق اإَذا اأَِمَن اإلَْيِه، وقد َذَكَر اْلُبَخاِريُّ  "َواحْلَِديُث فيه َدِليٌل على َجَواِز ا�ْصِتْئَجاِر امْلُ�ْصِلِم ِلْلَكاِفِر على ِهَدايَِة الطَّ  
ُروَرِة واإذا مل يُوَجْد اأَْهُل  هذا احلديث يف ِكَتاِب اْلإَِجاَرِة َوتَْرَجَم عليه بَاُب ا�ْصِتْئَجاِر امْلُ�ْصِرِكنَي ِعْنَد ال�صَّ
اْلإِ�ْصالِم، َفَكاأَنَُّه اأََراَد اجْلَْمَع بني هذا َوبنَْيَ َقْوِلِه: "فلن اأَ�ْصَتِعنَي مِبُ�ْصِرٍك". اأْخَرَجُه ُم�ْصِلم يف �صحيحه يف 

كتاب اجلهاد و ال�صري، بَاب َكَراَهِة ال�صتعانة يف اْلَغْزِو ِبَكاِفٍر )9/3)))) ح)7)8)).
اأي حاذق فهم ذو فطنة وذكاء،  ابن الأثري: ثقف لقن:  الباري لبن حجر )37/7))، وقال  ينظر فتح   -(
قائما  ملا يحويه  اإذا كان �صابطا  ال�صكيت: رجل ثقف  ابن  اإليه، وقال  مبا يحتاج  املعرفة  ثابت  اأنه  واملراد: 
به، ويقال: ثقف ال�صيء: �صرعة التعلم. ينظر: النهاية يف غريب الأثر، لبن الأثري: ))/6)))، ول�صان 

العرب لبن منظور )ثقف) )9/9)).
 واأ�صحابه )9/3)))) اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب هجرة النبي   -3

ح))369).
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املطلب ال�سابع: التخطيط لآلية التمويه والكتمان.
علَّم النبي  اأمته منهجية و�صع الآليات لتحقيق الأهداف املن�صودة من خالل 
حادثة الهجرة النبوية، فكان احلدث ي�صتدعي منه الأخذ مببداأ الكتمان والتمويه، 

فنجده  ي�صع الآليات املقننة لتفعيل هذا املبداأ، ويظهر فيما ياأتي: 
اختيار زمان منا�سب: خطط النبي  لزمن خروجه من بيته، وجميئه لأبي    -1
بكر ال�صديق يف وقت غري معهود، واملعهود منه  اأنه كان ياأتي بيت اأبي بكر 
اأذن اهلل  اليوم الذي  اإذا كان  اإما بكرة واإما ع�صية، حتى  النهار،  اأحد طريف 
فيه لر�صوله  يف الهجرة واخلروج من مكة)))، وقد �صرحت بذلك عائ�صة 
ِهرَيِة، فقال َقاِئٌل ِلأَِبي بَْكٍر:  قالت: َفَبْيَنا نَْحُن يَْوًما ُجُلو�ٌض يف بَْيِتَنا يف نَْحِر الظَّ
ِ  ُمْقِباًل ُمَتَقنًِّعا يف �َصاَعٍة مل يَُكْن يَاأِْتيَنا فيها، قال اأبو بَْكٍر: ِفًدا  هذا ر�صول اهللَّ

اَعِة ِلأَْمٍر«))). مِّي، واهلل اإن جاء ِبِه يف هذه ال�صَّ له باأبي َواأُ
املجيء اإىل يبت اأبي بكر ال�سديق متقنعا: خرج ر�صول اهلل  من بيته اإىل    -2
بيت اأبي بكر متقنعا، وقد اأخرج البخاري يف كتاب اللبا�ض باب التقنع حديثا 
ِ  ُمْقِباًل ُمَتَقنًِّعا يف �َصاَعٍة مل يَُكْن  بلفظ: فقال َقاِئٌل ِلأَِبي بَْكٍر: هذا ر�صول اهللَّ

يَاأِْتيَنا فيها)3)«. والتقنع هو: تغطية الراأ�ض واأكرث الوجه برداء اأو غريه))).
ا�ستخدام اأ�سلوب املعاري�ض والتورية)5): للحديث الذي اأخرجه البخاري    -3
ِ  اإىل امْلَِديَنِة وهو ُمْرِدٌف  ب�صنده املت�صل عن اأَنَ�ِض بن َماِلٍك قال: اأَْقَبَل نَِبيُّ اهللَّ

ينظر ال�صرية النبوية لبن ه�صام )0/3))، الكتفاء مبا ت�صمنه من مغازي ر�صول اهلل ل�صليمان الكالعي   -(
.(337/((

اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب اللبا�ض باب التقنع )87/5))) ح)70)5).  -(

اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب اللبا�ض باب التقنع )87/5))) ح)70)5).  -3
اإل  يتقنع  مل    باأنه  التقنع  من  "ويوؤخذ  حجر:  ابن  وقال   ،((7(/(0( حجر  لبن  الباري  فتح  ينظر   -(

حلاجة". وقال العيني يف عمدة القاري )))/308): "والتقنع للرجل عند احلاجة مباح".
اأحدهما  يطلق  له وجهان  ال�صيء، وهو: كالم  بال�صيء عن  التورية  الت�صريح، وهي  املعاري�ض: خالف   -5

واملراد لزمه. ينظر: ل�صان العرب لبن منظور: )83/7))، وفتح الباري لبن حجر: )0)/)59).
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ُجُل  ِ �َصابٌّ َل يُْعَرُف، قال: َفيَْلَقى الرَّ اأَبَا بَْكٍر، واأبو بَْكٍر �َصْيٌخ يُْعَرُف َونَِبيُّ اهللَّ
ُجُل  ُجُل الذي بني يََدْيَك، فيقول: هذا الرَّ اأَبَا بَْكٍر، فيقول: يا اأَبَا بَْكٍر من هذا الرَّ
اأَنَُّه اإمنا يَْعِني  ِبيَل«، قال اأن�ض بن مالك معلقا: »َفيَْح�ِصُب احْلَا�ِصُب  يَْهِديِني ال�صَّ

.(((» َا يَْعِني �َصِبيَل اخْلَرْيِ ِريَق، َواإِمنَّ الطَّ
  اخلروج من باب �سغري خلفي يف ظهر بيت اأبي بكر: كان خروج النبي   -4
واأبي بكر ال�صديق من خوخة))) �صغرية، وهي: باب خلفي �صغري يف ظهر 
بيت اأبي بكر)3)، وقد ذكر ابن حجر اأنهما خرجا من خوخة يف ظهر بيت اأبي 
بكر)))، وقال: »اخلوخة هي: باب �صغري قد يكون مب�صراع وقد ل يكون واإمنا 
اأ�صلها فتح يف حائط«)5)، وقال �صاحب حتفة الأحوذي: »واخلوخة طاقة يف 
ميكن  �صفلى  تكون  وحيث  علوها،  ي�صرتط  ول  ال�صوء،  لأجل  تفتح  اجلدار 
ال�صتطراق منها ل�صتقراب الو�صول اإىل مكان مطلوب، وقيل: ل يطلق عليها 

باب اإل اإذا كانت تغلق«)6).
طلب النبي  من اأبي بكر اإخراج من كان متواجدا يف بيته  اآنذاك، ملا    -5
دخل النبي  لبيت اأبي بكر ال�صديق يبلغه بخرب الإذن بالهجرة وال�صحبة، 
طلب منه طلبا ير�صخ مبداأ الكتمان وال�صرية يف الأمور، وهو: اأن يخرج من 
كان يف بيته من �صيوف اأو غريه، وهذا يوؤيده رواية اأخرجها البخاري يف 
�صحيحه ب�صنده املت�صل عن َعاِئ�َصَة ر�صي اهلل عنها قالت: قال النبي  ِلأَِبي 
واأ�صحابه )3/3))))  النبي  باب هجرة  ال�صحابة  ف�صائل  كتاب  البخاري يف �صحيحه يف  اأخرجه   -(

ح)3699).
اخلوخة: باب �صغري النافذة الكبرية وتكون بني بيتني ين�صب عليها باب. ينظر: النهاية يف غريب الأثر   -(

لبن الأثري ))/86).
 (5(/3( القيم  لبن  املعاد  زاد   (569/(( الطربي  تاريخ   (((/3( ه�صام  لبن  النبوية  ال�صرية  ينظر   -3

البداية والنهاية لبن كثري )78/3)) عمدة القاري )7)/6)).
ينظر فتح الباري لبن حجر: )36/7))، نقال عن الواقدي.  -(

ينظر فتح الباري لبن حجر: ))/558).   -5
ينظر حتفة الأحوذي للمباركفوري: )0)/)0)).  -6
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بَْكٍر: اأَْخِرْج من ِعْنَدَك«))). 
خروجهم من الغار يف وقت الظهرية عند خلو الطريق من املارة: كان اختيار    -6
  تخطيطه  دقة  اأبرز  الغار،  من  للخروج  توقيتا  الظهرية  لوقت    النبي 
وح�صن اختياره؛ فهو الوقت الذي يخلو الطريق فيه من املارة فيكون اأقرب 
للتعمية، وهذا ثابت يف حديث اأخرجه البخاري ب�صنده املت�صل عن اأبي بكر 
قال: اأ�صرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهرية)))، وخال الطريق ل مير فيه 

اأحد«)3).
املطلب الثامن: التخطيط لفريق اخلدمة، مع حتديد املهام لكل منهم.

حدود  يف  مهامهم  تكون  اأن  وراعى  اخلدمة،  فريق   اهلل ر�صول  انتقى 
على  اإليهم  املوكلة  اأعمالهم  اأداء  على  اأقدر  ليكونوا  مهاراتهم؛  ووفق  قدراتهم، 
اأكمل وجه. ومن اأبرز الأ�صماء يف هذا الفريق: اأ�صماء بنت اأبي بكر ال�صديق ر�صي 

اهلل عنها، وكانت مهامها كالتايل: 
النطالق  حلظة  منذ  بكر،  واأبي    للنبي  الطعام  وتوفري  التموين  مهمة   -1
عندما كانا يف بيت اأبي بكر ال�صديق، حتى وقت املكوث يف غار ثور و�صط 
يف  املهمة  هذه  ويوؤيد  ليقتلوه،    النبي  عن  البحث  يف  امل�صركني  جنون 
وقت النطالق ما اأثبتته اأ�صماء ر�صي اهلل عنها يف رواية اأخرجها لها البخاري 
ِ  يف بَْيِت اأبي بَْكٍر حني اأََراَد اأَْن يَُهاِجَر  َنْعُت �ُصْفَرَة ر�صول اهللَّ اإذ قالت: �صَ
ْد ِل�ُصْفَرِتِه ول ِل�ِصَقاِئِه ما نَْرِبُطُهَما ِبِه، فقلت ِلأَِبي بَْكٍر: واهلل  اإىل امْلَِديَنِة، فلم جَنِ
َقاَء،  ِبَواِحٍد ال�صِّ َفاْرِبِطيِه   ، ِباْثَننْيِ يِه  َف�ُصقِّ ِنَطاِقي، قال:  اإل  ِبِه  اأَْرِبُط  اأَِجُد �صيئا  ما 
واأ�صحابه )9/3))))  النبي  باب هجرة  ال�صحابة  ف�صائل  كتاب  البخاري يف �صحيحه يف  اأخرجه   -(

ح))369).
حجر:  لبن  الباري  فتح  ينظر  حينئذ  يظهر  ل  الظل  لأن  ؛  )قائما)  و�صمي  النهار  ن�صف  الظهرية:  قائم   -(

.(6(3/6(
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب املناقب باب عالمات النبوة )3/3)3)) ح)9))3).  -3
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يَْت َذاَت النطاقني«))). بل لزالت تلك  ْفَرَة، َفَفَعْلُت، ِلَذِلَك �ُصمِّ َوِباْلآَخِر ال�صُّ
الغار،  يف  اأم�صى  اإذا  »ثم  اإ�صحاق:  ابن  وقال  الغار،  يف  وهما  حتى  مهمتها 

وكانت اأ�صماء بنت اأبي بكر تاأتيهما من الطعام اإذا اأم�صت مبا ي�صلحهما«))).
مهمة اإخفاء �سر ر�سول اهلل  واأبي يكر ال�صديق عن الأعداء، وال�صمود يف   -2
وجه اأ�صد اأعداء الإ�صالم؛ اإذ ملا: خرج ر�صول اهلل واأبو بكر اإىل الهجرة 
بكر  اأبي  باب  على  فوقفوا  ه�صام،  بن  جهل  اأبو  فيهم:  قري�ض  من  نفر  اأتاهم 
اأين  اإليهم، فقالوا: اأين اأبوك يا ابنة اأبي بكر؟ قالت: ل اأدري واهلل  فخرجت 
اأبي، ثم رفع اأبو جهل يده، وكان فاح�صا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها 
ر�صول  توجه  اأين  ندري  ل  ليال  ثالث  ومكثنا  قالت:  ان�صرفوا،  ثم  قرطها، 

.(3(»اهلل
قلبه: وهذه  الطماأنينة يف  قحافة - وبث  اأبي  ت�سكني قلب جدها -  مهمة   -3
بَْكٍر  اأبو  معه  َوَخَرُج   ،  ِ اهللَّ ر�صول  َخَرَج  ا  بلفظ:فَلمَّ رواية  اأظهرتها  املهمة 
اآَلِف ِدْرَهٍم، قالت  َة  اآَلِف ِدْرَهٍم اأو �ِصتَّ ُه معه َخْم�َصَة  بَْكٍر َمالَُه ُكلَّ اأبو  اْحَتَمَل 
اأ�صماء ر�صي اهلل عنها: َواْنَطَلَق بها معه، قالت: َفَدَخَل َعَلْيَنا جدي اأبو ُقَحاَفَة، 
ُرُه، فقال: واهلل اإين لأََراُه قد َفَجَعُكْم مِبَاِلِه مع نَْف�ِصِه، قالت: قلت  وقد َذَهَب بَ�صَ
ْعُتَها  َكالَّ يا اأَبَِت اإنه قد تََرَك لنا َخرْياً َكِثرياً، قالت: َفاأََخْذُت اأَْحَجاراً فرتكها َفَو�صَ
ْعُت عليها ثَْوباً، ُثمَّ اأََخْذُت  ُع فيها َمالَُه، ُثمَّ َو�صَ ٍة))) لبيت كان اأَِبي يَ�صَ يف ُكوَّ
َع يََدُه عليه، فقال:  ْع يََدَك على هذا امْلَاِل، قالت: َفَو�صَ بيده، فقلت: يا اأَبَِت �صَ

 ((087/3( اْلَغْزِو  يف  اِد  الزَّ َحْمِل  بَاب  وال�صري  اجلهاد  كتاب  يف  �صحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   -(
ح)7)8)). 

ينظر ال�صرية النبوية لبن ه�صام )3/))) الكتفاء مبا ت�صمنه من مغازي ر�صول اهلل للكالعي ))/338).  -(
منقطع  باإ�صناد  تاريخه  يف  الطربي  منقطع،وكذا  باإ�صناد   (((/3( النبوية  ال�صرية  يف  ه�صام  ابن  ذكره   -3

 .(570/((
الزيات،  ولأحمد  م�صطفى،  لإبراهيم  الو�صيط  املعجم  ينظر  ال�صوء  اإليه  توؤدي  البيت  يف  اخلوخة  هي   -(

وحامد عبد القادر وحممد النجار ))/)6)).
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ْح�َصَن، ويف هذا لَُكْم باََلٌغ قالت: ل واهلل  َل بَاأْ�َض اإن كان قد تََرَك لَُكْم هذا َفَقْد اأَ
ْيَخ ِبَذِلَك«))).   ما تََرَك لنا �َصْيئاً، ولكني قد اأََرْدُت اأن اأُ�ْصِكَن ال�صَّ

ومن فريق العمل اأي�صا عامر بن فهرية، ومن مهماته:
البخاري  رواية  ويوؤيده  اللنب:  من  ال�سديق  بكر  واأبي    النبي  �سقي   -1
يُحَها  بلفظ: »يَْرَعى َعَلْيِهَما َعاِمُر بن ُفَهرْيََة موىل اأبي بَْكٍر ِمْنَحًة)))من َغَنٍم، َفرُيِ
َعَلْيِهَما حني تَْذَهُب �َصاَعٌة من اْلِع�َصاِء، فيَِبيَتاِن يف ِر�ْصٍل، وهو لََبُ ِمْنَحِتِهَما، 
َة ِبَغَل�ٍض)5)، يَْفَعُل ذلك يف كل لَْيَلٍة  يِفِهَما)3)حتى يَْنِعَق)))بها َعاِمُر بن ُفَهرْيَ َوَر�صِ

يَايِل الثَّاَلِث«)6). من ِتْلَك اللَّ
اإعفاء اآثار اأقدام النبي واأبي بكر ال�سديق، واأقدام اأ�صماء عندما كانت   -2
تاأتيهم بالطعام واأقدام عبد اهلل املكلف بر�صد الأخبار وك�صف حتركات العدو. 
قال ابن اإ�صحاق: »وكان عامر بن فهرية موىل اأبي بكر يرعى يف رعيان اأهل 
مكة، فاإذا اأم�صى اأراح عليهما غنم اأبي بكر، فاحتلبا وذبحا، فاإذا عبد اهلل بن 
اأبي بكر غدا من عندهما اإىل مكة اتبع عامر ابن فهرية اأثره بالغنم حتى يعفي 

عليه«)7). 

اأخرجه اأحمد بن حنبل يف م�صنده )350/6)ح))700)) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )59/6):   -(
رواه اأحمد والطرباين ورجال اأحمد رجال ال�صحيح غري ابن اإ�صحق وقد �صرح بال�صماع.

املنحة: اأي منحة من غنم فيها لب بعد اأن يريح الغنم يحلب منها ينظر النهاية يف غريب الأثر ))/)36)   -(
م�صارق الأنوار للقا�صي عيا�ض ))/)38) فتح الباري لبن حجر )0)/)7)).

فيه  و�صعت  التي  اأي  املر�صوف  اللب  اأي:   _ رغيف  بوزن  املعجمة  وك�صر  الراء  بفتح   _ ر�صيفهما   -3
�صيده  لبن  الأعظم  واملحيط  املحكم  ينظر  رخاوته  وتزول  لينعقد  النار  اأو  بال�صم�ض  املحماة  احلجارة 

)8/)8)) فتح الباري لبن حجر )37/7)).
النعيق: �صوت الراعي اإذا زجر الغنم. ينظر: تاج العرو�ض للزبيدي )6)/8))) فتح الباري لبن حجر   -(

.((37/7(
الغل�ض: ظلمة اآخر الليل اإذا اختلطت ب�صوء ال�صباح. ينظر: النهاية يف غريب الأثر لبن الأثري ))/377).  -5
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب هجرة النبي  واأ�صحابه )9/3)))).  -6

ذكره ابن ه�صام يف ال�صرية النبوية )3/))) بدون اإ�صناد.  -7
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بهم،  والنطالق  اأيام  ثالثة  ثور  غار  يف  مكوثهم  بعد    النبي  مواعدة   -3
مع الدليل عبد اهلل بن اأريقط اإىل طريق ال�صاحل املخطط له، ويوؤيده رواية 
ِبيَحَة  ِبَراِحَلَتْيِهَما �صَ َفاأَتَاُهَما  البخاري بلفظ: ووعداه َغاَر ثَْوٍر بَْعَد ثاََلِث لَيَاٍل 
يِليُّ َفاأََخَذ ِبِهْم  ِليُل الدِّ لَيَاٍل ثاََلٍث َفاْرحَتَاَل، َواْنَطَلَق َمَعُهَما َعاِمُر بن ُفَهرْيََة، َوالدَّ
اِحِل«))). ومن فريق العمل اأي�صا: عبد اهلل بن اأبي  َة وهو َطِريُق ال�صَّ اأَ�ْصَفَل َمكَّ

بكر ال�صديق))).
بعد تخطيط النبي  لكل هذه الأمور واأخذه بالأ�صباب، مل يغفل النبي  عن 
عبادة التوكل على اهلل حتى يف املواقف التي هي مظنة الهالك، كوجوده يف غار ثور 
َحَدُهْم نََظَر  خمتبئا �صريدا طريدا، بل و�صكن روع اأبا بكر ال�صديق ملا قال له: لو اأَنَّ اأَ
َك يا اأَبَا بَْكٍر ِباْثَننْيِ اهلل ثَاِلُثُهَما«)3). وهذا املوقف يعد  َرنَا، بقوله: »ما َظنُّ َت َقَدَمْيِه َلأَْب�صَ حَتْ
اآية من اآيات اهلل، اثنان اأعزلن يتحديان قري�صاً بكاملها بعدها وعددها، فيخرجان حتت 
ظالل ال�صيوف، ويدخالن الغار، وياأتي الطلب على فم الغار ب�صيوف م�صلتة واآذان 
مرهفة، ويرد ر�صول اهلل  على اأبي بكر وهو يف غاية الطماأنينة ومنتهى ال�صكينة 

والنظرة الإيجابية لالأمور حتى وهو يف اأهلك الأمور))).
حادثة  بعد  التدابري  وو�سع  امل�ستقبلي  التخطيط  الثالث:  املبحث 

الهجرة لبناء الدولة الإ�سالمية
املطلب الأول: التخطيط ال�سيا�سي.

ت�سمية الدولة الإ�سالمية: كانت الت�صمية جزءا من تخطيطه ، فاإن ميالد   -1
  النبي  �صمى  فقد  احل�صارية،  املدينة  �صفة  باإعطائها  بداأ  الإ�صالمية  املدينة 
ُروَرِة اأو اإذا مل يُوَجْد  اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب الإجارة بَاب ا�ْصِتْئَجاِر امْلُ�ْصِرِكنَي ِعْنَد ال�صَّ  -(

�ْصاَلِم َوَعاَمَل النبي  يَُهوَد َخْيرَبَ ))/790) ح)))))). اأَْهُل اْلإِ
قد تقدم الوقوف على عمله يف ر�صد الأخبار من مكة.  -(

اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل ال�صحابة باب مناقب املهاجرين )337/3)) ح)53)3).  -3
ينظر اأ�صواء البيان لل�صنقيطي )9/8)).  -(
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يرثب بـ )املدينة)، وهو ا�صم يليق مبكانتها واأهميتها، بعد اأن كان ا�صمها يرثب 
ن�صبة اإىل اأول من �صكنها من العرب)))، وقال ابن حجر: »من معاين الترثيب: 
التوبيخ واملالمة، اأو من الرثب، وهو: الف�صاد وكالهما م�صتقبح؛ لذا غري النبي 
 يرثب اإىل املدينة«))). وقال النبي  عنها قبل الهجرة اإليها: »اأُِمْرُت ِبَقْريٍَة 
َخَبَث  اْلِكرُي  يَْنِفي  كما  النا�ض  تَْنِفي  امْلَِديَنُة  َوِهَي  ُب  يرَْثِ يَُقولُوَن:  اْلُقَرى  تَاأُْكُل 

احْلَِديِد«)3)، وقال النووي �صارحا: »اأمرت بالهجرة اإليها وا�صتيطانها«))).
فيه  يظهر  بيانا    النبي  اأ�صدر  ومركزها:  الإ�سالمية  الدولة  حدود  بيان   -2
حديثا  البخاري  اأخرج  فقد  الأربع)5)،  جهاتها  من  الإ�صالمية  املدينة  حدود 
َم ما بني َلبََتْي)6) امْلَِديَنِة على ِل�َصايِن«)7)، واآخر بلفظ: »املدينة حرم  بلفظ: »ُحرِّ
ببناء امل�صجد يف موقع  القيادة  اإىل ثور«)8). وكذلك حدد مركز  مابني عري 
و�صط من املدينة، ومن ثم ي�صهل ارتياده من جميع اأطراف املدينة، فكان مقرا 
ال�صوؤون والنطالقات، ومنتدى  لعقد ال�صت�صارات، وقاعدة لإدارة جميع 

تاآلف وتعارف، وجامعة علمية يتلقى امل�صلمون فيها العلوم ال�صرعية)9).
املدينة.  وثيقة  املجتمع من خالل  �صرائح  والواجبات جلميع  حتديد احلقوق   -3
ملا ا�صتقر ر�صول اهلل  باملدينة، كتب وثيقة عرفت يف امل�صادر القدمية با�صم 

ينظر معجم البلدان للحموي )30/5)).  -(
ينظر فتح الباري لبن حجر ))/87).  -(

النا�ض ))/)66)  تَْنِفي  َواأَنََّها  امْلَِديَنِة  ِل  َف�صْ اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب ف�صائل املدينة بَاب   -3
ح))77)).

ينظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم )9/)5)).  -(
ينظر اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين لل�صامرائي )�ض/ 9)).  -5

قال ابن الأثري يف النهاية يف غريب الأثر ))/)7)): الالبة: احلرة وهي الأر�ض ذات احلجارة ال�صود   -6
التي قد األب�صتها لكرثتها وجمعها: لبات.

اِئِل امْلَِديَنِة بَاب َحَرِم امْلَِديَنِة ))/)66) ح)770)). اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف اأبواب َف�صَ  -7
اأخرجه:  واحلديث  الأثري)8/3)3).  لبن  الأثر  غريب  يف  النهاية  ينظر:  باملدينة.  جبلني  وثور:  عري   -8

اأَ من َمَواِليِه )6/)8))) ح))637). البخاري يف �صحيحه يف كتاب الفرائ�ض بَاب اإِْثِم من ترََبَّ
ينظر الرحيق املختوم للمباركفوري )�ض/ 67)) بت�صرف.  -9
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اأو  )الد�صتور)  بـ  املحدثون  الكتاب  واأ�صماها  اأو)ال�صحيفة)،  )الكتاب) 
)الوثيقة)، ففيها اأ�ص�ض تنظيم الدولة الإ�صالمية)))، من الناحية الت�صريعية، و 
املدينة م�صلمني  املجتمع من �صكان  �صرائح  لكافة  الوثيقة  بنود هذه  تعر�صت 
قط  دولة  تعرف  ومل  وواجباتهم،  حقوقهم  مو�صحا  وم�صركني،  ويهود 
املدينة،  اأ�صا�ض د�صتور مكتوب غري دولة  اأول عهدها على  منذ  قامت  قبلها 
الإ�صالمية  الدولة  الهجرة حتى حتدد �صكل  الأول من  العام  ينتهي  يكد  فلم 
بهذه ال�صحيفة))). وقد رفع النبي مبداأ التعاي�ض ال�صلمي والنفتاح على 
الآخرين من رعايا الدولة الإ�صالمية، ومبداأ الت�صامن الجتماعي بني �صكان 
املدينة والدفاع عنها يف وجه اأي عدوان، وم�صاركة اجلميع يف حفظ الأمن، 
لبع�ض  املظهرة  الأحاديث  ومن  املدينة)3).  ربوع  يف  ال�صالم  يتحقق  وبهذا 
»ما  قال:  َعِليٍّ  عن  املت�صل  ب�صنده  �صننه  يف  الن�صائي  اأخرجه  حديث  البنود 
ِحيَفٍة يف ِقَراِب)))�َصْيِفي،  ِ  ِب�َصْيٍء ُدوَن النا�ض اإل يف �صَ َعِهَد اإىل ر�صول اهللَّ
ِحيَفَة فاإذا فيها: امْلُوؤِْمُنوَن تََكاَفاأُ ِدَماوؤُُهْم يَ�ْصَعى  فلم يََزالُوا ِبِه حتى اأَْخَرَج ال�صَّ
ِتِهْم اأَْدنَاُهْم، َوُهْم يٌَد على من �ِصَواُهْم َل يُْقَتُل ُموؤِْمٌن ِبَكاِفٍر، ول ُذو َعْهٍد  ِبِذمَّ

يف َعْهِدِه«)5).
املطلب الثاين: التخطيط القت�سادي.

