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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  
  
  

} دعو اللَّه   
يننُوا الَّذآم نْكُمم   

   لَيستَخْلفَنَّهم الصاِلحات وعملُوا
 قَبلهِم من الَّذين استَخْلَفَ كَما األرضِ في

كِّنَنملَيو ملَه مينَهي دى الَّذتَضار ملَه ملَنَّهدبلَيو 
نم دعب هِمفنًا خَوَأم{  

  
   ) 65 اآلية : النورسورة  (

  
  
  
  



  

    مقدمةال

 
 

  أ
 

  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين ، الحمد هللا الذي تكفل ألهل  
اإليمان بالنصر والتمكين وتوعد الظالمين بالهلكة والتنكيل ولو بعد حين ، والصالة والسالم على 

  سنته إلى يوم الدين . أشرف المرسلين إمام المتقين وعلى من سار على هديه واتبع

اجب المسلم اإلنسان خليفة في هذه األرض، وطالبه بعمارتها، بل جعل من و Uلقد جعل اهللا  
قامة هذا المجتمع هو الطريق حيث إن إ المبني على الفضيلة والعدالة، إقامة المجتمع المسلم

ا التي اهتمت بها بل إن إقامة المجتمع المسلم من أكبر القضاي األمثل لعمارة هذه األزض،
الشريعة، وحثت عليها، والنبي صلى اهللا عليه وسلم  بدأ بتكوين هذا المجتمع منذ اللحظة األولى 

  لوصوله إلى المدينة المنورة، لينعم المسلم وغيره بنور اإلسالم وهديه وعدله.     

قوط الخالفة واستمر هذا المجتمع المسلم يرخي بظالله على البشرية منذ عهد النبوة وحتى س 
العثمانية، لتقف البشرية حائرة بين النظم الوضعية، تعاني من ويالت الظلم والظلمات، وتعاني 

  من ويالت الحروب المدمرة ومن ويالت القتل والتدمير والتجويع. 

ومرت باألمة اإلسالمية وتمر ظروفٌ قاسيةٌ لم تمر بها من قبل، فاستخدام التكنولوجيا في  
تصور، أسلحة الدمار الشامل، وسياسة الهيمنة أو ما يسمى بسياسة القطب  الحروب فاق كَل

الواحد، كل ذلك والمسلمون في ضعف شديد في أغلب المجاالت، بل لقد ضرب التفرق بأطنابه 
على ربوع العالم اإلسالمي، وانتشر الجهل بين أبنائه، بل ولقد أصبحت التبعية ألعداء اهللا 

  من أبناء األمة اإلسالمية.     ظاهرةً واضحةً بين كثير

ومن وسط هذا الواقع األليم سطعت محاوالت للرجوع إلى ذلك المجتمع اإلسالمي الذي أراده اهللا 
رغم كل الصعوبات والعقبات والخالفات، ومع هذه المحاوالت المباركة كثير هم الذين 

  يتساءلون:
أركانه؟ وما معوقاته؟ كيف سيتم ما هي الطريق للوصول إلى التمكين؟ ما هي أسبابه؟ وما 

تطبيق الشريعة بعد هذا االنقطاع الذي قارب على القرن؟ وهل التدرج في التطبيق مشروع أم 
  ال؟ هل يوجد ضوابط للتطبيق أم ال؟ كل هذه األسئلة هي بحاجة إلى إجابات شافية. 

 Uث، راجياً المولى على خوض زمام هذا البح Uلذا رأيت أن أطرق هذا الباب مستعيناً باهللا  
ه لالً، وأملي في اهللا كبير أن يسهأن يكون خطوة على الطريق، مع علمي أن هذا األمر ليس سه
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  ب
 

وييسره وأن يجعَل فيه النفع لي وللمسلمين، فما كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ 
  فمني ومن الشيطان وأستغفر اهللا منه.  

  والحمد هللا رب العالمين.

  لموضوع:طبيعة ا

الموضوع عبارة عن دراسة في باب السياسة الشرعية في موضوع فقه التمكين وعالقته  
األحكام الشريعة، خصوصاً بعد االنقطاع الطويل، مع ربطها بمقاصد الشريعة ، هل  قبتطبي

  يكون بالتدريج أم ال ؟ وما ضوابط ذلك؟ وما معوقاته؟ 
  

  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

امة المجتمع المسلم الذي يطبق اإلسالم كما أراده اهللا هو مقصد رئيس من  إن موضوع إق •
لذا فقد اهتم  ،مقاصد الشريعة ألن به حفظ الدين والدنيا بل حفظ الضروريات وما يتبعها

 اإلسالم به أكبر االهتمام وحث عليه .

ة إن الغياب الطويل  لإلسالم عن الحكم وما طرأ من تغيرات ومستجدات على األم •
اإلسالمية وعلى الساحة الدولية وما طرأ من أحكام ينبغي أن يدرس دراسة مقاصدية 

 لبيان األحكام الشرعية الصحيحة والتي تتحقق فيها مصلحة األمة اإلسالمية . 

قد أرخى ظالله على الساحة المحلية والدولية ولم أقف على  فقه التمكين إن موضوع •
  تهدي الحائر إلى الطريق و تنير للسالك الطريق . دراسة فقهية شافية في هذا الموضوع

لذا فقد عزمت على بحث هذا الموضوع راجياً المولى عز وجل أن يكون هذا الجهد خطوة 
  على طريق النصر والتمكين . 

  

  الجهود السابقة:
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، ولكن بعض فروعه تناولها الفقهاء ناولت هذا الموضوع بكامل تفاصيلهلم أجد دراسة ت       
  صاً في موضوع معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية ومن هذه الدراسات:خصو

الدكتور علي الصالبي في رسالة بعنوان تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في  - 1
 القرءان الكريم حيث تناول التمكين من الناحية الدعوية .

معوقات  الدكتور عمر سليمان األشقر في كتابه معوقات تطبيق الشريعة حيث تناولت - 2
 تطبيق الشريعة اإلسالمية.

 الدكتور سعد عاشور في بحث بعنوان معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها. - 3
 الشيخ مناع القطان في كتابه معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية. - 4
  الشيخ سامي السويلم في بحث بعنوان فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي. - 5

   
                        خطة البحث

  قسمت البحث إلى ثالثة فصول وخاتمة وهي:  

  الفصل األول  فقه التمكين حقيقته أسبابه وأركانه.

  وفيه أربعة مباحث:    

  المبحث األول       تعريف فقه التمكين.   
  المبحث الثاني       أسباب التمكين ومعوقاته.   
  المبحث الثالث       أركان التمكين وأقسامه.   
  المبحث الرابع      مراحل الدعوة وعالقاتها بفقه التمكين.        

  الفصل الثاني  مرتكزات فقه التمكين. 

  وفيه أربعة مباحث:     

  المبحث األول     فهم  مقاصد الشريعة.     
  المبحث الثاني     مراعاة فقه الواقع.         
  المبحث الثالث     مراعاة فقه األولويات.    
           المبحث الرابع     مراعاة فقه الموازنات.   
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  الفصل الثالث تطبيق األحكام الشرعية وعالقته بفقه التمكين.

  :         وفيه أربعة مباحث   

  المبحث األول      مفهوم تطبيق األحكام الشرعية.    
  كين.       المبحث الثاني     التدرج في تطبيق األحكام الشرعية وعالقته بالتم   
  المبحث الثالث     ضوابط تطبيق األحكام الشرعية.   
  معوقات تطبيق األحكام الشرعية. المبحث الرابع       

        الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث ثم التوصيات.

  منهج البحث: 

  يتمثل منهجي في البحث في النقاط التالية :

 ا ابتداء.هتحديد المسألة المراد بحث  - أ
 أقوال الفقهاء في المسألة مع نسبة كل قول لصاحبه. ذكر  -  ب
 ذكر أدلة كل فريق .  -  ت
 الترجيح مع ذكر مسوغاته .  -  ث
 عزو اآليات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية .  - ج
تخريج األحاديث من مظانها مع ذكر مصادرها مع بيان الحكم عليها ما اسـتطعت إلـى     - ح

 لصحيحين فأكتفي بذكر ذلك .ذلك سبيال، إال إذا وجدت في ا
ثـم   ،ثم الجـزء  ،ثم اسم الكتاب ،وإال فاسمه ،التوثيق بذكر اسم الشهرة للمؤلف إن وجد  - خ

 ثم الطبعة .   ،رقم الصفحة
  

  
  
  
  



  
 

  ح
 

  
  وتقدیر شكر

  

 بالذكر وأخص البحث، هذا تمامإ في ساهم من لكل والتقدير الشكر بخالص أتقدم 
 بالنصح علي يبخل لم الذي ،حفظه اهللا هنية إسماعيل مازن /الدكتور األستاذ فضيلة

 التصنيف في دقةالو العلمي، البحث منهجيةتوضيح و التوجيه، وحسن واإلرشاد،

 .الجزاء خير اهللا فجزاه والتبويب والترتيب

 اإلسالمية بالجامعة والقانون الشريعة كليةل الجزيل شكربال أتقدم أن يفوتني وال 

 ،األفاضل وعلمائها ومشايخها الحولي ماهر /الدكتور األستاذفضيلة  ابعميده ممثلة

  .أيدينا إلى بر األمانوأخذوا ب الطريق لنا أناروا الذين

الدكتور/ األستاذ والداية نصر سلمان  لدكتور/األستاذ ا والتقدير بالشكر وأتوجه كما 

  .البحث هذا وتصحيح مناقشة لقبولهما السوسي أحمد ماهر

  خير الجزاء. عني فجزى اهللا الجميع 

 

  
 

  

    



 
 

 
 

  
  الفصل األول

  

  فقه التمكين
 حقيقته أسبابه وأركانه

  
  

  وفيه أربعة مباحث وهي:
 

 .نــه التمكيـفق تعريف المبحث األول •

 .أسباب التمكين ومعوقاتهالمبحث الثاني  •

 أركان التمكين وأقسامه. المبحث الثالث •

 مراحل الدعوة وعالقتها بالتمكين. المبحث الرابع •

  



 
 

 

  
  

  مبحث األولال
  

  

  فـتعري
 نــه التمكيــفق

  
  

  وفيه:
 تعريف الفقه. أوالً •

 تعريف التمكين. ثانياً •

 تعريف فقه التمكين. ثالثاً •
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  .المبحث األول تعريف فقه التمكين

    ونحن بصدد الحديث عن فقه التمكين وعالقته بتطبيق األحكام الشرعية يجدـ  ر فَرِبنا أن نع 
  .عن تصوره على الشيء فرع ن الحكمألوذلك  ؟لتمكينما هو المراد بفقه ا

  .بتعريف مفرداته ثم تعريفه كمصطلحلذا سأقوم       
  

 .تعريف الفقه أوالً •

 .الفقه في اللغة 

وقد  م به ، والفقه في األصل هو الفهمالفقه مصدر من الفعل فقه وهو إدراك الشيء وفهمه والعل 
 .)1(لها وسيادتها على سائر العلوموفضها فغلب استعماله لعلوم الدين لشر

أي ليكونـوا   ،)2()فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا في الدينِومن ذلك قوله تعالى (  
الفقه الشـق   وحقيقة ،)4() من يرِد اللَّه بِه خَيرا يفَقِّهه في الدينِ( rومنه قول النبي ،)3(علماء به
  .)5(والفتح

 .الفقه في االصطالح 

  . )6()العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية( التعريف المشهور له هوو  

  سأكتفي بذكر محترزاته:ف ،ن التعريف واضحإوحيث   

ن العقلية والهندسة ية عبالشرع بقوله واحترز، باألحكام عن العلم بالذوات واألفعال بقوله رزاحتقد ل 
 وبالمكتسب عن علـم اهللا تعـالى   ،وهي أصول الدين ،بالعملية عن العلميةبقوله  واحترز، واللغوية

                                                
  .13/522لسان العرب  :ابن منظور )1(
 .122 يةاآل سورة التوبة )2(
  .2/239األزهري: تهذيب اللغة ) 3(
   .1/25ص  71رقم الحديث   باب من يرد اهللا به خيراكتاب العلم لبخاري صحيح ا :البخاري) 4(
  .3/903غريب األثر  : النهاية في، ابن األثير3/134ديث واألثر فائق في غريب الح: الالزمخشري) 5(
  .1/17نهاية السول شرح منهاج الوصول  :، اإلسنوي1/28كبير: اإلبهاج في شرح المنهاج السبكي ال)6(
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، وعن علم المالئكة، فإنه حاصل بالوحي، ويسمى علماً rواحترز بقوله من أدلتها عن علم الرسول 
  .)1(نه ال يسمى فقهاً بل تقليداًوليس فقهاً، واحترز بقوله التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد، فإ

  .تعريف التمكين ثانياً •

 .التمكين في اللغة 

، والعـرب تسـمي   )3(،والمكن هو بيض الضب)2(أي قوي واشتد نالتمكين مصدر من الفعل مك 
 ن من الشيء واستمكن أي ظفر به ، والمكانة المنزلة ، وتمكّن الطير فيهموضع الطير مكنة لتمكّ

وفالن ال يمكنه النهـوض أي ال    ،ن من الشيء أي قدر عليه، وتمكّ)4(ة وشدةوله مكنة أي له قو
  .   )5(يقدر عليه

 .التمكين في االصطالح 

  التمكين في القرآن الكريم.معنى  أوالً         

  حسب االستخدام اللغوي ومنها: لكلمة التمكين كانيمكن القول بأن استخدام القرآن الكريم   

 لسلطان.  التمكين بمعنى الملك وا -1

، أي )6()ِإنَّا مكَّنَّا لَه في الَْأرضِ وآتَينَاه من كُلِّ شَيء سببا عن ذي القرنين(قال تعالى مخبراً 
    .)7(آتيناه ملكاً عظيماً

  

                                                
ل ، اإلسنوي: نهاية السول شرح منهاج الوصو1/50لفروع على األصول : التمهيد في تخريج ااإلسنوي )(1
  .1/28، الصنعاني: إجابة السائل شرح بغية األمل 1/18
 .2/577الكبير : المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي) 2(
  .5/343مقاييس اللغة : معجم ابن فارس) 3(

 .2/577ي غريب الشرح الكبير المصباح المنير ف :الفيومي) (4
  .1/642لرازي: مختار الصحاح ا) 5(
  .84 ةياآل سورة الكهف)  6(
  .5/189، ابن كثير: تفسير ابن كثير 1/2943الرازي: تفسير الفخر الرازي )  7(
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 التمكين بمعنى المنزلة عند السلطان. -2

، أي صيرناه إلى الكرامـة  )1()وكَذَِلك مكَّنَّا ِليوسفَ في الَْأرضِ( uقال تعالى مخبراً عن يوسف 
  .)2(والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر

  ثانياً التمكين في اصطالح الفقهاء القدامى.      

  وكذلك فإن استخدام الفقهاء القدامى للتمكين لم يخرج عن المعنى اللغوي لها ومنها:  

ن عبـد الملـك،   ما جاء في رسالة الحجاج إلى الوليد بصاحب كتاب اإلمامة والسياسة نقل  - 1
أما بعد فإن اهللا تعالى استقبلك يا أمير المؤمنين في حداثة سنك بمـا ال أعلمـه   حيث قال( 

استقبل به خليفة قبلك من التمكين في البالد والملك للعباد والنصر علـى األعـداء فعليـك    
 أي بمعنى الملك والسلطان. ،)3()باإلسالم

( ومنها: أنه سبحانه لو نصـرهم دائمـاً   ث قالما ذكره ابن القيم في فوائد معركة أحد، حي - 2
وأظفرهم بعدوهم في كل موطن، وجعل لهم التمكين والقهر ألعدائهم أبداً، لطغت نفوسـهم  

 أي بمعنى االنتصار والقدرة على األعداء. ،)4()وشمخت وارتفعت

 ثالثاً التمكين في اصطالح المحدثين.        

    :لفت تعريفات التمكين في االصطالحاخت 

  عرفه الدكتور الصالبي بأنه:   - 1

دراسة أنواع التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه ومعوقاته ومقوماتـه مـن أجـل    ( 
  .)5() رجوع األمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس

  وعرفه األســـتاذ محمــد يــوسف بأنه :   - 2
                                                

  .21 يةاآل يوسفسورة )  1(
، القرطبي: الجامع ألحكام 1/739، ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل 20/ 15الطبري: تفسير الطبري )  2(

  .160/ 9القرآن 
  .2/225الدينوري: اإلمامة والسياسة  )  3(
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التي بها ترجـع  ، والمقومات التمكين عن األمة اإلسالميةزوال ( دراسة األسباب التي أدت إلى 
ودراسة طبيعة الطريق إلى التمكـين  ، لعوائق التي تعترض العمل للتمكين، وااألمة إلى التمكين

، وذلك كله في ضوء القرآن الكريم مع االستعانة بأحاديـث  وكذلك المبشرات على هذا الطريق
  .  )r()1النبي العظيم 

ـ  ، أي يللدراسة الموصلة للتمكـين  انا تعريفيفين السابقين أنهمويظهر من التعر   امكـن أن يكون
، فإننا لو درسنا األسباب والعوائق والمقومات فقط فال يعقل أن يكـون قـد   لفقه التمكين ينتعريف

على أرض الواقع موجوداً وشيئاً وساًملم بل التمكين ال بد أن يكون شيئاً ،ن لناكّم.  

ال يخرج عن التعريـف اللغـوي، وهكـذا كـان      ريف التمكين في االصطالحوالذي أراه أن تع 
 سلطة ذات قدرة تؤهلها( :هـو و امه القرآني، وأيضاً هكذا استخدمه الفقهاء القدامى،داستخ

  .)من ذلك بعضاً من حراسة الدين وسياسة الدولة أو

    
  .ثالثا تعريف فقه التمكين •

  .)هات أركانالدولـة اإلسالميـة وتثبي األحكام الشرعية التي تختص بإقامة( وهو   

اب  الدراسة والمعرفة للشروط واألسب ، شامالًالتعريف فقه الوصول إلى التمكين حيث يشمل هذا 
  .كين بعد الوصول إليهالمحافظة على التم ، وكذلك شامالًوالمراحل واألهداف والمعوقات

  محمد يوسف في تعريفهما للتمكين. الدكتور الصالبي واألستاذكل من وهذا الذي أشار إليه   

  
  
  
  

                                                
  . 13: التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم صمحمد يوسف) 1(



  

 
  

  
  

  
  المبحث الثاني

  

  أسباب التمكين ومعوقاته
  

  وفيه:
  

 أسباب التمكين. أوالً •
 اإلعداد المعنوي. أوالً •
 اإلعداد المادي. ثانياً •

 معوقات التمكين. ثانياً •
 المعوقات الداخلية. أوالً •
 المعوقات الخارجية. ثانياً •
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  .ين ومعوقاتهالمبحث الثاني أسباب التمك

مـن   في هجرته لم يترك سبباً r، والنبي ه الدار دار أسباب فأمر باإلعدادجعل اهللا عز وجل هذ
العقيدة إن ترك األسباب بالكليـة   ء، ويقول علماال وأخذ به مع أنه محفوظ من اهللاأسباب النجاح إ
  .)1(نقص في العقل

بل تريد أن تقود  ،أن تأخذ دورها بين األمموتريد  ،واألمة اإلسالمية وهي تتطلع إلى التمكين    
  .التي توصلها إلى ذلك، وكذلك ال بد لها من ترك المعوقات مم ال بد لها من األخذ باألسباباأل

  .لمبحث عن أسباب التمكين ومعوقاتهلذا سأتكلم في هذا ا      

  .أسبـاب التمكيــــن أوالً

، فنجد أن ن لهاا يمكن لألمة أن تنتصر ويمكّاهتم اإلسالم بتوضيح األسباب التي من خالله    
، بل يمكن أن يقال إن سورة ت كثيرة عن أسباب النصر والتمكينالقرآن الكريم يتحدث في آيا

أسباب النصر  تين منها جمعتاآي، بل إن أسباب النصر والتمكيناألنفال كاملة جاءت تتحدث عن 
آمنُوا ِإذَا لَقيتُم فَئةً فَاثْبتُوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم  يا َأيها الَّذين ، قال تعالى (في المعركة

م اللَّه وا ِإنبِراصو كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَازو ولَهسرو وا اللَّهيعَأطو *ونحتُفْل ع
ابِرِين2()الص(.  