من اأهداف النبي  التي �صعى اإىل حتقيقها تكوين اقت�صاد م�صتقل للمجتمع 
الإ�صالمي يف املدينة، وذلك من خالل عدة اأمور:

ينظر فقه ال�صرية لزيد الزيد )�ض ))3).  -(
ينظر اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين لل�صامرائي )�ض/ 78)) .  -(

امل�صدر ال�صابق )�ض/ 89)).  -3
ْيف بِغْمِده وِحَمالَِته. ينظر: تف�صري غريب ما يف ال�صحيحني  قراب ال�صيف: جْفنُه وهو ِوَعاٌء يكون فيه ال�صَّ  -(

البخاري وم�صلم للحميدي))/8)))، تاج العرو�ض للزبيدي ))/9).
ِلْلَكاِفِر )8/)))  امْلُ�ْصِلِم  اْلَقَوِد من  اأخرجه الن�صائي )املجتبى) يف �صننه يف كتاب الق�صامة باب �ُصُقوُط   -5

ح)5)7)) وقال املقد�صي يف املحرر يف احلديث ))/600): ورجاله رجال ال�صحيحني.
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على  الأن�صار  عر�ض  عندما  هذا  وكان  للمهاجرين:  العمل  فر�ض  توفري    -1
تكفوننا  قال:  َل،  قال:  النَّْخَل،  َوبَْيَنُهْم  بَْيَنَنا  وقالوا:اْق�ِصْم  ب�صاتينهم،   النبي
امْلَوؤُونََة وت�صركوننا يف التَّْمِر، قالوا: �َصِمْعَنا َواأََطْعَنا«))). فاأراد النبي اأن تبقى 
ب�صاتني الأن�صار لهم، ويقومون هم باإدارتها، وي�صاركهم املهاجرون يف العمل 

من �صقي وغريه، مقابل اإ�صراكهم يف الثمر))). 
2-  تاأمني ماأوى ملن ل ماأوى له: اهتم النبي بتوفري َماأًْوى ياأوي اإليه من ل ماأوى 
هريرة  اأبي  رواية  هذا  ويوؤكد  ال�صفة،  اأهل  من  واملغرتبني  املهاجرين  من  له 
ْهِل اْلإِ�ْصاَلِم َل يَاأُْووَن على اأَْهٍل ول َماٍل، واهلل  يَاُف اأَ ِة اأَ�صْ فَّ بلفظ: كان اأَْهُل ال�صُّ
�ُصدُّ  ِبَكِبِدي على الأر�ض من اجْلُوِع، َواأَ ْعَتِمُد  َلأَ اإِلََه اإل هو اإن كنت  الذي َل 
احْلََجَر على بَْطِني من اجْلُوِع، َولََقْد َقَعْدُت يَْوًما على َطِريِقِهْم الذي يَْخُرُجوَن 
ِ ما اأَ�ْصاأَلُُه اإل ِليُ�ْصِبَعِني َفَمرَّ  ْلُتُه عن اآيٍَة من ِكَتاِب اهللَّ فيه، َفَمرَّ ِبي اأبو بَْكٍر، َف�َصاأَ
ِ ما اأَ�ْصاأَلُُه اإل ِليُ�ْصِبَعِني  ومل يَْفَعْل، ُثمَّ َمرَّ ِبي ُعَمُر َف�َصاأَْلُتُه عن اآيٍَة من ِكَتاِب اهللَّ
ُهَرْيَرَة،  اأَبَا  وقال:  َراآيِن،  َم حني  َفَتَب�صَّ   اْلَقا�ِصِم  اأبو  َمرَّ  ثُمَّ  يَْفَعْل،  َفَمرَّ ومل 
ى َفاتََّبْعُتُه َوَدَخَل َمْنِزلَُه، َفا�ْصَتاأَْذْنُت  ِ، قال: احْلَْق َوَم�صَ قلت: لَبَّْيَك يا َر�ُصوَل اهللَّ
َبُ لَُكْم؟ ِقيَل: اأَْهَداُه لنا  ، فقال: من اأَْيَن هذا اللَّ َفاأَِذَن يل، َفَوَجَد َقَدًحا من لََبٍ
ِة  فَّ ِ : اأَبَا ُهَرْيَرَة، قلت: لَبَّْيَك، فقال: احْلَْق اإىل اأَْهِل ال�صُّ ُفاَلٌن، فقال ر�صول اهللَّ
َدَقٌة بََعَث  يَاُف اْلإِ�ْصاَلِم َل يَاأُْووَن على اأَْهٍل ومال، اإذا اأَتَْتُه �صَ َفاْدُعُهْم، َوُهْم اأَ�صْ
منها  اَب  َفاأَ�صَ لَْيِهْم  اإِ اأَْر�َصَل  َهِديٌَّة  اأَتَْتُه  واإذا  �صيئا،  منها  يََتَناَوْل  ومل  اإِلَْيِهْم  بها 
َواأَ�ْصَرَكُهْم فيها«)3). قال ابن حجر: »ال�صفة مكان يف موؤخر امل�صجد النبوي 
فيه  اأهل، وكانوا يكرثون  له ول  ماأوى  فيه ممن ل  الغرباء  لنزول  اأعد  مظلل، 
اِر  ْن�صَ َواْلأَ امْلَُهاِجِريَن  بني  النبي  اإَِخاِء  بَاب  ال�صحابة  ف�صائل  كتاب  البخاري يف �صحيحه يف  اأخرجه   -(

)378/3)) ح))357).
ينظر اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين لل�صامرائي )�ض/ )6)).  -(

اأخرجه الرتمذي يف �صننه يف كتاب �صفة القيامة حتت باب )جمردا من الرتجمة) ))/8)6) ح)77)))،   -3
ِحيٌح. وقال اأبو ِعي�َصى هذا َحِديٌث َح�َصٌن �صَ
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ويقلون بح�صب من يتزوج منهم اأو ميوت اأو ي�صافر«))).
  النبي  اهتمام  ثمرات  من  كان  ماليا:  للمهاجرين  الأن�سار  موا�ساة    -3
باملوؤاخاة، موا�صاة الأن�صار للمهاجرين ماليا، ويوؤيد هذا رواية عبد الرحمن 
�َصْعِد  َوبنَْيَ  بَْيِني     ِ اهللَّ ر�صول  اآَخى  امْلَِديَنَة  َقِدْمَنا  قال:مَلَّا  الذي  َعْوٍف  ابن 
َف  َفاأَْق�ِصُم لك ِن�صْ اِر َماًل،  اأَْكرَثُ اْلأَْن�صَ ِبيِع: اإين  ِبيِع، فقال �َصْعُد ابن الرَّ بن الرَّ
قال:  ْجَتَها،  تََزوَّ َحلَّْت  فاإذا  عنها  لك  نََزْلُت  َهِويَت  َزْوَجَتيَّ  اأَيَّ  َواْنُظْر  َمايِل، 
فقال عبد الرحمن: َل َحاَجَة يل يف ذلك هل من �ُصوٍق فيه جِتَاَرٌة؟ قال: �ُصوُق 
َقْيُنَقاٍع«))). وتظهر يف الرواية اآثار تربية النبي  على عزة النف�ض وحر�صهم 

على العمل والكد باأنف�صهم، وعدم العتماد على الآخرين.
املطلب الثالث: التخطيط الإداري.

ب�صتى  الب�صر  اإدارة  على  قادرة  فذة  اإدارية  �صخ�صية    اهلل  ر�صول  كان 
باأ�صعب  احلياة  واإدارة  مراحلها،  باأقوى  الأزمات  اإدارة  على  وقادرا  طباعهم، 
ابتالءاتها، وبرز هذا من خالل كتابة النبي  للكتاب، اأو ال�صحيفة التي تو�صح 
التزامات جميع �صكان املدينة من يهود اأو مهاجرين اأو اأن�صار، قال ابن اإ�صحاق: 
 كتابا بني املهاجرين والأن�صار وادع فيه يهود، وعاهدهم  »وكتب ر�صول اهلل 

واأقرهم على دينهم، واأموالهم، و�صرط لهم وا�صرتط عليهم«)3).
ومن اأهم الأنظمة الإدارية فيها:

وذلك  املدينة:  يف  الإ�صالمية  للدولة  الإداري  اجلهاز  يف  املرجعية  حتديد   -1

ينظر فتح الباري لبن حجر )595/6).  -(
�صوق قينقاع: قينقاع بطن من يهود املدينة اأ�صيف ال�صوق اإليهم وهو: بفتح القاف و�صم النون وقد يك�صر   -(
ويفتح، ينظر ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى للطربي ))/)))). واحلديث اأخرجه: البخاري يف 
ُروا يف الأر�ض)،  اَلُة َفاْنَت�صِ يَْت ال�صَّ ِ تََعاىَل: ) فاإذا ُق�صِ �صحيحه يف ِكَتاب اْلُبيُوِع، بَاب ما جاء يف َقْوِل اهللَّ

))/))7) ح)3)9)).
ينظر ال�صرية النبوية لبن ه�صام )3/)3).  -3
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قوله:    عنه  روي  فيما  ويظهر  اخلالف،  عند  ور�صوله  اهلل  اإىل  بالرجوع 
 .(((» حممد  واإىل  اهلل  اإىل  فمرده  �صيء  من  فيه  اختلفتم  مهما  »واأنكم 
واملغزى من ذلك تاأكيد �صلطة عليا دينية، تهيمن على املدينة، وتف�صل اخلالف 
تاأكيد  اأخرى  ال�صلطات من جهة، ومن جهة  تعدد  لقيام ا�صطرابات من  منعا 

على رئا�صة الر�صول  على الدولة الإ�صالمية))).
حلق  اأو  تبعهم  ومن  واأن�صار  مهاجرين  من  الإ�سالمية  الأمة  مفهوم  حتديد   -2
القبلية  مفهوم  من    اهلل  ر�صول  فنقلهم  واحدة،  اأمة  معهم،  وجاهد  بهم 

والع�صبية اإىل �صعار الأمة التي ت�صم كل من اعتنق الإ�صالم، قال تعاىل: چ ڀ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ)3)، وذكر ر�صول اهلل  اأن: 
»املوؤمنني وامل�صلمني من قري�ض ويرثب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 

اإنهم اأمة واحدة من دون النا�ض«))).
املطلب الرابع: التخطيط التعليمي.

برز اهتمام النبي  بهذا النوع من التخطيط من اأول مقدمه  اإىل املدينة، 
والذي برز من خالل بنائه للم�صجد النبوي كمركز تعليمي، فقد كان اأول عمل قام 
به ر�صول اهلل  فور و�صوله اإىل املدينة، بل وقبل اأن يبني لنف�صه م�صكنا؛ لتظهر 
�صعائر الإ�صالم التي طاملا حوربت)5)، وهاهو يدخل املدينة راكبا راحلته، فما مير 
اأخذوا حطام راحلته قائلني: »هلم اإىل العدد والعدة  اإل  بدار من دور الأن�صار 
حتى  به  �صائرة  تزل  فلم  ماأمورة«،  فاإنها  �صبيلها  خلوا  لهم:  يقول  فكان  واملنعة، 

ذكره ابن ه�صام يف ال�صرية النبوية )3/)3) بدون اإ�صناد.  -(
ينظر ال�صرية النبوية لعلي ال�صالبي ))/359).  -(

�صورة الأنبياء اآية رقم ))9)، �صورة مكية.  -3
اأخرجه البيهقي يف �صننه الكربى )06/8)) ح)7))6)) ويف اإ�صناده اأحمد بن عبد اجلبار، الذي قال   -(
فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب ))/)8): �صعيف و�صماعه لل�صرية �صحيح، وذكر هذا احلديث ابن 

ه�صام يف ال�صرية النبوية )3/)3) بدون اإ�صناد.
ينظر فقه ال�صرية للغزايل )�ض/36))، فقه ال�صرية للبوطي )�ض/ 6))).   -5
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بركت يف مو�صع امل�صجد النبوي حاليا فقال ر�صول اهلل  مقررا ملوقع امل�صجد: 
ِ  اْلُغاَلَمنْيِ َف�َصاَوَمُهَما«)))، وهذا يثبت  »هذا اإن �َصاَء اهلل امْلَْنِزُل، ُثمَّ َدَعا ر�صول اهللَّ
اأن اختيار موقع امل�صجد النبوي كان باختيار من اهلل، فقد األهم اهلل الراحلة اأن تربك 

يف هذا املوقع.
وراعى النبي  يف بناء امل�صجد النبوي عدة اأمور منها: 

من  واأول  اأ�سحابه،  مع  امل�سجد  بناء  �سرع يف  من  اأول    النبي  كان  اأنه    -1
�صرب معوًل يف حفر الأ�صا�ض، و�صارك اأ�صحابه يف عملية البناء كاملة، فكان 
بن  اأ�صيد  فيقول  يحمل احلجارة، وينقل على �صدره وكتفيه، وتعلوه غربة 
خ�صري: يار�صول اهلل اأعطنيه؟ فيقول: اذهب واحتمل غريه، فاإنك ل�صت باأفقر 
اإىل اهلل مني، فيزدادوا ن�صاطا واندفاعا، فيزيدهم حما�صا بقوله: ل عي�ض اإل 

عي�ض الآخرة اللهم ارحم الأن�صار واملهاجرة«))).
يح�صنه  ملن  الطني  خلط  اأوكل  فقد  والخت�سا�ض،  باخلربة    النبي  اهتم    -2

فقال له: »األزم اأنت هذا ال�صغل فاإين اأراك حت�صنه«)3).
اأخرجه  الذي  للحديث  النبوي،  امل�سجد  والتعليم يف  التعلم  اإبراز ف�سل   -3
احلاكم يف م�صتدركه عن ر�صول اهلل  قال: »من دخل م�صجدنا هذا ليتعلم 
خريا اأو يعلمه كان كاملجاهد يف �صبيل اهلل، ومن دخل لغري ذاك،كان كالناظر 
اأخرجه البخاري يف �صحيحه يف كتاب مناقب الأن�صار، باب هجرة النبي  واأ�صحابه. )3/)))))   -(

ح))369).
اأخرجه اأحمد يف م�صنده ))/)38) ح)8938) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد ))/9): رواه اأحمد   -(

ورجاله رجال ال�صحيح.
قد ذكر �صاحب ال�صرية احللبية علي احللبي ))/73)) اأنه: قد قدم رجل من اأهل اليمامة عند ال�صروع فى   -3
بناء امل�صجد يقال له: طلق من بني حنيفة، وقد قال: قدمت على النبي  وهو يبني م�صجده وامل�صلمون 
يعني  يل  فقال  الطني،  بها  وخلطت  امل�صحاة  فاأخذت  الطني،  عالج  �صاحب  وكنت  فيه،  معه  يعملون 
حت�صنه"،  اأراك  فاإين  ال�صغل  هذا  اأنت  األزم  يل:  وقال  �صنعته،  اأح�صن  امراأ  اهلل  "رحم   : اهلل  ر�صول 
وفى لفظ: )اإن هذا احلنفي ل�صاحب طني)، وفى لفظ: "قربوا اليماين من الطني، فاإنه اأح�صنكم له م�صكا 

واأ�صدكم منكبا"، وفى لفظ: "دعوا احلنفي والطني فاإنه من اأ�صنعكم للطني".
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اإىل ما لي�ض له«))).
املطلب اخلام�ض: التخطيط النف�سي والجتماعي.

و�صف اهلل عز وجل ر�صوله  بقوله تعاىل: چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
برزت  وقد  قيال،  اهلل  من  اأ�صدق  ومن  چ)))،  ۆ   ۇ    ۆ   ۇ  

رحمته وراأفته باملوؤمنني، وحر�صه عليهم من خالل عدة اأمور منها: 
تلبية احلاجات النف�سية والجتماعية باملوؤاخاة: �صاهم نظام املوؤاخاة يف    -1
ربط امل�صلمني وتاأ�صيل املودة بني املهاجرين والأن�صار، ومتكينها يف نفو�صهم، 
فهو نوع من ال�صبق النف�صي والجتماعي لالإ�صالم. فلما قدم النبي  املدينة 
اختلفت �صرائح املجتمع عن املجتمع املكي، فهناك الأن�صار من اأهل املدينة 
يف اأر�صهم وديارهم واأموالهم، �صواء من الأو�ض اأو اخلزرج، وكان بينهم 
عداء م�صتحكم منذ اأكرث من مئة وع�صرين عاما، وهناك املهاجرون من اأهل 
مكة الذين تركوا اأموالهم، وبيوتهم، واأهليهم من اأجل اهلل ور�صوله، ولي�ض 
لهم ملجاأ ياأوون اإليه، ول عمل يعملونه، ول مال يكون قواما لعي�صهم، فقد 
تغريت حياتهم جملة وتف�صياًل، وكان عددهم يزداد يوما بعد يوم، وما كانت 
املدينة ذات ثروة طائلة فتزعزع ميزانها القت�صادي، اأ�صف اإىل ذلك املقاطعة 
القت�صادية التي قامت بها القوات املعادية لالإ�صالم، وحتى ل ي�صعروا بالغربة 
اآخى النبي بينهم على املوا�صاة والت�صحية والإيثار والود، يف دار اأن�ض بن 
مالك،وكانوا ت�صعني رجال، وهو من اأروع ما �صجله التاريخ، فكانت حكمة 
الجتماعية  امل�صكالت  من  لكثري  رائعا  وحال  حكيمة،  �صائبة  و�صيا�صة  فذة، 

اخلري  لتعلم  امل�صجد  جاء  من  باب  العلم  كتاب  يف  ال�صحيحني  على  امل�صتدرك  يف  احلاكم  اأخرجه   -(
))/69)) ح)0)3)، وقال: هذا حديث �صحيح على �صرط ال�صيخني فقد احتجا بجميع رواته ثم مل 

يخرجاه ول اأعلم له علة، و�صكت عنه الذهبي يف التلخي�ض ))/69)) ح)0)3).
التوبة: 8)).  -(
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يكونوا  مل  اإذ  طريق  باأ�صهل  امل�صلمون)))،  يواجهها  كان  التي  والقت�صادية 
اقت�صاد  اأ�صا�صيان يف  ال�صناعة والزراعة وهما عن�صران  قادرين على مهارة 
املدينة))). وكان اأهم حقوق املوؤاخاة: املوا�صاة بني املتاآخني، وهي كلمة مطلقة 
والتزاور،  واملحبة  كالن�صيحة  املعنوي  اأو  املادي  العون  من  وجه  كل  تعني 
على  مهاجري  نزل  ما  بل  والع�صرية،  الأهل  ومفارقة  الغربة،  من  واملوؤان�صة 
كبرٌي  اأثٌر  لهذا  فكان  الف�صل،  اكت�صاب  يف  منهم  تناف�صا  بقرعة  اإل  اأن�صاري 
على املهاجرين، اأزال عنهم م�صاعر الوح�صة، واأذاقهم طعم املودة واملحبة، 
بل جعل الإ�صالم بينهم التوارث دون ذوي الأرحام، حتى ترقى العالقات 
بينهم اإىل م�صتوى اأعلى من اأخوة الدم، لفرتة اإىل اأن ن�صخ هذا احلكم)3). 
له  التاريخ  تفاعال مل ي�صهد  تفاعلهم مع املوؤاخاة  التاريخ لالأن�صار  وقد �صطر 
اإخوانهم منزل القلب من اجل�صد، وقد و�صف اهلل عز وجل  مثيال، واأنزلوا 

چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   م�صتوى هذه املحبة واملودة، بقوله تعاىل: 
حئ   جئ   ی   یی    ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ  

مئ  ىئ  يئ  جبچ)))، ومن اأ�صدق من اهلل حديثا.

الوطن،  حب  اأ�صحابه    النبي  علَّم  الوطني:  بالنتماء  ال�سعور  تلبية   -2
والولء له، فهاهو ملا خرج من مكة م�صقط راأ�صه وموطنه الأول قال: »واهلل 
ما  ِمْنِك  اأُْخِرْجُت  اأَينِّ  ِ،َولَْوَل  اهللَّ اإىل   ِ اهللَّ اأَْر�ِض  َواأََحبُّ   ِ اهللَّ اأَْر�ِض  رْيُ  خَلَ اإِنَِّك 
وموطنا،  دارا  لهم  واأ�صبحت  املدينة،  اإىل   النبي هاجر  وملا  َخَرْجُت«)5). 
ووجد ال�صحابة قد ا�صتاقوا اإىل مكة دعا لهم: »اللهم َحبِّْب اإِلَْيَنا امْلَِديَنَة َكُحبَِّنا 

ينظر: الرحيق املختوم للمباركفوري �ض)67)، )6)).  -(
ينظر: اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين لل�صامرائي )�ض/60)).  -(

ينظر: اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين لل�صامرائي )�ض/ )6)).   -3
احل�صر:9.  -(

َة )5/))7) ح)5)39) قال اأبو ِعي�َصى:  ِل َمكَّ اأخرجه الرتمذي يف �صننه يف كتاب املناقب بَاب يف َف�صْ  -5
ِحيٌح. هذا َحِديٌث َح�َصٌن َغِريٌب �صَ
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ْحَها لنا«))). حِّ نَا َو�صَ اِعَنا ويف ُمدِّ ، اللهم بَاِرْك لنا يف �صَ َة اأو اأَ�َصدَّ َمكَّ
 وراأفته  اهلل  اأ�سحابه: من كمال خلق ر�صول  لنف�سية    النبي  3- مراعاة 
باملوؤمنني مراعاته لنف�صياتهم و�صعورهم، وظهر ذلك يف ح�صن رده واعتذاره 
 من الأن�صار الذين دعوه اإىل النزول يف بيوتهم، بعد دخوله  املدينة، 
  اهلل  ر�صول  فرد  واملنعة«  القوة  اإىل  »هلم  قائلني:  م�صتب�صرين،  فرحني 
اأف�صل  اإليهم؛ لكيال يجرح �صعور الداعني، ول ي�صعرهم اأن غريهم  معتذرا 
  منهم، فيما روي عنه قوله: الرجل مع رحله)))؛ لأن اأبا اأيوب الأن�صاري

.(3(  فكان ح�صن رده من كمال خلقه ، قد احتمل رحل النبي

املدينة ))/667)  تعرى  اأن  النبي  كراهية  باب  املدينة  ف�صائل  كتاب  البخاري يف �صحيحه يف  اأخرجه   -(
ح)790)).

اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�صط ))/35) ح )))35) وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )63/6):   -(
رواه الطرباين يف الأو�صط وفيه: �صديق بن مو�صى، قال الذهبي عنه يف املغني يف ال�صعفاء ))/308): 

لي�ض باحلجة، وينظر تاريخ الطربي ))/8) خمت�صر زاد املعاد لبن القيم ))/89)).
ينظر فقه ال�صرية لزيد الزيد )�ض/ 333).  -3
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اخلامتة

اأجمعني  و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  وال�صالم  وال�صالة  هلل  احلمد 
وبعد، فمن خالل درا�صة حادثة الهجرة النبوية ميكن ا�صتخال�ض النتائج التالية:

لكل  النبوية  الن�صو�ض  وثراء  امل�صتقبلي،  للتخطيط  النبوية  ال�صنة  تاأ�صيل   -
جمالت التخطيط ال�صيا�صة اأو القت�صادية اأو التعليمية اأو الإدارية اأو النف�صية 

والجتماعية.
التخطيط امل�صتقبلي عند النبي  بلغ اأعلى مقايي�ض اجلودة والدقة التف�صيلية   -
حادثة  مراحل  باختالف  يختلف  كان  الذي  وكبريها،  �صغريها  الأمور  لكل 

الهجرة، فكل على ح�صب الأدوات والحتياجات املختلفة يف كل مرحلة.
القوة  وعهد  ال�صعف  عهد  بني  يف�صل  الذي  الفي�صل  كانت  الهجرة  حادثة   -
و  اقت�صاديا  و  �صيا�صيا  نف�صها  بناء  على  قادرة  م�صتقلة  اإ�صالمية  دولة  باإقامة 

تعليميا و اإداريا و نف�صيا و اجتماعيا.
على  امل�صلمني،وتربيتهم  نفو�ض  يف  واملبادئ  القيم  بغر�ض    النبي  اهتمام   -
العطاء والت�صحية والإيثار، وبناء ح�ض امل�صوؤولية لديهم �صغارا وكبارا، اإناثا 

وذكورا.
تر�صيخ مبداأ و�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب، فقد راعى النبي  يف   -
توزيع املهام يف حادثة الهجرة اأن تتنا�صب مع قدراتهم ومهاراتهم و�صمات 

�صخ�صياتهم.
اإن الهتمام مببداأ الأخذ بالأ�صباب ل يغني املوؤمن عن مبداأ التوكل على اهلل   -
اإيجابية  نظرة  �صاحب  ويجعله  وال�صكينة  بالطماأنينة،  ال�صعور  يعطيه  الذي 

متفائلة حتى وهو يف اأهلك الأمور، بل تاأتيه الكفاية الربانية.
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ومن خالل درا�صة حادثة الهجرة النبوية ظهرت يل بع�ض التو�سيات:
  درا�صة بقية مراحل ال�صرية النبوية وك�صف جمالت التخطيط عند النبي  -
�صواء يف العهد املكي يف مرحلة الدعوة ال�صرية اأو مرحلة الدعوة اجلهرية، 
اأو يف مرحلة العهد املدين �صواء يف مرحلة القالقل والفنت التي بداأت ببداية 
العهد املدين اإىل �صلح احلديبية، اأو مرحلة الهدنة، ودعوة امللوك اإىل الإ�صالم 
اأو مرحلة توافد القبائل اإىل املدينة ودخول النا�ض يف دين اهلل اأفواجا، ففي 

كل مرحلة خطط النبي لتحقيق اأهداف خمتلفة.
الر�صمية  وغري  الر�صمية  املجتمع  موؤ�ص�صات  قبل  من  تدريبية  دورات  اإقامة   -
من  الإفادة  و  الأزمات  اإدارة  وكيفية  امل�صتقبلي،  التخطيط  النا�ض  تعليم  يف 

ن�صو�ض ال�صنة يف ذلك.
ترجمة هذا البحث اإىل اللغة الإجنليزية، ون�صره يف املجالت العاملية لإثبات   -
مقايي�ض  باأعلى  امل�صتقبلي  التخطيط  علم  تاأ�صيل  يف  النبوية  ال�صنة  اأ�صبقية 

اجلودة.
اأن يفتح للبحث القبول و يجعله خال�صا لوجهه  اأ�صال اهلل عز وجل  واأخرًيا 
الكرمي واأن يجعله من العلم الذي ينتفع به فيلحقني اأجره بعد املمات و انقطاع 
العمل، و�صلى اهلل على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب 

العاملني.
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املراجع وامل�صادر

اأثر التخطيط النبوي يف بناء املجتمع املدين، حممد �صالح جواد ال�صامرائي،   -
دار ابن حزم، بريوت، ط)، عام 3)))هـ.

الريا�ض،  اخلريجي،  دار  �صن،  اأبو  اإبراهيم  اأحمد  د.  الإ�صالم،  يف  الإدارة   -
ط7، 7)))هـ.

اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القراآن بالقراآن، حممد الأمني بن حممد بن املختار   -
مكتب  حتقيق:  5)))هـ،  عام  ط  بريوت،  الفكر،  دار  ال�صنقيطي،  اجلكني 

البحوث والدرا�صات.
الكتفاء مبا ت�صمنه من مغازي ر�صول اهلل والثالثة اخللفاء، اأبو الربيع �صليمان   -
بن مو�صى الكالعي الأندل�صي، عامل الكتب، بريوت، ط)، 7)))هـ، حتقيق: 

د. حممد كمال الدين عز الدين علي.
العليمي، مكتبة  الدين احلنبلي  القد�ض واخلليل، جمري  بتاريخ  الأن�ض اجلليل   -

دندي�ض، عمان، 0)))هـ، حتقيق: عدنان يون�ض عبد املجيد نباتة.
البداية والنهاية، اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي اأبو الفداء، مكتبة املعارف،   -

بريوت.
البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�صرح الكبري، �صراج   -
املعروف  ال�صافعي  الأن�صاري  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ض  اأبي  الدين 
الريا�ض، ط)، 5)))هـ، حتقيق:  للن�صر والتوزيع،  الهجرة  امللقن، دار  بابن 

م�صطفى اأبو الغيط و عبد اهلل بن �صليمان.
القامو�ض، حممد مرت�صى احل�صيني الزبيدي، دار  تاج العرو�ض من جواهر   -
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الهداية، حتقيق: جمموعة من املحققني.
تاريخ الإ�صالم ووفيات امل�صاهري والأعالم، �صم�ض الدين حممد بن اأحمد بن   -
عثمان الذهبي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط)، 07))هـ، حتقيق: د. عمر 

عبد ال�صالم تدمري.
العلمية،  الكتب  دار  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  لأبي  الطربي،  تاريخ   -

بريوت.
حتفة الأحوذي ب�صرح جامع الرتمذي، حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم   -

املباركفوري اأبو العال، دار الكتب العلمية، بريوت.
الرتمذي  عي�صى  اأبو  عي�صى  بن  حممد  الرتمذي،  �صنن  ال�صحيح  اجلامع   -
�صاكر  حممد  اأحمد  حتقيق:  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  ال�صلمي، 

واآخرون.
اخلطيب  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  ال�صامع،  واآداب  الراوي  لأخالق  اجلامع   -
حممود  د.  حتقيق:  03))هـ،  الريا�ض،  املعارف،  مكتبة  بكر،  اأبو  البغدادي 

الطحان.
عمر  بن  حممد  املختار،  النبي  �صرية  يف  الأ�صرار  ومطالع  الأنوار  احلدائق   -
حتقيق:  998)م،  ط)،  بريوت،  احلاوي،  دار  ال�صافعي،  احل�صرمي  بحرق 

حممد غ�صان ن�صوح عزقول.
دلئل النبوة، البيهقي.  -

اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدين  حمب  القربى،  ذوي  مناقب  يف  العقبى  ذخائر   -
الطربي، دار الكتب امل�صرية، م�صر.
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الرحيق املختوم، ل�صفي الرحمن املباركفوري، املكتبة الع�صرية، بريوت، ط   -
عام 8)))هـ.

الرو�ض النف، ال�صهيلي.  -
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبوعبداهلل،   -
مكتبة املنار الإ�صالمية، الكويت ط))، 07)) هـ، حتقيق: �صعيب الأرناوؤوط 

- عبد القادر الأرناوؤوط.
دار  الأزدي،  ال�صج�صتاين  داود  اأبو  الأ�صعث  بن  �صليمان  داود،  اأبي  �صنن   -

الفكر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد.
الدين احللبي، دار  برهان  بن  املاأمون، علي  الأمني  �صرية  احللبية يف  ال�صرية   -

املعرفة، بريوت،00))هـ.
الريا�ض،  العبيكان،  مكتبة  العمري،  �صياء  اأكرم  ال�صحيحة،  النبوية  ال�صرية   -

ط)، 30)) هـ. 
ال�صرية النبوية عر�ض وقائع وحتليل اأحداث، علي حممد ال�صالبي، املكتبة   -

الع�صرية، بريوت، ط)، 7)))هـ. 
دار  �صهبة،  اأبو  حممد  بن  حممد  وال�صنة،  القراآن  �صوء  يف  النبوية  ال�صرية   -

القلم، بريوت، ط)، 09))هـ.
ال�صرية النبوية لبن ه�صام، عبد امللك بن ه�صام بن اأيوب احلمريي املعافري   -
اأبو حممد، دار اجليل، بريوت، ط)، ))))هـ، حتقيق: طه عبد الرءوف �صعد.
�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، عبد احلي بن اأحمد بن حممد العكري   -
احلنبلي، دار بن كثري، دم�صق، ط)، 06))هـ، حتقيق: عبد القادر الأرناوؤوط، 
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حممود الأرناوؤوط.
العربية،  احل�صارة  دار  املالح،  يحي  ها�صم  والعلوم،  اللغة  يف  ال�صحاح   -

بريوت، ط)، )97)م. 
�صحيح البخاري )اجلامع ال�صحيح املخت�صر)، حممد بن اإ�صماعيل اأبو عبد   -
د.  حتقيق:  هـ،   ((07 ط3،  بريوت،  كثري،  ابن  دار  اجلعفي،  البخاري  اهلل 

م�صطفى ديب البغا.
�صرح النووي ل�صحيح م�صلم، اأبو زكريا يحيى بن �صرف بن مري النووي،   -

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط) ، )39)هـ.
دار  الني�صابوري،  الق�صريي  احل�صني  اأبو  احلجاج  بن  م�صلم  م�صلم،  �صحيح   -

اإحياء الرتاث العربي، بريوت، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي.
املعرفة،  دار  الفرج،  اأبو  حممد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  ال�صفوة،  �صفة   -
قلعه  روا�ض  د.حممد  فاخوري،  حممود  حتقيق:  هـ،   (399 ط)،  بريوت، 

جي.
عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري، بدر الدين حممود بن اأحمد العيني،   -

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
دار  اآبادي،  العظيم  �صم�ض احلق  اأبي داود، حممد  �صنن  �صرح  املعبود  عون   -

الكتب العلمية، بريوت، ط)، 995)م.
الف�صل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري،  �صحيح  �صرح  الباري  فتح   -

الع�صقالين ال�صافعي، دار املعرفة، بريوت، حتقيق: حمب الدين اخلطيب.
فقه ال�صرية لزيد بن عبد الكرمي الزيد، دار التدمرية، الريا�ض، ط)، 30))هـ.  -
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فقه ال�صرية ملحمد الغزايل، دار ال�صروق، القاهرة، ط)، 008)م.  -
فقه ال�صرية ملحمد �صعيد البوطي، دار الفكر، بريوت، ))))هـ.   -

الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الفريوزاآبادي،  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القامو�ض   -
بريوت.

الكامل يف التاريخ، اأبواحل�صن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد   -
الكرمي ال�صيباين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 5)))هـ، حتقيق: عبد اهلل 

القا�صي.
اأبي  بن  حممد  بن  عبداهلل  اأبوبكر  والآثار،  الأحاديث  يف  امل�صنف  الكتاب   -
�صيبة الكويف، مكتبة الر�صد، الريا�ض، ط)، 09))هـ، حتقيق: كمال يو�صف 

احلوت.
�صادر،  دار  امل�صري،  الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  ل�صان   -

بريوت، ط).
ط)،  الريا�ض،  العبيكان،  مكتبة  ال�صميمري،  لأحمد  الأعمال  اإدارة  مبادئ   -

005)م.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن اأبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي،   -

بريوت، 07))هـ.
املحكم واملحيط الأعظم، اأبو احل�صن علي بن اإ�صماعيل بن �صيده املر�صي، دار   -

الكتب العلمية، بريوت، ط)، 000)م، حتقيق: عبد احلميد هنداوي.
الريا�ض، ط)،  الريا�ض،  مطابع  الوهاب،  عبد  بن  ال�صرية، حممد  خمت�صر   -

حتقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. حممد بلتاجي، د. �صيد حجاب.
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امل�صتدرك على ال�صحيحني، حممد بن عبداهلل اأبو عبد اهلل احلاكم الني�صابوري،   -
دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، ))))هـ، حتقيق: م�صطفى عبد القادر عطا.
قرطبة،  موؤ�ص�صة  ال�صيباين،  حنبل  بن  اأحمد  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�صند   -

م�صر.
اهلل  عبد  بن  اأحمد  نعيم  اأبي  م�صلم،  الإمام  �صحيح  على  امل�صتخرج  امل�صند   -
الكتب  دار  الأ�صبهاين،  الهراين  بن مهران  بن مو�صى  اإ�صحاق  بن  اأحمد  بن 
ح�صن  حممد  ح�صن  حممد  حتقيق:  7)))هـ،  عام  ط)،  بريوت،  العلمية، 

اإ�صماعيل ال�صافعي.
م�صارق الأنوار على �صحاح الآثار، القا�صي اأبي الف�صل عيا�ض بن مو�صى بن   -

عيا�ض اليح�صبي ال�صبتي املالكي، املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل احلموي اأبو عبد اهلل، دار الفكر، بريوت.  -

مكتبة  الطرباين،  القا�صم  اأبو  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �صليمان  الكبري،  املعجم   -
الزهراء، املو�صل، ط)، )0))هـ، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�صلفي.

املعجم الو�صيط، اإبراهيم م�صطفى، اأحمد الزيات، حامد عبد القادر، حممد   -
النجار، دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.

ال�صافعي،  اأدري�ض  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  الإمام  عن  والآثار  ال�صنن  معرفة   -
احلافظ الإمام اأبو بكر اأحمد بن احل�صني البيهقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

حتقيق: �صيد ك�صروي ح�صن.
مو�صوعة القيادة يف الإ�صالم، حممد فتحي، دار اأجيال، ط)، 38))هـ.  -

النبوية امل�صمى الرتاتيب الإدراية، ال�صيخ عبد احلي الكتاين،  نظام احلكومة   -
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دار الكتاب العربي، بريوت.
النهاية يف غريب احلديث والأثر، اأبو ال�صعادات املبارك بن حممد اجلزري،   -
وحممود  الزاوي  اأحمد  طاهر  حتقيق:  399)هـ،  بريوت،  العلمية،  املكتبة 

حممد الطناحي.
نيل الأوطار من اأحاديث �صيد الأخيار �صرح منتقى الأخبار، حممد بن علي   -

بن حممد ال�صوكاين، دار اجليل، بريوت ط عام 973)م.
املواقع الإلكرتونية امل�ستفاد منها:

الهجرة  يف  العلمية  »التدابري  مقالة:  الإ�صالمية/  التقوى  منتديات  موقع   -
النبوية«، بقلم الدكتور نظمي خليل اأبو العطا، تاريخ الن�صر: 7) اآذار )مار�ض) 

0)0).الرابط: 
 altqwa.com/showthread.php?t=3481  

والدعوية«،  الرتبوية  والدرو�ض  النبوية  »الهجرة  مقالة:  نوافذ/  موقع   -
6)))هـ،  احلجة  الثنني 9) ذو  الن�صر:  تاريخ  ال�صمان،  اهلل  عبد  بقلم حممد 

املوافق 30 يناير 006). الرابط: 
net/nawafeth/artshow-43-6780.ht.  

موقع هدي الإ�صالم/ مقالة: »درو�ض من الهجرة �صرورة التخطيط«،بقلم:   -
اأد. عبد احلي الفرماوي، تاريخ الن�صر:  5) كانون الأول )دي�صمرب) 0)0). 

/ الرابط:
www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg...id=3162  



التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي

د. رابح دفرور
جامعة اأدرار، اجلزائر





931

P

مقدمـة

�سيدنا  املر�سلني،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد املبعوث رحمة للعاملني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد،

ال�سحي  التخطيط  اإ�سرتاتيجية  للبحث يف  تدعونا  التي  الأ�سباب  كثرية هي 
يف الهدي النبوي، ومعرفة جمله الأهداف التي يرمي اإليها، وبيان الأ�س�س التي 
يرتكز عليها لتحقيق الأهداف ال�سحية املن�سودة، والوقوف على امل�ستويات التي 
تقوم عليها تدابريه ال�سحية و اإجراءاته العملية، ومعرفة مدى فعاليته يف النهو�س 

بامل�ستوى ال�سحي من كل جوانبه، ومن تلك الأ�سباب ما ياأتي:
اأوال: اأهمية ال�سحة يف حياة الإن�سان، فهي غايته ومطمحه، ول ميكن حتقيقها اإّل 
عرب تخطيط حمكم يتنباأ بامل�ستقبل ال�سحي تنبوؤا �سحيحا، ويُعد التدابري الالزمة: 
والو�سائل  الأ�ساليب  ويحدد  رعايتها،  اأجل  من  والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية 

الكفيلة باحلفاظ على �سالمتها. 
ثانيا: الق�سور احلا�سل يف املفهوم العام لل�سحة، بحيث ق�سرت على البعدين: 
الع�سوي والعقلي، واأهملت الأبعاد النف�سية والأخالقية والجتماعية، فاأفرز ذلك 
الق�سور ف�سال يف التخطيط ال�سحي عامليا، حيث مل يعن بكثري من الأ�سباب التي 

ت�سكل خطرا على �سحة الفرد واملجتمع.
جند  حيث  العملية،  واملمار�سات  ال�سحية  احلقائق  بني  الواقع  النف�سام  ثالثا: 
والتدخني،  الكحول،  عن  الناجتة  ال�سحية  الأ�سرار  اأثبتت  قد  العلمية  التقارير 
تقت�سيه  مبا  اإلزام عملي  اإىل  يتحول  املحرمة، ولكن ذلك مل  اجلن�سية  والعالقات 
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تلك التقارير، مما ي�ستدعي النظر يف تفعيل اأ�س�س اأخرى ت�سمن التوافق بني احلقائق 
واملمار�سات. 

ب�سمان  كفيلة  عقابية  بتدابري  ال�سحي  التخطيط  اإجراءات  �سيانة  عدم  رابعا: 
تنفيذها، وعدم ال�سماح لالأفراد بخرقها، مما جعل التخطيط ال�سحي – عامليا- ل 

يحقق اأهدافه املرجوة على امل�ستويني: الفردي والجتماعي.
وتهدف هذه املداخلة اإىل بيان اإ�سرتاتيجية التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي، 
واإبراز اأهم الدعائم التي تقوم عليها، واإي�ساح كيفية ال�ستفادة منها يف التخطيط 
للعناية بال�سحة العامة، ومكافحة الأمرا�س والأوبئة يف هذا الع�سر، الذي تف�ست فيه 
الأمرا�س التي مل تعرف من قبل، وظهرت فيه اأوبئة فتاكة ب�سبب الإهمال ال�سحي، 
والتنكر لالإر�سادات النبوية، وغياب الوازع الديني، وال�سمري اخللقي. وذلك من 

خالل تتبع التدابري ال�سحية والإجراءات العملية التي جاءت بها ال�سنة النبوية.
ومن الدرا�سات ال�سابقة على هذه الدرا�سة جملة من البحوث اأهمها: 

ال�سياد،  اإبراهيم  للدكتور  والعالج  الوقاية  يف  الإ�سالمية  الطبية  النظرية   -
وتناول فيه مفهوم ال�سحة يف �سوء مفهوم ال�ستخالف يف الأر�س، ونظرة 

الإ�سالم اإىل كيفية العناية بها من خالل م�ستويات ثالثة. 
الرتبية الوقائية يف الإ�سالم للدكتور فتحي يكن الذي تناول فيه اأبعاد الرتبية   -

الوقائية وجمالتها واآثارها يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، 
الطب الوقائي يف الإ�سالم للدكتور راغب ال�سرجاين الذي اأو�سح فيه جملة   -

من الإجراءات العملية ملنع حدوث الأمرا�س، وانت�سارها. 
اأبو  النف�سية للدكتورة هناء يحيى  اإىل ال�سحة  النبوية وتوجيه امل�سلم  ال�سنة   -
�سهبة، وهو بحث مقـدم اإىل موؤمتر ال�سنة النبوية والدرا�سات املعا�سرة 17-
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الريموك،  جامعة  الإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  2007م،  اإبريل   18
اإىل  امل�سلم  توجيه  وطرق  اأ�ساليب  فيه  تناولت  قد  وكانت  الأردن،  اربد، 

التوازن النف�سي يف ال�سنة النبوية. 
وجاء هذا البحث لربز البعد التخطيطي يف اجلانب ال�سحي يف الهدي النبوي 
من خالل ا�ستقراء مظاهر الرعاية ال�سحية التي جاءت يف ال�سنة النبوية، وبيان كيفية 
ال�ستفادة من اأ�س�س التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي للت�سدي خلطر الأمرا�س 
للفرد  ال�سحية  ال�سالمة  �سمان  يف  اإجراءاته  جناعة  مدى  واإظهار  حديثا،  املتف�سية 

واملجتمع.  
التحليلي،  ال�ستقرائي  املنهج  املو�سوع  لهذا  درا�ستي  يف  وانتهجت 
التخطيط  اأبعاد  ت�سمنت  اأحاديث  من  النبوية  ال�سنة  يف  جاء  ما  على  واعتمدت 
ال�سحي واإجراءاته يف الهدي النبوي. وطريقتي يف ذكر الأحاديث هي العتماد 
على ما جاء يف ال�سحيحني، اأو ما اأورده اأ�سحاب ال�سنن وامل�سانيد مع التن�سي�س 
على �سحته مبا جاء يف كتب التخريج املعتمدة، على اأن يكون التخريج من كتابني 

فاأكرث. وتناولت املو�سوع وفق اخلطة الآتية:
مقدمة     -

ال�سحة،  التخطيط،  العنوان:  م�سطلحات  مفهوم  تناولت  وفيه  مدخل:    -
التخطيط ال�سحي تركيبا.

املبحث الأول: التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي: اأهدافه واأ�س�سه.   -
املبحث الثاين: م�ستويات التخطيط يف الهدي النبوي.   -

املبحث الثالث: �سور من التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي.   -
اخلامتة: وت�سمنت اأهم النتائج املتو�سل اإليها.   -
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التخطيط  ال�صحة،  التخطيط،  العنوان:  م�صطلحات  مفهوم  مدخــل: 
ال�صحي تركيبا.

قبل اخلو�س يف تفا�سيل التخطيط ال�سحي واأهدافه يف الهدي النبوي يجدر 
التخطيط  ال�سحة،  التخطيط،  العنوان:  مل�سطلحات  موجزا  تعريفا  نقدم  اأن  بنا 
ال�سحي تركيبا. ولأن مفهوم التخطيط قد اأفردت له حماور يف هذه الندوة فال 

اأتعر�س له واأكتفي بتعريف امل�سطلحني الآخرين.
اأوال: مفهوم ال�صحة.

ال�صحة لغة: العافية وهي خالف ال�ُسقم، وذهاب املر�س وال�سالمة من النق�س 
والعيب، يقال: اأ�سح القوم اإذا كانت قد اأ�سابت اأحوالهم عاهة ثم ارتفعت)1).

من  الإن�سان  وخلو  الظاهر،  املر�س  غياب  باأنها  ال�سحة  عرفت  وا�صطالحا: 
العجز والعلل)2). وهذا التعريف جنده يح�سر ال�سحة يف انتفاء العجز واملر�س، 
العليل الذي ل يح�س بعلته هو  اأو  اأن املري�س الذي ل ي�سعر مبر�سه،  وهو يعني 

اإن�سان �سحيح، وهذا ما يجعل هذا التعريف غري دقيق.
والنف�سي  اجل�سمي  والتح�سن  ال�سالمة  حالة  باأنها  اأي�سا  ال�سحة  عرفت  وقد 
وهذا  والعجز)3).  املر�س  غياب  جمرد  ولي�ست  الكامل،  والعقلي  والجتماعي 

تعريف ات�سم بال�سمولية لكل مظاهر ال�سالمة ال�سحية.
الناجتة  اجل�سم،  لوظائف  الن�سبي  التوازن  باأنها حالة  )بركنز)  العامل  وعرفها 
هو  التكيف  هذا  واأن  لها،  يتعر�س  التي  ال�سارة  العوامل  مع  اجل�سم  تكيف  عن 
عملية اإيجابية تقوم بها قوى اجل�سم للمحافظة على توازنه)4). وهذا التعريف نراه 

الل�سان: 507/2 مادة )�سحح)، وخمتار ال�سحاح: 150/1، مادة )�سحح).  -1
ال�سحة العامة بني البعدين الجتماعي والثقايف، �س: 17.  -2

املرجع نف�سه.  -3

املرجع نف�سه.  -4



935

بالإن�سان،  املحيطة  ال�سارة  العوامل  التكيف مع  القدرة على  ال�سحة يف  يح�سر 
وهو اأمر مطلوب يف ال�سالمة ال�سحية، لكنه ل يكفي وحده لتحقيقها.

الأمور  حتقق  يعني  ال�سحة  مفهوم  اأن  ي�ستخل�س  فاإنه  التعاريف  هذه  ومن 
الآتية:

انعدام املر�س اجل�سمي والنف�سي، وانتفاء العجز الناجت عنهما، وبهذا تتحقق   -1
ال�سالمة ال�سحية الظاهرية.

القدرة على التكيف مع البيئة املحيطة به، مبا حتتويه من عوامل �سارة، وهذا   -2
ال�سحية  ال�سالمة  ميثل  ما  وهذا  �سليم.  دفاعي  مناعي  بجهاز  التمتع  يعني 

الداخلية.
جمتمعه،  يف  مندجما  الإن�سان  يكون  باأن  الجتماعي،  التفاعل  على  القدرة   -3

موؤثرا فيه ومتاأثرا ب�سكل اإيجابي. وهذا ما ميثل ال�سالمة النف�سية.
ثانيا: مفهوم التخطيط ال�صحي )تركيبا(.

من خالل تعريفي امل�سطلحني: التخطيط وال�سحة فاإنه ميكننا تعريف التخطيط 
باأنه جمموعة التدابري والإجراءات املوجهة بقرارات قيادية، وامل�ستلهمة  ال�سحي 
و  بيانات علمية �سحيحة،  املعتمد على  ال�سحي،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  من خالل 
امل�ستخدمة لالإمكانات املادية واملعنوية املتاحة اأح�سن ا�ستخدام؛ لتحقيق ال�سالمة 

ال�سحية للفرد واملجتمع، على املدى القريب والبعيد.
فالتخطيط ال�سحي ير�سم للفرد وللمجتمع كيفية مكافحة الأمرا�س، والوقاية 
وذلك  واجتماعيا،  وعقليا  ونف�سيا  ج�سميا  الإن�سان  �سالمة  على  واحلفاظ  منها، 
وهو  الغاية.  هذه  بتحقيق  الكفيلة  العلمية  البيانات  واأحدث  اأ�سح  با�ستخدام 
عملية م�ستمرة مع ا�ستمرار الوجود الإن�ساين يف هذا الكون، وبهذا فهو تخطيط 
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كل  غاية  ال�سحة  لأن  ذلك  اآخر؛  دون  بزمن  متقيد  غري  املدى،  بعيد  اإ�سرتاتيجي 
اإن�سان، واإن الأمرا�س والعلل ترتب�س به يف كل حني لتنازعه �سحته وعافيته.

والتخطيط ال�سحي بهذا املفهوم يتطلب الأمور الآتية:
التحليل الدقيق للو�سع ال�سحي امل�ستقبلي الذي يرجى الو�سول اإليه.   -1

البيانات  اأحدث  على  باحل�سول  وذلك  ال�سحي،  بامل�ستقبل  ال�سحيح  التنبوؤ   -2
العلمية واأ�سحها. 

معرفة الإمكانات املادية والب�سرية املتاحة، وا�ستخدامها ب�سكل ي�سمح بتحقيق   -3
الأهداف املر�سودة. 

حتديد الأهداف الكلية واجلزئية ممكنة التحقيق ب�سكل وا�سح ودقيق.  -4
بتحقيق  والكفيلة  القيادة،  طرف  من  املقررة  والتدابري  الإجراءات  حتديد   -5

الأهداف املرجوة.
املبحث االأول: التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي: اأهدافه واأ�ص�صه.

ومدى  اأهدافه،  دقة  بقدر  اإل  وفعال  ناجحا  يكون  ل  ال�سحي  التخطيط  اإن 
املتخذة، وحتقيق  الإجراءات  تفعيل  على  قدرتها  اأ�س�سه ومدى  وقوة  و�سوحها، 
الأهداف املرجوة. واإن اأهم الأهداف والأ�س�س التي بني عليها التخطيط ال�سحي 

يف الهدي النبوي تتبني من خالل املطلبني الآتيني: 
املطلب االأول: اأهداف التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي.

بامل�ستوى  النهو�س  اإىل  النبوي عموما  الهدي  ال�سحي يف  التخطيط  يهدف 
ال�سحي العام: ج�سميا ونف�سيا وعقليا واجتماعيا، من خالل حت�سني الفرد امل�سلم 
من الأمرا�س قبل ظهورها، ووقاية املجتمع من الأوبئة قبل تف�سيها وا�ستفحالها، 
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نال منهم املر�س بعالج يعيد لهم �سحتهم وعافيتهم. ول ميكن  الذين  واإ�سعاف 
بتحقيق  اإل  تتج�سد  اأن  الأ�سا�س  الغاية  لهذه  ول  يتحقق،  اأن  العام  الهدف  لهذا 

الأهداف اجلزئية والغايات الفرعية املتمثلة فيما ياأتي:
اأوال: توعية جماهري امل�سلمني باأهمية ال�سالمة ال�سحية العامة للفرد واملجتمع، 
وب�سرورة الهتمام بال�سحة البدنية وال�سحة النف�سية، وباإدراك اأن قيمة الإن�سان 
ال�ستخالف  مبهمة  القيام  ميكنه  ل  ذلك  من غري  واإنه  و�سمو روحه،  بدنه  ب�سالمة 
والآخرة.  الدنيا  ل�سعادة  وحتقيقا  �سبيله،  يف  وجهاد  هلل،  عبادة  من  الأر�س  يف 
الإن�سان كثريا ما يغفل عن نعمتي: ال�سحة والفراغ، ول  باأن    النبي  اأخرب  فقد 
النا�س:  من  كثري  فيهما  مغبون  »نعمتان  فقال:  فقدهما  بعد  اإل  قيمتهما  ي�ست�سعر 
ال�سحة والفراغ«)1). وبني النبي  اأن �سعادة الإن�سان تكمن يف �سالمة ج�سده من 
–كل �سباح وم�ساء- معافاة  الأ�سقام والباليا والآفات، وكان يدعو اهلل وي�ساأله 
البدن، وحفظ ال�سحة، فعن ابن عمر قال: »مل يكن ر�سول اهلل  يدع هوؤلء 
الدعوات، حني مي�سي، وحني ي�سبح، »اللهم اإين اأ�ساألك العفو والعافية يف الدنيا 
والآخرة، اللهم اإين اأ�ساألك العفو والعافية يف ديني ودنياي واأهلي ومايل، اللهم 
وعن  خلفي،  ومن  يدي،  بني  من  احفظني  اللهم  روعاتي،  واآمن  عورتي،  ا�سرت 

مييني، وعن �سمايل، ومن فوقي، واأعوذ بعظمتك اأن اأغتال من حتتي«)2). 
ولتحقيق الهتمام باجل�سد والعناية به بني النبي  اأن له حقوقا على �ساحبه 
ي�سعى  اأن  �ساحبه  على  البدن  حق  من  واإن  حقا«)3)،  عليك  جل�سدك  »فاإن  فقال: 
والرتمذي/   .6049 رقم:  والفراغ،  ال�سحة  يف  جاء  ما  ب:  الرقاق،  ك:   ،2357/5 البخاري:  رواه   -1

550/4، ك: الزهد، ب: ال�سحة والفراغ، رقم: 2304، وكالهما عن ابن عبا�س.
رواه اأبو داود: 318/4، رقم: 5074، ك: الديات، ب: ما يقول اإذا اأ�سبح. وابن ماجة: 1273/2، رقم:   -2
3871، ك: الدعاء، ب: ما يدعو به الرجل اإذا اأ�سبح واأم�سى. وهو �سحيح )�سحيح اأبي داود: 957/3، 

رقم: 4239).
رواه م�سلم: 813/2، ك: ال�سيام، ب: النهي عن �سوم الدهر، رقم: 1159، والبخاري: 697/2، ك:   -3

ال�سوم، ب: حق اجل�سم يف ال�سوم، رقم: 1874، وكالهما من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س.
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ل�سالمته، فيطعمه اإذا جاع، وينظفه اإذا ات�سخ، واأن يداويه اإذا مر�س، واأن يريحه 
اإذا تعب، واأل يرد به موارد الوباء فيهلكه.

ثانيا: ن�سر الوعي الغذائي بني جمهور امل�سلمني؛ ذلك لأن معظم الأمرا�س 
والعلل التي ت�سيب الإن�سان اإمنا هي نتيجة ا�سطراب يف اجلانب الغذائي من حيث 

الإفراط يف الأكل، اأو التفريط يف النافع منه، اأو اأكل ما ي�سر البدن ول يقيمه. 
الأغذية  جمموعة  النبوي  الهدي  يف  بُينت  الهدف  هذا  حتقيق  على  وعمال 

والأ�سربة ال�سارة والتي حرمها، فقد قال اهلل تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ 
ڃ  ڃ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 
النبي  وقـال   .(3 )املائدة:  گچ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ 
احُلُمر  اأكل  قد حرم    النبي  م�سكر خمر، وكل خمر حرام«)1)، وكان  : »كل 
الأهلية وكل ذي ناب من ال�سباع وكل ذي ظفر من الطري، فقد روى ابن عبا�س اأن 
النبي  نهى عن اأكل كل ذي ناب من ال�سباع وكل ذي خملب من الطري، وعن 
حلوم احُلُمر الأهلية، وعن املجثمة)2)، وعن اخللي�سة)3)، واأن توطاأ احلباىل حتى ي�سعن 

ما يف بطونهن)4). وحني �سئل عن البحر قال: »هو الطهور ماوؤه، احلل ميتته«)5).

رواه م�سلم خمت�سرا: 1588/3، ك: الأ�سربة، ب: بيان اأن كل م�سكر خمر، رقم: 2003، والرتمذي:   -1
290/4، ك: الأ�سربة، ب: ما جاء يف �سارب اخلمر، رقم: 1861. وكالهما من حديث ابن عمر.

الأحوذي:  )حتفة  و�سبهه.  والأرنب  الطري  يف  ويكرث  ليقتل،  ويرمى  ين�سب  حيوان  كل  هي  املجثمة   -2
.(39/5

اخللي�سة هي املاأخوذة من ال�سبع فتموت قبل اأن تذكى. )حتفة الأحوذي: 40/5).  -3
اأكل كل ذي ناب، برقم: 1934، والرتمذي:  رواه م�سلم: 1534/3، ك: ال�سيد والذبائح، ب: حترمي   -4

71/4، ك: الأطعمة، ب: كراهية اأكل امل�سبورة، برقم: 1474 وكالهما عن ابن عبا�س.
ح�سن  وقال:   ،69 برقم:  البحر،  ماء  يف  جاء  ما  ب:  الطهارة،  اأبواب  ك:   ،101/1 الرتمذي:  رواه   -5
�سحيح، واحلاكم يف امل�ستدرك، 237/1، وكالهما من حديث اأبي هريرة، واإ�سناده �سحيح )�سحيح 

الرتمذي: 24/1، رقم: 59).
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ثالثا: ن�سر الثقافة اجلن�سية بني اأفرد املجتمع الإ�سالمي، وبيان اأن كل عالقة 
جن�سية يقوم بها امل�سلم خارج عالقة الزواج ال�سرعية ل توؤمن خماطرها واأ�سرارها 
على ال�سحة البدنية والنف�سية لالإن�سان، وبالآتي ل منا�س من البتعاد عنها حتقيقا 
لل�سالمة ال�سحية والعافية البدنية، فنهى عن الزنا وال�سذوذ اجلن�سي، وال�سحاق 
وما يدعو اإليهما من نظر اإىل العورات، وعري وتك�سف. فقال النبي : »ل ينظر 
الرجل اإىل عورة الرجل، ول املراأة اإىل عورة املراأة، ول يف�سي الرجل اإىل الرجل 
يف الثوب الواحد، ول املراأة اإىل املراأة يف الثوب الواحد«)1). كما نهى عن اإتيان 
الن�ساء يف اأدبارهن ملا فيه من اأذى بالغ على �سحة الطرفني، فقد قال النبي : »ل 

تاأتوا الن�ساء يف اأدبارهن«)2).
على  والتاأكيد  املحيط،  على  املحافظة  وثقافة  البيئي  الوعي  ن�سر  رابعا: 
�سرورة تخلي�سه من كل ما ي�سوبه من اأوبئة وعوامل ت�ساعد على الإ�سرار بال�سحة 
الفردية اأو اجلماعية، وياأتي التاأكيد على هذا الهدف لأن الكثري مما ي�سيب الإن�سان 
يف  تنت�سر  التي  والطفيليات  وامليكروبات  اجلراثيم  تلك  �سببه  اإمنا  اأمرا�س  من 
لبا�سه، ومكان  فيه، وي�سمل ذلك  ين�سط  املحيط الذي يعترب جماله احليوي الذي 
جلو�سه، وطريق �سريه، وفناء بيته، وموا�سع ا�سرتاحته، والهواء الذي ي�ستن�سقه، 

واحليوانات التي تعي�س معه.
اأفنية البيوت فقال النبي  وحتقيقا لهذه الثقافة ون�سرا لهذا الوعي اأمر بنظافة 
النهي عن  اأي�سا  اأفنيتها«)3). وجاء عنه  تطهر  اليهود ل  فاإن  اأفنيتكم؛  : »طهروا 
رواه م�سلم: 266/1، ك: احلي�س، ب: حترمي النظر اإىل العورات، برقم: 338، اأبو داود: 41/4، ك:   -1

احلمام، برقم: 4018، واأبو يعلى: 373/2 برقم: 1136، وكلهم من حديث اأبي �سعيد اخلذري.
اأدبارهن، برقم: 1164، وقال فيه:  اإتيان الن�ساء يف  رواه الرتمذي: 3/ 468 ك: الر�ساع، ب: كراهية   -2
احلنفي،  طلق  بن  علي  حديث  من  وكالهما   ،2237 برقم:   ،8/6 حبان:  ابن  ورواه  ح�سن.  حديث 

واإ�سناده جيد )الرتغيب والرتهيب: 198/3).
رواه الطرباين يف الأو�سط بلفظه: 231/4، برقم:4057،  اأبو يعلى مبثله: 122/2، رقم: 791، وكالهما   -3
 ،236 رقم:  ال�سحيحة،  الأحاديث  )�سل�سلة  �سحيح  واإ�سناده  اأبيه،  عن  �سعيد  بن  عامر  حديث  من 

.(472/1
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تلويث املياه واأماكن جلو�س النا�س بالبول والغائط فقال : »اتقوا املالعن الثالثة: 
الرباز يف املوارد، وقارعة الطرق، والظل«)1).