   اإلعداد المعنوي واإلعداد المادي:  ، وهماسببينفي  كينوملخص أسباب النصر والتم 

  .)3(السبب األول اإلعداد المعنوي

االهتمام باألسباب المعنوية، والتي هي السبب أشد  هتماننجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية ي 
للتمكين،  أال وهو اإلنسان، هذا اإلنسان الذي هو األساس األول ،في بناء العنصر األهم للتمكين

ومنه  ئداوهو األساس في المعركة، منه الق فهو األساس في الدعوة، وهو األساس في البناء،
  الخليفة ومنه الجندي، ولهذا السبب فروع كثيرة أهمها :

                                                
 .2/154 ن جبرين: شرح العقيدة الطحاوية اب )(1
  .46-45سورة األنفال اآلية  )(2
، أبو شعر: أسباب النصر والهزيمة في القرآن والسنة 261فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم الصالبي:  )(3

  .159ص
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 التزام المنهج الرباني. أوالً •

في حين إن األمة اإلسالمية ليست كغيرها من األمم، فقد حباها اهللا منهجاً ربانياً محفوظاً،  
تقاذفت أمواج المناهج الوضعية غيرها من األمم، فهي مطالبة بالتزام هذا المنهج لكي يحقق لها 
موالها ما تصبو إليه خصوصا أن بشائر التمكين بدت تلوح بإذن اهللا، وذلك ألن المنهج الرباني 

  :)1(يتلخص في عدة أمور منها

  ).2(اإليمــان باهللا والعمـــل الصالح -1

لم عن أسباب التمكين ال بد لنا من الحديث عن أهمها أال وهو اإليمان باهللا، والذي ال ونحن نتك 
  .)3()اإليمان قول وعمل يستقيم بدون العمل الصالح، حيث يقول علماء السلف(

وعد ( قال اهللا تعالى:مع أهل اإليمان، وهذه حقيقة أساسية من أساسيات الشريعة  Uومعية اهللا  
الَّذ اللَّه هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي األرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتاِلحلُوا الصمعو نْكُمنُوا مآم ين

مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيفقد جعل سبحانه اإليمان سبباً من أسباب النصر )4()و ،
  .)5(واالستخالف والتمكين

  قتاله في سبيل اهللا وأن هذا باإلضافة إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين من يقاتل وهو يعتقد أن
الجنة تنتظره إذا استُشهد، فتجده يحرص على الموت حرص غيره على الحياة، مما يزيد في 

ش، شجاعته وإقدامه، وبين من يقاتل لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهو ما جاء للقتال إال ليعي
  فمن أين ستأتيه الشجاعة واإلقدام؟

 األثر في تماسك المجتمع وتوحده ومحبة أفراده بعضهم لبعض وكذلك فإن للعمل الصالح كبير، 
ليكون  منها، بدالً فالغني وهو يعطي الفقير ينتزع الحقد والحسد من قلبه، ويضع المحبة واأللفة

 تراقه.      اخ عليه النصر، ويصعب مجتمعاً متماسكاً، فيسهَل
                                                

1)(
محمد يوسف: التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء  ،173صالصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  

  .28القرآن الكريم ص
  .1/56رسلين : عوامل النصر والتمكين في دعوات المشهريال )(2
  .1/316،األذرعي: شرح الطحاوية26/475العباد: شرح سنن أبي داود  )3(
  . 55النور اآلية  سورة )4(

، الشعراوي: تفسير الشـعراوي  26/182، ابن عاشور: التحرير والتنوير  3/199ابن كثير: تفسير ابن كثير )5(
17/10319.           
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 .)1(التـــــوبة واالستغفار -2

وكذلك فإن التوبة واالستغفار سبب مهم من أسباب التمكين، وذلك ألن من شروط التوبة أن  
روابط  يتحرر اإلنسان من حقوق العباد، فيقضى على الظلم، وتزيد المحــــــبة، وتزيد

رقة على المجتمع، هذا باإلضافة إلى أن وأثر الف وهناك فرقٌ جلي بين أثر الوحدة ،المجتمع قوة
 يقول، و)2()ِإن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهرِين محبة اهللا ومعيته تكون للتوابين، قال تعالى(

، فمن أراد التمكين )3() فُسهِمـا بَِأنْــروا مـا بِقَومٍ حتَّى يغَيــر مـه لَا يغَيــِإن اللَّ تعالى(
 تغيير ويرجع عن ذنوبه، ويستغفر ربه، ويغير من نفسه، ليستحقَ Uفال بد أن يتوب إلى اهللا 

 حاله.
 . )4(الدعــــــــــــوة إلى اهللا  -3
فهي الطريق األقصر لكسب اآلخرين، فكم من بالد دخلت اإلسالم  ،وهي من أهم أسباب التمكين 

محاربين لإلسالم أصبحوا قادة محاربين في سبيل اهللا، وما ذلك  بدون قتال، وكم من قادة كانوا
هذا جانب، ومن جانب آخر فإن المجتمع المتناصح أقرب إلى النصر من  إال بدعوتهم للحق،

  وكل ذلك يصب في تقوية أسباب التمكين.    ،وكذلك فإن الدعوة هي جماع الخير كله ،غيره
  .)5(الوحدة وعدم التفرق ثانياً •

ة أساس القوة، وعصبة العصي عصية على الكسر، فإذا تفرقت سهل كسرها، لذلك نجد أن الوحد 
 إلى البالد اإلسالمية ات القومية والحزبية قبل أن يدخَلاالستعمار الحديث يحرص على نشر النزع

نه بالوحدة وعدم ، وفيها يأمر سبحا)6()واعتَصمواْ بِحبِل اللَّه جميعاً والَ تَفَرقُواْ قال تعالى(
، فجعل سبحانه النزاع وعدم )8()والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُموقال تعالى(  ،)7(التفرق

 .)9(الدولة والغلبة الوحدة سبيل لذهاب

                                                
  .2/19الشحود: موسوعة الدين النصيحة ) (1

  .222البقرة اآلية  سورة)2(

   .11الرعد اآلية  سورة)3(

   .1/116: عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين شهريال )(4
   .1/316الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  )(5
  .103سورة آل عمران آية ) (6
  .3/21: تفسير البحر المحيط أبو حيان األندلسي )(7
  .46 ألنفال اآليةسورة ا) (8
  .9/533: اللباب في علوم الكتاب الدمشقي ) (9
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  .)1(الصبر والثبـــات ثالثاً •
ي تحتاج إلى صبر ما من عمل إال ويحتاج إلى الصبر، وهو مطلوب أكثر في إقامة أمر اهللا، فه 

بالورود، بل فيها فقدان األحبة، وفيها التضحية  ، وطريق التمكين ليس مفروشاً)2(ومصابرة
بالنفس والمال، وفيها القصف والتدمير والجروح واإلعاقات، وال بد لذلك من الصبر والمصابرة 

كَم من فَئة قَليلَة وإال فال فائدة من التراجع في منتصف الطريق، قال تعالى(  ،لمواصلة  الطريق
ابِرِينالص عم اللَّهو ةً بِِإذْنِ اللَّهيرَئةً كَثتْ ف3()غَلَب( ه شيءومن كانت معية اهللا معه فلن يضر)4(. 

 .)5(العــــــدل رابعاً •
العدل أساس الملك وأصل من أصول الشريعة اإلسالمية، فكيف يمكن لمجتمع ال يقيم العدل بين  
ائه أن ينتصر، وقد انتزع رباط المحبة واأللفة من بين أبنائه، وبدل بشؤم التباغض واألحقاد، أبن

  ؟وأشدها المظلوم من ظالمه في أكثر األوقات حرجاًأن ينتصر وهل يؤمن 
 t، ويقول الفاروق )6()اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوىقال تعالى(  ،وبسواه تنتهي ،فبالعدل تقوم الدول 
والْعدُل فى  ،الْعدُل فى الْحكْمِ ،ِإنِّى قَد تَركْتُ فيكُم اثْنَتَينِ لَن تَبرحوا بِخَيرٍ ما لَزِمتُموهما(

  .)7()الْقَسمِ
  .)8(السبب الثاني اإلعـــــــــــــداد المادي

عـداد المـادي مطلـوب    فكذلك اإل ،اإلعداد المعنوي مطلوب في إقامة الدولة اإلسالمية كما أن 
في هجرته، وهي الخطوة األولى إلقامة الدولة اإلسالمية،  rوهذا واضح من هدي النبي  ،أيضاً

ن إزالة اآلثار، وكذلك لم ين الطعام، وأمن الدليل، وأممعرفة أخبار القوم، وهـو  عن غفل فقد أم
  في كل ذلك يحافظ على السرية التامة.

  :  )9(الحديث متفرع إلى فروع كثيرة منهاواإلعداد المادي في العصر   
                                                

، الحويني: دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني 1/265) الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم (1
82/2.  

  .8/525تفسير البغوي البغوي : ) (2
 .246سورة البقرة آية  )(3
  .1/386الشعراوي: تفسير الشعراوي ) (4
   .1/390 حجازي: التفسير الواضح )(5

   .8سورة المائدة آية  ) (6
  .10/134البيهقي: السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ) (7
 .1/318الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  )8(

   .292ص الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم )(9
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 .)1(اإلعداد البشري أوالً •

 ،ومنـه السياسـي   ،ومنه العالم ،منه الجنديو، منه تتكون األمةاإلنسان هو العنصر األهم فإن   
وهو الذي يدافع ويجاهد، بل ال قيمـة ألي عنصـر مـن     ،وهو الذي يبني ويبتكر ،ومنه الخليفة

  .جيداً لعنصر البشري معداًعناصر القوة إذا لم يكن ا
وفي هـذه اآليـات يظهـر     ،)2()وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَة ِإنِّي جاعٌل في الَْأرضِ خَليفَةً( قال تعالى 

  .له بعمارة األرض، وتعليمه األسماءوتشريفه ، )3(سبحانه فضل آدم على المالئكة
 .)4(ثانياً اإلعداد العلمي •

ونحن في العصر الحديث، حيث بلـغ التطـور    سباب التمكين، خصوصاًأوهو سبب رئيس من 
العلمي درجة كبيرة، وفي جميع المجاالت، تطور مذهل يقلب كيان األمم، ويغير وجـه الحيـاة   

  البشرية.
، وال ا ال بد لها من األخذ بهذا السـبب واألمة التي تريد أن تشق طريقها بين األمم وتأخذ موقعه 

م تتنافس في الحصول على التكنولوجيا العلمية حتى ولو عبر التجسس، فنجـد  غرابة أن نجد األم
اكتشافاً علمياً واحداً يقلب موازين القوة، واكتشافاً آخراً يقلب موازين االقتصاد، واألمة اإلسالمية 

  .هذا السبباألخذ ببأولى من غيرها 
من (r، ويقول النبي )5()مِ ربك الَّذي خَلَقَاقْرْأ بِاسعلى العلم(  قال تعالى في أول آية نزلت حاثّاً 

جنحتَهـا  سلَك طَرِيقًا يطْلُب فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا من طُرق الْجنَّة وِإن الْمالَِئكَةَ لَتَضـع أَ 
نم لَه رتَغْفسلَي اِلمالْع ِإنلْمِ وا ِلطَاِلبِ الْعرِض  فوى جف يتَانالْحضِ وى اَألرف نمو اتومى السف

 ِإنبِ واكاِئرِ الْكَولَى سرِ عدلَةَ الْبرِ لَيِل الْقَمكَفَض ابِدلَى الْعاِلمِ عَل الْعفَض ِإنو اءثَةُ الْمرو اءلَمالْع
روي لَم اءاَألنْبِي ِإنو اءرٍاَألنْبِيافظٍّ وَأخَذَ بِح َأخَذَه نفَم لْمثُوا الْعرا ومهرالَ دا وينَاروفيـه  )6()ثُوا د

  حث كبير على العلم.  

                                                
 .261والتمكين في القرآن الكريم  الصالبي: فقه النصر )1(

   .30سورة البقرة آية  )(2
   .1/351: تفسير ابن كثير ابن كثير )(3
  .318الصالبي:  فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم )(4
    .1سورة العلق اآلية  )(5
وصـححه  ، 3/354ص  3643باب الحث على العلـم رقـم الحـديث     كتاب العلم أبو داود: سنن أبى داود )(6

 األلباني.
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  .)1(ثالثاً اإلعداد االقتصادي •

، والحرب االقتصادية الحديثة على أوجها بين الدول، وما ذلك إال ألهميـة  )2(المال عصب الحياة 
أن يمكّن ألمة وهي تستجدي طعامها من غيرها من األمم، أو تعيش متسولة االقتصاد، فال يعقل 

على توفير المال بجعـل الزكـاة    rبين هذا وذاك، لذلك نجد أن اإلسالم حرص منذ عهد النبي 
منها في سـبيل   ،من أركان اإلسالم، وبالحث على الصدقة، وجعل لخمس الغنائم مصارف اًركن
  .النافلة أيضاً فقط، بل جعل منها رضالف في لم يحصر الصدقةاهللا و

علـى   حاثّـاً  r، وقال النبي )3()وَأقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعينقال تعالى(  
     .)4()قَص ماُل عبد من صدقَةما نَ اإلنفاق (

 .)5(اإلعداد العسكري رابعاً •

إال األقوياء، والضعفاء ال وزن لهم، فـال غرابـة أن نجـد أن أكبـر      إن العالم اليوم ال يحترم 
 ،الميزانيات عند عدونا هي لوزارة الحرب، فاإلعداد العسكري ال بد منه لكي تحفظ األمم مكانتها

عن أن يمكّن لها، هذا باإلضافة إلى روح التضحية التي يكتسبها المسلم باإلعداد المعنوي،  فضالً
وَأعـدوا لَهـم مـا    قريباً من النصر مهما كان العدو الذي أمامه، قال تعـالى(  فيصبح بإذن اهللا 

وأعدوا لهم ما اسـتطعتم  في تفسيرها(  r، ويقول النبي )6() استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيِل
  .)7()من قوة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي

 .)8(اإلعداد األمنياً خامس •
 ،إن اإلعداد األمني لهو من أهم أسباب التمكين، فهو يمثل السياج األول لحماية الصـف الـداخلي   

حيث قال تعـالى   ،وكذلك فهو يوفر المعلومات للحماية من العدو الخارجي، ويؤكد القرآن هذا األمر
                                                

 .338الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ) (1
     .6/282الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته  )(2
  . 43سورة البقرة آية ) (3
وقـال حسـن    4/562  2325 رقـم  د باب مثل الدنيا مثل أربعة نفـر الترمذي : سنن الترمذي كتاب الزه )(4

  .صحيح
 .1/137النصر والتمكين في دعوات المرسلين الصالبي: عوامل  )(5
   .60سورة األنفال آية )  6(

  .3/1522ص   1917 الحديث رقم مسلم : صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب فضل الرمي والحث عليه) (7
 .359الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  )(8
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وهـو يوصـي أوالده    uواصفاً وصية يعقـوب   )1()هيا بني اذْهبوا فَتَحسسوا من يوسفَ وَأخي(
ينظر ما صنعت عير  بسيسة عيناً  r  بعث رسول، و( )2(هو التطلّب مع اختفاء وتسترو ،بالتحسس

  ، فهذا كله يبين أهمية الحس األمني.)3()أبي سفيان

 .)4(اإلعداد اإلعالمي سادساً •

، مجاالت، بل ال يمكن إهمالـه مطلقـاً  واإلعالم في عصرنا الحديث له دوره البارز في جميع ال 
فهو سبيل لنشر األفكار وتصحيحها، وهو سبيل لرفع الروح المعنوية في المجتمع، وسبيل لبـث  

على ما يبث فـي   م تتغير وتتبدل بناءيااألفي هذه الرعب في صفوف األعداء، بل إن السياسات 
  اإلعالم.

( قَـاَل  t سأل أبـا هريـرة    rالنبي  شاعر  tجاء في صحيح السنة أن حسان بن ثابتوقد  
 تَ النَّبِيعمْل سه اللَّه كَأنْشُدr     ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهص وِل اللَّهسر نع َأجِب انسا حقُوُل يي

 مةَ نَعريرو هسِ قَاَل َأبوحِ الْقُدبِر هدَأي مكانت تقوم عبـر  إعالمية  اًيعني أن حرب هذاو، )5()اللَّه
يدعو لـه بالتأييـد     r، والنبيعن هذا الدين  اًدافعمr النبي  شاعر ليقفَ، إعالميي ذلك العصر

  هذا العصر. فيالعلمي التطور  أن يواكبوال بد  اإلعداد اإلعالمي أنوكما  ،بروح القدس

 .)6(سابعاً اإلعداد اإلداري •
بل  ،جداً كبيرةً بل إن التطور اإلداري قفز قفزات ،عن تطورات العصرلم تكن اإلدارة بمنأى 

لقد أصبح له فروع عدة مثل إدارة األزمات وإدارة المشاريع، وأصبحت الخطط ال بد وأن تنظر 
  مما ال يمكن االستغناء عنه. ،السنين المستقبلية إلى عشرات

قَالُوا من يأجوج ومأجوج(  عن إدارة ذي القرنين لمن طلبوا منه إقامة السد خوفاً قال تعالى متحدثاً 
بينَنَـا  يا ذَا الْقَرنَينِ ِإن يْأجوج ومْأجوج مفْسدون في الَْأرضِ فَهْل نَجعُل لَك خَرجا علَى َأن تَجعـَل  

بينَكُم وبينَهم ردما * آتُوني زبـر   وبينَهم سدا * قَاَل ما مكَّنِّي فيه ربي خَير فََأعينُوني بِقُوة َأجعْل

                                                
  . 87سورة يوسف اآلية  )(1
  . 13/45التنوير ابن عاشور:التحرير و )(2
  .3/1510ص 1901 الحديث رقم اإلمارة باب ثبوت الجنة للشهيد مسلم : صحيح مسلم كتاب(3)
  .345الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ) (4
  .1/98 ص 453 الحديثرقم البخاري : صحيح البخاري كتاب الصالة باب الشعر في المسجد )(5
  .324، الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم 1/171عند دولة المرابطين ) الصالبي: فقه التمكين (6
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لَيي ُأفْرِغْ عا قَاَل آتُوننَار لَهعتَّى ِإذَا جنِ قَاَل انْفُخُوا حفَيدالص نيى باوتَّى ِإذَا سح يدداالْحطْرق 1()ه(، 
ِإذَا خَرج ثَالَثَةٌ فـى  (  rالنبي، ويقول )2(ن طلبوهمم وبجهد ،فاستخدم علمه وحسن إدارته في إقامته

مهدوا َأحرَؤمفَرٍ فَلْي3()س(.    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .96-94سورة الكهف اآلية  )(1
  .1/3361  الشعراوي: تفسير الشعراوي )(2
وقال األلباني  2/340 ص 2610كتاب الجهاد باب في القوم يسافرون رقم الحديث  أبو داود: سنن أبى داود )(3

  حسن صحيح.
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  معوقات التمكين . ثانياً

 ىزوِإن اللَّـهr )   إن مبشرات النصر والتمكين كثيرة والحمد هللا ، ويكفي في ذلك حديث النبي  
  . )1() منْها لي زويسيبلُغُ ما  أمتيِإن ملْك اَألرض فَرَأيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها و لي
ليقف على مواطن  ،لكن الذي يتوق إلى هذه البشريات وهذا التمكين ينبغي له أن يراجع حساباته 