التعامل مع لعاب الكلب الذي  اأي�سا حول كيفية    ومما جاء يف توجيهاته 
نهى عن اتخاذه اإل لل�سيد واحلرا�سة قوله: »اإذا ولغ الكلب يف اإناء اأحدكم فرييقه 
وليغ�سله �سبعا، اأولهن بالرتاب«)2). وهذا احلديث يربز حقيقة ذات عالقة باجلانب 
ال�سحي لالإن�سان، اأر�سد اإليها الهدي النبوي، وهي اأن لعاب الكلب يحتوي على 
جنا�سة غري عادية، فهي ل تزول بالغ�سل باملاء مرة اأو مرتني كما هو الأمر مع بقية 
النجا�سات الأخرى، كما اإنها جنا�سة بالغة ال�سرر على ج�سم الإن�سان؛ ولذا يظهر اأن 
النبي  يخ�س هذه النجا�سة بطهارة خا�سة تتمثل يف غ�سلها �سبع مرات اإحداها 
التوجيه  هذا  و�سالمة  �سحة  املعا�سرة  العلمية  البحوث  اأثبتت  ولقد  بالرتاب. 

النبوي)3). 
البيئة  يجعل  بيئي  باإيجاد وعي  لكفيلة  ومثيالتها  النبوية  التوجيهات  اإن هذه 
لقواعد  ذاته مدركا  الإن�سان  نظيفة �ساحلة، ويجعل  بيئة  الإن�سان  فيها  يعي�س  التي 
ف�ساد  يف�سده، ويحّمله م�سوؤولية  مبا ي�سلح حاله ول  البيئية  املكونات  التعامل مع 
ا�ستخدامه  و�سوء  الإن�سان،  جلهل  نتيجة  يكون  ما  غالبا  ذلك  لأن  وتلوثها؛  البيئة 

لعنا�سر البيئة. قال تعاىل:چی ی    جئ حئ  مئ ىئ يئ     جب حب   خب    مب 
ىب  يب جت حت چ )الروم:41).

رواه اأبو داود: 7/1، ك: الطهارة، ب: املوا�سع الني نهى النبي  عن البول فيها، برقم: 26، واحلاكم   -1
الزوائد:  )جممع  ح�سن  واإ�سناده  جبل،  بن  معاذ  عن  وكالهما   ،594 برقم:   ،273/1 امل�ستدرك:  يف 

.(204/1
 ،264/1 مبثله:  واحلاكم   ،279 برقم:  الكلب،  ولغ  حكم  ب:  الطهارة  ك:   ،234/1 م�سلم:  رواه   -2

برقم:569، وكالهما عن اأبي هريرة.
تاريخ:  زنزنى،  اإبراهيم  الرحمن  د.عبد  الكلب؟  داء  هو  ما  مقالة:  لين،  اأون  كنانة  موقع  ينظر:   -3

2010/04/29م.الرابط:
http://kenanaonline.com/users/Drzanouny/topics/65410/posts/122677  
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اأمناط �سلوكية فردية، ومظاهر  خام�ًصا: ترجمة احلقائق ال�سحية النظرية اإىل 
الآباء  الأبناء عن  امل�سلم، ويتوارثها  املجتمع  اأبناء  فين�ساأ عليها  اجتماعية،  عادات 
جيال بعد جيل، وذلك من خالل ربط تطبيق النظريات ال�سحية بقيم الإميان باهلل، 
ومبقت�سى العبادة ال�سحيحة، فقد جاء يف احلديث: »الإميان ب�سع و�سبعون �سعبة، 

اأعالها قول: ل اإله اإل اهلل، واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق«)1).
ومما يتجلى فيه هذا املعنى اأي�سا ربط �سحة ال�سالة وكمالها بنظافة اجل�سم، 
فقد جاء يف احلديث: »اإن اهلل ل يقبل �سالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�ساأ«)2). 
بال�سواك عند كل �سالة«)3). وكذلك  اأمتي لأمرتهم  اأ�سق على  اأن  واأي�سا: »لول 
كان النبي  ي�ستنجى باملاء اإذا دخل اخلالء فعن اأن�س بن مالك قال: »كان ر�سول 
في�ستنجي  وعنزة،  ماء  من  اإداوة  نحوي  وغالم  اأنا  فاأحمل  اخلالء  يدخل   اهلل

باملاء«)4).
واإن هذه الن�سو�س التي تعترب اأن من مقت�سيات الإميان اأن يكون امل�سلم نظيفا 
يف نف�سه وبدنه ولبا�سه ومكان جلو�سه. واأل يقبل بالأذى يكون يف طريق النا�س، 
واأن �سالته التي يوؤديها اأكرث من خم�س مرات يف اليوم والليلة ل تقبل منه اإل اإذا 
كان على طهارة، جتعل نظافة الأبدان والأفنية والطرق واملجال�س، ت�سري �سلوكا 
فرديا ومظهرا اجتماعيا يت�سابق اإىل فعله امل�سلمون كلهم، تقربا اإىل اهلل، وطمعا يف 

مثوبته. 
�صاد�صا: ن�سر الوعي الوقائي، وثقافة البتعاد عن اأ�سباب الأمرا�س والأ�سقام، 
رواه م�سلم: 63/1، ك: الإميان، ب: عدد �سعب الإميان، برقم: 35، وابن حبان: 420/1، وكالهما عن   -1

اأبي هريرة.
رواه م�سلم: 404/1، ك: الطهارة، ب: وجوب الطهارة لل�سالة، برقم: 225، والبخاري: 2551/6،   -2

ك: الإكراه، ب: يف ال�سالة، برقم: 6554، وكالهما عن اأبي هريرة.
رقم:847،  والبخاري:303/1،  ال�سواك.  ب:  ك:الطهارة،   ،252 رقم:   ،220/1 م�سلم:  رواه   -3

ك:اجلمعة، ب: ال�سواك. 
رواه م�سلم: 227/1، رقم: 270، ك: الطهارة، ب: ال�ستنجاء باملاء من التربز. واأحمد: 171/3.  -4
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من  الوقاية  لأن  ذلك  العالج؛  على  الوقاية  وتقدمي  العدوى،  موا�سع  واجتناب 
لكن  املر�س،  دابر  بذلك  ويقطع  اإعمالها،  على  فيقدر  الإن�سان،  ميلكه  مما  املر�س 
مع  املعافاة  تكون  ولهذا  يهلك.  فقد  به  حل  ما  فاإذا  ميلكه،  ل  املر�س  من  ال�سفاء 

ال�سكر خري من البالء مع ال�سرب.
ولعل من توجيهات النبي  التي تبني عنايته بالثقافة الوقائية ما جاء يف حديثه 
حني قال: »اإن هذه النار اإمنا هي عدو لكم، فاإذا منتم فاأطفئوها عنكم«)1). وحديثه 

اأي�سا: »اإياكم والدخول على الن�ساء«)2).
ومن خالل هذه الأحاديث يت�سح مدى حر�س النبي  على اأن يقي اأ�سحابه 
من �سر حمتوم، و�سرر اأكيد باتخاذهم مبداأ الوقاية اأ�سا�سا يف التعامل مع م�سببات 
يتحلوا  باأن  لهم  ملهما  يكون ذلك  واأن  والنف�سية والجتماعية،  البدنية  الأمرا�س 
بهذا الثقافة الرا�سدة. فاإن ترك اخلمر وقاية من الآثام الناجتة عنها من هذيان وافرتاء 
وزنا وعلل بدنية؛ فهي اأم اخلبائث. وعدم الدخول اإىل البيوت وقاية من �سر الزنا 

والبهتان ومظنة ال�سوء بالأن�ساب واأمرا�س جن�سية. 
�صابعا: حتقيق الرعاية ال�سحية جلميع اأفراد املجتمع، وذلك عن طريق اإن�ساء 
مراكز ا�ست�سفائية تقوم با�ستقبال املر�سى، وتقدم لهم ما ميكن من الإ�سعافات الطبية، 
وعلى الرغم من اأن هذا مل يكن معروفا يف الأزمان الغابرة اإل اأن الهدي النبوي 
جرحى  لعالج  خا�سة  خيام  تقام  كانت  فقد  اإمكانات،  من  له  اأتيحت  مبا  ج�سده 
الك�سور،  وجرب  اجلروح،  ت�سميد  بعمليات  يقمن  الن�ساء  فيها  ويُجعل  احلروب، 

رواه م�سلم: 1596/3، ك: الأ�سربة، ب: الأمر بتغطية الإناء واإطفاء ال�سراح، برقم: 2016، والبخاري:   -1
2319/5، ك: ال�ستئذان، ب: ل ترتك النار يف البيت ثم النوم، برقم: 5935، وكالهما عن اأبي مو�سى 

الأ�سعري.
 ،2172 برقم:  عليها،  والدخول  بالأجنبية  اخللوة  ب:حترمي  ال�سالم،  ك:   ،1711/4 م�سلم:  رواه   -2
والبخاري: 2005/5، ك: النكاح، باب: ل يخلون رجل بامراأة، برقم: 4934، وكالهما عن عقبة بن 

عامر.
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اقت�سى الأمر، فقد جاء يف حديث  اإذا  املدينة  اإىل  املر�سى واإرجاعهم  واإ�سعاف 
الًربيع بنت معوذ اأنها قالت: »كنا نغزو مع النبي  فن�سقي القوم ونخدمهم ونرد 
القتلى واجلرحى اإىل املدينة«)1). وقد قام  مبداواة اأنا�س من ُعرينة حينما قدموا 
ال�سدقة  اإبل  األبان  بعدما �سربوا من  املنورة وهم مر�سى حتى �سفوا،  املدينة  اإىل 
ال�سلمية  �سعد  بنت  رفيدة  النبوي  العهد  يف  ممر�سة  لأول  كان  واأبوالها)2). وقد 
ال�سحية  تقدمي اخلدمات  اأجل  الإ�سالمي من  املع�سكر  متنقل مع  ا�ست�سفائي  مركز 
قالت:  اأنها    عائ�سة  عن  م�سلم  روى  فقد  امل�سلمني،  من  واملر�سى  للجرحى 
اأ�سيب �سعد بن معاذ يوم اخلندق، رماه رجل من قري�س يف الأكحل )كوع اليد 
اأو الوريد املتو�سط يف اليد) فاأمر الر�سول  رفيدة اأن تقيم خيمة يف امل�سجد، 

تداوي بها اجلرحى، وقال: »اجعلوه يف خيمة رفيدة حتى اأعوده من قريب«)3).
واإن هذه ال�سواهد لهي اأبلغ دليل على اأن من اأهم اأهداف التخطيط ال�سحي 
التي عني بها الهدي النبوي حتقيق الرعاية ال�سحية جلميع من يحتاجها من اأفراد 

املجتمع الإ�سالمي. 
املطلب الثاين: اأ�ص�س التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي.

اأهم  تعترب  الفل�سفية،  والجتاهات  الدينية،  واملبادئ  الجتماعية،  القيم  اإن 
الدعامات والأ�س�س التي ينبني عليها التخطيط ال�سحي يف اأي دولة يف العامل، 
فاإن كانت تلك القيم واملبادئ والجتاهات �سحيحة �سليمة كان التخطيط الذي بني 
عليها ناجحا، وحتققت اأهدافه املرجوة على اأكمل وجه، واإن كانت غري ذلك ف�سل 

واأحمد:   ،2727 برقم:  واجلرحى  القتلى  الن�ساء  رد  باب  اجلهاد،  كتاب   ،1056/3 البخاري:  رواه   -1
35/6، واللفظ لهما من حديث الربيع بنت معوذ.

احلادثة رواها م�سلم: 1297/3، ك: الق�سامة واملحاربني، ب: حكم املحاربني، برقم: 1671، والبخاري:   -2
92/1، ك: الو�سوء، ب: اأبوال الإبل، برقم: 231، وكالهما عن اأن�س بن مالك.

التف�سري:  يف  والطربي   ،22/1 ال�سغري:  التاريخ  ويف   ،35/1 املفرد:  الأدب  يف  البخاري  رواه   -3
152/21، عن حممود بن لبيد، واإ�سناده �سحيح )الإ�سابة: 646/7).
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التخطيط، و�ساعت نتائجه. قال ال�سيخ الطاهر بن عا�سور: »اأعمال العاملني جتري 
على ح�سب معتقداتهم واأفكارهم، فجدير مبن �سلحت عقائده واأفكاره اأن ت�سدر 
عنه الأعمال ال�ساحلة«)1). واإن التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي بنيت اأ�س�سه 

ودعائمه على مبادئ الإ�سالم وقيمه، فتمثلت فيما ياأتي:
باهلل  الإميان  بقيم  واإجراءات  وتدابري  اأهدافا  ال�سحي:  التخطيط  ربط  اأوال: 
)�سبحانه) والت�سور الإ�سالمي للكون واحلياة والإن�سان؛ ذلك لأن غاية الإن�سان 
امل�سلم ل تقف عند هذه الدنيا، بل متتد اإىل الدار الآخرة، مبتغيا وجه اهلل تعاىل 
وطالبا ر�ساه. واإن قيم الإميان باهلل تعترب طاقة موجهة لالإن�سان نحو ال�سلوك الأف�سل 
واخللق الأح�سن، وجتنب ال�سلوك ال�سيئ واملنحرف وال�ساذ. وبهذا ي�سمن النبي 
 من اأفراد املجتمع الإ�سالمي الدقة يف تطبيق القواعد ال�سحية، واحلر�س يف 

اأداء الإجراءات العملية.
وهي  التفكري،  اأ�سا�س  العقيدة  اأن  جرم  »ل  عا�سور:  بن  الطاهر  ال�سيخ  قال 
فاإذا ربي العقل على �سحة  الفكرة الأوىل لالإن�سان فيما هو خارج عن حاجاته، 
العتقاد تنزه عن خمامرة الأوهام ال�سالة، ف�سب على �سرب احلقائق واملدركات 

ال�سحيحة، فنبا عن الباطل، وتهياأ لقبول التعاليم ال�ساحلة، والعمل للحق«)2).
ول عجب اأن ميكث النبي  طيلة الفرتة املكية وهو ل يهتم اإل بغر�س عقيدة 
احلقيقة  لهذه  لأنه كان مدركا  قيمها؛  اأ�سحابه، ويربيهم على  نفو�س  التوحيد يف 
الفرد. ولعل  الكربى، حقيقة ما يفعله الإميان باهلل والعتقاد ال�سحيح يف �سلوك 
ربط اإجراءات التخطيط بعقيدة امل�سلمني يعد اأهم العوامل التي جعلت التخطيط 
ال�سحي يف الهدي النبوي يحقق اأهدافه على الوجه الأكمل، بينما جند التخطيط 
عند من يفتقدون لهذا الأ�سا�س ل يكاد يخرج من عرثة حتى يقع يف عرثة اأخرى. 

اأ�سول النظام الجتماعي يف الإ�سالم، �س: 108.  -1
املرجع نف�سه، �س: 88.  -2
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وبقيمه  تعاىل  باهلل  بالإميان  النظافة  ربط  الأ�سا�س:  لهذا  ميثل  ما  اأهم  من  واإن 
تاأكيدا على اأهميتها، وترغيبا يف القيام بها، قال النبي : »اإن ال�سواك مطهرة للفم 

مر�ساة للرب«)1)، وقال اأي�سا: »الطهور �سطر الإميان«)2).
اجل�سمية  بال�سحة  ي�سر  ما  اقرتاف  من  مانعة  قوة  الإميان    النبي  واعترب 
املعا�سي،  ارتكاب  من  اإميانه  يقيه  الإميان  قوي  واملوؤمن  والجتماعية،  والنف�سية 
كالزنا واخلمر، فعن ر�سول اهلل  قال: »ل يزنى الزاين حني يزنى وهو موؤمن، 
ول ي�سرق ال�سارق حني ي�سرق وهو موؤمن، ول ي�سرب اخلمر حني ي�سربها وهو 

موؤمن.«)3)
وحني اأراد النبي  اأن يربز اأهمية التنزه عن البول ملا يف اإهماله من �سرر 
اأمرا  يعتربونه  النا�س، ول  به كثري من  ي�ستهني  مما  الفردية، وهو  ال�سحة  بالغ على 
  اأ�سباب عذاب القرب، فقد روي عن عبد اهلل ابن عبا�س  اأنه من  ذا بال، اأخرب 
قال: مّر النبي  بقربين، فقال: اإنهما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري؛ اأما اأحدهما 
فكان ل ي�سترت من البول، واأما الآخر فكان مي�سي بالنميمة، ثم اأخذ جريدة رطبة 
ف�سقها ن�سفني، فغرز يف كل قرب واحدة. فقالوا: يا ر�سول اهلل مل فعلت هذا ؟ قال: 

لعله يخفف عنهما ما مل ييب�سا«)4).
املفرو�سة، وذلك  بالعبادة  العملية  واإجراءاتها  ال�سحية  التدابري  ربط  ثانيا: 
للنظافة  كان  فلما  عليها،  واملداومة  ال�سحية  الإجراءات  تنفيذ  ا�ستمرارية  ل�سمان 

رواه البخاري :682/2، ك: ال�سوم، ب: ال�سواك، رقم: 1931، واأحمد: 124/6، رقم: 24969، عن   -1
عائ�سة.

رواه م�سلم: 204/1، ك: الطهارة، ب: ف�سل الو�سوء، رقم: 223، واأحمد: 344/5، عن اأبي مالك   -2
الأ�سعري. 

رواه م�سلم: 76/1، ك: الإميان، ب: نق�سان الإميان باملعا�سي، رقم: 57، والبخاري: 2120/5، ك:   -3
الأ�سربة، وكالهما عن اأبي هريرة. 

رواه م�سلم:240/1، ك: الطهارة، ب: الدليل على جنا�سة البول، رقم: 292، والبخاري: 88/1، ك:   -4
الو�سوء، ب: ما جاء يف غ�سل البول، رقم: 215، وكالهما عن ابن عبا�س.
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�سحة    النبي  جعل  كربى  �سحية  اأهمية  والقاذورات  الأو�ساخ  عن  والحرتاز 
الأكرب والأ�سغر، وبطهارة بدن  بالطهارة من احلدثني:  ال�سالة وقبولها مرهونني 
اهلل  يقبل  »ل  فقال:  النجا�سات،  اأنواع  كل  من  �سالته  ومكان  ولبا�سه،  امل�سلي، 
�سالة اأحدكم اإذا اأحدث حتى يتو�ساأ«)1)، واأوجب الغت�سال ليوم اجلمعة فقال: 

»غ�سل اجلمعة واجب على كل حمتلم«)2).
وتنمية  اجل�سمية،  ال�سحة  وقاية  يف  الفعال  ودوره  ال�سيام  لأهمية  ولعله 
وال�سهوات  امللذات  عن  النف�س  و�سبط  ال�سرب،  خلق  وتربية  النف�سية،  ال�سحة 
�سهر رم�سان، وعبادة  اإلزامية طيلة   عبادة  النبي  ال�سلبية؛ جعله  والنفعالت 
تطوعية يف غريه، فقد جاء عن طلحة بن عبيد اهلل اأن رجال �ساأل النبي  فقال: 
يا ر�سول اهلل اخربين عما فر�س اهلل علي من ال�سيام، قال: »�سهر رم�سان«، قال: 
هل علي غريه؟ قال: ل، اإل اأن تطوع«)3). وللتاأكيد على اأهمية ال�سوم يف الوقاية 
: »ال�سيام  من الأمرا�س اجل�سمية والنف�سية، وم�ساعفاتها، واآثارها، قال النبي 
جنة، فاإذا كان يوم �سوم اأحدكم فال يرفث ول ي�سخب ول يجهل، فاإن �سامته اأحد 

فليقل: اإين �سائم«)4).
قال ابن القيِّم: »ولل�سوم تاأثري عجيب يف حفظ اجلوارح الظاهرة، والقوى 
الباطنة، وحمايتها عن التخليط اجلالب لها املواد الفا�سدة، التي اإذا ا�ستولت عليها 
على  يحفظ  فال�سوم  تها؛  �سحَّ من  لها  املانعة  الرديئة  املواد  وا�ستفراغ  اأف�سدتها. 

رواه م�سلم: 404/1، ك: الطهارة، ب: وجوب الطهارة لل�سالة، برقم: 225، والبخاري: 2551/6،   -1
ك: الإكراه، ب: يف ال�سالة، برقم: 6554، وكالهما عن اأبي هريرة.

اأبي  رواه م�سلم: 580/2، ك: اجلمعة، ب: وجوب غ�سل اجلمعة، رقم: 846، واأحمد: 60/3، عن   -2
�سعيد اخلذري.

رواه م�سلم: 40/1، ك: الإميان، ب: ال�سلوات، رقم: 11، والبخاري: 25/1، ك: الإميان، ب: الزكاة   -3
من الإ�سالم، رقم: 46، وكالهما عن طلحة بن عبيد اهلل.

ك:   ،670/2 مبثله:  والبخاري   ،1151 رقم:  ال�سيام،  ف�سل  ب:  ال�سيام،  ك:   ،807/2 م�سلم:  رواه   -4
ال�سوم، ب: ف�سل ال�سوم، رقم: 1795، وكالهما عن اأبي هريرة.
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القلب واجلوارح �سحتها، ويعيد اإليها ما ا�ستلبته منها اأيدي ال�سهوات«)1).
ال�سحيح؛  امل�ستقبلي  والتنبوؤ  املر�سي،  الواقع  معرفة  على  العتماد  ثالثا: 
يفرز  ال�سحية  احلالة  مب�ستقبل  اخلاطئ  والتنبوؤ  املر�س،  معرفة  �سوء  لأن  ذلك 
قرارات واإجراءات تتبعها نتائج خاطئة، ل تتفق مع الأهداف املخطط لها �سحيا. 
واإن النبي  حني و�سع قاعدة ال�سالمة من مر�س اجلذام كان يدرك خطر هذا 
املنتقلة مبالم�سة �ساحبه ومقاربته وخمالطته، ولذا حذر  املر�س، و�سرعة عدواه 
الأ�سد«)2)،  من  فرارك  املجذوم  من  »فر  موجها:  فقال  �ساحبه  من  القرتاب  من 
قد  فاإنا  »ارجع  له:  ليبايعه، وقال  الذي جاء  ثقيف  وامتنع عن م�سافحة جمذوم 

بايعناك«)3).
اإن الأخذ بالنظرة ال�سببة لالأمور، وح�سن الإفادة من الأحداث التاريخية من 
اأهم الأ�س�س التي يبنى عليها التنبوؤ ال�سحيح، فالأحداث الكونية كلها مبنية على 
وزمانها  اأفرادها  ما جردت عن  اإذا  التاريخية  الأحداث  و  ال�سببية،  قانون  اأ�سا�س 

لي�ست اإل اأ�سبابا ونتائج تتكرر يف كل زمان ومكان. قال تعاىل: چ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅۉ  ۉ ې ې   ې  ې ىى ائ ائ ەئ   ەئ  وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ  چ)فاطر:43).

قال الدكتور حممد اأمزيان: »اإن احلوادث التاريخية اإذا نظرنا اإليها من وجهة 
اأنها حوادث فردية وفريدة، ول تتكرر على �سكل مماثل.  التاريخية �سنجد  النظر 
انتهت  التي  النتائج  واإىل  حدوثها،  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  اإىل  نظرنا  اإذا  لكن 
اأن م�سمون  اإليها يف كليتها �سنجد  اأن جنردها من فرديتها، وننظر  اإليها، وحاولنا 

زاد املعاد: 29/2.  -1
رواه البخاري: 2158/5، ك: راآه، ب: اجلذام، رقم: 5380، واأحمد: 443/2، رقم: 9721، عن اأبي   -2

هريرة.
رواه م�سلم:1752/4، ك: ال�سالم، ب: اجتناب املجذوب ونحوه، رقم: 2231، والبيهقي يف ال�سعب:   -3

122/2، رقم: 1357، وكالهما عن عمرو بن ال�سريد عن اأبيه.
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هذه الوقائع – لي�س �سكلها – قابل للتكرار والطراد، ويك�سف عن عالقة �سببية 
مطردة بني ظاهرة واأخرى. وهذا الرتابط يتيح لنا ا�ستخال�س القانون العام الذي 
تخ�سع له هذه الوقائع التاريخية، فكلما توافرت اأ�سباب معينة يف ظروف معينة 

اإل ارتبطت بها نتائج معينة«)1). 
وانطالقا من هذا الفهم لقانون ال�سببية يف الوقائع التاريخية فاإننا نكاد جنزم 
اأن الق�س�س القراآين مل ياأت لعر�س اأحداث تاريخية عن الأقوام ال�سابقة فح�سب، 
بل الغر�س منه اأخذ العربة، والتحذير من توافر اأ�سباب الهالك يف جمتمعاتنا؛ لأن 

توافر ال�سبب لبد اأن يوجد نتائجه املقدرة بقانون ال�سببية. 
قال الإمام ابن تيمية تعليقا على الآية باأنها: »دليل على اأنه )�سبحانه) يق�سي 
يف الأمور املتماثلة بق�ساء مماثل، ل بق�ساء خمالف ولفظ ال�سنة يدل على التماثل، 
فاإنه )�سبحانه) اإذا حكم يف الأمور املتماثلة بحكم، فاإن ذلك ل ينتق�س ول يتبدل 
القيا�س  ولول  لنا،  املتقدمني عربة  ق�س�س  الباب �سارت  يتحول. ومن هذا  ول 
واطراد فعله و�سنته مل ي�سح العتبار، والعتبار اإمنا يكون اإذا كان حكم ال�سيء 

حكم نظريه«)2).
اإن التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي ا�ستند كثريا اإىل هذا القانون ال�سببي 
واأعمَله، فكان يتنباأ مبهالك �سحية اإذا ما توفرت اأ�سبابها، وبنى على ذلك كثريا من 
الإجراءات والتدابري ال�سحية للوقاية منها فاآتت اأكلها �سعفني. فقد ق�س اهلل على 
عباده املوؤمنني يف كتابه ق�سة قوم لوط باأنهم مل يكونوا ينتهون عن فعل الفاح�سة 
اجلزاء  هذا  كان  وما  العذاب،  اأنواع  باأ�سد  عوقبوا  اأن  م�سريهم  فكان  املقيتة، 
ليخطئ قوما ارتكبوا الفعل نف�سه؛ ولذا ختم اهلل �سبحانه احلدث التاريخي بقوله: 
وبناء على هذا جند  چ )هود: 83).  ٺ ٺ ٺٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ 

منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، �س: 188.  -1
جامع الر�سائل، املجموعة الأوىل، �س: 49- 56. نقال عن منهج البحث الجتماعي، �س: 288.  -2
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النبي يتخذ موقفا حا�سما من ال�ساذين جن�سيا – فاعلني ومفعول بهم- فكانت 
خطته تخلي�س املجتمع الإ�سالمي وتطهريه منهم، فقال: »من وجدمتوه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به«)1)؛ لأن بقاء هوؤلء الذين ف�سدت فطرتهم 

وانحطت اأخالقهم ل ينتج عنه اإل الهالك والإهالك.
رابعا: الأخذ مببداأ التكامل وال�سمولية يف مفهوم ال�سحة، فالهدي النبوي ل 
يقدم اهتماما جلانب �سحي على اجلوانب الأخرى، فهو يراعي ال�سحة اجل�سمية كما 
يراعي ال�سحة النف�سية، ويراعي ال�سحة الجتماعية كما يراعي ال�سحة العقلية؛ اإذ 
كل جمال من هذه املجالت ال�سحية مكمل للمجالت الأخرى، وجتمع بينها عالقة 
متبادلة، من حيث ال�سحة واملر�س، فال وجود لل�سالمة ال�سحية مع وجود علل نف�سية، 
اأو اأمرا�س ج�سدية، اأو اآفات اجتماعية، اأو اختاللت عقلية. فالآفات الجتماعية من 
فقر وبطالة وحرمان من الرزق، وانعدام الأمن يحرم الإن�سان من التمتع بامللذات 
احل�سية واملعنوية، وقد ي�سهم يف �سوء تغذيته، ويف حرية نف�سه، وهو ما يفرز اآثارا 
�سلبية على اجلانبني: النف�سي والبدين. وال�سلوكات النف�سية ال�سلبية كاحلقد واحل�سد 

وحب النتقام ل حمالة موؤثرة �سلبا على اجلانبني: اجل�سمي والجتماعي. 
وتاأكيًدا باأهمية هذا املبداأ املفتقد يف التخطيط ال�سحي لدى كثري من الدول 
املتقدمة املعا�سرة، اأ�سار النبي  اإىل الأ�سباب الرئي�سة لل�سعادة فجمعها يف ثالثة 
اأمور: الأمن يف املجتمع، والعافية يف اجل�سد، والأمن على النف�س من �سيق العي�س 
ج�سده،  يف  معافى  �سربه،  يف  اآمنا  منكم  اأ�سبح  »من  فقال:  القوت)2)،  وانعدام 

عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا«)3).

رواه الرتمذي: 57/4، ك: احلدود، ب: حد اللوطي، رقم: 1455، وعبد الرزاق يف م�سنفه: /364،   -1
رقم: 13429، وكالهما عن ابن عبا�س، واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 844/3، رقم: 3745).

يراجع: ال�سنة النبوية وتوجيه امل�سلم اإىل ال�سحة النف�سية، �س: 38.  -2
رواه البخاري يف الأدب املفرد: 112/1، رقم: 300، والبيهقي يف ال�سعب: 294/7، رقم: 10362،   -3

عن �سلمة بن عبيد اهلل عن اأبيه، واإ�سناده �سحيح )�سحيح ابن ماجة: 399/2، رقم: 3340).
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�سيانة التدابري ال�سحية واإجراءاتها العملية بت�سريع عقوبات ح�سية  خام�صا: 
واأخرى معنوية كفيلة ب�سمان التنفيذ، وعدم ال�سماح لالأفراد بخرقها؛ وذلك لأن 
الإجراء ال�سليم ل يحقق اأهدافه اإل ب�سيانته بت�سريع مينع تعطيله، واإن ترتب على 
ذلك اإيقاع اأق�سى العقوبات على مري�س النف�س الذي يرف�س المتثال لالإجراءات 
القانونية، ومل متنعه الزواجر النف�سية والجتماعية. فلما كان للخمر اأ�سرار �سحية 
بليغة على اجل�سم والنف�س واملجتمع مل يقف الهدي النبوي عند حترميها فقط، بل 
اأوجب العقوبة على متعاطيها. فعن اأن�س بن مالك اأن النبي  اأتي برجل قد �سرب 

اخلمر فجلده بجريدتني نحو اأربعني)1).
والنف�سية  اجل�سمية  ال�سحة  ت�ستهدف  الزنا  عن  الناجتة  الأ�سرار  كانت  وملا 
والجتماعية مل يكتف الهدي النبوي بتاأثيم فاعلها فح�سب، بل اأوجب عقوبة غاية 

يف الق�سوة والردع على من ارتكبها، فقد جاء يف
عني، قد جعل اهلل لهن �سبيال، البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة، والثيب بالثيب 

جلد مائة والرجم«)2).
واإن الهدي النبوي حني �سرع هذه العقوبات القا�سية، التي ت�سل اإىل املوت 
رجما يف حالة الإح�سان، اإمنا كان يراعي تلك الأ�سرار ال�سحية البليغة، والآثار 
واختالط  ال�سرية  لالأمرا�س  انت�سار  من  الزنا،  عن  الناجتة  اخلطرية،  الجتماعية 
ذلك  من  للنجاة  �سبيل  ول  الأ�سرة،  وانحالل  الن�سل،  على  واجلناية  الأن�ساب، 
اإل بردع مري�س النف�س الذي مل يردعه خوف من اهلل، اأو تاأنيب من ال�سمري، اأو 

ا�ستحياء من املجتمع.

الكربى:  ال�سنن  يف  والن�سائي  اخلمر.  حد  ب:  احلدود،  ك:   ،1706 رقم:   ،1331/3 م�سلم:  رواه   -1
.319/8

رقم: 22718،  واأحمد: 313/5،  رقم: 1690،  الزنا،  احلدود، ب: حد  م�سلم: 1316/3، ك:  رواه   -2
وكالهما عن عبادة بن ال�سامت.
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املبحث الثاين: م�صتويات التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي.
املجتمع  يف  حتقيقها    النبي  توخى  التي  ال�سحية  الأهداف  يتاأمل  من  اإنه 
الإ�سالمي، ويتفح�س التدابري والإجراءات التي اتخذها �سبال وو�سائل للنهو�س 
كان  النبوي  الهدي  يف  ال�سحي  التخطيط  اأن  يجد  العام،  ال�سحي  بامل�ستوى 
ي�ستهدف غايته من خالل م�ستويات اأربعة، وهي التي �ستت�سح من خالل املطالب 

الآتية:
املطلب االأول: م�صتوى بناء اجل�صم وحت�صني ال�صحة

مل يكن التخطيط يف الهدي النبوي يهدف اإىل احلفاظ على ال�سحة الفردية 
واجلماعية بعد تكوينها ون�ساأتها، ويدراأ عنها خطر الأمرا�س والأوبئة فح�سب، بل 
كانت تدابريه وتوجيهاته – بداية- ت�سعى اإىل بناء اجل�سم وحت�سني ال�سحة، وتر�سد 
 يف  اأ�ساد بها النبي  اإىل كيفية ت�سكيلها لتكون يف م�ستوى القوة املطلوبة التي 
قوله: »املوؤمن القوي خري واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف«)1). واإن من اأهم 

الإجراءات والتدابري العملية التي اتخذت لهذا امل�ستوى ال�سحي ما يلي:
اأوال: العناية بالر�صاعة الطبيعية.

اإن الأهمية البالغة للر�ساعة الطبيعية يف تكوين �سحة الطفل، ومدها بالقوة 
العناية  اأظهرت  والأوبئة،  الأمرا�س  �سد  ال�سرورية  باملناعة  وتزويدها  املنا�سبة، 
تعاىل:  فقال  نفعها،  فرتة  وبني  اإليها،  فاأر�سد  النبوي،  الهدي  يف  فائق  ب�سكل  بها 
)البقرة: 233). ويف  چھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ 

للر�ساعة  ملا  وذلك  اأبنائهن؛  باإر�ساع  يقمن  باأن  الأمهات  اإىل  اإر�ساد  الآية  هذه 
الطبيعية من اأثر مهم يف حتقيق النمو الطبيعي للناحية اجل�سمية، وللناحية النف�سية 
رواه م�سلم: 2052/4، ك: القدر، ب: الأمر بالقوة، رقم: 2664، واأحمد مبثله: 366/2، وكالهما عن   -1

اأبي هريرة.
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اأي�سا، حيث تك�سب الر�ساعة الطبيعية الطفل الغذاء الكامل املتوازن الذي يبني 
فيه  ت�سكل  التي  الجتماعي  والنتماء  والأمن  احلب  معاين  تك�سبه  كما  ج�سمه، 

اجلانب النف�سي ال�سوي)1).
يحرم  ما  حترم  التي  وهي   - للطفل  النافعة  الر�ساعة  اأن    النبي  وبني 
بالن�سب- اإمنا هي تلك الر�ساعة التي تنبت اللحم، وت�سد العظم، ول يكون ذلك 
اإل قبل الفطام، فقال: »ل يحرم من الر�ساعة اإل ما فتق الأمعاء يف الثدي، وكان 

قبل الفطام«)2).
ثانيا: العناية بالتغذية ال�صليمة.

اأهم  من  وتتكامل  الغذائية  العنا�سر  فيها  تتنوع  التي  ال�سليمة  التغذية  تعترب 
توؤدي  التي  والجتماعية  والعقلية  اجل�سمية  قدراته  وتطوير  اجل�سد،  بناء  مقومات 
اإىل حت�سني امل�ستوى ال�سحي العام لأفراد املجتمع)3). والهدي النبوي مل يوؤكد 
على �سرورة التغذية؛ لأن الإن�سان يلبي حاجاته اجل�سمية الفطرية بدافع داخلي، 
تعديل  نحو  توجهت  واإر�ساداته  توجيهاته  ولكن  عنده،  اجلوع  لغريزة  وا�ستجابة 
للتغذية  ال�سحية  القواعد  التزام  على  واحلث  الأف�سل،  نحو  الغذائي  ال�سلوك 
مر�سه  يف  �سببا  ولي�س  خلالياه،  بانيا  للج�سم،  نافعا  الغذاء  جتعل  التي  ال�سليمة 

و�سقمه. ومن اأهم التوجيهات النبوية يف ال�سحة الغذائية ما ياأتي:
عدم الإ�سراف يف الأكل ملا لزيادة الغداء على قدر احلاجة من اأ�سرار �سحية،   -1
چ )الأعراف:31).  چپ ڀ  ڀ  ڀڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ  تعاىل:  اهلل  قال 
اأن ال�سمنة الناجتة عن الإفراط يف الأكل تعد  اأثبتت الدرا�سات احلديثة  وقد 

ينظر التغذية و�سحة املجتمع، �س: 12.  -1
الكربى:  والن�سائي يف  الر�ساع.  ال�سغر، ك:  اإل يف  تخرم  الر�ساعة ل  الرتمذي: 458/3، ب:  رواه   -2
الرتمذي، 338/1،  �سنن  �سلمة. واحلديث �سحيح )�سحيح  اأم  301/3، رقم: 5465. وكالهما عن 

رقم: 921).
املرجع نف�سه، �س: 81.  -3
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من اأخطر اأمرا�س الع�سر، اإذ ين�ساأ عنها العديد من الأمرا�س التي تهدد �سحة 
الإن�سان، وتعر�س حياته للهالك، مثل اأمرا�س ال�سكر، وارتفاع �سغط الدم، 
وت�سلب ال�سرايني)1)؛ ولهذا فاإننا جند النبي  ي�سع لأ�سحابه قانون العتدال 
يف الغذاء مبا يحقق الغاية من الطعام، ول يت�سبب يف املتاعب ال�سحية فيقول: 
»ما مالأ ابن اآدم وعاء �سرا من بطن، بح�سب ابن اآدم اأُُكالت يقمن �سلبه، فاإن 

كان ل حمالة، فثلث لطعامه، وثلث ل�سرابه، وثلث لَنَف�سه«)2). 
التغذوية  والقيمة  الكربى،  ال�سحية  الأهمية  ذات  الأطعمة  بع�س  تخ�سي�س   -2

املعتربة، فقال اهلل تعاىل يف �ساأن الع�سل: چ ڎ ڈ ڈ   ژ  ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ  
چ)النحل:69-68)،  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ويف �ساأن التمر قال النبي : »بيت ل متر فيه جياع اأهله«)3)، ويف �ساأن اللنب 
�سربه:  عند  يقول  كان  خا�س  بدعاء  الأغذية  بقية  عن  النبي  خ�سه  الذي 

»اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه«)4).
اخلمر  حترمي  النبوي  الهدي  يف  جاء  فقد  ال�سارة،  الأغذية  تناول  من  املنع   -3

ک  ک  ک  ڑ   ڑ  چ  تعاىل:  فقال  والدم.  اخلنزير  وحلم  وامليتة 
ۀ  ۀ   ڻ  ڻڻ  ڻ    ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ     ڱ    ڳ  ڳڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک 
م�سكر خمر، وكل خمر  »كل  احلديث:  )البقرة: 173). وجاء يف  چ  ہ 

بوابة داء ال�سكري، diabetes. تا�سمنة وباء الع�سر، الدكتور: اأحمد اأمني. تاريخ: 2009/05/10م.   -1
                                   http://www.diabetes-edu.net/ar/news_view_19.html     :الرابط

رواه الرتمذي: 590/4، ك: الزهد، ب: كراهية كرثة الأكل، واحلاكم: 135/4، رقم: 7139، وكالهما   -2
عن مقدام بن معدي كرب،واإ�سناده �سحيح )�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة: 336/5، رقم: 2265).

 ،2046 رقم:  للعيال،  الأقوات  من  ونحوه  التمر  اإدخال  ب:  الأ�سربة،  ك:   ،1618/3 م�سلم:  رواه.   -3
. واأحمد: 179/6، رقم: 25498، عن عائ�سة

رواه الرتمذي: 506/5، ك: الدعوات، ب: ما يقول اإذا اأكل طعاما، رقم: 3455، واأحمد: 225/1،   -4
رقم: 1978، عن ابن عبا�س. واإ�سناده ح�سن )�سحيح ابن ماجة:233/2، رقم: 2983).
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حرام«)1)، ولقد ورد اأي�سا حترمي اأكل حلوم ال�سباع ذات الأنياب، والطيور 
ذات املخالب، فقال النبي : »حرم على اأمتي كل ذي خملب من الطري، 
الأطعمة  هذه  لتحرمي  علة  من  هناك  ولي�س  ال�سباع«)2).  من  ناب  ذي  وكل 

والأ�سربة اإل م�سرتها بال�سحة اجل�سمية والعقلية والجتماعية)3).
الغذائية،  للكفاية  املجتمع حتقيقا  اأفراد  الغذائي جلميع  الأمن  توفري  �سرورة   -4
ولذلك نهى النبي  عن احتكار املواد الغذائية، والتالعب باأ�سعارها، فقال: 
»من احتكر على امل�سلمني طعامهم �سربه اهلل باجلذام والإفال�س«)4)، واأوجب 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  چ  تعاىل:  فقال  حلاجتهم،  �سدا  للفقراء  ال�سدقة 
ڳ ڱ چ )املعارج: 25-24).

ثالثا: العناية بالريا�صة البدنية.
الريا�سة جمموعة من التمارين واحلركات يقوم بها الإن�سان فتزيد يف قدرة 
من  بكثري  القيام  على  ت�ساعده  بدنية  لياقة  له  وحتقق  وحيويته،  ومرونته،  ج�سمه، 
الوظائف اجل�سمية التي يعجز عنها غريه، ولأهمية هذا الن�ساط يف حت�سني ال�سحة 
البدنية وترقية اأدائها اجل�سدي كانت حمل اهتمام وعناية يف الهدي النبوي فجعل 
التح�سينية  التدابري  الرمي. من جملة  ال�سباحة، واإجادة  الفرو�سية، وتعلم  ممار�سة 
لل�سحة الفردية، فقد جاء يف احلديث: »كل �سيء لي�س من ذكر اهلل فهو لهو اأو 
�سهو اإل اأربع خ�سال م�سي الرجل بني الغر�سني )للرمي) وتاأديبه فر�سه ومالعبته 

�سبق تخريجه.  -1

�سبق تخريجه.  -2
ينظر: املوقع الإلكرتوين: الأحياء العربية، www.arabianbio.com/. حوار علمي بني ال�سيخ الزنداين   -3
vb/showthread.php?t=69.  www.ar 2009/12/12م. الرابط:-  االربوفي�سور نيل�سون، تاريخ:

./bianbio.com
التجارات، ب: احلكرة واجللب، رقم: 2155، واأحمد: 21/1، رقم:  ابن ماجة: 729/2، ك:  رواه   -4

135، وكالهما عن عمر بن اخلطاب، وح�سن اإ�سناده ابن حجر )فتح الباري: 348/4).
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امل�سارعة  ميار�س  وال�سالم  ال�سالة  عليه  كان  وقد  ال�سباحة«)1)،  وتعليمه  اأهله 
واملبارزة وال�سباق وغري ذلك من الريا�سات الأخرى تقوية جل�سمه، واإبرازا اأهمية 
  ذلك يف حت�سني ال�سحة اجل�سمية. ومما جاء عنه يف ذلك م�سابقته لزوجه عائ�سة
فقد روت اأنها كانت مع النبي  يف �سفر، قالت: ف�سابقته ف�سبقته على رجلي، 

فلما حملت اللحم �سابقته ف�سبقني، فقال: »هذه بتلك ال�سبقة«)2).
رابعا: العناية بال�صحة النف�صية.

اإن هناك تاأثريا متبادل بني ال�سحتني: النف�سية واجل�سمية، من حيث ال�سالمة 
والعتالل، ومن حيث القوة وال�سعف، فكل منهما يوؤثر يف الآخر، وكلما كانت 
النف�س اأكرث �سحة كان اجل�سم كذلك، واعتبارا لهذا اأر�سى الهدي النبوي قواعد 
اإمناء ال�سحة النف�سية، ونهى عن تعاطي اأ�سباب الأمرا�س التي جتعل النف�س عليلة. 
وميكن اإجمال تدابري التخطيط يف الهدي النبوي لتحقيق �سحة نف�سية لدى اأفراد 
املجتمع يف اأمرين، اأولهما: تعليم ال�سيطرة على النفعالت والعواطف ال�سلبية، 
كالغ�سب واحل�سد. وثانيهما: تعليم اخل�سال التي حتدث لديهم التوافق النف�سي، ثم 
التوافق الجتماعي، كالثقة بالذات، والعتماد على النف�س، وال�سعور بامل�سوؤولية.
�سبط  �سرورة  اإىل    النبي  اإر�ساد  ذلك  من  النبوي  الهدي  يف  جاء  ومما 
ال�سحة  على  ال�سارة  اآثاره  لتتقى  �سلبي-  انفعال  وهو   - الغ�سب  عند  النف�س 
اجل�سمية والنف�سية، فعن اأبى هريرة قال: جاء رجل اإىل النبي ، فقال: اأو�سني، 
قال: »ل تغ�سب« فردد مرراً قال: »ل تغ�سب«)3). وعن النبي  اأنه قال لأ�سحابه: 

رواه البيهقي يف الكربى: 15/10، ك: ال�سبق والرمي، والطرباين يف الكبري: 193/2، رقم:1785،   -1
وكالهما من حديث جابر بن عبد اهلل، و�سححه الألباين )غاية املرام، �س: 222، رقم: 389).

رواه اأبو داود: 29/3، ب: ال�سبق على الرجل، ك: اجلهاد، والبيهقي يف الكربى: 18/10. واحلديث   -2
�سحيح )�سحيح اأبي داود: 490/2، رقم: 2248).

اأخرجه البخاري: 2267/5، ك: الأدب، ب: احلذر من الغ�سب، رقم: 5765، واأحمد مبثله: 362/2،   -3
رقم: 8729، عن اأبي هريرة. 
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»ما تعدون ال�سرعة فيكم؟ قالوا: الذي ل ت�سرعه الرجال. قال: ل، ولكنه الذي 
ميلك نف�سه عند الغ�سب«)1). ويدعو النبي  الغ�سبان اإىل القعود ليخفف عنه 
ذلك من غ�سبه فيقول: »ل ت�ساب واأنت �سائم، اإن �سبك اأحد، فقل: اإين �سائم، 

واإن كنت قائما فاجل�س«)2).
حياة  يف  الغ�سب  يف  التحكم  اأهمية  ندرك  الأحاديث  هذه  خالل  ومن 
نف�سه  ميلك  اأن  ي�ستطيع  فمن  النف�س،  جماهدة  قيم  من  عظيمة  قيمة  فهو  املوؤمن؛ 
عند الغ�سب، ي�ستطيع كذلك اأن ميلك نف�سه يف مواجهة �سهوات نف�سه واأهوائها، 
ومغريات الدنيا وملذاتها، ف�سال عما يحققه متلك النف�س عند الغ�سب من ح�سن 
اأن   النبي يريد  الذي  للقوة  املعنى اجلديد  العالقات مع الآخرين، وهنا يكمن 

يعلمه لأ�سحابه واأتباعه)3).
ومما جاء اأي�سا يف الهدي النبوي توجيه النبي  اإىل �سرورة تروي�س النف�س 
على ترك احل�سد، وا�ست�سعار اأن ما عند الآخرين نعمة من اهلل تعاىل مين بها على 
ول  تباغ�سوا  »ل  قال:    الر�سول  اأن  مالك  بن  اأن�س  فعن  عباده،  من  ي�ساء  من 
حتا�سدوا ول تدابروا وكونوا عباد اهلل اإخوانا ول يحل مل�سلم اأن يهجر اأخاه فوق 

ثالث ليال«)4).
اإ�سارة اإىل �سرورة التخل�س من عاطفة احل�سد ال�سلبية،  ويف هذا احلديث 
ناهيك  فيقطعها،  املجتمع  اأفراد  بني  الأخوية  بالروابط  يع�سف  نف�سي  لأنها مر�س 

اأخرجه م�سلم: 2014/4، ك: الرب وال�سلة والآداب، ب: ف�سل من ميلك نف�سه، رقم: 2608، واأحمد:   -1
382/1، رقم: 3626، وكالهما عن ابن م�سعود. 

رواه البخاري بنحوه: 670/2، رقم: 1795، ك: ال�سوم، ب: ف�سل ال�سوم، وابن حبان يف �سحيحه   -2
اأبي  عن  وكلهم   .3259 رقم:   ،241/2 بلفظه:  الكربى  يف  والن�سائي   .3483 رقم:   ،260/8 بلفظه: 

هريرة.
ينظر: النبوية وتوجيه امل�سلم اإىل ال�سحة النف�سية للدكتورة: هناء يحيى اأبو �سهبة، �س: 26-25.  -3

رواه م�سلم: 1983/4، ك: ف�سائل ال�سحابة، ب: حترمي التحا�سد والتباغ�س، رقم: 2559، واأبو يعلى   -4
مبثله: 294/6، رقم: 3612، عن اأن�س بن مالك.
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عما يحدثه احل�سد يف �ساحبه من اإرهاق ع�سبي، واأمل نف�سي، ول �سك اأن هذا ل 
يخلو من اآثار �سلبية على ال�سحة اجل�سدية.

ويف جمال تعليم اخل�سال التي حتدث التوافق النف�سي والجتماعي كان النبي 
 يربي اأ�سحابه تربية تبعث فيهم الثقة باأنف�سهم، وتخل�سهم من ال�سعور بالنق�س 
ال�سجاعة  على  وترو�سهم  بالنف�س،  العتزاز  اإىل  وتدفعهم  واخلوف،  وال�سعف 
النا�س، فعن  اأفكارهم وم�ساعرهم دون خ�سية من  الراأي، والتعبري عن  اإبداء  يف 
اأبي �سعيد اخلدري اأن الر�سول  قال: »ل يحقر اأحدكم نف�سه. قالوا: يا ر�سول 
اهلل، كيف يحقر اأحدنا نف�سه؟ قال: يرى اأمرا هلل عليه فقال، ثم ل يقول فيه، فيقول: 
اهلل عز وجل له يوم القيامة ما منعك اأن تقول يف كذا وكذا؟ فيقول خ�سية النا�س، 

فيقول: فاإياي كنت اأحق اأن تخ�سى«)1).
�سوؤونهم  وتويل  ذواتهم،  على  العتماد  اأ�سحابه  يعلم    النبي  كان  وقد 
باأنف�سهم، وعدم التكال على غريهم يف ق�ساء حوائجهم. فعن ثوبان اأن الر�سول 
 قال: »من يكفل يل اأن ل ي�ساأل النا�س �سيئاً واأتكفل له باجلنة؟« فقال ثوبان: اأنا، 
فكان ل ي�ساأل اأحداً �سيئا«)2)، ويف هذا احلديث اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن العتماد 
ارتياحا  تفرز  التي  احلميدة  اخل�سال  من  النا�س،  عند  فيما  والزهد  النف�س،  على 

نف�سيا، وحمبة الآخرين يف الدنيا، وحتقق الفوز باجلنة يف الآخرة. 
املطلب الثاين: امل�صتوى الوقائي

الوقاية قيمة �سحية جليلة، تقطع الطريق على كل علة قبل وقوعها، وت�سون 
ال�سحة الفردية واجلماعية عن كل مر�س قبل متكنه، وتتحقق باأن يجتهد الإن�سان 

اأخرجه ابن ماجة: 1328/2، ك: الفنت، ب: الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، رقم:4008، واأحمد:   -1
30/3، رقم: 11273، عن اأبي �سعيد اخلدري، واإ�سناده �سحيح )م�سباح الزجاجة: 182/4).

اأخرجه اأبو داود: 121/2، اأبواب ال�سالة، ب: كراهية امل�ساألة، رقم: 1643، واأحمد: 276/5، رقم:   -2
22428، عن ثوبان، واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 309/1، رقم: 1446).
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يف القيام بال�سلوكات ال�سحية التي تثمر املداومة عليها اآثارا اإيجابية على اجلوانب 
ال�سحية، واأن يجتهد يف الإقالع عن تلك ال�سلوكات التي توؤدي اإىل اآثار �سلبية 

عليها. 
واإن كثريا من ال�سلوكات ال�سلبية التي ميار�سها الفرد يف حياته تورثه اأمرا�سا 
ا�ستحال  ورمبا  بالدواء،  عالجها  يطول  قد  معقدة،  نف�سية  وعلال  ج�سيمة،  بدنية 
ذلك، و�سار الداء مزمنا مالزما ل�ساحبه طوال حياته، وقد يخطئ املرء حني يدع 
املجال لالأمرا�س لتنال من �سحته، وهو قادر على �سد الطريق عليها، ومنعها من 
الو�سول اإليه عن طريق الوقاية؛ ذلك لأن كلفة العالج – اإن وجد – اأكرث بكثري مما 
تكلفه الوقاية، ولأن الوقاية ت�سمن ال�سالمة ال�سحية اأكرث مما ي�سمنه العالج. ولذا 

قيل يف املثل: درهم وقاية خري من قنطار عالج.
التخطيط  اأهداف  اأهم  كان  ال�سحية،  ال�سالمة  يف  الوقاية  لأهمية  واعتباًرا 
م�سببات  عن  البتعاد  وثقافة  الوقائي،  الوعي  ن�سر  النبوي  الهدي  يف  ال�سحي 
الهدف  لهذا  للعالج. وحتقيقا  احلاجة  قبل  وقائيا  ال�سحة  على  واحلفاظ  املر�س، 
الهام يف احلفاظ على ال�سحة اتخذ النبي  جملة من الإجراءات الكفيلة بوقاية 

الأفراد واملجتمع من كل مر�س قبل ظهوره، واأهم تلك الإجراءات ما ياأتي:
اأوال: �صرورة النظافة الدائمة وال�صاملة.

واجلراثيم  البكرتيا  منو  دون  يحول  الذي  الرئي�س  العامل  النظافة  تعترب 
كما  �سحته.  يهدد  خطر  اأعظم  وهي  الإن�سان،  ج�سم  على  وتكاثرها  واملكروبات 
تعترب عامال م�ساعدا على النجاح يف عالقة الإن�سان مع الآخرين، وارتباطه بهم، 
الأ�سعث  من  ينفرون  منه، يف حني  والقرتاب  اإىل جمال�سته  النا�س  يرتاح  حيث 
اأ�سا�سا  و�سبيال  وثيقا،  ارتباطا  بال�سحية  ترتبط  النظافة  كانت  وملا  املت�سخ.  الأغرب 
ال�سحي  التخطيط  اإجراءات  اأهم  النبوي  الهدي  يف  جعلت  عليها،  للحفاظ 
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الوقائي، فقال تعاىل چ ڭ ۇ   ۇ  ۆ   ۆ  چ )املدثر: 4-5). واعتربت ن�سف 
الإميان، فقال النبي : »الطهور �سطر الإميان«)1)، كما جعلت من اأ�سباب حب اهلل 
للعبد، فقال تعاىل: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋچ)البقرة: 222). واإن من 

اأهم الإجراءات املتخذة لتحقيق النظافة ال�سخ�سية:

نظافة الأ�سنان والفم، حيث �سن النبي  امل�سم�سة يف الو�سوء، وال�سواك   -1
عند ال�سالة، تقوية لها واإزالة لروائحها، وحماية لها من الت�سو�س، واأمرا�س 
بال�سواك  لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق  اأن  »لول  احلديث:  يف  جاء  ولذا  اللثة، 
اأي�سا: »اإن ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة    عند كل �سالة«)2). وقال النبي 

للرب«)3).