  ها .فيتجنب ،وليقف على معوقات التمكين ،الضعف

خلي هـو المعـوق   لـدا ، و المعوق انها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخليومعوقات التمكين م 
وِإنِّي سَألْتُ ربي عز وجلَّ ُألمتي َأن ال يهلكَها بِسنَة عامـةr )  ، قال رسول اهللا الرئيس للتمكين

قَاَل : يـا   ، وَأن ال يسلَّطَ علَيهِم عدوا من سوى َأنْفُسهِم فَيستَبِيح بيضتَهم ، وِإن ربي عز وجلَّ
نَةبِس مكَهلال ُأه َأن كتُألم تُكطَيِإنِّي َأعو درال ي فَِإنَّه اءتُ قَضيِإنِّي ِإذَا قَض ، دمحم   َأنو ، ـةامع

  .)2() َأقْطَارِهابن مع علَيهِم مال ُأسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى َأنْفُسهِم فَيستَبِيح بيضتَهم ، ولَوِ اجتَ

  المعوقات الداخلية . أوالً

 .)3(أوالً الجهل •
في عصـرنا الحـديث    خصوصاً ،ال شك أن الجهل من أهم عوامل ضعف األمم وزوال ملكها 

على العلـم، واألمـم    العالمي اليوم مبني ىالذي تتنافس فيه الدول على العلم، بل إن ميزان القو
 ،في هذا العالم، وقد حرص اإلسالم منذ بدايته على نشر العلـم  أخذ بالعلم ليس لها وزنالتي لم ت

  وعلى التخلص من الجهل.
  :    )4(مؤيد الدين األصبهانييقول الشاعر   

          لَه ادمتًا ال عيب فَعري لْمالْع        فوالشَّر زتَ الْعيب مدهُل يهالْجو.  
من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الـدنيا  : ()5(ال بعضهمقو 

 ).واآلخرة فعليه بالعلم

                                                
 .4/2215ص  2889 الحديث لم : صحيح مسلم كتاب الفتن باب هالك هذه األمة بعضها ببعض رقممس )(1
 . نفس تخريج الحديث السابق )(2
، الشحود: الحضارة اإلسالمية بين 1/273الشحود: هل تخلى اهللا عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟ ) (3

  .6/215أصالة الماضي وآمال المستقبل 
  .2/51واهر األدب الهاشمي: ج )(4
  .235/5ابن العثيمين: لقاء الباب المفتوح  )(5
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 .)1(رـازع والتناحـــــالتنثانياً  •
إن النزاع والشقاق والتناحر هو أساس الضعف والهوان، واألمم الممزقة من داخلها فهـي إلـى    

إن الناظر إلى الدول الدكتاتورية والتي مزقها الظلم يجدها ال تعمـر  الزوال والهالك أقرب، لذا ف
  من غيرها. ويكون سقوطها أسرع ،كثيراً

واألمم التي تريد الرفعة والتمكين ال بد لها أن تعمل على نبذ الفرقة والخالف، والمسلمون أولى  
رِيحكُـم، واصـبِروا، ِإن اللَّـه مـع     ال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا وتَـذْهب  ومن غيرهم بهذا، قال تعالى(

ابِرِين2()الص(.  
  :)3(هأبناء ويقول شاعر عربي قديم ناصحاً  

  .خَطْب وال تَتَفرقوا أفْراداً .....………كونوا جميعا يا بني إذا انْبرى      
      .آحاداً وإذا افْتَرقْن تكسرتْ……… تْأبى العصي إذا اجتمعن تَكسرا      

 .)4(عدم األخذ باألسبابثالثاً  •
الدنيا دار أسباب، والمسلم مطالب باألخذ باألسباب في كـل أمـوره صـغرت أم     Uجعل اهللا  

فـي   كالتمكين، ويظهـر ذلـك جليـاً    ال سيما إذا كان األمر عظيماً ،كبرت، وتركها سبب للفشل
فين بذلك أوامر القائد األعلى للجيش، معركة أحد، حيث ترك الرماة مواقعهم على جبل أحد مخال

  ومفرطين في األخذ بأسباب النصر.
   rناقته ويتوكل أو ال؟ فقال رسول اهللا  حيث قال لمن سأله أيعقُل ،هذا المعنى rويؤكد الرسول  

 .)5()اعقلها وتوكل( 

 .)6(مرابعاً الظلم •
وحدة المجتمـع، وسـبب   والظلم سبب رئيس من أسباب الفشل والهزائم، حيث أنه سبب لتفكك  

للضغائن بين األفراد، مما يغذي روح االنتقام، وبذلك يتمزق المجتمع ويفقد أهم عناصـر القـوة   
  فيه، بل يستبدلها بعناصر الضعف والخور.

                                                
، 1/273، الشحود: هل تخلى اهللا عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟ 1/19الميداني: أجنحة المكر الثالثة  )1(

  .2/282الصالبي: دولة السالجقة 
  . 46سورة األنفال اآلية   )(2
  .1/12العربي بوطالب: معجم تصحيح لغة اإلعالم  )(3
  .1/273الشحود: هل تخلى اهللا عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟  )4(

  وحسنه األلباني. 4/668ص  2517رقم الحديث  60الترمذي: سنن الترمذي كتاب صفة القيامة الباب  )(5
   .1/480السعدي: تفسير السعدي  )(6
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فََأوحى ِإلَيهِم ربهم لَنُهلكَن ، قال تعالى( Uهذا باإلضافة إلى أن الظالم على وعد بالهالك من اهللا 
اتَّـق دعـوةَ   فيقول ( ،أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين اهللا حجاب r، ويبين النبي )1()اِلمينالظَّ

ابجح اللَّه نيبا ونَهيب سا لَيظْلُومِ فَِإنَّه2()الْم(  .   

 .)3(يةـــالهزيمة النفسخامساً  •

ى ترميم ما وقع من مآسي، فمـا  إن األمة اليوم  وبعد تسلط الغرب والشرق عليها لهي بحاجة إل 
أن يتجدد األمل إال ويأتي من يطمس هذا األمل في قلوب أبناء األمة ، وبذلك يتسلل اليأس إلـى  

  القلوب، ويصبح الخوف عظيماً من كل محاولة، وهذا معوق كبير من معوقات التمكين.

والرعـب أي  ، )4() م الرّعبقُلُوبِهِ يوقَذَفَ فقال تعالى مبينا أثر الخوف في إيقاع الهزيمة ( 
، ويقـول  )5(لدرجة أنهم خربوا بيـوتهم   ،الذي أصاب يهود بني النضير الخوف والهلع والجزع

 .)6()نُصرتُ بِالرعبِ مسيرةَ شَهرٍأثر الرعب في تحقيق النصر(  مبيناً rالنبي 

 .)7(سادساً الركون إلى الدنيا •

فكل ما تـــعانيــــه األمـــــــة اليـــــوم    كل خطيئة ،  الدنيا رأس حب إن
ســــببالدنيــــــا،  قــال      رســول اهللا  ه حبr )   ىاعتَـد َأن ـماُألم كوشي

ومِئـذ كَثيـر   بْل َأنْتُم ي (فَقَاَل قَاِئٌل ومن قلَّة نَحن يومِئذ قَاَل )قَصعتهاعلَيكُم كَما تَداعى اَألكَلَةُ ِإلَى 
ـ  ولَكنَّكُم غُثَاء كَغُثَاء السيِل ولَينْزِعن اللَّه من صدورِ عدوكُم الْمهابةَ منْكُم ولَيقْـذفَ  ف اللَّـه ين 

 قُلُوبِكُمنهالْو( قَاَل نها الْومو وَل اللَّهسا رفَقَاَل قَاِئٌل ي ) نْيالد بح توةُ الْمياهكَروهـو  ، 8)()ا و
معوقـات  وسبب في الظلم، وكل ذلك من  ،وسبب في ارتكاب المعاصي ،سبب في ضعف اإليمان

  لتمكين.ا
                                                

  . 13سورة إبراهيم اآلية  )(1
 . 12/ 3ص 2448كتاب المظالم باب االتقاء والحذر من دعوة المظلوم رقم البخاري: صحيح البخاري  )(2
  .4/106الشحود: موسوعة الدين النصيحة ) (3
  . 26سورة األحزاب اآلية  )(4
  . 8/59ابن كثير : تفسير ابن كثير )  (5
  .1/74ص 335 الحديث البخاري: صحيح البخاري كتاب التيمم رقم) (6
، 1/273، الشحود: هل تخلى اهللا عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟ 1/19ر الثالثة الميداني: أجنحة المك )(7

  .2/282، الصالبي: دولة السالجقة 17/85الشحود: المفصل في فقه الدعوة إلى اهللا تعالى 
   .وصححه األلباني 4/184ص 4297الحديثرقم مم أبو داوود :سنن أبي داوود كتاب المالحم باب تداعي األ) (8
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   المعوقات الخارجية .   ثانياً

جئـت لكـي   يقول أحدهم ويدعى كرومر(حيث لم يهدأ أعداء اإلسالم منذ بزوغ شمس اإلسالم،  
  .)1()عبة واألزهرالقرآن والك أمحو ثالثاً

إن  حيث يقـول(  ،يريد غير ما أرادوا Uواهللا ويعملون له ليالً نهاراً، هم يريدون ذلك وبالتأكيد  
ـ   سح هِملَـيع تَكُون ا ثُمقُونَهنْفيفَس بِيِل اللَّهس نوا عدصِلي مالَهوَأم قُوننْفوا يكَفَر ينالَّذ  ةً ثُـمر

  .  )2()ن والَّذين كَفَروا ِإلَى جهنَّم يحشَرونيغْلَبو

  أهمها : ةوالمعوقات الخارجية كثير  

 .)3(لقوة المفرطة في حربهم على المسلمينلاستخدام األعداء  أوالً •
 Uمع امتالك أعداء اإلسالم ألسباب القوة الحديثة فقد أسفروا عن وجههم الحقيقي، وصدق اهللا و 

  .)4()لَا يرقُبون في مْؤمنٍ ِإلا ولَا ذمةً وُأولَِئك هم الْمعتَدون فقال( ،حيث أخبر عنهم
اسـتخدموا  ، و)5(حربهم مع اليابانفي فقد استخدموا السالح الذري مع غير المسلمين كما حصل  

 ،)6(سطينكما حصل في أفغانستان والعراق وفل ،وأفرطوا في ذلك ،األسلحة الحديثةمع المسلمين 
 وما ذلك إال لخوفهم من التمكين للمسلمين.  

 .)7(الغزو الفكري للعالم اإلسالميثانياً  •

إلى أسـلوب آخـر    لمسلمين في الحروب الصليبية عمدلما يئس الغرب من تحقيق النصر على ا 
ين موهو ما يسمى بالغزو الفكري عبر تشكيك المسلمين في دينهم، وعبر إخراج جيل من المسـل 

مستخدمين الكتب والمجالت والمحاضرات واإلعالم بشتى أنواعـه،   ،ي من انتسابه لإلسالميستح
                                                

 . 65) المقدم: الحجاب ص(1
   . 36سورة األنفال اآلية ) (2

فلسطينية الكبرى في قطاع غزة االنتفاضة ال ، أبو عامر:1/178ابن علي:الغارة على العالم اإلسالمي  )(3
  .1/337الوالء والبراء  ، القحطاني:1/81
  .10سورة التوبة اآلية  )(4
  .2/50قطب: مذاهب فكرية معاصرة  )(5
  .1/116متخصصة في الفرق -الراصدمجلة  )(6
الراجحي: المختار في أصول السنة ، 1/1، قطب: مذاهب فكرية معاصرة 1/337القحطاني: الوالء والبراء ) (7
1/166.  
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، ليصبح كثير من أبناء المسلمين بعيدين عن )1(أولئك الذين درسوا في بالد الكفر ومستغلين أيضاً
 غير مؤهلين للنصر وال للصمود.   ،عقيدتهم

 .)2(دين األمة بالتنصير وغيرهلتغيير الحمالت ثالثاً  •

لم يكتف أعداء اإلسالم بإبعاد المسلمين عن دينهم، بل عملوا جاهدين على تغيير ديـنهم عبـر    
  التنصير وغيره، مستغلين الفقر الذي تعيشه بعض الشعوب .

واستفاد أعداء اإلسالم من الضعف والتبعية التي يعيشها العالم اإلسالمي، وأغدقوا المليارات من  
 ،مرة باسم الـدعم الغـذائي   ،لمسلمين في أديانهماليدخلوا  ،لمبشريناألموال على من يسمونهم ا

 .  )3(ومرة التعليمي، فلما لم تفلح كل هذه الجهود، فرضوه بالقوة ،ومرة باسم الدعم الطبي

 .)4(بثمن بخس باعوا دينهم ممنتجنيد العمالء رابعاً  •

نصح أحد القساوسـة يـدعى   من المسلمين، حيث ي حرص أعداء اإلسالم أن يجندوا لهم أعواناً 
تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين  فيقول( ،زويمر المبشرين

، ولقد نجح أعداء اإلسالم فـي تجنيـد   )5()ألن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها ،صفوفهم
في قلـب   اًمسموم حيث أصبحوا خنجراً ،ضعاف النفوس، والذين كان لهم أسوأ األثرالبعض من 

وداعماً ألعداء األمـة خوفـاً    ،، بل لقد أصبح بعضهم حريصاً على عدم التمكين لإلسالم)6(األمة
 على مصالحه.

  
  
  

                                                
، القحطاني: 1/5ن في القرن الرابع عشر الهجري المطيري: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعني) (1

  .1/337الوالء والبراء 
، الجلعاد: الموالة والمعاداة في الشريعة 1/9الصالح: التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين  )(2

  .2/195اإلسالمية 
، ديدات: مناظرة بين اإلسالم والنصرانية 1/13الصالح: التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين  )(3
2/191.  
  .5/266، الشحود: المفصل في أحكام الهجرة 1/461 الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها) (4
  .80الغارة على العالم اإلسالمي صابن علي:  )(5
  .1/461، الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها 1/39الغامدي: فلسطين و الحل اإلسالمي  )(6



  

 
  

  
  

  لثالمبحث الثا

   ركانأ
  أقسامهالتمكين و

  
  

  وفيه:
  

 أوالً أركان التمكين. •
 ثانياً أقسام التمكين. •
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  المبحث الثالث أركان التمكين وأقسامه.

  .تمكيـــنال ركانأوال أ

  ال بد لكل دولة من أركان تقوم عليها، وهذه األركان هي:  
، وقد أضاف بعض الفقهاء ركناً آخر زيادة على األركان )1(الشعب واإلقليم والسلطة السياسية 

  .)2(الثالثة السابقة وهو الحكم بما أنزل اهللا
أنزل اهللا فسأتكلم عنه ضمن  األركان الثالثة فقط، أما الكالم عن الحكم بماهذه وسأتكلم عن  

ما أنزل اهللا هو خاصية للسلطة السياسة بحيث أنني أرى أن الحكم  ،الحديث عن السلطة السياسية
  . مستقالً في الدولة اإلسالمية وليس ركناً

  .)3(الركن األول الشعب
قد كان ويعتبر هو العنصر األساسي إلقامة الدولة، حيث ال يتصور وجود دولة بال شعب، ولذا ف 

يلتقي المهاجرون باألنصار أن بهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة  rالهدف من إذن النبي 
  .)4(وهو الشعب ،مكونين الركن األول من أركان الدولة اإلسالمية

ومفهوم الشعب في اإلسالم يختلف عن مفهومه في الدولة الحديثة، حيث بني المفهوم الحديث  
و القبلية أو القومية أو العصبية اإلقليمية، أما المفهوم اإلسالمي فإنه يقوم للدولة على العنصرية أ

على أساس المبادئ والغايات التي جاء بها الدين اإلسالمي، والتي لم تبن على عصبية وال على 
بل بنيت على الوحدة في العقيدة والمبدأ، بل إن اإلسالم حارب العصبية بشتى  ،إقليمية
  .)5(أنواعها

أقر اإلسالم الحرية الدينية في الدولة اإلسالمية محرزاً السبق في ذلك، وأفسح المجال  وقد 
من الدولة  للذميين وهم غير المسلمين من اليهود والنصارى والذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً

غَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت لَا ِإكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْ( Uبقول اهللا  عمالً ،اإلسالمية
يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى لَا انْفالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد بِاللَّه نْؤمي6()و(.  

                                                
  .1/207المفصل في أحكام الهجرة  الشحود: )(1
 .4/14المفصل في أحكام الهجرة  الشحود: )(2
  .4/16، الشحود: المفصل في أحكام الهجرة 1/50ديري: اإلسالم والدستور سال )(3
  .8/423الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته  )(4
  .8/423، الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته 4/15الشحود:المفصل في أحكام الهجرة  )(5
 . 256سورة البقرة اآلية  )(6
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يا َأيها وال بين عربي وعجمي، قال تعالى(  ،لذلك نجد أن اإلسالم ال يفرق بين أسود وأبيض 
تْقَاكُم ا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم عنْد اللَّه َأالنَّاس ِإنَّ

خَبِير يملع اللَّه 1()ِإن(  ويقول النبي ،r )ال أ ،وإن أباكم واحد ،يا أيها الناس أال إن ربكم واحد
عجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر ال فضل لعربي على أ

يا َأبا ذَر يا ابن السوداء(  tحين قال لبالل  tألبي ذر  r، ويقول النبي )2()إال بالتقوى
تَح اللَّه ملَهعج لُكُمخَو انُكُمةٌ ِإخْويلاهج يكٌؤ فرام ِإنَّك هبُِأم تَهريتَ َأعتَح َأخُوه كَان نفَم يكُمدتَ َأي

كَلَّفْتُم فَِإن مهبغْلا يم ملَا تُكَلِّفُوهو سلْبا يمم هلْبِسلْيْأكُُل وا يمم همطْعفَلْي هديمينُوهفََأع م3()وه(.  

سبيل إلى المحبة واإلخاء، ويتضح مما سبق أن اإلسالم حرص على وحدة العقيدة والمبدأ ألنها  
  بل سبيل إلى الوحدة اإلنسانية، وحارب العنصرية بشتى أنواعها ألنها سبيل النزاعات واألحقاد.  

  .)4(الركن الثاني اإلقليم

  كما أنه ال يتصور دولة بال شعب فإنه ال يتصور شعب بال إقليم.  

  ة عليه سلطانها.واإلقليم هو ذلك الجزء من الكرة األرضية التي تباشر الدول  
  ويضم اإلقليم:  

 األرض بما فيها من جبال وطبقات جوفية وأنهار. - 1
 البحار بما فيها من خيرات. - 2
 .)5(ض وهذه البحاراألجواء فوق هذه األر - 3

فكذلك حاربهـا فـي مفهـوم     ،وكما أن المفهوم اإلسالمي قد حارب العنصرية في مفهوم الشعب 
ولَقَد كَتَبنَا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ ة اإلنسانية، قال تعالى(اإلقليم اإلسالمي، حيث قرر مبدأ الوحد

 وناِلحالص يادبا عرِثُهي ضالَْأر لَاغًاً *َأنذَا لَبي هف ِإن  ينابِدمٍ عِإلَّا  *ِلقَو لْنَاكسا َأرمـةً ومحر 

                                                
 .13سورة الحجرات اآلية  )(1
وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله إسناده  5/411ص  23536د: مسند أحمد بن حنبل رقم الحديث أحم )(2

 صحيح.
 30 رقم الحديث ،باب المعاصي من أمر الجاهلية ،اب اإليمانتك –طوق النجاة  - البخاري: صحيح البخاري )(3
  ، خولكم أي خدمكم. 1/15
  .1/50سالم والدستور ديري: اإلس، ال16 صالموسوعة العربية العالمية  )4(

  .8/423، الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته 1/50ديري: اإلسالم والدستور سال )(5



  
  أركان التمكین وأقسامھ                             الفصل األول

 

24 
  

ينالَمبشتى أشكالها، ورفض بناء حدود الدولة على أساس القبلية   ورفض فكرة العنصرية ،)1() ِللْع
وجعل حدودها تمتد بامتداد الفكرة، بامتداد العقيدة والمبدأ، وبامتداد سلطان  ،أو اإلقليمية أو القومية

  .   )2(الدولة

  .)3(الركن الثالث السلطة السياسية
  ي الدولة اإلسالمية:وسأتكلم فيه عن مفهوم السلطة السياسية وكون الحاكمية هللا ف 

  أوال مفهوم السلطة السياسية.
ال يكفي لقيام الدولة وجود شعب يعيش على إقليم، بل ال بد من سلطة سياسية تدير شئون هذا  

الشعب، وهذا هو الركن الذي يفرق بين األمة والدولة، حيث أن األمة هي شعب يعيش على 
  لكنه ال يملك السلطة السياسية. ،إقليم

ألن بها  ،ة مع أنظمة الدولة المختلفةلممثلة في اإلمام أو رئيس الدو ،من السلطة السياسية وال بد 
، وترعى مصالح العباد الدينية وتفض النزاعات ،ويحفظ األمن ،وتجهز الجيوش ،ةتحمى الدول
   .)4(...إلخوالدنيوية

  الحاكمية هللا في الدول اإلسالمية. ثانياً
سالمية أن الحاكمية هللا وليس ألحد من البشر، وقد عدها البعض خاصية الرئيسية للدولة اإللا 

  ، لكنني أرى أن األصح أنها خاصية للسلطة السياسية في الدولة اإلسالمية.مستقالً ركناً
، rوسنة النبي  Uوكون الحاكمية هللا يعنى أن السلطة تستمد دستورها وأحكامها من كالم اهللا  

  بل إن ذلك في جميع شئونها.
لدولة اإلسالمية تختلف بهذه الميزة عن غيرها من األنظمة الوضعية والتي مردها إلى البشر، وا 

يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي الَْأمرِ منْكُم فَِإن تَنَازعتُم يقول تعالى( 
و ِإلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف نسَأحو رخَي رِ ذَِلكمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونتُْؤم كُنْتُم وِل ِإنسالر

فَلَا وربك لَا يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في ( ، ويقول أيضاً)5()تَْأوِيلًا
يا قَضما مجرح هِماَأنْفُسيملوا تَسلِّمسي6()تَ و(.  

                                                
  . 107- 105اآليات األنبياء سورة  )(1
  .8/423، الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته 4/16الشحود: المفصل في أحكام الهجرة  )(2
 .1/50: اإلسالم والدستور ديريس، ال4/16الشحود: المفصل في أحكام الهجرة )3(

   .1/50اإلسالم والدستور ديري: سال )(4
 .59سورة النساء اآلية  )(5
 .65سورة النساء اآلية  )(6
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  م التمكين .اأقس ثانياً

وهما التمكين  ،إن المتتبع الستخدام القرآن الكريم للفظ التمكين يجد أنه يمكن تقسيمه إلى قسمين 
  الكلي والتمكين الجزئي.  

  التمكين الكلي. أوالً

  ذا البحث.ن هدار اإلسالم، وهذا هو المقصود موهو وصول أهل اإليمان إلى إقامة   

   عبر تاريخ الدعوة إلى اهللا، كما حصل مع ذي القرنين ومـع سـليمان    وقد وصلوا إليه فعالً 
u محمد وr.  

  .rأوالً التمكين للنبي  •

تكـوين   rفي وقت قصير قياساً مع دعوات المرسلين، حيث استطاع النبي  rولقد مكّن للنبي  
  تي امتدت إلى مشارق األرض ومغاربها.الدولة اإلسالمية بعد ثالثة عشر عاماً، وال

ولَقَد نَصركُم اللَّه بِبدرٍ وَأنْتُم َأذلَّةٌ فَاتَّقُوا ( قال تعالى متحدثاً عن نصره للمؤمنين في أول معركة 
ونتَشْكُر لَّكُملَع اللَّه*بر كُمدمي َأن كُميكْفي َألَن يننْؤمِإذْ تَقُوُل ِللْم    لَاِئكَـةالْم ـنم آلَـاف بِثَلَاثَة كُم

 ِليننْزم*      ـنم آلَـاف ـةسبِخَم كُـمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم ْأتُوكُميتَتَّقُوا ووا وبِرتَص لَى ِإنب
 ينموسم لَاِئكَةِلتَ *الْمو ى لَكُمشْرِإلَّا ب اللَّه لَهعا جمو   نْـدع ـنِإلَّا م را النَّصمو بِه كُمقُلُوب ِئنطْم
  .)1()اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ

  .ثانياً التمكين لذي القرنين •

القرنين تمكيناً عظيماً، أوتي فيه من كل سـبب، وبلـغ مشـارق األرض     لذيU  ولقد مكن اهللا 
  ومغاربها.

ِإنَّا مكَّنَّا لَـه فـي الْـَأرضِ     *قَرنَينِ قُْل سَأتْلُو علَيكُم منْه ذكْراويسَألُونَك عن ذي الْ( قال تعالى 
    .)2()وآتَينَاه من كُلِّ شَيء سببا

                                                
  . 126 -123سورة آل عمران اآليات  )(1
  . 84 -  83سورة الكهف اآليات  )(2
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   .  تمكين الجزئيال ثانياً

وذلك  ،أو امتالكهم ألسباب القوة والمنزلة ،أو انتصارهم ،و هو نجاح أهل اإليمان أو بعضهم 
  لدولة اإلسالمية.في غياب ا

، وكذلك التمكين للصحابة رضي اهللا عنهم uليوسف  Uومن األمثلة على ذلك تمكين اهللا  
  عند النجاشي.

uأوالً التمكين ليوسف  •
)1(.  

وقَاَل الَّذي اشْتَراه من بإكرامه من الذي اشتراه ، قال تعالى(  uليوسف  Uلقد مكن اهللا  
َأكْرِم هَأترِلام رصضِ مي الَْأرفَ فوسكَّنَّا ِليم كَذَِلكا ولَدو ذَهنَتَّخ نَا َأونْفَعي ى َأنسع اهثْوي م

ونلَمعالنَّاسِ لَا ي َأكْثَر نلَكو رِهلَى َأمع غَاِلب اللَّهو يثادتَْأوِيِل الَْأح نم هلِّمِلنُعثم برفع )2()و ،
وقَاَل الْملك اْئتُوني بِه َأستَخْلصه ِلنَفْسي فَلَما كَلَّمه قَاَل ِإنَّك الْيوم ، قال تعالى( منزلته عند الملك
 ينَأم ينكنَا ميلَد*  يمليظٌ عفضِ ِإنِّي حاِئنِ الَْأرلَى خَزي علْنعي  *قَاَل اجفَ فوسكَّنَّا ِليم كَذَِلك

   .)3()بوُأ منْها حيثُ يشَاء نُصيب بِرحمتنَا من نَشَاء ولَا نُضيع َأجر الْمحسنينالَْأرضِ يتَ
  .)4(ثانياً التمكين للصحابة رضي اهللا عنهم عند النجاشي •

لم والصحابة الكرام للحبشة بعد الظلم الشديد الذي القوه من كفار قريش،  rأرسل النبي  
 ،مكن لهم عند النجاشي Uبل أرسلت خلفهم تريد استردادهم، ولكن اهللا  ،تتركهم قريش

جعفر بن أبي فقال  ،uهم مع قريش بعد أن سألهم عن عيسى ابن مريم ولم يعد ،فأكرمهم
" هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم :rلذي جاء به نبينا انقول فيه  (طالب

ا عيسى : ما عدإلى األرض فأخذ منها عودا ثم قالالنجاشي يده : فضرب . قالالعذراء البتول "
م واهللا : وإن نخرتلفقا ،خرت بطارقه حوله حين قال ما قال. فتنابن مريم ما قلت هذا العود
ثم من سبكم غرم ثم من  من سبكم  غرم -والسيوم: اآلمنون -اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي

  .)5(): الجبلوالدبر بلسان الحبشة .ني آذيت رجال منكموأ ذهباً دبراًما أحب أن لي   ،سبكم غرم

                                                
  .91 ) الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص(1
  . 21 سورة يوسف اآلية )(2
  . 55- 54سورة يوسف اآلية  )(3
  .27 الصالبي: فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص )(4
األلباني: فقه ، 1/3653 باب الهجرة إلى الحبشة المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصليالهيثمي:  )(5

  وقال صحيح. 1/115السيرة 



  

 
  

  
  رابعالمبحث ال

   مراحل الدعوة
  التمكينوعالقتها بفقه 

  
  
  

  وفيه:
  
  

 أوالً المرحلة السرية. •
 ثانياً المرحلة الجهرية. •

  المرحلة المدنية. •
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  المبحث الرابع مراحل الدعوة وعالقته بفقه التمكين.

  الدعوة السرية. أوالً

بدأت الدعوة اإلسالمية األولى بالتدرج، وذلك رفقاً بالمسلمين وأخذاً بسنن التغيير، فبدأ النبي  لقد 
r  ،بالدعوة السرية مرحلة االصطفاء والتأسيس، ثم الدعوة الجهرية مرحلة المقاومة واالختبار

  .)1(ثم مرحلة الدولة مرحلة النصر والتمكين

بهدوء يتصل  rتي استمرت ثالث سنوات، بدأ النبي بمرحلة الدعوة السرية وال rبدأ النبي  
وبعيداً عن الضوضاء التي تشوش  ،ويوصيه بالكتمان بعيداً عن استفزاز قريش ،بمن يثق به

  .)2(اصطفاء السابقين وتربيتهم التربية المنشودة

 النبوي فآمن البيتُ ،بينهم عشر نساء ،وفي خالل هذه المرحلة آمن ما يقارب من ستين صحابي 
وعلي  ،وبنات النبي رضي اهللا عنهن ،المؤمنين خديجة رضي اهللا عنها أمt، ًحيث كان صبيا 

روق وكذلك أبو عبيدة الجراح وحمزة ايعيش في البيت النبوي، وآمن الصديق وذو النورين والف
  .)3(رضي اهللا عنهم جميعا

صحابه فرادى خالل هذه السنوات يختار يؤسس يبني ويربي، يلتقي بأ rاستمر النبي  
ويغرس فيهم كلمة التوحيد ال إله إال اهللا محمد رسول  ،وجماعات يربيهم على العقيدة الصحيحة

وا عليه من العصبية للدم والقبيلة، اهللا، ويهدم ما غرس فيهم من تعدد اآللهة، ويهدم أيضاً ما ترب
   . )4(وعلى المحبة ومكارم األخالق ،ويربيهم على أخوة العقيدة والمبدأ

  ويمكن توضيح عالقة هذه المرحلة بالتمكين بالنقاط التالية: 
                                                

، المباركفوري: الرحيق 3/148 -تربية األمة وبناء الدولة  في دروس وعبر -الصالبي: السيرة النبوية  )(1
  .1/55المختوم 

، ثابت: 1/16، الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 1/49المباركفوري: الرحيق المختوم  )(2
  .1/11الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

، ابن هشام: السيرة النبوية 1/44، ابن اسحق: السيرة النبوية البن إسحاق 3/33ابن كثير: البداية والنهاية  )(3
، األوقاف المصرية: مفاهيم إسالمية 1/157، القحطاني: الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى 2/188البن هشام 

  .1/11، ثابت: الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 1/150
دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة  -، الصالبي: السيرة النبوية 3/37ية والنهاية ابن كثير: البدا )(4
3/157.  
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ن بعيداً عن استفزاز أولئك على بناء قاعدة من المؤمنين بهذا الدي rلقد حرص النبي   .1
الذين تنشب الحرب بينهم سنوات طويلة لسبق ناقة ألخرى، لكي يحافظ على هذا  القوم

 .)1(الغرس حتى يشتد عوده ويقوى على المواجهة

 rمثلت هذه المرحلة تكوين القاعدة الصلبة التي ال بد منها للتمكين، حيث حرص النبي   .2
على اختيار الشخصيات التي تصلح لتحمل أعباء الدولة، فنجد أن الوزراء و القيادة 

 .)2( السياسية و القيادة العسكرية كانت من أبناء هذه المرحلة

وبين مختلف الطبقات  ،مختلف القبائلعلى أن ينشر دعوته سراً بين  rحرص النبي   .3
عالمية  يوه ،للدولة اإلسالمية القادمة وصفةً ،معلناً بذلك مبدءاً من مبادئ اإلسالم

الدعوة اإلسالمية، كما أن ذلك كان عامالً رئيسياً في الوصول السريع للهدف، ومتفادياً 
 .)3(الوقوع في صراعات تعيقه عن ذلك

تربية على التوحيد وعلى محبة  - تربية خاصة وإعداد جيد كان ال بد لهذه القاعدة من  .4
حتى  -الجنان والهروب من النيران، وتربية على أن األخوة اإلسالمية فوق أي أخوة

بتربيتهم  rتبعات الدولة الجديدة، لذلك قام النبي لتحمل التستطيع االستمرار في الدعوة و
بل يوزعهم إلى  ،رقم ابن أبي األرقمويجتمع بهم في دار األ ،فهو يزورهم فرادى ،بنفسه
، فكان هذا التواصل خير طريق لبناء القادة والجند، بل كانت هي rكل ذلك بنفسه  ،أسر

 .)4(ألخذ الزاد المعين على مواصلة الطريق rسبيل المسلمين إلى لقاء النبي 
ال بد منها في والتي  ،أال وهي األسرة ،بتكوين اللبنة األولى لتكوين الدولة rاهتم النبي  .5

ثم بيت سعيد بن زيد  ،االنتقال من الفرد إلى الدولة، فكان البيت النبوي هو أول بيت
ثم بيت ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار رضي  ،العدوي وزوجته فاطمة بنت الخطاب

 .)5(اهللا عنهم جميعاً
                                                

  .28/6، حسان: دروس للشيخ محمد حسان 1/55المباركفوري: الرحيق المختوم ) (1
، 1/48، ابن عبد اهللا: نبي الرحمة 1/11ثابت: الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )(2

  .1/23المقطري: الدعوة الفردية وأهميتها في تربية األجيال 
، الشحود: المفصل في فقه الدعوة إلى اهللا 1/213ابن حميد: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  )(3

  .1/23، المقطري: الدعوة الفردية وأهميتها في تربية األجيال 16/122تعالى 
دروس وعبر في تربية  - ، الصالبي: السيرة النبوية 1/157عوة إلى اهللا تعالى القحطاني: الحكمة في الد )(4

  .1/11 ، ثابت: الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم3/130األمة وبناء الدولة 
  .3/118 -في تربية األمة وبناء الدولة  دروس وعبر -الصالبي: السيرة النبوية  )(5
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  الدعوة الجهرية. ثانياً

وبعضِ الوجهاء أمثاِل عمر بنِ  rنبي عم الt استمرت الدعوة السرية إلى إسالمِ حمزةَ  
، فكانت )1()فَاصدع بِما تُْؤمر وَأعرِض عنِ الْمشْرِكينأنزل اهللا على رسوله(  ثم ،tالخطابِ 

في أرجاء مكة مبتدًأ باألقربين ثم بباقي القبائل، وكان ذلك في  rصدع بها النبي  ،مرحلة جديدة
  .)2(السنة الرابعة من البعثة

كانت هذه المرحلة مرحلة مواجهة بالحجة والبرهان، حيث عريت تلك العقيدة الفاسدة التي فيها  
تعبد األحجار من دون اهللا، فلم يكن من قريش أن واجهت بالحجة، بل صبت جم غضبها على 

  .)3(المسلمين قهراً وتعذيباً وقتالً، وكان ممن قُتل ياسر وزوجته رضي اهللا عنهما
الدعوة، وفكر النبي بالتخفيف عن أصحابه ِلما في إال الصبر واالستمرار  rالنبي  ما كان من 

رآه من شدة التعذيب، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، حيث كان ملكها النجاشي ال يظلم عنده 
ومعه زوجته  tأحد، وبالفعل هاجر كثير من الصحابة رضي اهللا عنهم، منهم عثمان بن عفان 

  .)r)4 عنها بنت النبي رقية رضي اهللا 

  ويمكن توضيح عالقة هذه المرحلة بالتمكين بالنقاط التالية:

حيث كان فيها التمحيص  ،مهمةً ال تمكين بدون ابتالء، لذلك كانت هذه المرحلة مرحلةً .1
 .)5(والذي ال بد منه حتى يكون التمكين على أسس متينة وراسخة

هم هم القاعدة الرئيسية للتمكين مستفيداً لمحافظة على المؤمنين ألنا rمحاوالت النبي  .2
 .)6(من نخوة بعض كفار قريش، وكذلك مستفيداً من عدل النجاشي

                                                
 . 94ة سورة الحجر اآلي) (1
، ابن المطهر: البدء والتاريخ 1/142، الماوردي: أعالم النبوة 1/46ابن اسحق: السيرة النبوية البن إسحاق ) (2
1/229 .  
  .2/40الروض األنف ابن هشام:  ،1/66ابن اسحق: السيرة النبوية البن إسحاق  )(3
  .2/3، الحلبي: السيرة الحلبية 1/182لفاء األندلسي: االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة الخ )(4
، الفالح: االبتالء وأثره في 4/24 -دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة  -الصالبي: السيرة النبوية  )(5

  .149الدعوة في العهد النبوي ص 
  .1/69السيرة البن حبان ، ابن حبان: 1/74المباركفوري: الرحيق المختوم  )(6
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كان هناك انتصارات سياسية أحرزها المسلمون رغم كل المضايقات والتعذيب الذي  .3
كانوا يالقونه من قريش، فقد َأمنوا في الحبشة، وأسلم النجاشي، وكذلك فقد أمنوا عبر 

 .)1(صال بأهل يثرب مكاناً جديداً للهجرة، وأصبح المقر الرئيس للدولة اإلسالميةاالت
  المرحلة المدنية. ثالثاً

المدنية هي مرحلة التمكين الفعلي، حيث اكتملت أركان الدولة بعد ثالثة عشر  كانت المرحلة 
بناء المسجد، ثم آخى بين إلى المدينة المنورة، وبدأ ب rعاماً من البعثة النبوية، فقد هاجر النبي 

األوس والخزرج، ثم بدأ بإعداد الجيش، لتصبح في وقت بين ثم أصلح  المهاجرين واألنصار،
  .)2(قصير القوة األولى في العالم

  ويمكن توضيح بعض النقاط في هذه المرحلة وهي: 
فيه ببناء المسجد، حيث كان هو مقر القيادة، ففيه التوجيهات الدينية، و rبدأ النبي  .1

 .)3(تجهيز الجيوش، وفيه فض النزاعات

توطيد البناء االجتماعي عبر المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، وحل النزاعات بين  .2
 .)4(األوس والخزرج كان عنصراً مهما في التمكين وبناء الدول

دستوراً للدولة الجديدة، بين فيه العالقة بين المسلمين بعضهم ببعض من  rأعلن النبي  .3
 .   )5(ة، وبينهم وبين اليهود من جهة أخرى، فكان له أكبر األثر في استقرار الدولةجه

 . )6(عبر دعوة ملوك األرض إلى الدين اإلسالمي ،إعالن عالمية الدولة اإلسالمية .4

في سياساته الخارجية التدرج، فتمكن في األيام األولى للدولة اإلسالمية  rاتبع النبي  .5
اهدة مع جيرانه اليهود، ثم كان ال يبدأ قتاالً إال مع من يقاتله، ثم الناشئة من إبرام المع

 .)7(بادر بدعوته ملوك األرض للدخول في اإلسالم

                                                
 -الرقمية  -، العمري: السيرة النبوية في دائرة المعارف البريطانية 2/247الروض األنف  ابن هشام: )(1
1/38.  
 .3/348الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  )(2
، الرشيد: رسالة المسجد التربوية 2/277 السيرة الحلبية، الحلبي: 5/338 البيهقي: دالئل النبوة للبيهقي )(3

  .3ص
  .144 مباركفوري: الرحيق المختومال )(4
  .2/345الروض األنف ابن هشام:  ،3/273ابن كثير: البداية والنهاية  )(5
  .8/153دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة  -الصالبي: السيرة النبوية  )(6
  . 147المباركفوري: الرحيق المختوم  )(7
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  وفيه أربعة مباحث وهي:
  
 

 د الشريعة.ــفهم مقاص المبحث األول  •

 .ه الواقعــمراعاة فق المبحث الثاني  •

 مراعاة فقه األولويات.  المبحث الثالث •

 ه الموازنات.مراعاة فق المبحث الرابع  •
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 فهم مقاصد الشريعة
 

  

  وفيه:

 مقاصد.التعريف  أوالً •

 .فوائد فهم مقاصد الشريعة ثانياً •

 التمكين وفقه المقاصد. ثالثاً •
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  فهم مقاصد الشريعةالمبحث األول 
ية لهي في أمس الحاجة اليوم إلى فقه المقاصد، ذلك الفقه الـذي ينظـر إلـى    إن األمة اإلسالم 

مآالت األمور وعواقبها، وذلك ألننا لسنا أمام جزيئات فقهية، بل أمام نظم أخرى منافسة، وحيث 
فال بد من مراعاة هذه  ،أن الشريعة اإلسالمية مبنية على الحكَم ومصالح العباد في الدنيا واآلخرة

المصالح فيما يستجد من أمور، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، بـل فـي هـدفها    الحكم و
  األول، وهو التمكين، لما لها من تعلق وارتباط بعامة المسلمين.