نظافة اجل�سم بالغ�سل وجوبا بعد اجلنابة واحلي�س والنفا�س، ويف غري ذلك مرة   -2
كل �سبعة اأيام، على الأقل للحديث: »حق على كل م�سلم اأن يغت�سل يف كل 
�سبعة اأيام يوما يغ�سل فيه راأ�سه وج�سده«)4). ونظافته مما يخرج منه من بول 
وغائط ودم بال�ستنجاء وغ�سل مو�سع النجا�سة، وقد حذر النبي  من عدم 
التنزه من النجا�سة خا�سة البول لكرثته و�سيالنه فاأخرب اأنه من اأ�سباب عذاب 
القرب، فقد جاء يف احلديث عن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل : »اأكرث 
عذاب القرب من البول«)5). ونظافة الأيدي من الأو�ساخ، و�سرورة غ�سلها 
رواه م�سلم: 203/1، ك: الطهارة، ب: ف�سل الو�سوء،برقم: 223، واأحمد: 344/5، عن اأبي مالك   -1

الأ�سعري.
ال�سواك، رقم: 252، والبخاري: 303/1، ك:اجلمعة، ب:  الطهارة، ب:  رواه م�سلم: 220/1، ك:   -2

ال�سواك يوم اجلمعة، رقم: 847، كالهما عن اأبي هريرة.
رواه البخاري :682/2، ك: ال�سوم، ب: ال�سواك، رقم: 1931، واأحمد: 124/6، رقم: 24969، عن   -3

عائ�سة.
رواه. البخاري: 305/1، ك: اجلمعة، ب: هل على من مل ي�سهد اجلمعة غ�سل، رقم: 856، والبيهقي   -4

يف الكربى: 297/1، وكالهما عن اأبي هريرة.
واأحمد: 389/2، رقم:  البول.  الت�سدد يف  الطهارة، ب:  ماجة: 125/1، رقم: 347، ك:  ابن  رواه   -5

9047. وهو �سحيح )م�سباح الزجاجة: 51/1).
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د النبي  على غ�سل  عند الو�سوء، وبعد الأكل، وبعد ق�ساء احلاجة، فقد اأكَّ
فاحذروا على  ال�سيطان ح�سا�س،  »اإن  فقال:  النوم  وقبل  الأكل  بعد  اليدين 
اأنف�سكم، من بات ويف يده غمر)1) فاأ�سابه �سيء فال يلومن اإل نف�سه«)2). وقد 
وامل�سافحة،  والتناول  وال�سراب  للطعام  اليمنى  يده  يخ�س    النبي  كان 
"كانت يد ر�سول   قالت:  الي�سرى لال�ستنجاء، فعن عائ�سة  ويخ�س يده 
اهلل اليمنى لطهوره وطعامه، والي�سرى خلالئه وما كان من اأذى")3). ويف هذا 
– حال وجوده  الأذى  ي�سمن عدم و�سول  تخطيط �سحي  النبوي  الهدي 
الي�سرى  اليد  ي�ستعمل  ل  حيث  ي�سافحهم،  من  اأيدي  اإىل  اأو  الفم  – اإىل 
املخ�س�سة لال�ستنجاء -والتي غالبا ما يعلق بها مكروبات وجراثيم- لالأكل 

في�سر نف�سه، ول للم�سافحة في�سر غريه.
تخ�سي�س خمابئ الأو�ساخ يف اجل�سم بنظافة خا�سة، وهي تلك املوا�سع التي   -3
اإليها فال تزال النجا�سة التي فيها اإل باأمور اأخرى. فقد  ي�سعب و�سول املاء 
اأمر النبي  بحلق العانة، ونتف الإبط، لأن كثافة ال�سعر فيهما جتعلهما مرتعا 
للجراثيم واملكروبات، وت�سعب اإزالتها باملاء. و�سن تقليم الأظافر؛ لأنها اإذا 
وحث  اإزالتها.  للماء  ميكن  ل  ما  ال�سارة  اجل�سيمات  من  حتتها  تخفي  طالت 
على ختان الرجال، لأنه يزيل اجللدة التي تعترب جممعا لكثري من الفطريات 
الفطرة  باملاء. فقد جاء يف احلديث: »خم�س من  ال�سارة، وي�سعب غ�سلها 

اخلتان وال�ستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وق�س ال�سارب«)4).
الغمر: بفتحتني اأي د�سم وو�سخ وزهومة من اللحم. )حتفة الأحوذي: 484/5).  -1

رواه الرتمذي: ك: الأطعمة، ب: كراهية البيتوتة ويف يده ريح غمر، 289/4، رقم: 1859، واأحمد:   -2
537/2، رقم: 10953، وكالهما عن اأبي هريرة. واإ�سناده �سحيح )�سحيح ابن ماجة: 230/2، رقم: 

.(2666
رواه اأبو داود: 9/1، ك: الطهارة، ب: كراهية م�س الذكر باليمني يف ال�سترباء، رقم: 33، والبيهقي يف   -3
الكربى: 113/1، رقم: 547، عن عائ�سة ، واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 09/1، رقم: 26).
رواه م�سلم: 221/1،ك: الطهارة، ب: خ�سال الفطرة، رقم: 257، والبخاري: 2209/5، ك: اللبا�س،   -4

ب: ق�س ال�سارب، رقم: 5550، وكالهما عن اأبي هريرة.
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ثانيا: �صرورة حماية البيئة واحلفاظ على �صالحها.
البيئة هي ذلك الو�سط الذي يعي�س فيه الإن�سان، ويحيط به من كل جانب، 
وي�ستمد منه مقومات حياته، والبيئة بهذا املعنى ت�ستمل على الأر�س التي يعي�س 
عليها، واملاء الذي يحيى به، والهواء الذي يتنف�سه، وكل ما يحيط به من كائنات 

حية وجامدة)1).
باتخاذ  اإل  اأهدافه  يحقق  ل  لالإن�سان  ال�سحية  بال�سالمة  يعنى  تخطيط  وكل 
البيئية:  العنا�سر  تكون  لئال  البيئة، وتهتم ب�سالحها،  اإجراءات عملية حتافظ على 
الإن�سان  مناعة  تعجز  واأوبئة  اأمرا�س  م�سدر  واحل�سرات  والفريو�سات  اجلراثيم 
تاأ�سي�سها  منذ  العاملية  ال�سحة  منظمة  اهتمت  ذلك  ولأجل  دفعها.  عن  الذاتية 
مبو�سوع البيئة و�سحة الإن�سان، واأن�ساأت برناجما خا�سا ي�سم العديد من الباحثني 

واخلرباء يف هذا امليدان.
واإن التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي مل يكن غافال عن هذه امل�ساألة، فقد 
الإن�سان،  تاأثريها على  بالغا، وبني مدى  عناية كبرية، واهتماما  البيئة  اأوىل �سحة 
واأر�سد اإىل �سبل احلفاظ عليها، وو�سع جملة من الإجراءات العملية التي ت�سمن 
ال�سحة البيئية، وتفاعلها الإيجابي مع �سحة الإن�سان، فال تكون �سببا يف اأمرا�سه 

وهالكه. ومن تلك الإجراءات املتخذة على هذا امل�ستوى ما يلي:
�سرورة احلفاظ على �سالحية املياه امل�ستعملة؛ ذلك لأن املاء )املادة احليوية    -1
للجراثيم  الناقلة  العوامل  اأهم  من  يعترب  الإن�سان)  عند  ا�ستعمال  الأكرث 
واملكروبات، وال�سبب الرئي�س يف كثري من الأمرا�س التي ت�سيبه، ول�سمان 
ال�سالمة ال�سحية من ا�ستعمال املياه عني الهدي النبوي باأمرين اأ�سا�سني هما:

البيئة من منظور  للباحث قدم يف ملتقى حماية  اإ�سالمي، مقال  الهواء والرتبة من منظور  ينظر حماية   -1
اإ�سالمي، �س: 67.
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 عن  منع تلويث املياه باجلراثيم والطفيليات وال�سموم، حيث نهى النبي  اأ-  
البول والغائط يف املاء الراكد، قليل التجدد، ويف امل�ستحمات اأي�سا، فقال 
  ل يبولن اأحدكم يف املاء الراكد«)1)، وعن عبداهلل بن مغفل« : النبي
املالعن  اأي�سا عن  ونهى  م�ستحمه)2)،  الرجل يف  يبول  اأن  نهى    النبي  اأن 
الطريق،  وقارعة  املوارد،  يف  الرباز  الثالث:  املالعن  »اتقوا  فقال:  الثالث 
ما  وهي  لراحتهم،  طلبا  النا�س  يق�سدها  ما  هي  املوا�سع  وهذه  والظل«)3)، 
يكرث فيها جتمعهم. وجاء النهي اأي�سا عن غم�س اليد يف املاء بعد ال�ستيقاظ 
من النوم خ�سية تلويث املاء فقال النبي : »اإذا ا�ستيقظ اأحدكم فال يغم�س 
يده يف الإناء حتى يغ�سلها ثالثا، فاإنه ل يدري اأين باتت يده«)4)؛ وذلك لأن 

النائم ل يدري ما م�ست يده من جنا�سات واأ�سياء اأخرى اأثناء نومه.
ب- منع ا�ستعمال املاء امللوث مبواد �سامة، فقد نهى النبي  عن الغت�سال باملاء 
الراكد امللوث ببول فقال: »ل تبل يف املاء الراكد ثم تغت�سل منه«)5)، بل نهى 
عن ا�ستعمال املاء ملجرد كونه راكدا فقال: »ل يغت�سلن اأحدكم يف املاء الدائم 
وتكاثرها  وطفيليات  جراثيم  لوجود  مظنة  الراكد  املاء  لأن  جنب«)6)؛  وهو 
فيه، وا�ستعمال املاء بهذه احلالة يوقع �سررا على م�ستعمله. وقد �سئل النبي 
رواه الرتمذي:100/1، ك: الطهارة، ب: كراهية البول يف املاء الراكد، ك: ب: رقم: 68، واأبو داود:   -1
18/1، ك: الطهارة، ب: البول يف املاء الراكد، رقم: 69، عن اأبي هريرة. اإ�سناده �سحيح )�سحيح ابن 

ماجة: 61/1، رقم: 274).
الرتمذي:  )�سحيح  �سحيح  اإ�سناده  مغفل.  بن  اهلل  عبد  عن   ،56/5 واأحمد:  احلاكم:273/1،  رواه   -2

8/1، رقم: 20).
رواه واحلاكم: 273/1، رقم: 594، والطرباين يف الكبري: 123/20، رقم: 247، وكالهما عن معاذ بن   -3

جبل. واإ�سناده ح�سن )�سحيح اأبي داود: 8/1، رقم: 21).
املتو�سئ يده، رقم: 277، واأحمد: 241/2،  الطهارة، ب: كراهية غم�س  رواه م�سلم: 233/1، ك:   -4

رقم: 7281، وكالهما عن اأبي هريرة.
رواه م�سلم: 235/1، ك: الطهارة، ب: النهي عن البول يف املاء الراكد، رقم: 281، واأحمد: 316/2،   -5

عن اأبي هريرة.
مبثله:  واأحمد  الراكد، رقم: 283،  املاء  البول يف  النهي عن  الطهارة، ب:  م�سلم: 236/1، ك:  رواه   -6

433/2، رقم: 9589، وكالهما عن اأبي هريرة.
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 عن املاء فيه القذاة)1) فقال: »اهرقه«)2).
وبهذين الإجراءين ال�سحيني يكون الإن�سان يف مناأى عن الإ�سابة مبا ت�سببه   
املكروبات واجلراثيم والطفيليات املتنقلة عن طريق املياه. وتتحقق له الوقاية 

منها.
الرئتني،  من  اخلارج  الهواء  لأن  ذلك  النت�سار؛  من  الرذاذ  منع  �سرورة   -2
الن�سطة على  للفريو�سات  ناقل  اأهم و�سيط  يعترب  وما يحتوي عليه من رذاذ 
خطر  من  وللوقاية  والربو،  كالأنفلونزا،  لالإن�سان  التنف�سي  اجلهاز  م�ستوى 
هذه الفريو�سات الن�سطة عند الإن�سان املري�س، ومنعها من النت�سار حتى ل 
ت�سري وباء عاما، كان النبي  ينهى عن اأن يتنف�س يف الإناء اأو اأن ينفخ)3)، 
بتغطية  النت�سار  من  العطا�س  عن  الناجت  الرذاذ  مينع    النبي  كان  وكذلك 
الفم والأنف، فقد ورد يف حديث اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل  »كان اإذا 

عط�س و�سع يده اأو ثوبه على فيه، وخف�س اأو غ�س بها �سوته«)4).
و اتخذ النبي هذا الإجراء لأن التنف�س والنفخ يف الإناء، والرذاذ املتطاير 
عند العطا�س، تعترب اأهم العوامل امل�ساعدة على نقل فريو�سات اجلهاز التنف�سي اإىل 
الطعام وال�سراب والف�ساء اخلارجي، وقد يكون ذلك موؤذيا لالإن�سان نف�سه ولغريه 

ممن ي�ساركه طعامه و�سرابه وجمال تنف�سه.
�سرورة تنظيف املحيط الذي يوجد فيه النا�س، واإزالة ما يجلب لهم م�سرة    -3
العرب  )ل�سان  ذلك.  غري  اأو  و�سخ  اأو  تنب  اأو  تراب  من  وال�سراب  واملاء  العني  يف  يقع  ما  كل  القذاة   -1

)قذي) 174/15).
رواه الدارمي: 161/2، رقم: 2121، واحلاكم: 155/4، برقم: 7209، عن اأبي �سعيد. واإ�سناده ح�سن   -2

)�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة: 739/1، رقم: 385).
قتادة.  اأبي  عن   ،267 رقم:  باليمني،  ال�ستنجاء  عن  النهي  ب:  الطهارة،  ك:   ،225/1 م�سلم:  رواه   -3

واحلاكم: 155/4، رقم: 7206، عن اأبي هريرة.
رواه الرتمذي: 86/5، ك: الآداب، ب: ما جاء يف خف�س ال�سوت، رقم:2745، واحلاكم: 235/4،   -4

رقم: 7796، وكالهما عن اأبي هريرة، واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 948/3، رقم: 4207).
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املرء من  يقدم  ما  اأح�سن  من   ذلك  النبي  اعترب  ولقد  نف�سية،  اأو  ج�سمية 
اأعمال �ساحلة، واأن حتقيقها يحقق درجة من درجات الإميان باهلل )�سبحانه)، 
  فقد جاء يف احلديث: »اإماطة الأذى عن الطريق �سدقة«)1)، واأي�سا قوله
اأعمالها:  اأمتي: ح�سنها و�سيئها، فوجدت يف حما�سن  اأعمال  »عر�ست علي 
الأذى مياط عن الطريق، ووجدت يف م�ساوئها النخامة تكون يف امل�سجد ل 

تدفن«)2).
ول �سك اأن القاذورات واجليف والنفايات قليلة كانت اأم كثرية اإذا ما وجدت 

يف حميط النا�س تلحق بهم اأ�سرارا ج�سمية، وتقزز نف�سي.
التحذير من تلوث الطعام وال�سراب، حيث نهى ر�سول اهلل  عن الت�سبب    -4
يف ذلك، فقال: »اأوكوا الأ�سقية، وخمروا الطعام وال�سراب«)3). ول �سك 
اأن الطعام املك�سوف وال�سقاء املفتوح ل يوؤمن عليهما من التلوث من جراء 
�سوؤر حيوان اأو �سقوط بع�س احل�سرات ال�سامة، اأو اجلراثيم ال�سارة، فتف�سد 

الغذاء وت�سمه، وبذلك توؤذي ال�سحة.
نف�سه  املرء  يرتك  فال  العامة،  الأمور  يف  الالزمة  الحتياطات  اأخذ  �سرورة   -5
  النبي  اإهماله للجوانب الوقائية، فقد برئ  يتعر�س ملهالك �سحية ب�سبب 
ممن بات على �سطح ل جوانب له فقال: »من بات على ظهر بيت لي�س له حجار 
فقد برئت منه الذمة«)4). واأمر بتفقد ما حتت الفرا�س عند النوم، رمبا وجدت 
اأخرجه البخاري يف الباب عن اأبي هريرة: 871/2، ك: املظامل، واأحمد: 178/7، رقم: 21588، عن   -1

اأبي ذر.
رواه م�سلم: 390/1، ك: امل�ساجد، ب: النهي عن الب�ساق يف امل�سجد، رقم: 553، واأحمد: 178/5،   -2

رقم: 21589، وكالهما عن اأبي ذر الغفاري.
بالليل، رقم: 5938، والبيهقي مبثله يف  البخاري: 2320/5، ك: ال�ستئذان، ب: غلق الأبواب  رواه   -3

ال�سعب: 128/5، رقم: 6062، وكالهما عن جابر بن عبد اهلل.
رواه اأبو داود: 310/4، ك: الديات، ب: النوم على حمجر، برقم: 5041، من حديث علي بن �سيبان،   -4

واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 951/3، رقم: 4215). 
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عقرب �سامة، اأو ح�سرة �سارة، اأو اأمر مريب، فقال: »اإذا اأوى اأحدكم اإىل 
فرا�سه فلينف�س فرا�سه بداخلة اإزاره، فاإنه ل يدري ما خلفه عليه«)1). ونهى 
اأي�سا عن ترك امل�سابيح موقدة، والأبواب مفتوحة، والأ�سقية مك�سوفة اأثناء 
النوم، لأن النائم ل ياأمن على هذه الأمور اأن تبقى على احلال الذي تركت 
عليه، فرمبا عبثت الريح اأو حيوانات البيت بها فاأ�سعلت حريقا، اأو لوثت ماء، 
الأبواب،  وغلقوا  رقدمت،  اإذا  امل�سابيح  »اأطفئوا  فقال:  طعاما.  اأف�سدت  اأو 

واأوكوا الأ�سقية، وخمروا الطعام وال�سراب«)2).
ثالثا: اتقاء م�صادر العدوى.

من  طفيلي،  اأو  بكترييا  اأو  فريو�س  من  املر�س  م�سبب  انتقال  هي  العدوى 
مري�س اإىل �سليم، فيحدث فيه املر�س نف�سه، ومل تكن العدوى بالأمرا�س معروفة 
اأ�سبابها من قبل، لأن م�سببات الأمرا�س املعدية ل ترى بالعني املجردة، ولكنها ترى 
بامليكرو�سكوب الذي مل ي�ستخدم يف هذه الأغرا�س اإل يف القرن الثامن ع�سر 

وما بعده)3). ويف هذا املجال اتخذ الهدي النبوي الإجراءات الوقائية الآتية:
�سرورة البتعاد عن امل�ساب مبر�س معد، فال يقربه اأحد، ول يالم�سه اآخر،    -1
  النبي  وحذر  م�سح«)4)،  على  ممر�س  يورد  »ل  احلديث:  يف  جاء  فقد 
الأمر  هذا  وج�سد  كاجلذام.  املري�س  من  بالقرتاب  املنتقلة  الأمرا�س  من 
فقد  اإليه: »ارجع  اأر�سل  به  �سمع  فلما  ليبايعه،  الذي جاء  ثقيف  مع جمذوم 
رواه البخاري: 2329/5، ك: الدعوات، ب: التعوذ، رقم:5960، واأحمد: 283/2، رقم: 7798، عن   -1

اأبي هريرة.
رواه البخاري: 2132/5، ك: الأ�سربة، ب:تغطية الإناء، رقم: 5301، واأبو يعلى: 368/3، وكالهما   -2

عن جابر.
ينظر: موقع اإ�سراقة، :www.ishraqa.com. من الإعجاز العلمي يف احلديث ال�سريف، اأ.د. اأحمد �سوقي   -3
http://www.ishraqa.com/newlook/art_det.asp?ArtID=321&Cat_ الرابط:  اإبراهيم، 

ID=13
رواه م�سلم: 1743/4، ك: ال�سالم، ب: ل عدوى..، رقم: 2221، والبخاري:5 /2177، ك: راآه،   -4

ب: ل هامة، رقم: 5437، وكالهما عن اأبي هريرة.



966

بايعناك«)1).
التخطيط ال�سحي يف  تت�سح قاعدة هامة اعتمدها  ومن خالل هذا الإجراء 
م�سحة  و  املري�س،  م�سلحة  على  ال�سحيح  م�سلحة  تقدمي  النبوي، وهي  الهدي 
اجلماعة على م�سلحة الفرد، فاإن كان الفرد مري�سا، ويحمل �سبب العدوى التي 
على  املجتمع  مل�سلحة  تقدميا  املجتمع،  عن  عزله  وجب  اجلميع  اإىل  املر�س  تنقل 
م�سلحته، ول �سك اأنه �سيعاين من جراء العزلة اأمل املر�س اجل�سدي، واأمل الإبعاد 

النف�سي، لكن م�سلحة اجلماعة اأهم.
الرذاذ  اأو  املقاربة  اأو  باملالم�سة  معديا  مر�سا  املري�س  فعلى  هذا  من  وانطالقا 
النا�س، واأن يكف عن التعامل املبا�سر معهم من بيع و�سراء،  اأن يجتنب جمال�س 
واأخذ وعطاء، وكل ما من �ساأنه اأن يكون وا�سطة لنتقال العدوى، ول �سك اأن يف 

حمافظته على �سحة الآخرين يكون ماأجورا اأجرا عظيما.
العامة، و�سرورة جتنب  ال�سحة  واأثرها اخلطري على  العدوى،  مببداأ  الإقرار    -2

مظانها، وقد تبني ذلك من خالل الأحاديث النبوية ال�سابقة.
وهذا الإقرار ل يتنافى مع حديث النبي  »ل عدوى ول طرية ول هامة ول 
�سفر ول نوء ول غول«)2)؛ لأن حقيقة هذا احلديث لي�س نفيا للعدوى، واإمنا هي 
اآنذاك، فقد كانوا يعتقدون  ت�سحيح ملفهوم �سحي خاطئ كان �سائعا عند القوم 
اأن الأمرا�س املعدية ت�سري من ج�سد اإىل اآخر بطبعها، دون اأن يكون هناك اأ�سباب 
اأو و�سائل اأو ظروف تنقلها، ول ي�سح هذا العتقاد، بل ال�سحيح هو اأن العدوى 
تنتقل بتقدير اهلل بناء على ما اأودعه فيها من �سنة كونية)3)، ومن اأراد ال�سالمة من 

�سبق تخريجه.  -1
اأخرجه م�سلم: 1742/4، ك: ال�سالم، ب: التداوي..، رقم: 2220، واأحمد: 267/2، وكالهما عن   -2

اأبي هريرة.
ينظر فتح الباري: 158/10.  -3
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اأ�سبابها.  يتعاطى  موا�سعها، ول  يقرب  فال  الكوين،  قانونها  مبعرفة  عليه  العدوى 
وتر�سيد  ال�سحي،  للوعي  وحتقيق  خاطئة،  �سحية  ملفاهيم  ت�سحيح  هذا  ويف 
اأهداف التخطيط ال�سحي  اأبرز  لل�سلوك العام جتاه هذه الق�سية، ولعل هذا من 

يف الهدي النبوي.
تكون  التي  العالقات  تلك  وهي  واملنحرفة،  ال�ساذة  اجلن�سية  العالقات  منع   -3
خارج اإطار الزواج ال�سرعي، وذلك خلطورة الأمرا�س املتنقلة عرب املمار�سة 
اجلن�سية، وقدرتها الفائقة على الفتك بال�سحة اجل�سمية والنف�سية والجتماعية، 
ويف �سبيل الوقاية من ويالت هذه الأمرا�س اتخذ النبي  الإجراءات الآتية:
وت�سريع  لواطا،  اأم  كانت  زنا  الزواج،  اإطار  اجلن�سية خارج  املمار�سة  جترمي  اأ- 

ڀ ڀ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  فقد  مرتكبيها،  على  رجما  والقتل  اجللد  عقوبة 
»قد   : النبي  حديث  يف  وجاء   ،(2 )النور:  چ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ     ڀ 
جعل اهلل لهن �سبيال، البكر بالبكر جلد مائة والنفي، والثيب بالثيب جلد مائة 

والرجم«)1).
النهي عن مبا�سرة املراأة يف اأيام الدورة ال�سهرية ملا ثبت من اأ�سرار ج�سيمة  ب- 

على الرجل واملراأة من جراء ذلك، فقال اهلل تعاىل: چ ڻ  ڻ ڻڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ے چ )البقرة: 222).

النهي عن اإتيان املراأة يف دبرها، لأن الأذى الناجت عن ذلك اأ�سد واأخطر من  ج- 
الت�سال اجلن�سي مع املراأة حال احلي�س، فقد جاء يف احلديث: »من اأتى امراأته 

يف دبرها فقد كفر«)2).

�سبق تخريجه.  -1
واأحمد:   ،135 رقم:  احلائ�س،  اإتيان  كراهية  ب:  الطهارة،  اأبواب  ك:   ،243/1 مبثله:  الرتمذي  رواه   -2
476/2، رقم: 10170، و كالهما عن اأبي هريرة، واإ�سناده �سحيح )�سحيح ابن ماجة: 105/1، رقم: 

 .(522
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رابعا: احلجر ال�صحي.
يعترب احلجر ال�سحي اأهم و�سيلة للحد من ا�ستفحال الأمرا�س الوبائية اخلطرة، 
�سريعة النت�سار، وا�سعة الإهالك، كالطاعون والكولريا والأنفلونزا الوبائية. وقد 
الأمرا�س،  الوقائي مع هذه  التعامل  ال�سبق يف ح�سن  ف�سل  النبوي  للهدي  كان 
الوقاية منها، وبني كيفية ح�سارها، والتقليل من �سحاياها، وذلك  اأ�س�س  فو�سع 

من خالل الإجراءات الوقائية الآتية:
انتقاله،  توعية جماهري امل�سلمني بخطورة هذا النوع من الأمرا�س، وبكيفية    -1
من  الكثري  على  اأتت  باأر�س  حلت  واإذا  اخلطورة،  بالغة  وبائية  اأمرا�س  فهي 
اأهلها، وهو مر�س ينتقل عن طريق العدوى ال�سريعة، ول متكن ال�سالمة منه 
  اإل عن طريق ح�سار مكان املر�س، وعزل �سحاياه. فقد جاء عن النبي
بيان باأن الأمرا�س الوبائية هي من اأعظم و�سائل الهالك يف الأمة فقال: »فناء 
ِ هذا الطعن قد  اأمتي بالطعن والطاعون)1)«، فقلت )اأي عائ�سة): يا ر�سول اهللَّ
ة الإبل املقيم فيها كال�سهيد، والفار منها  ٌة َكُغدَّ عرفناه َفَما الطاعون؟ قال: »ُغدَّ
كالفار من الزحف«)2). وذكر اأي�سا اأنه من الأمرا�س التي اأ�سابت بع�س بني 

اإ�سرائيل فقال: »الطاعون رج�س، اأر�سل على طائفة من بني اإ�سرائيل »)3).
العدوى،  له  انتقلت  دخلها  من  لأن  وذلك  الوباء؛  اأر�س  اإىل  الدخول  منع   -2
واأ�سيب باملر�س، وحمل فريو�سه، فقال النبي : »اإذا �سمعتم به باأر�س فال 

الطاعون لغة من الطعن وعدلوا به عن اأ�سله، وو�سعوه دال على املوت العام كالوباء.)في�س القدير:   -1
.(286/4

رواه اأحمد:255/6، واأبو يعلى: 379/7، وكالهما عن عائ�سة. قال فيه ابن حجر: اإ�سناده ح�سن )فتح   -2
الباري: 188/10)، وقال فيه املنذري: رواه اأحمد ب�سند ح�سن. )الرتغيب والرتهيب: 221/2). وقال 

العراقي: رواه اأحمد باإ�سناد جيد )تخريج اأحاديث الإحياء: 116/5، رقم: 2116).
رواه البخاري: 1281/3، ك: الأنبياء، ب: اأم ح�سبت اأن اأ�سحاب الكهف والرقيم، رقم: 3286، عن   -3

اأ�سامة بن زيد، ورواه البزار: 16/8، عن اأبي مو�سى الأ�سعري.
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تقدموا عليه«)1).
منع اخلروج من اأر�س الوباء بالن�سبة ملن كان بها؛ لأنه بخروجه وهو حامل   -3
لالإ�سابة – ظاهرة كانت اأم ل تزال خفية- �سيخرج الوباء، وينقله اإىل اأر�س 
اأخرى �ساملة، و�سيزيد يف عدد ال�سحايا، فقد جاء يف احلديث: »واإذا وقع 
الإجراءين،  لهذين  وحتقيقا  منه«)2).  فرارا  تخرجوا  فال  فيها  واأنتم  باأر�س 
و�سمانا لتنفيذهما �سبه النبي  اخلارج من اأر�س الوباء هروبا منه كالفار من 
اأر�س املعركة، كما وعد املاكث باأر�س الوباء، ال�سابر فيها باأجر ال�سهيد فقال: 
»الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن �سرب فيه كان له اأجر �سهيد«)3).

ومن خالل جملة هذه التدابري الوقائية العامة، والإجراءات ال�سحية ال�ساملة، 
والو�سائل املتخذة ل�سمان تنفيذ الإجراءات، يتبني مدى اهتمام التخطيط ال�سحي 
يف الهدي النبوي باجلانب الوقائي، ومدى عنايته بها، واعتباره الأ�سا�س الأول يف 
حماية �سحة الفرد واملجتمع، واإن هذا الأ�سا�س هو الذي ي�سمن ال�سالمة لل�سحة 
العامة حا�سرا وم�ستقبال، واإن اأي تخطيط �سحي ل يوىل اهتماما للجانب الوقائي 
لن يحقق اأهدافه ال�سحية، مهما كانت الو�سائل والإمكانات التي ي�سعها للجانب 

العالجي. 
ولعل اإطالق العنان حلرية الفرد يف العامل الغربي، وعدم القدرة على تقييدها 
بال�سالح العام، جعله ل ي�ستجيب ملتطلبات الوقاية ال�سحية، فاأفرط يف ال�ستعمال 
املنحرفة  اجلن�سية  للممار�سات  و�سغف  بنهم  والتعاطي  البيئية،  للمكونات  ال�سيئ 
وال�ساذة، والإهمال للنظافة ال�سخ�سية وهذا ال�سلوك الذي ل يراعي وزنا للوقاية 
 ،1679 رقم:   ،194/1 واأحمد:   ،2218 رقم:  الطاعون،  ب:  ال�سالم،  ك:   ،174/4 م�سلم:  رواه   -1

والطرباين يف الكبري: 131/1، وكلهم عن عبد الرحمن بن عوف. 
التخريج ال�سابق نف�سه.  -2

رواه اأحمد:255/6، واأبو يعلى: 379/7، وكالهما عن عائ�سة، واإ�سناده ح�سن )الرتغيب والرتهيب:   -3
.(222/2
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غريبة،  اأمرا�سا  اأفرز  حيث  باحلياة؛  ال�ستمتاع  لذة  اأ�سحابه  على  فوت  ال�سحية 
وعلال ج�سيمة، حريت الأطباء، وعطلت العقاقري، وخيمت بظاللها ال�سلبية على 
ال�سحة اجل�سمية وال�سحة النف�سية، وغدت �سريحة هامة من �سباب املجتمع تعي�س 
مب�ستقبل  اإنذار  الواقع  للمر�س، ويف هذا  وا�ست�سالم كلي  دائم،  يف حالة عجز 

مظلم لهذا العامل وح�سارته.
املطلب الثالث:م�صتوى العالج 

اإن الهدي النبوي يجعل من حقوق البدن على �ساحبه، اأن يعاجله اإذا مر�س، 
واأن يتعاطى لأجله الدواء اإذا اعتل، فقال النبي : »واإن جل�سدك عليك حقا«)1)، 
املر�س،  اعرتاه  بعدما  للفرد  ال�سحة  اإعادة  على  عمٌل  الواجب  هذا  تقرير  ويف 
وعودة ال�سالمة له من بعد ما اأ�سابه ال�سقم. وحتقيقا لهذا الهدف، و�سمانا للعالج 

من غري م�ساعفات اتخذت الإجراءات الآتية:
تخلي�س الطب من ال�سحر والكهانة وال�سعوذة والعرافة بعدما اختلطت به،    -1
عي الطب اإل من كان �ساحرا اأو كاهنا. واعترب النبي اأن اعتقاد  و�سار ل يدَّ
ذالك يتنافى مع �سريح الإميان وكماله، فقال: »من اأتى عرافا اأو كاهنا ف�سدقه 
اأي�سا: »اإن الرقى والتمائم  اأنزل على حممد«)2). وقال  مبا يقول فقد كفر مبا 

والتولة �سرك«)3) واأي�سا: »من علق متيمة فقد اأ�سرك«)4).
وهذه الن�سو�س النبوية جتعل العالج بال�سحر والكهانة وما كان على نحوها 
القادر  اأن  تر�سيخ حقيقة  تعمل على  بدورها  تعاىل، وهي  باهلل  الإميان  نواق�س  من 

�سبق تخريجه.   -1
رواه اأحمد: 429/2، رقم: 9532، والطرباين يف الأو�سط: 123/2، كالهما عن اأبي هريرة، واإ�سناده   -2

جيد )الرتغيب والرتهيب: 19/4).
واإ�سناده �سحيح )غاية  م�سعود،  ابن  يعلى: 133/3، عن  واأبو  الكبري: 213/10،  الطرباين يف  رواه   -3

املرام، �س: 182، رقم: 298).
رواه اأحمد: 156/4، والطرباين يف الكبري: 297/17، وكالهما عن عقبة بن عامر اجلهني. واإ�سناده   -4