وسأتكلم في هذا المبحث عن تعريف المقاصد، ثم عن فوائد فهم مقاصد الشريعة، ثم عن عالقة  
  المقاصد بالتمكين:

  شريعة.مقاصد التعريف  أوالً
 .في اللغة المقاصد •
  مصدر من الفعل قصد وقد جاء بعدة معانٍ وهي:المقصد  
  : ومنه القاعدة الفقهية إنما األمور بمقاصدها.   )1(النية واالعتزام والتوجه .1
وعلَى اللَّه قَصد السبِيِل ومنْها جاِئر ولَو شَاء : ومنه قوله تعالى( )2(استقامة الطريق .2

دلَهينعمَأج 4(استقامة الطريقأي القصد  )3()اكُم(. 
سـددوا وقَـارِبوا واغْـدوا    ( rومنه قول النبـي   :)5(العدل والوسط بين الطرفين .3

 .)7(أي التوسط بين الشيئين ،)6()وروحوا وشَيء من الدلْجة والْقَصد الْقَصد تَبلُغُوا
 .)8(أي تكسرت ،)داعسة بالرماح حتى تقصدتكانت الم : ومنه قولهم(الكسر .4
 .)9(أي الممتلئة لحماً ،ومنه قولهم الناقة القصيداالكتناز:  .5

 

                                                
  .5/79، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 1/71لحدود األنيقة ، األنصاري: ا15/347ابن منظور: لسان العرب ) (1
  .5/79، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 3/353ابن منظور: لسان العرب ) (2
    . 9سورة النحل اآلية )  (3

  . 1/2697الرازي: تفسير الفخر الرازى ) (4
  .1/396وس المحيط ، الفيروز أبادي: القام9/35الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ) (5
  .8/98ص 6463كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل رقم الحديث  –طوق النجاة  -صحيح البخاري )(6
  .1/95اري شرح صحيح البخاري ابن حجر: فتح الب )7(

  . 1/396 ، الفيروز أبادي: القاموس المحيط5/79، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 3/353لسان العرب  ابن منظور:) (8
  .5/79 الوسيطمعجم الالزيات وغيره: ) (9
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 المقاصد في االصطالح. •

تكلموا في المقاصد من العلماء السابقين ومن العلمـاء المعاصـرين، لكـن    كثير هم الذين  
أجمعين لم يضعوا تعريفاً محدداً الفقهاء القدامى وصوالً إلى اإلمام الشاطبي رحمة اهللا عليهم 

للمقاصد ويرجع ذلك إلى أن المعاني كانت حاضرة في أذهانهم وتسيل على ألسنتهم دون كد 
  .)1(وال تعب

  أما العلماء المعاصرين فلهم تعريفات كثير أهمها:  

وهي المعاني والحكم ( عرف المقاصد العامة بقوله تعريف العالمة الطاهر بن عاشور: .1
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص بالكون فـي  الملحوظة 

  .)2()نوع خاص من أنواع الشريعة
الغايـة منهـا    المراد بمقاصد الشـريعة  (عرف المقاصد بقوله: عالل الفاسيتعريف  .2

  .)3()أحكامها واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من
الغايات التي وضـعت الشـريعة ألجـل     هي: عرف المقاصد بقوله( تعريف الريسوني .3

 .)4()تحقيقها لمصلحة العباد
هي الغايات المصلحية المقصودة من األحكام ، عرف المقاصد بقوله(  :تعريف الحسني .4

 .)5()والمعاني المقصودة من الخطاب
هي المصالح التي تعود إلى العباد عرف المقاصد بقوله(  :تعريف الدكتور يوسف العالم .5

 .)6()أخراهم، سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب منافع، أو دفع مضارفي دنياهم و
  .)7(ويتضح من التعريفات السابقة أنها تدور حول نفس المعنى ولكن بألفاظ مختلفة  

  

                                                
  .13، الريسوني: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ص45البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص) (1
 .183ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص) (2
  .7الفاسي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص) (3
  .7اإلمام الشاطبي صالريسوني: نظرية المقاصد عند ) (4
  .49البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص) (5
  .79العالم: المقاصد العامة ص) (6
  .8الخليفي: المقاصد الشرعية وأثرها في المعامالت المالية ص) (7
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  .مناسبة هو تعريف الريسوني أكثر والتعريف الذي أراه التعريف المختار:

  فوائد فهم مقاصد الشريعة. ثانياً

    يعة فوائد كثيرةً منها:إن لفهم مقاصد الشر 

فال يمكن أن يستغني  ،إن مقاصد الشريعة مهمة لكل من اشتغل بعلوم الدين اإلسالمي .1
 .)1(خاصة من يريد تطبيق األحكام الشرعية ،عنها مفسر وال فقيه وال محدث

مما يرسخ القناعة بصالحية الشريعة لكل  ،إن مقاصد الشريعة تشرك العقل مع النقل .2
 . )2(عد عن المآزق التشريعية والمتناقضاتويب ،األزمان

 .)3(فمنها يستمد الفقه وعليها يستند ،إن مقاصد الشريعة حاكمة على غيرها .3

 .)4(بفهم مقاصد الشريعة يتم تكوين الملكة الفقهية للعالم والمتعلم .4

إن مقاصد الشريعة هي الكفيلة بدوام أحكام الشريعة لألجيال المتعاقبة عبر اختالف  .5
 .)5(بانقضاء الدنيا Uوحتى يأذن اهللا  ،والمكان الزمان

 ،يعتبر فهم مقاصد الشريعة من أهم شروط المجتهد، حيث تعينه على فهم النصوص .6
 .)6(وعلى الترجيح عند التعارض ،وعلى استنباط األحكام

  . )7(من أهم فوائد فهم المقاصد تحقيق التوازن واالعتدال وعدم االضطراب في األحكام .7

  عالقة بين فقه التمكين وبين مقاصد الشريعة.ال ثالثاً

إن المتتبع للنصوص الشرعية يجد أنها راعت مصالح العباد من جلب منفعة أو دفـع مضـرة،    
فـي   خصوصاً ،كان لفرد أو لمجتمع يحتاج إلى قوة تحمي هذه المصالح وتحقيق المصالح سواء

                                                
  .41ربيعة: علم مقاصد الشريعة ص) (1
  .32صبابكر: دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة اإلسالمية ) (2
  .42ربيعة: علم مقاصد الشريعة ص) (3
 .41المرجع السابق ص) (4
  .38، ربيعة:علم مقاصد الشريعة ص184ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص) (5
  .20/583، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1/206الجويني: البرهان في أصول الفقه ) (6
  .121البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص) (7
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بد لها من دولة تحميها حتـى تـؤتي   العصر الحديث الذي تتجمع فيه قوى الشر، وهذه القوة ال 
  أكلها، وقد قال الشاعر:

  .***   إن الذي ساب الحديقة مذنب    ليس الذي سرق الحديقة مذنباً

  أن ألخص العالقة بين فقه التمكين ومقاصد الشريعة في النقاط التالية: وأستطيع

بها  Uاهللا  والقيام على المهمة التي كلف ،إن من أهم مقاصد اإلسالم عمارة األرض .1
وهذا ال  ،من نشر التوحيد وإقامة العدل واإلنصاف بين أبناء البشرية جمعاء ،اإلنسان

 .)1( يكون إال بالتمكين لهذه األمة
إن من أهم مقاصد اإلسالم الوحدة اإلسالمية، بل إن اإلسالم ذهب إلى ما هو أبعد من  .2

 )2()متُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدونِِإن هذه ُأوهو الوحدة اإلنسانية، قال تعالى(  ،ذلك
 .)3(وهذا ال يتحقق إال بتكوين الدولة اإلسالمية

إن وظيفة الدولة اإلسالمية هي الحفاظ على مقاصد الشريعة وذلك بحماية الدين ورعاية  .3
 . )4(مصالح العباد

 ،ق األمثل للتعامل مع فقه الواقعيمثل فقه التمكين في ضوء الفهم لمقاصد الشريعة الطري .4
حيث أن مقاصد الشريعة تمثل المرتكز  ،وللموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة

  .)5(األهم لفقه التمكين 
بمراعاتها لمصالح  ، وذلكإن لفقه التمكين دوراً هاماً في بيان يسر الشريعة اإلسالمية .5

 .)6(ما لم يعارضها معارض ،العباد وألعراف الناس

                                                
  .47ي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها صالفاس) (1
  .92األنبياء اآلية ) (2
 .64بابكر: دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة اإلسالمية ص) (3
  .1/114مقدمة ابن خلدون ابن خلدون: ، 1/3األحكام السلطانية الماوردي:  )(4
  .437يعة عند ابن تيمية صالبدوي: مقاصد الشر، 5ابن القيم: الطرق الحكمية ص )(5
  .435البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص ،11/343مجموع الفتاوى ابن تيمية:  )(6



  

 
   

  

  المبحث الثاني

  مراعاة فقه الواقع
  وفیھ:

  

 أوال تعريف فقه الواقع. •

 ثانيا أهمية فقه الواقع. •

 ثالثا نتائج إغفال فقه الواقع. •

  .رابعا العالقة بين فقه التمكين وفقه الواقع •
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  المبحث الثاني مراعاة فقه الواقع.

وعدم لحوقها  ،ض األمة اإلسالميةوتغييب النفس عن الواقع لهو أهم معوقات نهو إن الجمود 
  بركب األمم األخرى والتي أحرزت السبق في أغلب المجاالت.

 وإن وجود طائفة القويةُ الذين ال تربطهم بدينهم الرابطةُ الساسة مع وجود طائفة الذين ال  العلماء
ا االنفصال يحتاج إلى ليحدث انفصاالً كبيراً في جسم األمة، وهذ القويةُ تربطهم بواقعهم الرابطةُ

  .    )1(معرفة العلماء بالواقع ورجوع الساسة إلى دينهم

يريد النجاة أن يعرف الواقع جيداً، ولقد أحسن ابن تيمية  ربانٍ هذا الواقع البد لكِل وفي خضم 
تقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين فقال(  ،في هذا المجال

  ، وهذا ال يكون إال بمعرفة الواقع.)2()ناهمابالتزام أد

  تعريف فقه الواقع. أوالً

سبق تعريف الفقه عند الحديث عن تعريف فقه التمكين في الفصل  تعريف الفقه: أوالً    
  .)3(السابق

  تعريف الواقع: ثانياً    

  تعريف الواقع في اللغة: •

، وكذلك تأتي )4(مر أي حدثالواقع من الفعل وقع وقد جاءت بمعنى حدث نقول وقع األ
  .)5(بمعنى سقط نقول وقع المطر أي سقط

  .)6(والواقعة بمعنى النازلة الشديدة 

                                                
  .3/57الشحود: المفصل في شرح آية ال إكراه في الدين ) (1
 .4/332درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية: ) (2
  .من هذا البحث 3راجع ص ) (3
  .1/159الزيات وغيره: المعجم الوسيط  ،5/212جواهر القاموس الزبيدي: تاج العروس من ) (4
  .1/998الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، 2/668الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) (5
  .1/998، الفيروز أبادي: القاموس المحيط 5/212الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس  )(6
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 تعريف الواقع في االصطالح: •

  عدة تعريفات منها: للفقهاء في تعريف الواقع

( ما يستجد من نوازل حيث عرف الواقع بأنهتعريف الدكتور علي بادحدح:  .1
 .)1(وحوادث)

وحقيقة الواقع  ،ألنه حصر الواقع فيما يستجد ،ا التعريف أنه غير جامعويؤخذ على هذ 
 من ذلك.   أوسع 

ما تجري عليه حياة الناس، حيث عرف الواقع بأنه(تعريف الدكتور عبد المجيد النجار:  .2
في مجاالتها المختلفة، من أنماط في المعيشة، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد 

 .)2()ا من نوازل وأحداثوأعراف، وما يستجد فيه

 حيث فصل المجاالت المختلفة، وهذا ليس محله  ،ويؤخذ عليه اإلطالة في التعريف 
  .)3(التعريف

كل ما يكون حياة الناس في  : حيث عرف الواقع بأنه(تعريف الدكتور أحمد بوعود .3
 .)4()جميع المجاالت، بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضها وطوارئها

  حيث شمل التعريف كل ما في حياة الناس وفي جميع المجاالت. وهو تعريف جيد 
  تعريف فقه الواقع في االصطالح: •

بمنأى عن استخدام الفقهاء القدامى، ولكنهم عبروا عنه بألفاظ لم يكن هذا المصطلح  
أخرى، فقد عبر عنه اإلمام الغزالي رحمه اهللا عنه بفقه النفس، بل وجعله من شروط 

  .  )6(ك اإلمام السيوطي، وكذل)5(المجتهد

                                                
  .5/8سالم اليوم فتاوى واستشارات اإل) (1
  . 20بو عود: فقه الواقع أصول وقواعد ص )(2
  .السابقنفس المرجع ) (3
  .السابقنفس المرجع  )(4
  .573/  1الغزالي: المنخول ) (5
  .1/9السيوطى: تقرير االستناد في تفسير االجتهاد  )(6
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  منها: ،عدة تعريفات الواقعفقه في تعريف  المعاصرين للفقهاءو

األحوال  هو علم يبحث في فقهحيث عرف فقه الواقع بأنه(  تعريف الدكتور ناصر العمر: .1
المعاصرة، من العوامل المؤثرة في المجتمعات، والقوى المهيمنة على الدول، واألفكار 

قيدة، والسبل المشروعة لحماية األمة ورقيها في الحاضر الموجهة لزعزعة الع
 .)1()والمستقبل

 فقه وهو  ،جانب واحدألنه حصر التعريف في  ،ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع
       .)2(بفقه األحوال الماضية فهو لم يعتنِ ،األحوال المعاصرة

  
وف على ما يهم المسلمين مما الوقحيث عرف فقه الواقع بأنه(  تعريف الشيخ األلباني: .2

 .)3()نظرياً ال كالماً يتعلق بشؤونهم أو كيد أعدائهم لتحذيرهم والنهوض بهم واقعياً

مثل ما  ،ويؤخذ على هذا التعريف أنه يشتمل على عبارات غامضة تحتاج إلى بيان
  . )4(وكذلك للنهوض بهم واقعياً ،بشئونهم         يتعلق 

الشرعية     العلم باألحكامحيث عرف فقه الواقع بأنه(  تعريف الدكتور الدخميسي: .3
 .)5(العملية، وتطبيقها بأدلتها على الوقائع والنوازل، واعتباره لمآالت أفعال المكلفين)

 التعريف المختار: •

أرى أن تعريف الدكتور عبد الفتاح الدخميسي هو التعريف األفضل، وذلك لألسباب  
  التالية:

مما ال يستغنى عنه في الحكم  ،العلم باألحكام الشرعية العملية أن التعريف اشتمل على .1
 على أي واقعة جديدة.

                                                
  .5/  1العمر: فقه الواقع ) (1
  .58الدخميسي: فقه الواقع (دراسة أصولية) ص )(2
  .5األلباني: فقه الواقع ص )(3
  .59الدخميسي: فقه الواقع (دراسة أصولية) ص ) (4
  .66الدخميسي: فقه الواقع (دراسة أصولية) ص)  (5
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والذي البد منه للفقيه إلعطاء الحكم الشرعي  ،أن التعريف اشتمل على معرفة الواقع .2
 الصحيح.

أن التعريف ربط العلم باألحكام الشرعية بالواقع عبر تطبيق الفقه بأدلته على الوقائع  .3
 والنوازل.

4. مقاصد الشريعة لوهو النظر  ،ستغني عنه المجتهدأن التعريف أشار إلى أمر مهم مما ال ي
 عبر النظر في مآالت األمور. 

  أهمية فقه الواقع. ثانياً

   إن لفقه الواقع أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع، وسأقوم ببيانها في النقاط التالية:  

لكل عمل ناجح،  ، ألنه ضروريشرعيةٌ وفريضةٌ حضاريةٌ الواقع ضرورةٌ فقهإن  .1
1(لكل دعوة لإلصالح وكذلك فإنه ضروري( .              

يميز بين الخير  الذي إن فقه الواقع مهم لعموم أبناء األمة، وذلك ألن العاقل ليس هو .2
رتقاء بالعقلية ، وهذا اوالشر، بل هو من يختار خير الخيرين ويتجنب شر الشرين

 . )2(يد في عملية تصحيح وتنقية المخزون المعرفي لألمةاإلسالمية مما يز

    .)3(ال بد للمجتهد من مراعاة فقه الواقع .3

 .  )4(والمواكبة لما يجد من تطورات ،تحقيق المعاصرة اإليجابية المرتكزة على الثوابت .4

عبر مراعاة واقع  ، وذلكالتأكيد على صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان .5
األمة في5(ها لمصالح العبادالشريعة ومراعاتُ ظهر بذلك يسر( .  