�سحيح )�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة: 889/1، رقم: 492).
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على النفع وال�سر، وتخلي�س املري�س من علته اإمنا هو اهلل وحده الذي جعل لكل 
�سيء �سببا، وو�سع لكل داء دواء. ويف هذا التوجيه النبوي حتقيق لهدف �سام 
من اأهداف التخطيط ال�سحي األ وهو ت�سحيح املفاهيم ال�سحية اخلاطئة لدى الفرد 
امل�سلم، فيدفع الداء بطلب الدواء، وي�ساأل من اهلل ال�سفاء، وما ال�سحر والكهانة 

اإل من تلبي�سات اجلاهلية واإ�ساعات الوثنية، ول عالقة لها بالعالج.
�سرورة التداوي مبا يحقق للمري�س ذهاب علته، واإعادة �سحته، فقال النبي   -2
وهو  واحد  داء  غري  دواًء،  له  و�سع  اإل  داًء  ي�سع  مل  اهلل  فاإن  »تداووا   :
الهرم«)1)، وينبغي اأن يراعى يف هذه امل�ساألة جتنب التداوي باملحرمات، فقد 
ورد عن النبي  اأنه قال: »اإن اهلل مل يجعل �سفاءكم فيما حرم عليكم«)2). 
ولقد جمع النبي  اأ�سول العالج يف ثالثة اأمور: الع�سل واحلجامة والكي 
بالنار، فهي م�سدر كل �سفاء، ومنها ي�ستمد كل دواء، فقال: »ال�سفاء يف ثالثة 
يف �سرطة حمجم، اأو �سربة ع�سل، اأو كية بنار، واأنا اأنهى اأمتي عن الكي«)3).
ق�سر مهنة عالج املر�سى على ذوي اخلربة، واأهل التخ�س�س يف الطب، اإذ    -3
لي�س كل من ادعى طبا اأذن له مبزاولة عالج املر�سى، ومن مار�س الطب وهو 
لي�س اأهال له، ول خربة له فيه، وجب عليه �سمان ما اأ�ساب يف املري�س، فقد 
ورد يف حديث النبي  »من تطبب ومل يكن معروفا بالطب، فاأ�ساب نف�سا 

فهو �سامن«)4). 
واحلاكم: 442/4، وكالهما عن  رقم: 3855،  يتداوى،  الرجل  راآه، ب:  داود: 3/4، ك:  اأبو  رواه   -1

اأ�سامة بن �سريك واإ�سناده �سحيح )غاية املرام، �س: 178، رقم: 292).
رواه البخاري: 2129/5، ك: الأ�سربة، ب: �سرب اللنب باملاء، رقم: 5290، واحلاكم: 455/4، رقم:   -2

8260، وكالهما اأخرجاه موقوفا عن ابن م�سعود.
رواه البخاري: 2152/5، ك: راآه، ب: ال�سفاء يف ثالثة، رقم: 5357، والبيهقي يف ال�سعب: 60/2،   -3

رقم: 1164، وكالهما عن ابن عبا�س.
رواه اأبو داود: 195/4، ك: الديات، :ب: من تطبب بغري علم، رقم: 4586، واحلاكم: 236/4، رقم:   -4
رقم:   ،257/2 ماجة:  ابن  )�سحيح  ح�سن  واإ�سناده  اأبيه،  عن  �سعيب  بن  عمرو  عن  وكالهما   ،7484

.(2791
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دعوة ذوي اخلربة واأهل الخت�سا�س يف الطب اإىل اكت�ساف ما يجهلون من    -4
بعد، وكان  تعرف  التي مل  الأمرا�س  اأ�سباب  العالج، والبحث عن  و�سائل 
الهدي النبوي قد فتح الباب على م�سراعيه حتقيقا لهذه امل�ساألة، وبعثا لالأمل 
فقد  الداء،  ا�ستع�سى  مهما  دواء  اإيجاد  يف  والطبيب  املري�س  من  كل  لدى 
علمه،  من  علمه  دواء،  له  اأنزل  اإل  داء  ينزل  مل  اهلل  »اإن  احلديث:  يف  جاء 
وجهله من جهله«)1). قال ابن القيم مربزا بع�س فوائد هذا احلديث: »تقوية 
لنف�س املري�س والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتي�س عليه، فاإن 
املري�س اإذا �سعرت نف�سه اأن لدائه دواء يزيد تعلق قلبه بروح الرجاء، وبرد 
من حرارة الياأ�س، وانفتح له باب الرجاء. وكذلك الطبيب اإذا ما علم اأن لهذا 

الداء دواء اأمكنه طلبه، والتفتي�س عليه«)2).
ال�سببية، فلكل داء �سبب  اإر�ساء قواعد الطب واأ�سول العالج على قاعدة   -1
يوجده، وعلة توقعه، فاإذا ما عرف ال�سبب واأزيل، وانك�سفت العلة واأزيحت 
وقع ال�سفاء باإذن اهلل تعاىل. فقد قال النبي : »لكل داء دواء، فاإذا اأ�سيب 
داًء دواٌء برئ باإذن اهلل«)3). قال ابن القيم: »قد ت�سمنت هذه الأحاديث اإثبات 

الأ�سباب وامل�سببات واإبطال قول من اأنكرها«)4).
ومن خالل هذه الإجراءات والآثار التي جاءت يف �سياق العالج يتبني اأن 
النبي  مل يبعث طبيبا ليعالج اأمرا�س النا�س وعللهم اجل�سدية، واإمنا بعث ليقدم 
على  قائمة  �سحية  وتوجيهات  اإر�سادات  من  حياتهم  به  تقوم  ما  جوامع  للب�سرية 
اأ�سا�س من الوحي، والتجربة النبوية، وما اأٌلهم اإليه من اهلل تعاىل، فاأر�سد اأ�سحابه 
رواه اأحمد: 413/1، رقم: 3922، والطرباين يف الأو�سط: 121/7، رقم: 7037، وكالهما عن ابن   -1

م�سعود، واإ�سناده �سحيح )غاية املرام، �س: 178، رقم: 292).
زاد املعاد: 17/4.  -2

رواه م�سلم: 1729/4، ك: ال�سالم، ب: لكل داء دواء، رقم: 2204، واأحمد: 335/3، رقم: 14637،   -3
وكالهما عن جابر بن عبد اهلل. 

امل�سدر نف�سه: 14/4.  -4
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املخططون،  يرتكز  فعليها  املتينة،  قواعده  وجوامع  ال�سليمة،  الطب  اأ�سول  اإىل 
ومنها ينطلق الباحثون.

املطلب الرابع: م�صتوى التاأهيل.
التي  الإعاقة  وطاأة  من  املري�س  تخلي�س  هو  التاأهيل  من  الأ�سا�س  الهدف  اإن 
ي�سببها له املر�س، اأو التخفيف منها على الأقل، وهذه الوطاأة هي نق�س يف قدرة 
املري�س على مزاولة ن�ساطه اليومي، واأداء واجباته الدينية اأو الجتماعية،، وهو ما 
يولد لديه اإح�سا�سا نف�سيا باأنه عاجز، وهذا الذي يجعل نف�سيته ت�سوء وت�سطرب، 

وقد يكون هذا �سببا يف ن�سوء اأمرا�س ج�سدية مل تكن عنده من قبل.
ودرءا لهذا ال�سعور النف�سي بالعجز وال�سعف اتخذ الهدي النبوي يف حق 

املري�س الإجراءات الآتية:
في�سلي  عليه،  املقدور  الوجه  على  العبادة  يزاول  باأن  للمري�س  الرتخي�س    -1
قاعدا اإن عجز عن ال�سالة قائما، وي�سلي م�ستلقيا اإن عجز على ذلك قاعدا، 
واإن عجز عن ال�سيام اأفطر ثم ق�سى، واإن يئ�س اأفطر وت�سدق، فقد جاء يف 
  النبي  ف�ساألت  بوا�سري  بي  كانت  ثم  قال:  اأنه  احل�سني  بن  عمران  حديث 
جنب«)1).  فعلى  ت�ستطع  مل  فاإن  فقاعدا،  ت�ستطع  مل  اإن  قائما،  »�سل  فقال: 

وقال ابن عبا�س  يف قوله تعاىل: چ ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  
چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   
ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ      ڳ چ)البقرة: 184): لي�ست من�سوخة، 
هي لل�سيخ واملراأة الكبرية، ل ي�ستطيعان اأن ي�سوما، فيطعمان مكان كل يوم 

م�سكينا«)2).
رواه البخاري: 376/1، اأبواب تق�سري ال�سالة، ب: اإذا مل يطق قاعدا �سلى على جنب. وابن ماجة:   -1

386/1، ك: اإقامة ال�سالة، ب: ما جاء يف �سالة املري�س.
رواه البخاري: 1638/4، ك: التف�سري، ب: قوله اأياما معدودات.  -2
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الرتخي�س للمري�س با�ستعمال بع�س املمنوعات التي حرمت يف حالة ال�سالمة    -2
ب�سكل  اليومية  واأداء مهامه  ليتمكن من مزاولة حياته الجتماعية،  اجل�سدية؛ 
عاٍد، فقد اأذن النبي  لعبد الرحمان بن عوف والزبري بن العوام اأن يلب�سا 
  احلرير حلكة �سديدة كانت بهما منعتهما من اللبا�س العادي)1)، وكان النبي
اأي�سا قد رخ�س لعرفجة بن اأ�سعد ملا قطع اأنفه يوم الكالب اأن يتخذ اأنفا من 
الذهب)2). وقيا�سا على هذا فاإنه ل مانع من ا�ستعمال الأع�ساء ال�سناعية التي 
ترفع من عجز املري�س، وجتعله موؤهال للقيام بالواجبات الدينية والجتماعية 
والعني  واليد  كالرجل  املجتمع،  يف  نف�سي  بارتياح  يحظى  وجتعله  وغريها، 

والأنف ال�سناعية.
واإن الهدي النبوي يف اتخاذه لهذه الإجراءات يكون قد �سعى اإىل حت�سني 
اجلانب النف�سي عند املري�س، فاإن اأداء املري�س واجباته الدينية على الوجه املقدور 
عليه دون اأن ينق�س ذلك من الأجر �سيئا يخّل�س املري�س من عبء نف�سي ي�سعره 
ل  مالئم  ب�سكل  النا�س  اأو�ساط  اأن ظهوره يف  كما  والعجز،  والتق�سري  بالإحباط 
مثال-  املبتور  الأنف  – كمعدل  منظره  من  وال�سمئزاز  منه،  النفرة  على  يبعث 
ي�ساعده على الرتياح النف�سي والندماج الجتماعي. ومن هنا تظهر اأهمية تاأهيل 

املر�سى والزمني يف التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي.
املبحث الثالث: �صور من التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي.

لقد عمل النبي  انطالقا من كمال �سخ�سيته وح�سن تفكريه، ودقة تدبريه، 
بكفاءة  حياته  �سوؤون  كل  الإ�سالمي  للمجتمع  يخطط  اأن  على  بالوحي  واهتداًء 
رواه البخاري: 1069/3، ك: اجلهاد وال�سري، ب: احلرير يف احلرب، رقم: 2762، واأحمد: 127/3،   -1

رقم: 12310 عن اأن�س بن مالك.
الكبري:  يف  والطرباين   ،4232 رقم:  بالذهب،  الأ�سنان  ربط  ب:  اخلامت،  ك:   ،92/4 داود:  اأبو  رواه   -2
146/17، رقم: 370، وكالهما عن عرفجة بن اأ�سعد، واإ�سناده �سحيح )�سحيح اأبي داود: 796/2، 

رقم: 3561).
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وجناح، ومن ذلك التخطيط لل�سوؤون ال�سحية، رغم انعدام الو�سائل املتطورة، 
اإىل  ال�سحي يهدف  اآنذاك. وكان تخطيطه  العالج  الطبية، وو�سائل  وقلة اخلربة 
تاأمني م�ستقبل �سحي يحفظ على امل�سلمني �سالمتهم اجل�سدية والنف�سية، من خالل 
اإجراءات لتح�سني ال�سحة العامة، واإجراءات لتفعيل �سبل الوقاية من الأمرا�س، 
امل�ساب  اجل�سم  كفاءة  م�ستوى  من  للرفع  تاأهيلية  واأخرى  عالجية  واإجراءات 

باملر�س. 
اأ�سحابه  مع    النبي  عا�سها  التي  بالفرتة  حمددا  التخطيط  هذا  يكن  ومل 
فح�سب، بل كان تخطيطا ا�سرتاتيجيا بعيد املدى، تتحقق نتائجه يف اأية بيئة اإن�سانية، 
ومتتد �سالحيته اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها. وهنا يظهر اجلانب الإعجازي 
اإجراءاته  وجناعُة  نتائجه،  ودقُة  اأهدافه،  و�سوُح  حيث  من  النبوي  التخطيط  يف 
وتدابريه، و�سموليته للزمان واملكان، فكل من اعتمد اأ�س�سه، وعمل باإجراءاته مل 
التي يرعى  البيئة  نتائجه، مهما كان الع�سر الذي يعي�س فيه، ومهما كانت  تخطئه 
الكلية  القواعد  من  ينطلق  النبوي  الهدي  يف  ال�سحي  التخطيط  لأن  ذلك  فيها؛ 
البيئة  بينه وبني  التي  العالقة  الإن�سان ج�سما وروحا، ومن  التي حتكم  ال�سحيحة 

املحيطة به يف اإطار قانون الأ�سباب ونتائجها.
ولقد �سهد املجتمع الإ�سالمي يف العهد النبوي �سورا �ستى، ومناذج كثرية 
للتخطيط ال�سحي اأظهرت للم�سلمني خا�سة والعامل اأجمع مدى جناعة التخطيط 
النبوي يف اإيجاد م�ستقبل زاهر بال�سحة والعافية، خال من الأمرا�س امل�ستع�سية، 

والأوبئة الفتاكة. ولعل من اأهم تلك ال�سور والنماذج ما يلي: 
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املطلب االأول: التخطيط للوقاية من االأمرا�س اجلن�صية))(

معروفة يف  والإيدز..-  وال�سيالن  – كالزهري  اجلن�سية  الأمرا�س  تكن  مل 
العهد النبوي، واإمنا كانت اأ�سبابها ل تخفى على عاقل باأنها اأ�سباب ل حتمد عواقبها، 
واإن جهلوا نوع الأمرا�س التي ت�سببها، وملا كانت هذه الأمرا�س تنتقل عن طريق 
التخطيط  عملية  النبوي يف  الهدي  اعتمد  واملنحرفة  ال�ساذة  اجلن�سية  املمار�سات 
الإجراءات  فاتخذ  الوقائي  الأ�سلوب  على  واجتثاثها  الأمرا�س  هذه  ل�ستئ�سال 

الآتية:

اأوال: اإيجاد ال�ستعداد النف�سي، والقابلية لتلقي الأوامر، وتنفيذ الإجراءات 
ال�سحية دون رقابة ب�سرية، ول يكون ذلك اإل باعتماد الأ�سا�س العقدي، وتفعيل 
قيم الإميان باهلل، والت�سليم والر�سى ب�سريعته، واليقني باأنها حتقق امل�سلحة الفردية 
واجلماعية يف الدنيا والآخرة. ولعل هذا الإجراء هو �سر جناح التخطيط النبوي؛ 
ذلك لأن ا�ستجابة الإن�سان ملن يوؤمن به، ويعظمه، ويعبده ويخ�ساه، ول يغيب عنه 
اأبدا غري ا�ستجابته لرجل القانون خوفا من عقوبة ب�سرية حمدودة ميكن خداعها، 

الأفراد،  �سحة  تهدد  التي  الفتاكة  والأوبئة  اخلبيثة،  اجلن�سية  الأمرا�س  مقدمة  يف  الإيدز  مر�س  ياأتي   -1
واملجتمعات الب�سرية، وذلك لأن هذا املر�س يفقد الإن�سان مناعته املكت�سبة، في�سري عاجزا عن الدفاع 
�سد اأي مر�س مهما كان ب�سيطا، فيعجل يف اأجله. وكان ظهور هذا املر�س يف بداية اأمره �سنة 1983م 
اجلن�سي  ال�سذوذ  هو  املر�س  هذا  الرئي�س يف ظهور  ال�سبب  اأن  يوؤكد  مما  ال�ساذين جن�سيا،  اأو�ساط  يف 
الأمهات  بطون  يف  والأجنة  احلقن،  بوا�سطة  املخدرات  على  املدمنني  بني  �سائعا  �سار  ثم  )اللواط)، 
امل�سابات، وح�سب اإح�سائيات �سنة 2007م فقد بلغ عدد �سحاياه عامليا 70مليونا، تويف منهم 40 مليونا، 
ال�سحية  اجلهود  وبف�سل  بدواء.  ي�سعفوا  مل  ما  املوت  انتظار  يف  املر�س،  ي�سارعون  مليونا   30 وظل 
التي قدمتها منظمة ال�سحة العاملية لأجل مكافحة هذا املر�س تراجع عدد امل�سابني به، فبلغ 33.3 مليون 
 .darg31.com ينظر: - موقع دارج،  �سنة 2009م. )  اآخر  اإح�سائية يف  اآخر  العامل وفق  م�ساب يف 
http://www. الرابط:  2010/08/10م.  تاريخ:  اجلليل،  عبد  الدكتور  والعالج،  الوقاية  الإيدز: 

darg3l.com/archive/index.php/t-35658.html
- منظمة ال�سحة العاملية، www.who.int. مكافحة الإيدز والعدوى بفريو�سه، تاريخ: 2009/12/10م.   
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/diseases/ar/:الرابط

(  index.htm
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چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  التحايل عليها)1).  اأو 
)اآل عمران:05).

ثانيا: توعية املجتمع بقبح وفح�س ممار�سة ال�سذوذ اجلن�سي وبعواقبه الوخيمة 
ال�سالة  )عليه  لوط  قوم  لق�سة  عر�سه  خالل  من  وذلك  واملجتمع،  الفرد  على 
نبيهم،  نهاهم عنه  ملاَّ  يتعظوا  القبيح، ومل  الفعل  الذين متادوا يف هذا  وال�سالم) 

ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال  �سوره،  اأب�سع  يف  الهالك  م�سريهم  فكان 
ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې ې ى ىائ 
ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وئ   وئ  ەئ   ەئ  ائ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ  

ڤڤ ڤ ڤ ڦ      ڦ ڦچ )الأعراف:84-80).

واإن هذا احلدث التاريخي بالنظر اإليه من حيث كونه �سببا ونتيجة حتمية له 
ول  اأ�سبابها،  بتوفر  نتائجها  تظهر  التاريخ،  عرب  م�ستمرة  كونية  �سنة  اعتباره  ميكن 
ت�ستثني اأحدا من الب�سر. ومن هنا وجب العتبار مبا حدث لقوم لوط، حتى تقع 

ال�سالمة مما اأ�سابهم واأهلكهم.
وكانت التوعية اأي�سا من خالل ا�ست�سراف النبي  وتنبئه بعواقب هذه الآفة 
اجلن�سي  ال�سذوذ  من  فحذر  والنتائج  الأ�سباب  اإطار  يف  ال�سحي  ال�سعيد  على 
اأمرا�س وعلل �سحية مل  لظهور  �سبب  لأن ذلك  املجتمع؛  الفاح�سة يف  واإ�ساعة 
تعرف عند الأ�سالف، فقال: »مل تظهر الفاح�سة يف قوم قط حتى يعلنوا بها، اإل 
ف�سا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن يف اأ�سالفهم«)2). ويف هذين الن�سني: 
الوعي  مل�ستوى  ورفع  الدنيئة،  الأعمال  هذه  بخطورة  تاأكيد  والنبوي  القراآين 
http://www.daawa-info.net/ الرابط:  يكن،  فتي  الإ�سالم،  يف  الوقائية  الرتبية  الدعوة،  موقع   -1

books1.php?parts=170&au=%DD%CA%CD%ED%20%ED%DF%E4
ال�سعب: 197/3،  العقوبات، رقم: 4019، والبيهقي يف  ابن ماجة: 1332/2، ك: الفنت، ب:  رواه   -2
رقم: 3315، وكالهما عن عبد اهلل بن عمر، واإ�سناده �سحيح )�سحيح ابن ماجة: 370/2، رقم: 3246).
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ال�سحي جتاهها، وتاأكيد على اأن هذا الأمر العقابي هو �سنة جارية، ونظام ل يتخلف 
عن اأي قوم، مهما كانت جن�سيتهم، اأو ديانتهم، وبعد كل هذا فاإنه ل يت�سور من 

عاقل الأقدام على هذا الفعل.
الزواج  اإطار عالقة  اجلن�سية يف  الرغبات  اإ�سباع  اإىل  املجتمع  توجيه  ثالثا: 
الباءة فليزوج؛  ا�ستطاع منكم  ال�سباب من  : »يا مع�سر  النبي  ال�سرعي، فقال 
فاإنه اأغ�س للب�سر واأحفظ للفرج«)3)، وحث على ت�سهيل الزواج ملن اأراده وطلبه 
اإذا كان على خلق ودين، وحذر من انت�سار الف�ساد اخللقي والفنت الجتماعية من 
جراء منع ذلك وتعطيله، فقال: »اإذا جاءكم من تر�سون دينه وخلقه فزوجوه، اإل 

تفعلوا تكن فتنة يف الأر�س وف�ساد كبري«)4).
اأ�سباب الإثارة اجلن�سية، فقد جاء يف القراآن حث  رابعا: النهي عن تعاطي 

على غ�س الب�سر، وحفظ العورات، فقال تعاىل: چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 
  النبي  ونهى   ،(30 )النور:  کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ 
عن التعري والتك�سف ملا يف ذلك من حتريك لل�سهوة واإثارتها، فقال لرجل �ساأله 
فقال:  ميينك،  ملكت  وما  زوجتك  من  اإل  عورتك  »احفظ  العورة:  ك�سف  عن 
الرجل يكون مع الرجل، قال: اإن ا�ستطعت األ يراها اأحد فافعل، فقال: والرجل 
يكون خاليا، قال: فاهلل اأحق اأن ي�ستحيى منه«)5). وكل هذه الإجراءات لأجل �سد 

جميع املنافذ التي توؤدي اإىل انت�سار هذه الآفات اخلطرية التي ل حتمد عواقبها.

رواه م�سلم: 1018/2، ك: النكاح، ب: ا�ستحباب النكاح ملن تاقت نف�سه اإليه، رقم: 1400، واأحمد:   -3
425/1، رقم: 4035، وكالهما عن عبد اهلل بن م�سعود.

والطرباين يف  رقم: 1085،  دينه،  تر�سون  من  اإذا جاءكم  النكاح، ب:  الرتمذي: 395/3، ك:  رواه   -4
الأو�سط: 131/7، رقم: 7074، وكالهما عن اأبي هريرة، واإ�سناده �سحيح )�سحيح الرتمذي: 315/1، 

رقم: 866).
رواه الرتمذي: 97/5، ك: الأدب، ب: حفظ العورة، رقم: 2769، واأحمد: 4/5، عن بهز بن حكيم   -5
اأبيه عن جده. و�سححه ابن حجر اإىل بهز، )تغليق التعليق: 160/2)، وح�سنه الألباين )�سل�سلة  عن 

الأحاديث ال�سعيفة: 476/1، رقم: 306).
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املنت�سرة  الأمرا�س  من  التقليل  على  تعمل  التي  اخلتان  �سنة  ت�سريع  خام�صا: 
اخلتان  عملية  عند  تزال  التي  اخلاليا  اأن  يعتقد  حيث  اجلن�سية،  املمار�سة  بوا�سطة 
عر�سة  اأكرث  يجعلها  مما  ح�سا�سية  اأكرث  خاليا  اأنها  كما  بالفريو�سات،  التاأثر  �سريعة 
للنزيف اأثناء العملية اجلن�سية، وهذا ما يزيد من احتمال الإ�سابة بالعدوى، فقال 
الأظافر  وتقليم  الإبط  ونتف  وال�ستحداد  اخلتان  الفطرة:  من  »خم�س   : النبي 

وق�س ال�سارب«)1).
وهذا التحليل هو ما اأظهرته الدرا�سات العلمية احلديثة موؤخرا التي اأجريت 
يف ثالث دول اإفريقية: كينيا، اأوغندا، جنوب اأفريقيا، واأكدت الدرا�سة اأن اخلتان 
جعل  ما  وهذا   ،%60 بن�سبة  الإيدز  بفريو�س  الإ�سابة  احتمال  نق�س  اإىل  يوؤدي 
منظمة ال�سحة العاملية تدرج ختان الرجال �سمن اإ�سرتاتيجيات الوقاية من مر�س 

الإيدز)2).
�صاد�صا: ت�سريع عقوبة القتل على كل من ياأتي فاح�سة اللواط؛ لأنه بعد كل 
هذه الإجراءات الوقائية الوجيهة، وت�سريف ال�سهوة اجلن�سية يف اإطار الزواج مل 
يعد لالإن�سان العاقل من مربر يدفعه نحو هذا العمل اخلبيث، ويعد اإتيانه مر�سا يف 
النف�س، و�سذوذا يف ال�سلوك وا�سطرابا يف ال�سخ�سية، ول ميكن عالجه اإل عن 
طريق �سن هذه العقوبة التي تردع فاعلها، وجتنب املجتمع خماطر �سحية حتمية. 
فقد جاء يف حديث النبي : »من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 

واملفعول به«)3).
وعقوبة القتل قد تبدو لأول الأمر عقوبة قا�سية، وغاية يف ال�سدة، ولكن بعد 
ظهور وباء الإيدز، وم�ساهدة عدد �سحاياه الأبرياء الذين بلغوا املاليني، يت�سح 

�سبق تخريجه.  -1
للوقاية من اليدز،  تعتمد اخلتان و�سيلة  العاملية  ال�سحة   .www.almassrawy.com امل�سراوي،  موقع   -2

تاريخ: 2007/03/28م.
�سبق تخريجه.  -3
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اأنها ال�سبيل الوحيد لوقاية املجتمع الب�سري من وباء حتمي، وهالك حمقق؛ لأنه 
بهذه العقوبة يق�سى على حا�سن الفريو�س ونا�سره يف املجتمع، وبهذه العقوبة 
اأوجد لأفراد املجتمع و�سطا خاليا من عدوى هذا  اأي�سا يكون الهدي النبوي قد 

املر�س، فيعي�سون فيه باأمان.
املطلب الثاين: التخطيط للوقاية من االأمرا�س الوبائية))(

لقد عني بالأمرا�س الوبائية يف الهدي النبوي، فكان النبي  يخطط لإنقاذ 
الب�سرية منها، وي�سع التدابري الوقائية للحيلولة دون انت�سارها وا�ستفحالها، وحتولها 
التخطيط  اإجراءات  متثلت  وقد  عليه،  وال�سيطرة  ي�سعب ح�ساره  عام  وباء  اإىل 

النبوي فيما ياأتي:
لأنه  امل�سلم؛  الفرد  لدى  الديني  الوازع  وتقوية  باهلل  الإميان  قيم  تفعيل  اأوال: 
بذلك �سمان لتنفيذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بعدم انت�سار املر�س على الوجه 
الأكمل، و�سمان لتحقيق اأهداف التخطيط ال�سحي ب�سكل قيا�سي. وهذا ما جعل 
اإن  الذي  املتني  الأ�سا�س  بهذا  ال�سحية وغريها  الإجراءات  يربط جميع    النبي 

فقد �ساعت فعالية الإجراءات وجناعة التخطيط. وقد ف�سل يف هذا �سابقا.
ثانيا: توعية اأفراد املجتمع الإ�سالمي باأهمية غ�سل اليدين يف اإزالة اجلراثيم 
واملكروبات التي تعلق بهما، ومنهما تنتقل اإىل اأجهزة ج�سم الإن�سان نف�سه، ورمبا 
بغ�سل    النبي  اأمر  فقد  الآخرين،  التما�س، ومل�س حاجات  اإىل غريه عن طريق 
اليدين عند الو�سوء، وعند ال�ستيقاظ من النوم، وعند مل�س جنا�سة، وبعد النتهاء 
املبحث  يف  ذلك  على  دالة  جاءت  التي  الآثار  جملة  عر�سنا  وقد  الأكل،  من 
لعل من اأهمها مر�س الأنفلونزا الذي ينتقل بوا�سطة الهواء الناجت عن التنف�س والعط�س، واملحمل بالرذاذ.   -1
واأنفلونزا  الطيور  اأنفلونزا  وهو  عاملية،  اإعالمية  �سجة  الآونة-  – هذه  اأثار  ما  اأنواعه  اأخطر  من  ولعل 
فاإنه يبقى �سبحا  اأيامنا هذه،  اخلنازير. وعلى الرغم من اأن هذا املر�س مل يح�سد �سحايا كثريين حتى 
العاملية على  ال�سحة  منظمات  كا�سح، ولأجل هذا عملت  وباء  اإىل  ما حتول  اإذا  الب�سرية  ال�سحة  يهدد 

التخطيط ملنع ا�ستفحال خطر هذا املر�س.
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ال�سابق. وقد اأو�سح اأحد خرباء املناعة اأن غ�سل اليدين يعترب اأف�سل واأرخ�س دواء 
للوقاية من العدوى باأنفلونزا اخلنازير؛ ذلك لأن ت�ساري�س اليد ت�سمح للمكروبات 
بال�ستيطان بها، واإن هناك خم�سة ماليني مكروب على الأقل يوجد على يد كل 
قبل  اليدين  غ�سل  ب�سرورة  واأو�سى  �ساعات.  لعدة  العي�س  وت�ستطيع  اإن�سان، 
الطعام وبعده، وبعد العطا�س، ومن جراء تغيري حفاظات الأطفال، ومل�س الأنف 

اأو الراأ�س اأو مالم�سة املر�سى.)1)
ثالثا: منع الرذاذ املتطاير من الفم والأنف عند العطا�س والتثاوؤب؛ اإذ يعترب 
ذلك من اأهم الو�سائل الناقلة للعدوى من �سخ�س اإىل اآخر، ويتم ذلك املنع بتغطية 
اآنية  يف  والنفخ  التنف�س  ومبنع  التثاوؤب،  عند  الفم  وتغطية  العطا�س،  عند  الأنف 

ال�سرب اأو الأكل. وقد �سيقت الأحاديث الدالة على ذلك يف املبحث ال�سابق.
رابعا: �سرورة البتعاد عن املر�سى وعدم خمالطة ناقلي العدوى؛ ذلك لأن 
الحتكاك باملري�س كفيل بنقل العدوى، وا�ست�سراء املر�س، فقد جاء يف احلديث 
: »ل يوردن ممر�س على م�سح«)2)، وقوله: »ِفرَّ من املجذوم فرارك من  قوله 

الأ�سد«)3).
اإذا تف�سى و�سار  اإقامة احلجر ال�سحي على منطقة املر�س  خام�صا: �سرورة 
اإليها،  الدخول  ومنع  املوبوءة،  املنطقة  عن  بالإعالن  وذلك  الب�سرية،  يهدد  وباء 
فقد جاء  انت�ساره،  الإمكان، ومينع  قدر  الوباء  يحا�سر  بذلك  اإذ  منها؛  واخلروج 
يف حديث النبي : »اإذا �سمعتم بالطاعون باأر�س فال تدخلوها، واإذا وقع باأر�س 

موقع م�سراوي، حما�سرة حول اأنفلونزا اخلنازير، الدكتور جمدي بدران. تاريخ:  2009/02/10م.   -1
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/october/2/han - :للرابط

washing.aspx
�سبق تخريجه.  -2
�سبق تخريجه.  -3
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واأنتم فيها فال تخرجوا منها فرارا منه«)1).
وهكذا جند النبي  قد اأحكم خطته بغاية من الدقة، فاأعمل قواعد الوقاية 
يف اأب�سط �سورها عندما يكون املر�س غري خطري، فبني اأهمية غ�سل اليدين، وكيفية 
توقي خطر الرذاذ، كما اأعمل قواعد الوقاية يف اأجل �سورها حينما ينقلب املر�س 
ناقلي العدوى، واإقامة  اإىل وباء كا�سح يهدد الب�سرية جمعاء، فنهى عن خمالطة 

احلجر عليهم حتى يظهر �سفاوؤهم وتخل�سهم من الوباء.

�سبق تخريجه.  -1



983

اخلامتــة

بعد هذا العر�س املوجز لأهداف التخطيط ال�سحي يف الهدي النبوي واأ�س�سه 
التي يقوم عليها، ومعرفة م�ستوياته ال�سحية نخل�س اإىل جملة النتائج الآتية:

اأوال: يهدف التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي عموما اإىل النهو�س بامل�صتوى 
ال�صحي العام: ج�صميا ونف�صيا وعقليا واجتماعيا، من خالل ما يلي:

واملجتمع،  للفرد  العامة  ال�سحية  ال�سالمة  باأهمية  امل�سلمني  جماهري  توعية   -
وب�سرورة الهتمام بال�سحة البدنية وال�سحة النف�سية، ملا بينهما من تكامل، 

وتاأثري اإحداهما يف الأخرى.
انعدامهما  لأن  املجتمع؛  اأفراد  بني  اجلن�سية  والثقافة  الغذائي،  الوعي  ن�سر   -

�سبب لأغلب الأمرا�س والعلل.
ن�سر الوعي البيئي، وثقافة املحافظة على املحيط، ملا يف ذلك من اأهمية بالغة   -

على ال�سحة العامة.
عادات  ومظاهر  فردية،  �سلوكية  اأمناط  اإىل  النظرية  ال�سحية  احلقائق  ترجمة   -

اجتماعية.
حتقيق الرعاية ال�سحية جلميع اأفراد املجتمع، وذلك باإن�ساء املراكز ال�ست�سفائية   -

العامة.
ثانيا: يعتمد التخطيط ال�صحي يف الهدي النبوي على االأ�ص�س االآتية:

تعاىل؛  باهلل  الإميان  بقيم  واإجراءات  اأهدافا وتدابري  ال�سحي:  التخطيط  ربط   -
ذلك لأنها تعترب طاقة موجهة لالإن�سان نحو ال�سلوك الأف�سل، وجتنب ال�سلوك 
ال�سحية، واحلر�س يف  القواعد  تطبيق  الدقة يف  يحقق  ما  املنحرف. وهذا 
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اأداء الإجراءات العملية.
وذلك  وكمالها،  العبادة  ب�سحة  العملية  واإجراءاتها  ال�سحية  التدابري  ربط   -

ل�سمان ا�ستمرارية تنفيذ الإجراءات ال�سحية واملداومة عليها.
العتماد على التنبوؤ امل�ستقبلي ال�سحيح لالأو�ساع ال�سحية؛ ويعتمد يف ذلك   -

على النظرة ال�سببية لالأمور، وح�سن الإفادة من الأحداث التاريخية.
ول  تنفيذها،  ت�سمن  عقوبات  بت�سريع  واإجراءاتها  ال�سحية  التدابري  �سيانة   -

ت�سمح لالأفراد بخرقها.
خالل  من  غايته  ي�صتهدف  النبوي  الهدي  يف  ال�صحي  التخطيط  اإن  ثالثا: 

امل�صتويات االآتية:
بناء اجل�سم وحت�سني ال�سحة لرتتقي اإىل اأعلى م�ستويات القوة املطلوبة، وذلك   -
وال�سحة  البدنية،  والريا�سة  ال�سليمة،  والتغذية  الطبيعية،  بالر�ساعة  بالعناية 

النف�سية.
وال�ساملة، وحماية  الدائمة  النظافة  والأوبئة من خالل  الأمرا�س  من  الوقاية   -

البيئة، واتقاء العدوى. 
اإر�ساء اأ�سول العالج على القاعدة ال�سببية بعد تخلي�سه من ال�سحر والكهانة   -

وال�سعوذة.
تاأهيل املري�س وتخلي�سه من وطاأة الإعاقة ب�سن الرخ�س ال�سرعية املمنوعة يف   -
حالة ال�سالمة اجل�سدية؛ ليتمكن من مزاولة حياته الجتماعية، ومهامه اليومية.

و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم



985
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ط  عمان،  الأردن،  النفائ�س،  دار  مي�ساوي،  الطاهر  حممد  وتوثيق:  تخريج 
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موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ط )2) �سنة: 1990م.
املكتب  القزقي،  �سعيد  حتقيق:  الع�سقالين،  حجر  ابن  التعليق،  تغليق   -

الإ�سالمي، بريوت، ط)1) 1405هـ.
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حماية الهواء والرتبة من منظور اإ�سالمي، مقال للدكتور: رابح دفرور قدم   -
اإ�سالمي، يف: 05/04/ 2004م  منظور  من  البيئة  ملتقى حول حماية  يف 

بجامعة اأدرار. 
وعبد  �سعيب  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  ابن  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد   -
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كلمة الأ�ستاذ الدكتور اأحمد ح�ساين/ عميد كلية الدرا�سات العربية والإ�سالمية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه اأ�ستعني واأ�سلي واأ�سلم على �سيدنا حممد النبي 
الأمني. 

معايل جمعة املاجد املوقر 
اأ�سحاب املعايل والف�سيلة وال�سعادة 

اأيها العلماء الأجالء
احل�سور الكرمي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركته 
لكلية  الكربى  الإجنازات  �سجل  يف  ارتياح  بكل  ُن  تَُدوَّ معطاء  اإ�سافة  اإنها 
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، وهي حتتفل هذه ال�سنة مبرور ربع قرن على تاأ�سي�سها 
برت�سيد �سديد من معايل جمعة املاجد رئي�س جمل�س اأمنائها الذي تكرم مبنح هذه 
الندوة الدولية املباركة رعايته ال�سامية، وهي الرعاية التي تدل على عنايته الكرمية 
مب�سري الأمة ا�ستح�سارا ملا�سيها، ومتثال حلا�سرها، وا�ست�سرافا مل�ستقبلها الأف�سل. 
والعلم  الدين  ل�سالح  ب�ساأنه  هو  الذي  ال�سبيل  هذا  يف  وم�سعاه  جهده  له  ن�سكر 

والل�سان العربي املبني. 
اأيها العلماء الأجالء،

لقد امتطيتم الأجواء ال�سحيقة، وحتملتم ال�سعاب، مع ما يف ذلك من الَعَنِت 
ِ لنعي�س معا هذه اللحظة ال�سعيدة  وامل�سقة من اأجل اأن تكونوا اليوم بيننا بفكركم النَّريرِّ
من حلظات اجلهد الفكري املتميز الذي تن�سرف اإليه الأنظار اإعجابا وتقديراً، وتُ�َسدُّ 
اإليه الأذهان �سدا قويا، فهي وقفة تاأملية واعية منكم اأيها العلماء الأفا�سل �سنعتها 
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كلمتكم مبنطوقها ومفهومها، وقفة بني املا�سي واحلا�سر ،بني التاأ�سيل والتجديد، 
بني املحلي والعاملي،بني الثابت واملتغري لربط ال�سلة بني الأجيال املتعاقبة يف م�سار 

البناء احل�ساري لالإن�سان يف اأ�سفى جتلياته.
يف  امل�ستقبلي  والتخطيط  ال�ست�سراف  اإ�سكالية  مقاربة  اإىل  الن�سراف  اإن 
هدي ال�سنة النبوية يف هذا الظرف بالذات من تاريخ الأمة الإ�سالمية لهو �سعور 
منكم جميعا بامل�سوؤولية امللقاة على عاتق العلماء واملفكرين والدعاة يف ا�ستنباط 
الدينية الأ�سيلة حلل م�ساكل  بيئتها  التنظيمية للحياة من  القيم احل�سارية واملبادئ 
الإن�سان الآنية وامل�ستقبلية، وفق ا�سرتاتيجيات ذات معامل وا�سحة، واإنقاذ الأمة من 
الهزات النتكا�سية، وجتنيبها تلك الإخفاقات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
ِعُف ُحُمولََتَها، وتَُعوُق �سبيلها يف م�سايرة التحولت  ُل ح�سورها، وتُ�سْ التي تَُعطرِّ

املت�سارعة التي ي�سهدها العامل يف رحاب ت�سكل احل�سارة الإن�سانية اجلديدة.  
والو�سائط  ال�سبل  جميع  اتخاذ  اإىل  املباركة  العلمية  الندوة  هذه  ت�سعى 
املنهجي  الوعي  لرتقية  والفعلية  الن�سية  الإ�سالمية  املرتكزات  ل�ستثمار  املتاحة 
ال�ست�سرايف، وتر�سيخ قيم ثقافة التخطيط ال�سرتاتيجي، وهي الثقافة التي تفتقر 
اإليها الأمة يف زمن ل جمال فيه للع�سوائية والنكفاء على الذات وردود الأفعال 
اإعادة  جميعا  منا  ي�ستدعي  الذي  الأمر  وهو  ال�ست�سالمية،  والنزعات  العتباطية 
ت�سكيل ت�سوراتنا ملفهوم التنمية الب�سرية بجميع روافدها دون اإق�ساء اأو حتييد اأو 

تغييب لأي عن�سر من عنا�سرها الفاعلة وفق منهج ا�ست�سرايف اأ�سيل. 
واإن كان الأمر كذلك فال منا�س لنا حينئذ من تعميق املبادئ الإن�سانية الراقية 
للدرا�سات امل�ستقبلية، واإبراز اأثرها يف رقي الإن�سانية وتطورها، وو�سع الآليات 
اإىل العاملية، واحلر�س ال�سديد  بي�سر من املحلية  بها  اأي النتقال  الكفيلة بعوملتها؛ 
على تعزيزها وحتيينها وحتديثها با�ستمرار يف هدي تعاليم الدين الإ�سالمي باأبعاده 
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احل�سارية ال�سامية ل�سالح الإن�سانية جمعاء.
ْمُتُموُه من مقاربات ومداخالت واأوراق بحثية يندرج بكل و�سوح  َقدَّ وما 
اإ�سالمية  ا�ست�سرافية  روؤية  تاأ�سي�س  اإىل  ي�سعى  هادف  ح�ساري  م�سروع  �سمن 
مع  والتكيف  الأف�سل،  نحو  املاأمول  للتغيري  العلمي  والتخطيط  امل�ستقبل  لإدارة 
امل�ستجدات، والتهيوؤ الدائم لحتوائها وترقيتها وحت�سينها، لإيجاد البدائل املمكنة، 
الأر�سية  بتهيئة  اإل  يتحقق  ل  وهذا  الفرتا�سية،  اأو  احلقيقية  التداعيات  وتاأطري 
امل�ستقبليات  بعلم  الآن  ي�سمى  ما  )وهو  اإ�سالمي  م�ستقبلي  علم  وجود  لإمكانية 
مراكز  يف  عليه  ُل  يَُعوَّ اأ�سحى  والذي  الأخرى(  الأمم  لدى  وتطور  ازدهر  الذي 
البحوث ال�سرتاتيجية العلمية والهيئات واملنظمات الأممية للتخطيط والدرا�سات 

امل�ستقبلية. 
ُنَنا هذا العلم اإن وجد مبرجعيته الإ�سالمية املتوخاة، ومبنهجه ال�ستك�سايف  �َسيَُمكرِّ
ُنَنا من و�سع جميع الآليات الناجعة  وال�ستهدايف املتميز و املن�سود، اأقول �َسيَُمكرِّ
الدينية  خ�سو�سياتنا  من  انطالقا  امل�ستقبل  وحماورة  لنه�ستنا،  ال�سامل  للتخطيط 
عميق   وعلمي  منهجي  بوعي  الراهنة،  ال�ست�سرافية  اهتماماتنا  ومن  واحل�سارية، 
ي�ستمد اأ�س�سه و �سرعيته من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، والعمل على 
عوملة هذا امل�سروع لي�سهم يف تطوير الدرا�سات ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية انطالقا من 

منظور الإ�سالم ل�سعادة الب�سرية على امل�ستوى الروحي واملادي على حد �سواء.
َز هذه النتائج املحققة، واأن  َن هذه التو�سيات واأن تَُعزَّ تُثَمَّ اأملنا كبري يف اأن 
َل بوعي عميق وبروح َم�ْسوؤُولٍَة عالية، لتجد لها َحيرًِّزا ميكن لها اأن حتتله بجدارة  تَُفعَّ
امل�ستقبلية  بالدرا�سات  للنهو�س  الكربى  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  منظومة  يف 
الذي  الإن�ساين  النه�سوي  امل�سروع  يف  ح�سورها  وتعزيز  والإ�سالمية  العربية 

ي�سهده العامل اجلديد. 
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فيه  يعود  الهادفة  الندوة  فعاليات هذه  اأن جناح  هو  اأحد  يغرب عن  ل  ومما 
الف�سل اإىل تلك اجلهود امل�سنية التي ما فتئ يبذلها �سعادة مدير الكلية، وهي جهود 
ت�ستحق منا الثناء والتثمني. والتقدير كل التقدير اإىل الأمانة العامة لندوة احلديث 
ال�سريف بجميع اأع�سائها، واإىل كل من اأ�سهم من قريب اأو بعيد، باإرادة ومثابرة 
وعطاء لحّد له من اأجل تهيئة جميع الظروف املواتية لتحقيق الأهداف املن�سودة 

التي نتوخاها جميعا، ونرتقب نتائجها يف حا�سر الأمة وم�ستقبلها اإن �ساء اهلل. 
نرتقب  قريب  ملوعد  اأخرى  لكلمة  البداية  تكون  الكلمة  هذه  ختام  ويف 
معامله يف م�ستقبل اأف�سل، يَْحُدونَا يف ذلك الأمل والتفاوؤل بف�سل جهود اخلريين 
ونثمن  كلهم  الف�سل  اأهل  ون�سكر  الأمة،  هذه  اأبناء  من  وال�سادقني  واملخل�سني 
جهودهم ونقدرها، ون�سرب للجميع موعدا اآخرن�ست�سرف ب�سائره التي تلوح يف 

الأفق بدءا من هذه اللحظة التي نفرتق فيها لنلتقي، فهي حينئذ النهاية البداية.
واهلل امل�ستعان والهادي اإىل �سواء ال�سبيل
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كلمة الأمانة العامة
اأ.د. اأحمد معبد عبد الكرمي

واملر�سلني،  الأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
�سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،،،

حقيقًة ما قدمه ف�سيلة عميد الكلية اأنا اأعتقد اأنه كاف عنا جميعا، لكن اإذا كان يل 
من كلمة فهي كلمة ال�سكر والتقدير لكل من �سرفنا يف هذا احلفل الكرمي حول مائدة 
ال�سنة املطهرة من اأ�ساتذتنا الأفا�سل واإخواننا املفكرين الذين اأثروا هذه الندوة مبا 
اأبدوه من اأفكار يحدوهم فيها ال�سدق، والإخال�س، وبنف�س ال�سدق والإخال�س 

_�سهد اهلل_ اأننا نتقبلها وبرحابة �سدر، ورحم اهلل امرءا اأهدى اإلينا عيوبنا.
كذلك ن�سكر الأ�ستاذات، اأ�ستاذات اجلامعات الالتي �سرفننا من اململكة العربية 
ال�سعودية ومن اجلزائر ون�سكر لهن جت�سمهن هذه الرحلة التي ل �سك اأنها اأ�سعب 
عليهن من الأ�ساتذة، فقد اأ�سطحب بع�سهن اأزواجهن اأو اأبنائهن، فنحن ن�سكرهم 
اأن �ساعدوهم يف هذا املجال، لأننا وحدنا ل نكفي، واإن ر�سالة املراأة يف خدمة 
اأن  اإنها حمورية، لأن ما ميكن  ال�سنة النبوية هي ر�سالة ل نقول مكملة، بل نقول 
ن�سل نحن الرجال اإليه من بناتنا، هن ي�سلن اإليه باأعمق، اإنهن يعلمن ال�سلوك قبل 
اأن يعلمن املعلومات، ونحن نعترب اأن هذه ر�سالة كل اأ�ستاذة يف موقعها، ن�ساأل اهلل 
اأن يجعلها يف موازين ح�سناتهن جميًعا، وكذلك زمالوؤنا الأفا�سل من اجلامعات 
واأ�ساتذة الكليات والعمداء و�سيوفنا الكرام جميعا الذين قطعوا م�سافات واأوقات 
حتى ي�ساركونا، ويتف�سلوا علينا بالتوجيه ،فهذا بال �سك هم ماأجورون عليه ونحن 

ن�سكرهم عليه كذلك.
نحن  الندوة،  راعي هذه  املاجد _حفظه اهلل_  ال�سيخ جمعة  معايل  ا  اأي�سً
ن�ساأل اهلل تعاىل له املزيد من التوفيق واأح�سن الثواب، واأنا �سخ�سيا بحكم �سني 
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وتعاملي مع كثري من املوؤ�س�سات التي رعت ال�سنة النبوية ومل يكن لها اأي اإ�سكال 
اأو تنمحي نهائًيا  اأو تتوقف،  اإل تدخل النفو�س غري املخل�سة التي جعلتها تتحول 
بعد اأن اآتت ثمارها، ن�ساأل اهلل اأن يحفظ هذا املَْعَلم وهذه الكلية والقائمني عليها، 
ولبد لنا ولي�س اإل من باب تقرير احلقيقة اأن نقرر اأن اأخانا الفا�سل �سعادة الدكتور 
الكلية ولندوة  لهذه  فاعال  �سندا  يزال  الكلية كان ول  الرحمن مدير  حممد عبد 
ال�سنة ال�سريفة بالذات، ن�ساأل اهلل اأن يجعله يف موازين ح�سناته، واإن مل ن�ستطع 
اأن نكافئه فندعو اهلل له باأح�سن اجلزاء وبذلك نُحيله على �ساحب الف�سل العميم 
اإخال�س ودعم، واأن  ن�سهد له يف جهوده من  الذي يقدر على جمازاته بقدر ما 
يجعله �سندا لهذه الندوة حتى توا�سل م�سريتها، ويجعل هذا ال�سرح يقرتب بقدر 

ما ي�ستطيع من اإفادة اجلميع، واأي�سا ي�سل بهذه الر�سالة اإىل مدرج الكمال.
ون�سكر كذلك طلبة هذه الكلية الذين قاموا بواجب ا�ستقبالنا و�سيافتنا و�سحبتنا، 

وكذلك الطالبات الالتي ح�سرن هذه اجلل�سات، ن�ساأل اهلل اأن يوفق اجلميع.
ال�سريفة  ال�سنة  ندوة  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمكم جميًعا  ن�سكر  اأن  وا�سمحوا يل 
الأ�ستاذ الدكتور حمزة املليباري رئي�س الندوة، والذي حتمل اأعباء متعددة ونحن 
بعيدا عن هذا املكان بحيث اإنه رجل متعدد املواهب را�سيا و حمت�سبا، فهو عندما 
ت�سطرنا ظروفنا للتق�سري يكون هو البديل الأمثل والرجل الذي يعمل يف �سمت 

ابتغاء وجه اهلل تعاىل.
اأما م�ساعده وتلميذه النجيب الأخ الدكتور عبد ال�سالم اأبو�سمحة فال نن�سى 
يف  الندوة  هذا  لأعمال  والإعداد  التجهيز  يف  داعمة،  اإ�سهامات  من  له  ظهر  ما 

دورتها اخلام�سة.
ن�ساأل اهلل اأن يكرث من اأمثال اجلميع. ون�سكر لكم هذا امل�سعى اجلميل.
و�سل اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

تو�سيات الندوة العلمية الدولية اخلام�سة

»ال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية«

د. عبد ال�سالم اأبو �سمحة / م�ساعد الأمني العام للندوة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني واآله و�سحبه 
الغر امليامني. وبعد:

فقد انعقدت – بحمد اهلل وتوفيقه – الندوة العلمية الدولية اخلام�سة بعنوان: 
»ال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية« يف رحاِب كلية الدرا�سات 
الإ�سالمية والعربية بدبي بتاريخ ال�ساد�س ع�سر اإىل ال�سابع ع�سر من جمادى الأوىل 
لعام اثنني وثالثني واأربعمائة واألف من الهجرة، املوافق التا�سع ع�سر والع�سرين 
اأبريل لعام اأحد ع�سر واألفني من امليالد، و�سارك فيها نخبة من العلماء  من �سهر 
علمية  بحوث  فيها  وقدمت  الكلية،  طلبة  من  وبح�سور  وال�سيوف  والباحثني 

ر�سينة ومتنوعة، كانت جماًل وا�سًعا للمناق�سات واملداخالت والتعقيبات.
ومن خالل الأبحاث املقدمة واملناق�سات التي اأعقبتها وا�ستنادا اإىل ا�ستمارة 
التو�سيات والقرتاحات امل�ستلمة من امل�ساركني واحلا�سرين، وبعد اجتماع الأمانة 

العامة للندوة، مت التو�سل اإىل التو�سيات الآتية:
بال�ست�سراف  املتعلقِة  النبويِة  الأحاديِث  مو�سوعِة  اإن�ساِء  �سرورُة  اأوًل:   

والتخطيط امل�ستقبلي. 
امل�ستقبلي  النبوية يف ال�ست�سراف والتخطيط  ال�سنة  تبويِب ن�سو�س  ثانيًا:   

بعناوين معربة تخدم الواقع املعا�س وتب�سر وتوؤمل مب�ستقبل واعد.
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ا�ست�سرافية  بروؤية  املختلفة  النبوية  ال�سرية  مراحل  بدرا�سة  العتناِء  ثالًثا:   
تخطيطية؛ تك�سف جمالت التخطيط عند النبي  يف مراحلها املتنوعة.

رابًعا: احلِث على اإثراء التاأليف والكتابة يف مو�سوع ال�ست�سراف والتخطيط   
خالل  من  وذلك  املناهج،  من  بغريه  الإ�سالمي  املنهج  ومقارنة  امل�ستقبلي 

الر�سائل اجلامعية واجلوائز الإ�سالمية العاملية .
خام�ًسا: �سرورِة اأن يفتح الباحثون اآفاق البحث يف ال�ست�سراف والتخطيط   

امل�ستقبلي لدى ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم وغريهم. 
�ساد�ًسا: اأن تهتم املناهج التعليمية برتبية الأجيال على ال�ست�سراف والتخطيط   

وفق الهدي النبوي. 
درا�سية  مقررات  لعتماد  والإ�سالمية  العربية  اجلامعات  منا�سدِة  �سابًعا:   

جامعية تعنى بال�ست�سراف والتخطيط امل�ستقبلي يف الإ�سالم.
واإدارة  امل�ستقبلية  »الدرا�سات  يف  متخ�س�سة  ومراكز  معاهد  اإن�ساِء  ثامًنا:   

الأزمات«.
وتو�سي الأمانة العامة للندوة الباحثني بتطوير بحوثهم واإثرائها والو�سول بها 

اإىل م�ساريع متكاملة. 
كما حتث اجلهات الر�سمية وغريها على تبني متويل هذه امل�ساريع ون�سرها.

وختاماً، فاإن الأمانة العامة لتتقدم بال�سكر الوافر والمتنان العطر ملعايل جمعة 
جهوده  على  املباركة،  الندوة  هذه  وراعي  الكلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املاجد، 

املبذولة يف خدمة ال�سنة النبوية ون�سرها والذب عنها.
عبد  حممد  الدكتور  الكلية  مدير  �سعادة  اإىل  اجلزيل  ب�سكرها  تتقدم  كما 
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ال�سعاب  وتذليل  الندوة  اأعمال  �سري  كثَب،  عن  ومتابعته  اهتمامه  على  الرحمن 
التي واجهتها.

على  النجباء  وطالباتها  وطالبها  الكلية  اأ�ساتذة  جميع  اإىل  مو�سول  وال�سكر 
تفاعلهم مع الندوة تنظيما وح�سورا وم�ساركة.

على  الرا�سدة  دبي  بحكومة  وت�سيد  تنوه  اأن  العامة  الأمانة  يفوت  ل  كما 
الت�سهيالت املقدمة وكرم ال�سيافة، واإىل الرعاة الذين اأ�سهموا يف رعاية الندوة 

واإجناحها بدعمهم املادي واملعنوي.
و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ق�سيدة �سعرية من بحر الكامل التام تلقى يف ختام

الندوة العلمية الدولية اخلام�سة بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية- دبي

تاأليف اأ.د. حممد عبدالله �سعادة/ م�ساعد العميد للدرا�سات العليا

بعنوان: »�سنن الهدى«

مــــــــــــــا بني قلـــب حائر وهداةعمر الزمان يطـــــوف يف مراآتــي
التاريـــخ ي�سجد خا�سعــا للحق من �ســـن الهدى الغايــاتواأمامنا 
وحياتـــــــــيلكننـــي اأودعـــت يف اأعناقكــــــم �سنتـــي  ربـــي  قراآن 
باحلـــق والتنزيـــل والآيـــــــــــات ل لـــن ت�سلوا اإن مت�ّسكتـــم بــــــــه
فعلى هداكم قد علت راياتــــــيواأرى ح�ســــود احلــــق يف �سيحاتـكم
بينهـــا وفــــــــــرات هذي اجلمـــوع توا�سلت غاياتـها نهـــر  من كل 

بالبحث والتنقيب والنفحــــــاتواأرى الوجوه وقد اأ�ساء جاللـها 
من كّل لون قـــادم ولغــــــــــــاتاهلل اأكـــرب والوفـــود مواكــــــــب
رغم اختالف اجلن�س واللهجاتاهلل وّحدكم على �سن الهـــــدى
بحوثـكم حتملـــون  فرادى  ال�سفحــــاتجئتم  اأروع  تكتب  باحلق 
هل ي�ستـــوي الأحياء بالأمــــوات من �سنة اأحيـــت مواتا قبلنـــــــــــــا
تخطيـــط اأزمان بـــال عثــــــــــراتهي �سنـــة ا�ست�سرفت وا�ستقبلت
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نّيــــــــرا �سّقـــت طريقـــا  بهدايـــة يف كل فـــــــــــــجـــر اآت بر�سالـــة 
مـــن كل نهـــج �سرعـــة حلياتـــــــي هــــي قــــدوة للعاملــــني وقــــد حـوت
متجيـــد �سّنتـــه بغـــري غــــــــــــالةوي�سيح فينا اأن غايـــة ديننــــــــــــا
�سماحــة مبـــلء  فيكم  والعدل نـــور اهلل يف الظلمــــاتور�سالتـــي 
اإنهـــــا بدعـــاً وخلفـــا  تقربـــوا  الآفــــــــات ل  واآفـــة  ال�سالل  راأ�س 
نادى املـــوؤّذن داعيـــا ل�ســــــــالةجمعتنـــا يف كل �ســـيء كلمــــــــا
فا�ســـت على جنباتهـــا كلماتـــــياأنا يف رحابك جئــــت اأحمل �سفحة
قـــراآن �سنتكم بغـــري �ستـــــــــــاتاهلل خالـــق كّل �ســـيء فاجمعــــوا
ال�سلـــوات فاإذا بـــدا يف الأفق غيـــم حالـك واأكرثوا  عليه  �سلوا 
كليـــة يف نـــدوة بثبـــــــــــــــــــات يف �ساحـــة العلمـــاء حلـــن دائـم
اأقرانهــــــــــــــــا يف كل عام زهـــرة بنبـــــــــــــات كلية قد �سابقـــت 
يف كل نحو بينكم وجهــــــــــات من جمعة املاجـــد حتيته �ســـــرت
ت�سعى لكم دوما ودون فـــــــوات من عبد رحمـــن حتايـــــــــا جمـة
اأنــــــــــــاةوجهود حمــــزة يف رجــــال حولـــه بح�سن  مراجعة  �سبط 
هال اأراكم يف اللقـــاء الآتــــــــــي�ساحــــت دبي اإمارتــــي رحبت بكـــم