  فقه الواقع. نتائج إغفال لثاًثا

                                                
  .234/4ل للدكتور عبد الكبير حميدي) مجلة البيان( مقا ) (1
ن النظام المالي الذي ، صغير: موجز مبسط ع 1/121الشحود: المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم  )(2

  .1/65جاء به محمد عليه الصالة والسالم 
  .1/169الدويهيس: عجز العقل العلماني  ، 1/88ابن القيم: إعالم الموقعين   )(3
  .5/8تاوى واستشارات اإلسالم اليوم  ف)  (4
  .5/8تاوى واستشارات اإلسالم اليوم  ، ف 1/15األلباني: فقه الواقع ) (5
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 وكما أن لفقه الواقع أهمية كبيرة فإن إلغفاله نتائج وخيمة، ومن هذه النتائج:  
كل محوالت النهوض باألمة، بل إنها معوق عن كبير ل عدم معرفة الواقع معوقٌإن  .1

 .)1(والت اإلصالح أيضاًامح
عدم التحديد الدقيق للهدف، والذي ينتج عنه اختالل في فقه األولويات وفقه  .2

 .)2(الموازنات
 .)3(االنشغال في أمور هامشية، بل من الممكن الوقوع في استدراجات غير محسوبة .3
 .)4(الخطأ في الفتوى واالجتهاد .4
مما يسبب في  اختزال القضايا الكبرى لألمة في فتاوى سطحية ال تمت إلى الواقع بصلة، .5

  .)5(انفصال األمة عن أهل الفتوى واالجتهاد
  الواقع.التمكين وفقه فقه  العالقة بين رابعاً
1. األثر  إن لفقه التمكين المحافظ على مصالح العباد والمراعي لفقه الواقع كبير

التمكين  فقه ال يمكن أن يكونبل في ترسيخ وتثبيت أركان الدولة اإلسالمية، 
التجاه الصحيح ما لم يكن ملماً إلماماً جيداً بتفاصيل الواقع المحلي سائراً في ا

  .)6(والعالمي
فإنه أشد أهمية لولي األمر، وتظهر أهميته في تحديد  ،كما أن فقه الواقع مهم للمجتهد .2

 .   )7(األهداف، ووضع الخطط، ثم ترتيب الموازنات واألولويات
مسلم وهو التمكين وإقامة الدولة اإلسالمية ال يمكن الوصول إلى الهدف المنشود لكل  .3

ومقاومة أعداء األمة إال عبر 8(الواقع فقه( . 
في تطبيق األحكام الشرعية والذي البد من مراعاته في فقه التمكين ال بد له  التدرجإن  .4

  فقه الواقع.على المعرفة الجيدة ل أن يكون مبنياً

                                                
  .8/153المذاهب الفكرية المعاصرة سوعة الرد على الشحود: مو )(1
  .225/25 ( مقال الدكتور سامي الدالل)مجلة البيان،  234/4ل للدكتور عبد الكبير حميدي) مجلة البيان( مقا) (2
  .225/25، مجلة البيان( مقال الدكتور سامي الدالل)  234/4مجلة البيان( مقال للدكتور عبد الكبير حميدي) ) (3
  .3/57الشحود: المفصل في شرح آية ال إكراه في الدين ) (4
  الوكيلي: فقه األولويات ص ق.) (5
  المرجع السابق.) (6
  . 1/16األلباني: فقه الواقع ) (7
  .11/522، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  1/15األلباني: فقه الواقع  )(8



  

 
  

  

  

  لثالمبحث الثا
  

  مراعاة فقه األولويات
  
  
  
  
  :وفیھ
  

 تعریف فقھ األولویات.  أوًال •

 أهمية مراعاة فقه األولويات وخطورة إغفالها. ثانياً •

 فقھ األولویات.ثالثًا عالقة فقھ التمكین ب •
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  المبحث الثالث مراعاة فقه األولويات.

من الدين بالضرورة أن هناك أولويات في الدين اإلسالمي، بل إن البدء باألهم إن من المعلوم  
المهم هو سر النجاح في كل عمل، وهذا ال يتأتى بصورته الكاملة والصحيحة إال في ضوء  ثم

  فقه األولويات.

وإن غياب هذا النوع من أنواع الفقه لهو سبيل إلى التخبط والخلل، بل إنه سبيل إلى  
 إن لم يكن كان سبيالً إلى نتائج غير مرضية االضطراب وإهدار األوقات والطاقات، بل لربا

  سبيالً إلى نتائج عكسية.

حين  tلمعاذ بن جبل  r، فهذه وصايا النبي rولقد كان هذا الفقه واضحاً في سيرة النبي  
من أهل الكتاب فادعهم إلى  إنك تأتي قوماً حيث يقول( ،أرسله إلى اليمن تؤكد هذا المعنى

أن اهللا افترض عليهم  شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم
خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة 

  . )1()المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب

فقه األولويات ثم عن أهمية مراعاة هذا الفقه وخطورة  وسأتكلم في هذا المبحث عن تعريف
  إغفاله ثم عن عالقته بفقه التمكين: 

  تعريف فقه األولويات. أوالً
سبق تعريف الفقه عند الحديث عن تعريف فقه التمكين في الفصل  تعريف الفقه: أوالً  

  .)2(السابق
  :ولوياتثانيا تعريف األ

  في اللغة: ولوياتتعريف األ •
  أولى اسم تفضيل، وله معانٍ متقاربة وهي:      

  .)3(وأجدر ،أي أحق به ،، فيقال فالن أولى بهذا األمر من فالناألحق واألجدر المعنى األول:

                                                
 . 1/50 ص 19الحديث كتاب اإليمان باب الدعوة للشهادتين رقم صحيح مسلم مسلم: ) (1
 . 3راجع هذا البحث ص ) (2
  ح المنير المصباالفيومي: ،  6/108 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة  ، 15/405 ابن منظور: لسان العرب ) (3

  . 2/673 في غريب الشرح الكبير 
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  ، ومنه قول األصمعي:األقرب المعنى الثاني:
  ،وأولى أن يزيد على الثالث ***  فعادى بين هاديتين منها

  .  )1(على الثالث أي قارب أن يزيد 

، أي )2()ثُم َأولَى لَك فََأولَى *َأولَى لَك فََأولَى ، ومنه قوله تعالى(التهديد والوعيد لمعنى الثالث:ا
  وهو القرب.  ،ويالحظ أن هذا المعنى رجع إلى المعنى السابق ،)3(قاربه ما يهلكه

  .)5(أولى من )4(وهي مصدر صناعي ،واألولويات جمع أولوية 

 االصطالح: تعريف األولويات في •

مثل ابن  ،لهذا المصطلح في استخدام العلماء يجد أن بعض العلماء القدامى استخدموه إن المتتبع 
ال أن إ حيث يقول متحدثاً عن االستهام على األذان( ،حجر العسقالني في كتابه فتح الباري

رفة الوقت أما في األذان فبأن يستووا في مع األولويةيستهموا أي لم يجدوا شيئا من وجوه 
، أما العلماء المعاصرين فقد أكثروا من )6() وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن

 في أن بالضرورة الدين من معلوم هو ممااستخدامه، فنجد أن الدكتور عدنان آل عرعور يقول( 
 وفي العلم، وفي واإلنكار، األمر وفي األعمال، وفي اإليمان، قضايا في أولويات أولويات، الدين

   .)7() والدعوة التبليغ في التعليم، وأولويات
ولم أقف على تعريف لمصطلح األولويات إال تعريف الدكتور محمد الوكيلي حيث عرف  

  . )8()األسبقيات الشرعية المراد إنجازهااألولويات بأنها( 
  .)9(والواضح أن استخدام العلماء لهذا المصطلح ال يخرج عن االستخدام اللغوي له 

                                                
  .250/ 40الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس  ،15/405 ابن منظور: لسان العرب  )(1
  . 35-34سورة القيامة اآليتان  )(2
  .6/108 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ،  1/740 مختار الصحاح الرازي: ) (3
يطلق على كل لفظ زيد في آخره ياء النسب و ،مولَّد مقيس على كالم العرب هو مصدر الصناعيوالمصدر ( ) (4

سم قبل اتصالها به كان له حكم المشتق من أجل ياء المشددة ثم تاء التأنيث المربوطة، وتسمى تاء النقل؛ ألن اال
  .1صموسوعة البحوث والمقاالت العلمية  ).النسب، ثم لما اتصلت به نقلته إلى االسمية المحضة

  . 1/43 نحو إتقان الكتابة باللغة العربية السني:  )(5
  . 2/96فتح الباري  :ابن حجر) (6
  . 1/16المعاصر  في ضوء الواقع الدعوة آل عرعور: منهج) (7
  . 15ص -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (8
  . 15المرجع السابق ص) (9
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 األولويات في االصطالح:فقه تعريف  •

  وهي: ،فقه األولويات إال هذه التعريفات الثالث للفقهاء في تعريفلم أجد 

وضع كل شيء  حيث عرف فقه األولويات بقوله( تعريف الدكتور يوسف القرضاوي: .1
في مرتبته فال يؤخر ما حق التقديم، وال يقدم ما حقه التأخير، وال يصغر األمر الكبير، 

  .)1()يكبر األمر الصغير وال
وهو تعريف جيد، حيث تم توضيح أهم ما في فقه األولويات، وهو وضع الشيء في  

فال يقدم الشيء أو يؤخر إال بناء على معرفة هذا الفقه، إال أن التعريف جاء في  ،مرتبته
 ،فوهذا يفسر العموم الذي جاء في التعري ،الجانب الدعوي وأولويات الحركة اإلسالمية

  .   )2(فشمل األحكام الشرعية وغيرها

 أو العالم ترتيب حيث عرف فقه األولويات بقوله(تعريف الدكتور عدنان آل عرعور:  .2
  .)3()فاألنفع للمدعوين واألنفع.. فاألحوج واألحوج.. فاألهم األهم.. ألوراقه الداعية

 أنه عمم فذكر وكذلك فإن هذا التعريف ركّز على ترتيب األوراق، وهذا شيء جيد، إال
  الداعية والمدعوين، وهذا محله فقه الدعوة.   

( العلم باألحكام حيث عرف فقه األولويات بقوله تعريف الدكتور محمد الوكيلي: .3
الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي 

 .)4()يتطلبها

 التعريف المختار: •
  هو التعريف األفضل، وذلك لألسباب التالية: محمد الوكيليور أرى أن تعريف الدكت 

 ،مما ال يستغنى عنه في الفقه ،أن التعريف اشتمل على العلم باألحكام الشرعية العملية .5
 وفي معرفة مراتب األحكام.

                                                
  . 38القرضاوي: أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة ص) (1
  . 16ص -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (2
  . 1/16في ضوء الواقع المعاصر  الدعوة آل عرعور: منهج) (3
  . 16ص -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (4
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أن التعريف اشتمل على معرفة الواقع والذي البد منه للفقيه إلعطاء الحكم الشرعي  .6
 ما حقه التقديم وما حقه التأخير.ولمعرفة  ،الصحيح

7. ن أن عملية التقديم ال بد لها من علم بمراتب األحكام الشرعية.أن التعريف بي 
  أهمية مراعاة فقه األولويات وخطورة إغفالها. ثانياً  

  : وتوضيح ذلك فيما يلي ،خطر في إغفالهال، كما أن كبيرةً أهميةً األولوياتفقه  إن لمراعاة  

  .)1(ر فقه األولويات األساس في ترتيب أجندة المسلميعتب أوالً
لَا يستَوِي الْقَاعدون من الْمْؤمنين غَير ُأوِلي الضررِ ( Uويؤكد هذا المعنى قول اهللا  

مواِلهِم وَأنْفُسهِم علَى والْمجاهدون في سبِيِل اللَّه بَِأمواِلهِم وَأنْفُسهِم فَضَل اللَّه الْمجاهدين بَِأ
، )2()ماالْقَاعدين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنَى وفَضَل اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين َأجرا عظي

حقا وِلَأهلك علَيك  ِإن ِلربك علَيك حقا وِلنَفْسك علَيكt )ألبي الدرداء  tوقول سلمان الفارسي 
صدقَ  rبِي حقا فََأعط كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه فََأتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَر ذَِلك لَه فَقَاَل النَّ

انلْم3()س( .  

  .)4(فقه األولويات ال يمكن أن يستغني عنه الفقيه ثانياً
من أهل  إنك تأتي قوماًحين بعثه إلى اليمن(  tلمعاذ بن جبل  rمعنى قول النبي ويؤكد هذا ال 

الكتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
اهللا افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا 

تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم  افترض عليهم صدقة
  .)5()أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب

  .)6(فقه األولويات هو السبيل للحفاظ على الدعوة والداعي ثالثاً

                                                
  .1/1 للحج التربوية شعيب: األبعاد،  41القرضاوي: أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة ص )(1
  .95سورة النساء اآلية ) (2
  .3/38ص 1986ه كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر رقم الحديث صحيحالبخاري:) (3
  .41القرضاوي: أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة ص) (4
  .47سبق تخريجه في هذا البحث ص  )(5
 - دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات ،1/16 في ضوء الواقع المعاصر الدعوة آل عرعور: منهج )(6

  .أجص 
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روا آل عمار وآل أبش(مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال  rأن رسول اهللا ويؤكد هذا المعنى  
على الدعوة اإلسالمية وعلى الصحابة الكرام  r، وبهذا حافظ النبي )1()فإن موعدكم الجنة ياسر

  وإن أصابهم بعض الضرر. ،رضي اهللا عنهم

فقه األولويات هو السبيل إلى كسب القلوب وتآلفها وذلك بالقضاء على كثير من الخالفات  رابعاً
  .)2(وتقوية الروابط الداخلية ،ما يساعد في وحدة الصفالواقعة في الحقل اإلسالمي، م

اختلف مع الصحابة رضي اهللا عنهم في قتال المرتدين، فلما  tأبا بكر أن ويؤكد هذا المعنى  
يا خليفة  فقال( tألبي بكر  tبين لهم األولوية في العمل تألفت القلوب، حيث جاء عمر 

لي : أجبار في الجاهلية وخوار في اإلسالم ؟ إنه  تألف الناس وأرفق بهم . فقال rرسول اهللا 
قَاَل لَما في البخاري(  t، وحديث أبي هريرة )3()قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي ؟

 وُل اللَّهسر فِّيتُوr ِلَأبِي رمبِ قَاَل عرالْع نم كَفَر نم كَفَرو هدعكْرٍ بو بفَ َأبتُخْلاسفَ  وكْرٍ كَيب
ولُوا لَا ِإلَه تُقَاتُل النَّاس وقَد قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ُأمرتُ َأن ُأقَاتَل النَّاس حتَّى يقُ

ِإلَّا بِح هنَفْسو الَهنِّي مم مصع ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه نفَم ِإلَّا اللَّه اللَّهفَقَاَل و لَى اللَّهع هابسحو قِّه
ا كَانُوا يَؤدونَه لَُأقَاتلَن من فَرقَ بين الصلَاة والزكَاة فَِإن الزكَاةَ حقُّ الْماِل واللَّه لَو منَعوني عقَالً

قَاتَلْتُهم علَى منْعه فَقَاَل عمر فَواللَّه ما هو ِإلَّا َأن رَأيتُ ِإلَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَ
   .)4( )اللَّه قَد شَرح صدر َأبِي بكْرٍ ِللْقتَاِل فَعرفْتُ َأنَّه الْحقُّ

فقدان فقه األولويات سبيل إلى الضرر في الدين والدنيا، وهو سبيل للتخبط في  إن خامساً
التخطيط والعمل، وهو سبيل إلى الفشل في أغلب األحيان، بل لربما يكون السبيل لهدم األعمال 

  .)5(لبعضها البعض
 سبيل لترسيخ وهو غياب فقه األولويات يؤدي إلى االنشغال بالجزئيات دون الكليات، إن سادساً

  . )6(التقليد والتبعية

                                                
 5666وقال صحيح على شرط مسلم رقم الحديث  على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة المستدركالحاكم: )(1

  .3/388ص
، العودة: ص ذ  -دراسة في الضوابط - الوكيلي: فقه األولويات،  7الهاللي: فقه األولويات في اإلسالم ص )(2

  .54/1  العودة سلمان للشيخ دروس
  ..3/313مشكاة المصابيح التبريزي:  )(3
  .9/93ص 7284رقم الحديث  االقتداء بسنن النبيباب لكتاب عتصام باكتاب اال البخاري صحيح البخاري:) (4
  .54/1  العودة سلمان للشيخ دروس، العودة: 1/16 في ضوء الواقع المعاصر الدعوة آل عرعور: منهج )(5
  . ت ص -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (6
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  ثالثاً عالقة فقه التمكين بفقه األولويات.

  بل هو منشئ له. ،إن فقه األولويات من أهم مرتكزات فقه التمكين أوالً

عمالً بوصية النبي  ،على أن تكون األولوية لبعث أسامة tويؤكد هذا المعنى إصرار الصديق  
r،  )في حين اجتمع الصحابة رضي اهللا عنهم ليكلموا أبا بكر في تأخيره وِل اللّهسيفَةَ را خَلي

د انْتَقَضتْ علَيك من كُّل جانبٍ وِإنّك لَا تَصنَع بِتَفْرِيق هذَا الْجيشِ الْمنْتَشرِ شَيًئا، إن الْعرب قَ
ي َأن ينَةدِل الْملَى َأهع نى، لَا نَْأمُأخْرو مورِهي نُحف ي بِهِممتَر ةدِل الرةً ِلَأهدع ملْهعاج غَار

ا وهلَيعتّى يومِ حوِ الرت ِلغَزتَْأنَياس فَلَو اءالنّسو ارِيا الذّريهفهانبِجِر لَامالِْإس رِبض  ودتَعو
َأن ومالر ننَْأم نفَنَح ينَِئذةَ حامثُ ُأسعتَب فُ ثُميالس مهيفْني َأو نْهوا مجا خَرةُ إلَى مدفَ  الرحتَز

وَل شَيًئا ينَا فَلَما استَوعب َأبو بكْرٍ رضي اللّه عنْه منْهم كَلَامهم قَاَل: هْل منْكُم َأحد يرِيد َأن يقُإلَ
بِالْمدينَة  ؟ قَالُوا: لَا، قَد سمعت مقَالَتَنَا. فَقَاَل: واَلّذي نَفْسي بِيده لَو ظَنَنْت َأن السباع تَْأكُلُني

َأنْفذُوا  لََأنْفَذْت هذَا الْبعثَ ولَا بدْأت بَِأوَل منْه ورسوُل اللّه ينْزُِل علَيه الْوحي من السماء يقُوُل
  )1( )جيشَ ُأسامةَ

يل إلى إن إقامة الدولة اإلسالمية لهي أهم مقاصد الشريعة، والدولة اإلسالمية هي السب ثانياً
 .)2(رعاية مصالح العباد الدينية والدنيوية، لذا كانت أول األولويات وأهم المهمات

، rخليفة قبل دفن النبي  tويؤكد هذا المعنى اختيار الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أبا بكر  
فَتَشَهد فقال أنس(  tأنه سمع عمر بن الخطاب  tحيث جاء في الحديث عن أنس بن مالك 

يدبرنَا  بو بكْرٍ صامتٌ لَا يتَكَلَّم قَاَل كُنْتُ َأرجو َأن يعيشَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حتَّىوَأ
لَّه تَعالَى قَد جعَل يرِيد بِذَِلك َأن يكُون آخرهم فَِإن يك محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد ماتَ فَِإن ال

بِه ونتَدا تَهنُور رِكُمَأظْه نيب،  باحكْرٍ صا بَأب ِإنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحم ى اللَّهده
فَقُوموا فَبايعوه  ،مين بُِأمورِكُمفَِإنَّه َأولَى الْمسل ،رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثَاني اثْنَينِ

الْمنْبرِ  وكَانَتْ طَاِئفَةٌ منْهم قَد بايعوه قَبَل ذَِلك في سقيفَة بني ساعدةَ وكَانَتْ بيعةُ الْعامة علَى
ي بكْرٍ يومِئذ اصعد الْمنْبر فَلَم يزْل بِه حتَّى قَاَل الزهرِي عن َأنَسِ بنِ ماِلك سمعتُ عمر يقُوُل ِلَأبِ

  . )3()صعد الْمنْبر فَبايعه النَّاس عامةً
                                                

  .3/1121باب غزوة أسامة بن زيد مؤتة مغازي الواقدي الواقدي: ) (1
  .170الهاللي: فقه األولويات في اإلسالم ص) (2
رقم الحديث  إخاء النبي بين المهاجرين واألنصارباب مناقب األنصار كتاب  البخاري صحيح البخاري:) (3

  .5/31ص 3780
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األفراد  ىالتمكين، وذلك بالمحافظة عل إن فقه األولويات له دور رئيس في تقوية وتدعيم فقه ثالثاً
صف والقضاء على النزاعات والخالفات، حيث الذين هم عماد الدولة، وفي توحيد الكلمة وال

1(هذا في تثبيت أركان الدولة اإلسالمية يصب(.  

ه في المرحلة ؤعلى ضرورة الصبر في المرحلة المكية، ثم بد rالنبي  تأكيد ويؤكد هذا المعنى 
رين واألنصار، حيث جاء في الخزرج، وبالمآخاة بين المهاجوالمدنية بحل النزاع بين األوس 

بين عبد الرحمنِ بنِ عوف وسعد بنِ الربِيعِ قَاَل ِلعبد الرحمنِ ِإنِّي  rآخَى رسوُل اللَّه  (لحديثا
لِّقْها فَِإذَا ُأطََأكْثَر الَْأنْصارِ مالًا فََأقْسم ماِلي نصفَينِ وِلي امرَأتَانِ فَانْظُر َأعجبهما ِإلَيك فَسمها ِلي 

وقلَى سع لُّوهفَد وقُكُمس نَأي اِلكمو كلي َأهف لَك اللَّه كارا قَاَل بهجوا فَتَزتُهدتْ عي  انْقَضنب
والْغُد عتَاب نٍ ثُممسو طَأق نٌل مفَض هعمِإلَّا و ا انْقَلَبفَم نُقَاع2( )قَي(.    

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ذص  -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (1
  .9/81ص 7219رقم الحديث  فاالستخالباب األحكام كتاب  البخاري صحيح البخاري:) (2



  

 
  

  

  

  رابعالمبحث ال
  

  .مراعاة فقه الموازنات
  
  

  وفيه:

 تعريف فقه الموازنات.  أوالَ •

 أهمية مراعاة فقه الموازنات وخطورة إغفالها.  ثانياً •

 فقه الموازنات.ب عالقة فقه التمكين ثالثاً •
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  المبحث الرابع مراعاة فقه الموازنات.
الحياة بنيت على حب الذات وحب أحسن إليها، بل إن لقد جبلت النفوس على حب من  

  ،)1(التملك
لذا فإنه لمن البدهي أن يجتهد اإلنسان في تحصيل خير الخيرين،  وفي دفع شر الشرين، وال بد 

  له من الموازنة بين األمور ليصل إلى ما يريد.
هذه حاجة كل إنسان للموازنة، أما حاجة الفقه اإلسالمي إلى الموازنة فهي أشد، وذلك ألن  
  لشريعة ما جاءت إال للمحافظة على مصالح العباد.ا

رضي اهللا  لعائشة قال ن النبيأ ، حيث جاء في الحديثrكان هذا واضحاً في سيرة النبي  ولقد  
نْه وَألْزقْتُه لَولَا َأن قَومك حديثُ عهد بِجاهلية لََأمرتُ بِالْبيت فَهدم فََأدخَلْتُ فيه ما ُأخْرِج معنها( 

يماهرِإب اسَأس لَغْتُ بِها فَببِيا غَراببا ويقا شَرابنِ بيابب لْتُ لَهعجضِ وومما يؤكد هذا  ،)2()بِالَْأر
  .)3()غَيرِ علْمٍولَا تَسبوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِ( Uالمعنى قول اهللا 

أهمية مراعاة فقه الموازنات وسأتكلم في هذا المبحث عن تعريف فقه الموازنات ثم عن  
  ثم عن عالقته بفقه التمكين: وخطورة إغفالها

  تعريف فقه الموازنات. أوالً

  .)4(سبق تعريف الفقه عند الحديث عن تعريف فقه التمكين في الفصل السابق تعريف الفقه: أوالً 
  في اللغة:موازنات تعريف ال ثانياً 
، وهو أيضاً ثقل شيء )5(وهو روز الشيء لمعرفة ثقله وخفته وقَدرِه أصل الموازنات من الوزن 

  .)6(كأوزان الدراهم ،بشيء مثله
، نقول وازن بين مصدر من الفعل وازن، وهي بمعنى المعادلة والمقابلة والمحاذاة الموازنةو 

  .)7(وعادل وقابل وحاذى بينهماأي ساوى  ،الشيئين

                                                
  .1/86عمل الصالح سبب النجاح والفالح اإليمان والالشحود: ،  1/405تيسير العزيز الحميد عبد الوهاب:  ) (1
 .2/147ص 1586رقم الحديث  باب من أين يخرج من مكةكتاب الحج  صحيح البخاري البخاري:) (2
  .108 سورة األنعام اآلية) (3
  .3صراجع هذا البحث ) (4
   ،  250/ 36الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ،  2/1029 المعجم الوسيط الزيات وغيره: ) (5

  . 1/1597القاموس المحيط الفيروزآبادي: 
  . 13/446 ابن منظور: لسان العرب  ، 250/ 36الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس  )(6
  .2/1029 المعجم الوسيط ، الزيات وغيره:  13/446 ابن منظور: لسان العرب  ، 252/ 36س الزبيدي: تاج العروس من جواهر القامو) (7
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  :صطالحفي اال الموازنات فقه تعريف اًلثثا  

وإن لم يضعوا  لهذا المصطلح في استخدام العلماء يجد أن العلماء القدامى استخدموه إن المتتبع 
 له تعريفا محدداً، فنجد على سبيل المثال أن سلطان العلماء العز ابن عبد السالم رحمه اهللا 

قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد: إذا تعارضت المصلحتان وتعذر ل( تعالى يقو
1()دمتلم رجحان إحداهما قُجمعهما فإن ع(.  

ويرجع ذلك إلى أن هذه المعاني كانت حاضرة في أذهانهم وتسيل على ألسنتهم دون كد وال  
  تعب.

  منها: ،أما العلماء المعاصرين فلهم عدة تعريفات 
 ناجي السويد:تعريف الشيخ  .1

تعارض المصلحتين وترجيح أحدهما، أو ترجيح خير حيث عرف فقه الموازنات بقوله(  
الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين 

 .)2()باحتمال أدناهما
مصلحتين أو رجيح بين الوهو الت ،وهو تعريف جيد، حيث تم توضيح أهم ما في فقه الموازنات 

فهو  يشمل الترجيح في الجانب  الشرعي وغيره، كما   ،، إال أن التعريف فيه عمومالمفسدتين
حيث أنه ذكر ترجيح خير  ،ه إلى أداة تحصيل هذا العلم، ويؤخذ عليه أيضاً التطويلأنه لم ينو

اإليجاز  الخيرين ثم ذكر تحصيل أعظم المصلحتين، وهذا على خالف ما عهد في التعريفات من
  .)3(مع الدقة

 تعريف اإلمام الشاطبي كما استنبطه السويد: .2

 .)4(هو البيان في إطالق الحكم بالمقارنة على الغلبة)حيث عرف فقه الموازنات بقوله(  

فإنها تحتاج  ،هذا التعريف على عبارات غامضة مثل الحكم بالمقارنة على الغلبةلقد اشتمل و 
 أنه لم يتطرق الى الجانب الشرعي في عملية الموازنة .إلى بيان، هذا باإلضافة إلى 

                                                
 . 1/51قواعد األحكام في مصالح األنام ابن عبد السالم: ) (1
   .27السويد: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق ص ) (2
  . 16ص -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (3
  .27فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق ص السويد: ) (4
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 تعريف الشيخ عبداهللا الوكيلي: .3

تعارضة والمتزاحمة لتقديم األولى المفاضلة بين المصالح المحيث عرف فقه الموازنات بقوله(  
 . )1()بالتقديم منها

وهذا  ،زاحميالحظ أن التعريف ركّز على المفاضلة بين المصالح في حال التعارض أو التو 
 خصوصاً ،وهو الذي تدور عليه ماهية الفقه ،لم يتطرق إلى الحكم الشرعيشيء جيد، إال أنه 

 أننا نتكلم عن فقه الموازنات في الجانب الشرعي. 

 تعريف الشيخ بكر أبو حدايد: .4

هو العلم الذي يتوصل به المجتهد للترجيح بين المصالح  حيث عرف فقه الموازنات بقوله( 
 .)2(د المتعارضة الختيار األولى، ليعمل به)والمفاس

إال  ،بين فيه توصل المجتهد إلى الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة ،وهو تعريف جيد 
أنه يؤخذ عليه أنه غير مانع لعدم ضبطه للعلم فتركه مطلقاً ولم يقيده، وكذلك فإنه أشار إلى العلم 

يرجع إلى علم األصول وليس للفقه، وأشار أيضاً إلى قيد الذي يتوصل به المجتهد للترجيح وهذا 
   وهذا قيد غير ضروري. ،العمل به

: العلم باألحكام الشرعية التي لها حق الترجيح على هف فقه الموازنات بأنّعرولذلك يمكن أن ُأ 
  على العلم بفقه المقاصد وبفقه الواقع.  بناء ،غيرها عند التعارض

  ر التالية:حيث راعيت فيه األمو 

 هي المقصودة في هذا البحث. حيث أنها ،يد العلم باألحكام الشرعيةيتق - 1

 بيان أن الترجيح يكون عند التعارض. - 2

مما ال يستغني عنه المجتهد عند  ،ربط العلم باألحكام الشرعية بفقه المقاصد وبفقه الواقع - 3
 موازنته بين األمور المتعارضة.

  
                                                

  .49لي: تأصيل فقه الموازنات صماالك) (1
  .28أبو حدايد: دور المقاصد في توجيه الحكم بين الرخصة والعزيمة ص) (2
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  .وخطورة إغفالها اتفقه الموازن أهمية مراعاة ثانياً

  وتوضيح ذلك فيما يلي: ،خطر في إغفالهالفقه الموازنات أهمية كبيرة، كما أن  إن لمراعاة  

  .فقه الموازنات ال بد منه لكل عاقل أوالً
ن هداهم الَّذين يستَمعون الْقَوَل فَيتَّبِعون َأحسنَه ُأولَِئك الَّذيويؤكد هذا المعنى قول اهللا عز وجل(  

، حيث أن أولو األلباب يوازنون بين القول فيتبعون األحسن، هذا )1()اللَّه وُأولَِئك هم ُأولُو الَْألْبابِ
  على سبيل المثال.

   .)2(فقه الموازنات ال بد منه للفقيه والمجتهد ثانياً
  مثل: ،وقد جاءت بعض القواعد الفقهية الكلية لتؤكد على أهمية فقه الموازنات

 .)3()الضرر األشد يزال بالضرر األخفقاعدة(  - 1
 .)4()الرتكاب أخفهما إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراًقاعدة(  - 2
  .)5()يختار أهون الشرين قاعدة( - 3

  .)6(فقه الموازنات سبيل للخروج من كثير من مسائل الخالف ثالثاً
فقال لهم  ، عنهم لما عادوا من مؤتةللصحابة الكرام رضي اهللاr ويؤكد هذا المعنى قول النبي  

حيث قال(  ،أنتم الفرارون، وذلك في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي اهللا عنهما البعض
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم في سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فأختبأنا 

كارون عنحن الفرارون قال بل أنتم ال فقلنا يا رسول اهللا rبها وقلنا هلكنا ثم أتينا رسول اهللا 
  .)7()وأنا فئتكم

                                                
  .18سورة الزمر اآلية ) (1
  .300القرضاوي: السياسة الشرعية غي ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص) (2
  .1/88البركتي: قواعد الفقه ، 1/116اعد الفقهية شرح القوالزرقا: ) (3
  .2/670درر الحكام شرح مجلة األحكام الحسيني: ، 16/28شرح زاد المستقنع  :لشنقيطيا) (4
الفقه ، الزحيلي: 1/117شرح القواعد الفقهية الزرقا: ، 2/670درر الحكام شرح مجلة األحكام الحسيني: ) (5

  .)336/  9( -اإلسالمي وأدلته 
لي: تأصيل فقه الموازنات ماالك ،302صي ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها فالقرضاوي: السياسة الشرعية  )(6
  .74ص

 4/215ص 1716رقم الحديث   كتاب الجهاد باب ما جاء في الفرار من الزحف سنن الترمذيالترمذي:  )(7
  وقال حديث حسن.
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  .)U )1رابعاً فقه الموازنات ال بد منه في الدعوة إلى اهللا

وجد أن إسالم أحد العمرين ال بد منه لنصرة اإلسالم في مكة، r ويؤكد هذا المعنى أن النبي  
بأحب هذين الرجلين إليك اللهم أعز اإلسالم وهذا منتهى الموازنة، فطلب من اهللا ذلك، فقال( 

  .)2()قال وكان أحبهما إليه عمر ،بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب

ل النص بدعوى عطّ، فال يفقه الموازنات سبيل للوصول إلى روح الشريعة وأهدافها خامساً
همل المقاصد بالنظر إلى ظواهر النصوص، فهو يوازن تُ المحافظة على مقاصد الشريعة، وال

  .)3(بين هذا وذاك
، مع أن )4(حيث أنه لم يقطع يد السارق في عام الرمادة ،tويشهد لذلك فقه عمر بن الخطاب  

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا َأيديهما جزاء حيث قال تعالى(  ،اآلية صريحة في قطع يد السارق
يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسوذلك أن عمر )5( )بِم ،t  لم يعطل حداً استوفى شروطه

  .)6( وهي المجاعة العامة ،ن الحد لم يجب أصالً لوجود الشبهةإوانتفت موانعه، بل 
اختالل العالقات يؤدي إلى  ، وإن غيابه)7(فقه الموازنات ال بد منه في السياسة الشرعية سادساً

بش في قطع من حقه الوصل، ويحقه القطع، ويوصل من ، في)8(بين األفراد والجماعات والدول
صبح الخلل واضحاً، ونسوا أو تناسن ليسوا أهالً لهذا األمر، وهكذا يوا قول النبي وجوه مr) ِإنو

 ؟مع من يغزى :ل، وقول اإلمام أحمد رحمه اهللا عندما سؤِّ)9()اللَّه لَيَؤيد هذَا الدين بِالرجِل الْفَاجِرِ

                                                
  .260الفقه اإلسالمي في طريق التجديد ص ، العوا:1/95 الحل هو الحوار واآلخر شفيق: اإلسالم) (1
وقال  5/617ص3681 بن الخطاب رقم الحديث باب في مناقب عمركتاب المناقب سنن الترمذي الترمذي:  )(2

  حديث حسن صحيح غريب.

  .101لي: تأصيل فقه الموازنات صماالك )(3

ء نصوص الشريعة ومقاصدها ص ، القرضاوي: السياسة الشرعية في ضو3/10إعالم الموقعين ابن القيم:  )(4
206.  

  .38سورة المائدة اآلية رقم  )(5
، القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص 3/11إعالم الموقعين ابن القيم:  )(6

207 .  
  .27السويد: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق ص  )(7
  .199صالعوا: الفقه اإلسالمي في طريق التجديد ) (8
 ص 2834كتاب األنبياء باب إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر رقم  صحيح البخاريالبخاري: ) (9

10/283 . 
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وأما الصالح الضعيف فصالحه  ،وفجوره على نفسه ،فقوته للمسلمين ،أما الفاجر القويقال(ف
   .)1()فيغزى مع القوي الفاجر ،لنفسه وضعفه على المسلمين

وما ذلك  ،التكفيروربما والتفسيق التضليل ظهور إن من مخاطر إغفال فقه الموازنات  سابعاً
وبين المفاسد  ،لموازنة بين المصالح بعضها ببعضوعدم ا ،إال لعدم وجود النظرة الشمولية

  .)2(وذلك واضح في استحالل الخوارج لدماء الصحابة رضي اهللا عنهم ،بعضها ببعض
  

إن مراعاة فقه الموازنات باإلضافة إلى فقه المقاصد وفقه الواقع وفقه األولويات هي  ثامناً
  .)3(الطريق األمثل للنهوض باألمة من هذا الواقع الذي تعيش

 
  فقه الموازنات.ب عالقة فقه التمكين ثالثاً

إن فقه الموازنات ال يقل أهمية عن فقه األولويات بل هما متالزمان، لذا فإن فقه الموازنات  أوالً
  أيضاً من أهم مرتكزات فقه التمكين بل هو منشئ له.

مالً بوصية ع tعلى أن تكون األولوية  لبعث أسامة  tويؤكد هذا المعنى إصرار الصديق  
ولم يكن هذا اإلصرار إال عن موازنة دقيقة، في حين اجتمع الصحابة رضي اهللا عنهم  rالنبي 

يا خَليفَةَ رسوِل اللّه إن الْعرب قَد انْتَقَضتْ علَيك من كُّل ليكلموا أبا بكر في تأخيره، فقالوا( 
هِم في لْجيشِ الْمنْتَشرِ شَيًئا، اجعلْهم عدةً ِلَأهِل الردة تَرمي بِجانبٍ وِإنّك لَا تَصنَع بِتَفْرِيق هذَا ا

لَا نَْأمن علَى َأهِل الْمدينَة َأن يغَار علَيها وفيها الذّرارِي والنّساء فَلَو استَْأنَيت  نُحورِهم وُأخْرى
رِبضتّى يومِ حوِ الرِلغَز  فُ ثُميالس مهيفْني َأو نْهوا مجا خَرةُ إلَى مدالر ودتَعو هانبِجِر لَامالِْإس

  .تَبعثُ ُأسامةَ حينَِئذ فَنَحن نَْأمن الروم َأن تَزحفَ إلَينَا
 مهكَلَام منْهم نْهع اللّه يضكْرٍ رو بَأب بعتَوا اسًئا ؟  فَلَمقُوَل شَيي َأن رِيدي دَأح نْكُمْل مقَاَل: ه

فَقَاَل: واَلّذي نَفْسي بِيده لَو ظَنَنْت َأن السباع تَْأكُلُني بِالْمدينَة  ،لَا، قَد سمعت مقَالَتَنَا قَالُوا:
سرو نْهَل مْأت بَِأودلَا بثَ وعذَا الْبذُوا لََأنْفَذْت هقُوُل َأنْفي اءمالس نم يحالْو هلَينْزُِل عي وُل اللّه

  .)4( )جيشَ ُأسامةَ

                                                
 .29ص  في إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةابن تيمية: ) (1
  .46العوا: الفقه اإلسالمي في طريق التجديد ص )(2
  .16الغزالي: سنة التغيير والحل اإلسالمي ص) (3
  .52سبق تخريجه في هذا البحث ص  )(4
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إن فقه الموازنات له دور كبير في تقوية وتدعيم فقه التمكين، لذلك كانت المحافظة عل  ثانياً
لخالفات من األفراد الذين هم عماد الدولة، وتوحيد الصف الداخلي والقضاء على النزاعات وا

  .)1(أول األولويات، حيث يصب هذا في تثبيت أركان الدولة اإلسالمية

ه في المرحلة ؤعلى ضرورة الصبر في المرحلة المكية، ثم بد rتأكيد النبي  ويؤكد هذا المعنى
المدنية بحل النزاع بين األوس الخزرج، وبالمآخاة بين المهاجرين واألنصار، حيث جاء في 

سوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين عبد الرحمنِ بنِ عوف وسعد بنِ الربِيعِ آخَى ر الحديث (
َأع َأتَانِ فَانْظُررِلي امنِ وفَيصاِلي نم مالًا فََأقْسارِ مالَْأنْص نِ ِإنِّي َأكْثَرمحالر دبقَاَل ِلع كا ِإلَيمهبج

َأي اِلكمو كلي َأهف لَك اللَّه كارا قَاَل بهجوا فَتَزتُهدتْ عا فَِإذَا انْقَضا ِلي ُأطَلِّقْههمفَس وقُكُمس ن
    .)2( )غُدوفَدلُّوه علَى سوق بني قَينُقَاع فَما انْقَلَب ِإلَّا ومعه فَضٌل من َأقط وسمنٍ ثُم تَابع الْ

إن فقه التمكين المراعي لفقه الموازنات هو السبيل للوصول إلى الحكم اإلسالمي المنشود،  ثالثاً
  .)3(ودحض فكرة عجز اإلسالم عن تقديم الصورة العصرية للحكم

بنى المسجد، وآخى بين فبمجرد وصوله للمدينة بدأ باألهم،  rأن النبي  ويؤكد هذا المعنى 
واألنصار، وألف بين األوس والخزرج، ثم ميثاق التحالف بين كل القوى الموجودة المهاجرين 

هذا كتاب من محمد النبي رسول اهللا ومما جاء فيه(  في المدينة وحولها، فكان بمثابة الدستور
صلى اهللا عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم 

معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس . المهاجرون من قريش على  ، فحل معهم وجاهد
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ) ، وجاء فيه أيضاً( رباعتهم ، يتعاقلون بينهم معاقلهم األولى

ما داموا محاربين ، وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين ، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم ، 
 .)5()إال نفسه وأهل بيته )4(من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ ومواليهم وأنفسهم ، إال

  

  
                                                

  . ذص  -دراسة في الضوابط -الوكيلي: فقه األولويات) (1
  .53سبق تخريجه في هذا البحث ص ) (2
  .72، العوا: الفقه اإلسالمي في طريق التجديد ص 243السويد: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق ص ) (3
  .8/458 العرب ابن منظور: لسان  ،يوتغ أي يهلك) (4
  .1/479، الهروي: األموال للقاسم بن سالم 2/117 األموال :ابن زنجويه) (5
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تطبيق األحكام الشرعية وعالقته 
  بفقه التمكين

  
  

  وفيه أربعة مباحث وهي:
  

 

 المبحث األول  مفهوم تطبيق األحكام الشرعية. •

 في تطبيق األحكام الشرعية وعالقته بالتمكين. الثاني التدرجالمبحث  •

 تطبيق األحكام الشرعية. الثالث ضوابطالمبحث  •

 تطبيق األحكام الشرعية. الرابع معوقاتالمبحث  •



  

 

  
  
  

  المبحث األول
  

 مفهوم تطبيق األحكام الشرعية.
  
  

  وفيه:

 تعريف األحكام. أوالً •

 تعريف الشريعة. ثانياً •

ثالثاً أقسام الشريعة. •
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 مفهوم تطبيق األحكام الشرعية.المبحث األول 
ل الحديث عن تطبيق األحكام الشرعية وعالقتها بفقه التمكين أن نتعرف على األحكام يجدر بنا قب

  الشرعية وأقسامها.
  لذا سأتكلم في هذا المبحث عن تعريف األحكام ثم عن تعريف الشريعة ثم عن أقسام الشريعة: 

  .الحكمتعريف  أوالً
 .في اللغة الحكم •

  وهي: ،بعدة معانٍ توقد جاءوتجمع على أحكام،  ،الحكم مصدر من الفعل حكم
 : ومنه ُأحكمت الدابة وكذلك قول جرير:)1(المنع .6

  .   )2(أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم   ***  إنّي أخاف عليكم أن أغْضبا         
 : النابغة:ومنه قول )3(القضاء .7

  )4( إلى حمامٍ شراعٍ وارد الثَمد *** واحكَم كحكمِ فتاة الحي إذ نظرتْ  
 أي اقض بالعدل كقضاء فتاة الحي. 
  .)6()وآتَينَاه الْحكْم صبِيا (U: ومنه قول اهللا )5(العلم والفقه .8
  في االصطالح. حكمال •

  هو: )7(كثير هم الذين عرفوا الحكم في االصطالح، والتعريف الذي عليه جمهور األصوليين  
  )8()أو وضعاً و تخييراًأ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء(.  

                                                
  .12/140ابن منظور: لسان العرب ، 2/73ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ) (1
  .1/137الزمخشري: أساس البالغة ) (2
     .1/1023غريب األثر  النهاية فيابن األثير:  ،)1415/  1( -الفيروز أبادي: القاموس المحيط )  (3
  .1/72المعاني الكبير الدينوري:) (4
    .12/140ابن منظور: لسان العرب ، 1/145المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي: ) (5
   .12اآلية  مريمسورة  )(6
بداية المجتهـد   تربية ملكة االجتهاد من خاللبو لوز: ، 1/17أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله السلمي: ) (7

  .18/65الموسوعة الفقهية الكويتية ، 3/333البن رشد 
رفع السبكي:  ،1/75حاشية العطار على جمع الجوامع العطار: ، 1/135في أصول األحكام اإلحكام  :آلمديا) (8

معالم أصول الفقه : جيزانيال، 1/217شرح تنقيح الفصول القرافي: ، 1/483الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين ال ، 1/96علم أصول الفقه خالف: ، 1/288عند أهل السنة والجماعة 

  .1/9يعلمون األصول 
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سـأكتفي   ،خصوصاً بالنسبة لطالب العلم الشرعي ً،ال بد وأن يكون واضحا وحيث أن التعريف 
  :بذكر محترزاته

، وعبر بخطاب الشارع ليشـمل خطـاب اهللا   )1() خطاب غيرهخطاب الشارع (حيث خرج بقوله 
  .)r)2تعالى وخطاب الرسول 

شَهِد اُهللا َأنَّـه  كقوله(  ،)3() خطاب اهللا تعالى المتعلق بذاتهفينالمتعلق بأفعال المكلوخرج بقوله(  
وِإال ه كقوله( )5(، والمتعلق بصفته)4()ال ِإلَه ومالْقَي يالْح وِإال ه 7(والمتعلق بفعله ،)6()اُهللا ال ِإلَه( 

ولَقَـد خَلَقْنَـاكُم ثُـم     لـه( كقو )9(، والمتعلـق بـذوات المكلفـين   )8()اُهللا خَاِلقُ كُلِّ شَيءكقوله( 
نَاكُمرواَل كقوله( )11(، والمتعلق بالجمادات)10()صالْجِب رينُس موي12()و(.  

يعلَمون مـا  ( )13(ونمكلف مأنهال من حيث  به خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفين كما وأنه خرج 
لُون14( )تَفْع(.  

أو كان طلب ترك  ،فعل كالوجوب والندب سواء كان طلب ،طلب يشمل ما فيه )اقتضاء وقوله( 
) يشمل جعل الشيء سبباً أو وضعاً) يشمل اإلباحة، وقوله( أو تخييراًكالحرمة والكراهة، وقوله( 

أو قضاء 15(أو شرطا أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو أداء(  .  

                                                
  .1/6مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي  ، الشنقيطي:1/135في أصول األحكام اإلحكام  :آلمديا) (1
  .1/252شرح مختصر الروضة الطوفي: ) (2
  .1/7مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ، الشنقيطي: 1/286عالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مالجيزاني: ) (3
  .18اآلية  آل عمرانسورة ) (4
  .1/286معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني: ) (5
  .255سورة البقرة اآلية ) (6
  .1/7مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي  الشنقيطي: )(7
  .62سورة الزمر اآلية ) (8
  .1/286معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني: ) (9

  .11سورة األعراف اآلية ) (10
  .1/7مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ، الشنقيطي: 1/286معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني: ) (11
  .47سورة الكهف اآلية ) (12
  .1/7مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي  شنقيطي:ال) (13
  . 12سورة االنفطار اآلية ) (14
الجديع: ، 1/19أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله السلمي: ، 1/135في أصول األحكام اإلحكام  :آلمديا) (15

  .1/70شرح المعتمد الحبش: ، 1/8تيسير علم أصول الفقه 
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  .الشريعةتعريف  ثانياً

 .في اللغة الشريعة •
  وهي: ،الفعل شرع وقد جاءت بعدة معانٍ الشريعة من  

 .)1(قولهم شرعت الدواب في الماء ومنه: مورد الماء .1
 .)3()ِلكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ومنه قوله تعالى(:)2(الطريق المستقيم .2
 .)4(وهو مأخوذ من شرع اإلهاب :الواضح الظاهر .3

 ر حول معانٍ متقاربـة وهـي الوضـوح واالسـتقامة     الحظ أن المعان الثالث المتقدمة تدووي
 والصفاء.  

 في االصطالح. الشريعة •
وأغلب التعريفات تدور حول معنى واحـد، وأختـار منهـا     ،)5(الشريعة كثير هم الذين عرفوا 

  تعريف الشيخ محمد المساعودي حيث أنه أوضحها وهو:
في العقائد  rعلى لسان رسوله  Uالشريعة اإلسالمية هي مجموعة األنظمة التي سنها اهللا ( 

    .)6()واألخالق والعبادات والمعامالت واألحوال الشخصية
  :ثالثاً أقسام الشريعة

  وهي: ،)7(تنقسم الشريعة إلى ثالثة أقسام رئيسة 
   أوالً العقيدة:

 وتتعلق باإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ،وهي األحكام التي تتعلق بذات اهللا وصفاته 
  .)8(اآلخر والقدر خيره وشره والجنة والنار

                                                
النهاية فـي غريـب   ابن األثير: ، 8/175ابن منظور: لسان العرب ، 3/203 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة) (1

  .3/371الصحاح في اللغة  :الجوهري، 2/1142األثر 
  .21/259تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي: ، 1/479المعجم الوسيط الزيات وغيره: ) (2
  . 47سورة المائدة اآلية ) (3
  .21/259تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي: ، 8/175ابن منظور: لسان العرب ) (4
، 14، الشويخ: تعليل األحكـام فـي الشـريعة اإلسـالمية ص      1/4منزلة السنة في التشريع عبد المقتدر: ) (5

  .3/371الصحاح في اللغة  :الجوهري
  .23التعزيرات المالية وحكمها في الشريعة اإلسالمية ص المساعودي:) (6
  .1/198الفقه اإلسالمي وأدلته ، الزحيلي: 1/7بعثني اهللا  مثل ماالصغير: ) (7
  .1/31حراسة العقيدة العقل: ) (8
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  ثانياً األخالق:
كالصدق واألمانة والشجاعة والكرم  ،وهي األحكام التي تتعلق بتهذيب األنفس وإصالحها 

  .)1(والتواضع والعفو والبعد عن الشح والكبر والبخل

  ثالثاً الفقه:
  إلى قسمين وهما: سمنقيو)2(بأعمال المكلفين ويعني الفقه باألحكام التي تتعلق 

 .)3(وهي األحكام التي تنظم عالقة اإلنسان بربه، مثل الصالة والصوم والزكاة العبادات:أوالً 

 ولها أقسام كثيرة منها:، )4(وهي األحكام التي تنظم عالقة اإلنسان بغيره المعامالت:ثانياً 
ة من زواج وطالق وهي األحكام التي تتعلق بتنظيم العالقات األسرياألحوال الشخصية:  .1

 .)5(وميراث
وهي األحكام التي تتعلق بتعامالت األفراد من بيع وإجارة ورهن ودين األحكام المدنية:  .2

 .)6( وشركة وما شابه
وهي األحكام التي تتعلق بالجرائم التي يرتكبها المكلف، ومـا يترتـب   األحكام الجنائية:  .3

 .)7(هغير مقصاص أ محدود أ ، سواء كانتعليها من عقوبات
وهي األحكام التي تتعلق بتنظيم األمور المالية بين الدولـة واألفـراد،   األحكام الماليـة:   .4

 .)8(وبين األغنياء والفقراء
وهي األحكام التي تتعلق بنظام الحكم، وترتيب العالقة بين الحـاكم  األحكام الدستورية:  .5

 .)9(والمحكومين
 .)10(الدولة اإلسالمية بغيرها من الدول وهي األحكام التي تنظم عالقةاألحكام الدولية:  .6

                                                
  .2/63 شرح الجامع الصغير فيض القديرالميناوي: ) (1
  .1/22اإلحكام لآلمدي اآلمدي: ) (2
  .1/79الدر المختار ابن عابدين: رد المحتار على ) (3
  .9/159المجموع شرح المهذب النووي: ) (4
  .1/10الموسوعة الفقهية الكويتية ) (5
  .1/4رسالة في الفقه الميسر السدالن: ) (6
  .1/5الجنائية اإلسالمية المقارنة العتيبي: الموسوعة ) (7
  .1/19الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي: ) (8
  .27/125مجلة البحوث اإلسالمية ) (9

  .27/124وث اإلسالمية مجلة البح، 1/19الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي: ) (10



  

 
   

  
  

  المبحث الثاني
  

التدرج في تطبيق األحكام الشرعية 
 وعالقته بالتمكين.

  

  

  وفیھ:
  

 .أدلة مشروعية التدرج أوال •

 .حكمة مشروعية التدرجثانيا  •

 .ضوابط التدرج في التطبيقثالثا  •

 ..والتدرجرابعا العالقة بين فقه التمكين  •
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  التدرج في تطبيق األحكام الشرعية وعالقته بالتمكين.   المبحث الثاني
ثم يعيش تحت ظالل غيرها، ذلك أن اهللا  يستطيع الحياة تحت ظالل الشريعة ال عذر لمسلم 

وحتى آخر  rأنزل هذه الشريعة دستور حياة، فهي واجبة التطبيق على كل مسلم بدءاً بالنبي 
  .)1(مسلم يحيى على وجه هذه األرض

وحتى سقوط الخالفة العثمانية، تلك الحياة التي  rة التي أرخت بظاللها منذ عهد النبي تلك الحيا 
  tشهد لها العدو قبل الصديق، يوم أن جاء القبطي يشكو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

اضرب ابن األكرمين،   tابن األكرمين والذي ضرب ابنه بعد أن سبقه، فقال له الفاروق 
  . )2(له الفاروق أدرها على صلعة أبيهفضربه ثم قال 

تلك الحياة التي فاض فيها المال حتى لم يجد من يأخذه، ذلك في زمن اإلمام العادل عمر بن  
، ذلك اإلمام الذي أخذ على نفسه أال يمر يوم إال ويحيي فيه سنة، أو يميت فيه )3(عبد العزيز

وإني أخاف درج في اإلصالح، فبين له فقال( بدعة، وعندما جاءه ابنه عبد الملك محتجاً على الت
  .)4()أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة

وال غرابة في أن يكون اإلصالح بالتدرج، فإنه سنة إلهية، وحكمة تربوية، ومبدأ أصيل من  
من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما ، حيث قال ابن شهاب الزهري( )5(مبادئ الشريعة

  ، هذا في طلب العلم فما بالك بحمل الحق على الناس.)6()لعلم على مر األيام والليالييطلب ا
والتدرج المطلوب هو ذلك التدرج الممنّهج المبرمج والمضبوط بضوابط الشرع، ال التدرج  

  .)7(الذي يقصد به التأجيل إلى األبد

م عن حكمة مشروعيته، ثم عن لذا سأتناول في هذا البحث الحديث عن أدلة مشروعية التدرج، ث 
 ضوابطه، ثم عن عالقته بالتمكين.   

                                                
  . 36 ص عويس: ثوابت في فقه الصحوة اإلسالمية )(1
  .25/471جامع األحاديث للسيوطي السيوطي: ) (2
  .4/199الدولة األموية عوامل اإلزدهار وتداعيات اإلنهيار الصالبي: ) (3
  .1/3كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد آل الشيخ: ) (4
  . 2ي تطبيق االقتصاد اإلسالمي صالسويلم: فقه التدرج ف) (5
  .83صعلمانية في ميزان العقل الالدويهيس: ) (6
  . 55 ص عويس: ثوابت في فقه الصحوة اإلسالمية) (7
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  أوالً مشروعية التدرج.

 ، وهي كثير، منها:)1(اآليات الدالة على يسر الشريعة وعدم التكليف بغير المستطاع - 1
 .)2()فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُمU )قول اهللا   - أ

 .)3()ِإلَّا وسعها لَهالَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ( Uقول اهللا    - ب
  .)4()يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسرU ) قول اهللا    - ت

اآليات تدل على أن اهللا ال يريد من المكلف فوق ما يستطيع، فهو سبحانه يريد وجه الداللة: 
  تدرج مشروعاً.بالناس اليسر، والتدرج ما هو إال أخذ األيسر فاأليسر، فيكون ال

الخمر، حيث جاء اآليات الدالة على التدرج في  مثل )5(اآليات الدالة على التدرج في التشريع - 2
 تحريمها على أربعة مراحل وهي:

 .)6()ومن ثَمرات النَّخيِل واألعنَابِ تَتَّخذُون منْه سكَرا ورِزقًا حسنًا (U*قول اهللا 
لُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُْل فيهِما ِإثْم كَبِير ومنَافع ِللنَّاسِ وِإثْمهما َأكْبر يسَأ (Uقول اهللا *    

 .)7()من نَفْعهِما
  .)8()َأيها الَّذين آمنُوا ال تَقْربوا الصالةَ وَأنْتُم سكَارى (Uقول اهللا  *    

ر والْميسر واألنْصاب واألزالم رِجس من عمِل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه ِإنَّما الْخَمU) قول اهللا *
ونحتُفْل لَّكُم9()لَع(. 

اآليات حين تدرجت في التشريع إنما تدرجت لحكَم، وهذه الحكم لم تنته بانتهاء وجه الداللة: 
ه الالزم للتدرج في التطبيق لمعالجة الواقع التشريع، بل ال بد من االستفادة منها في اقتباس الفق

  .)10(المعاصر
                                                

  . 25الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة( المظاهر والعقبات) ص ) (1
  . 16سورة التغابن اآلية ) (2
  . 286سورة البقرة اآلية ) (3
  . 185ة اآلية سورة البقر) (4
  .2/99في فقه التدين فهما وتنزيال النجار: ) (5
  . 67سورة النحل اآلية ) (6
  . 219سورة البقرة اآلية ) (7
  . 43سورة النساء اآلية ) (8
  . 90سورة المائدة اآلية ) (9

  .2/99في فقه التدين فهما وتنزيال النجار: ) (10
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  منها: ،التدرج في التطبيق كثيرةعلى واألحاديث الدالة  السنة:ثانياً   

  .)1( )ابدءوا بِما بدَأ اللَّه عز وجلَّ بِهr )قول النبي  - 1
  وجه الداللة:

  األحكام الشرعية. ، أي عند تطبيق)2(هذا نص في مراعاة التدرج في التطبيق 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب  عندما بعثه إلى اليمن( tلمعاذ ابن جبل  rقول النبي  - 2
فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا 

فترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك ا
 .)3()وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب

  وجه الداللة:
بالتدرج في  rهذا الحديث صريح وواضح في مشروعية التدرج، حيث إن أمر النبي  

  . )4(التطبيق كان بعد نزول األحكام

 لماشأن ثقيف  فيجابر جاء في حديث  حيث ،قيف البيعة بشروطهمثمن وفد  r النبي قبول - 3
بعد ذلك  r يبَِأن ال صدقة عليها وال جهاد وَأنه سمع الن r يبِقال اشترطت على الن ،بايعت
  .)5()سيتَصدقُون ويجاهدون ِإذَا َأسلَموا (يقول 

  وجه الداللة:
من قلوبهم  اإليمانتمكن  إذامن هذا الوفد  ترك  الصدقة والجهاد لعلمه أنهم  يقبل r النبي 

      .)6(سيتصدقون ويجاهدون، وهذا تدرج مع هؤالء القوم

                                                
قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده صحيح على و 30/257ص  15280رقم الحديث مسند أحمد أحمد: ) (1

  شرط مسلم .
  .11السويلم: فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي ص) (2
  .47سبق تخريجه في هذا البحث ص ) (3
  .12السويلم: فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي ص )(4
 3/125ص 3025رقم الحديث   في خبر الطائفكتاب الخراج  باب ما جاء   سنن أبى داود أبو داود: )(5

  وصححه األلباني.
  .1/150منهج الدعوة آل عرعور: ،  13السويلم: فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي ص) (6
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بينما نحن في المسجد مع رسول اهللا صلى اهللا ( t الحديث الذي يرويه أنس بن مالك  - 4
مه مه قال  rرسول اهللا عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب 

ال تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  rقال رسول اهللا 
دعاه فقال له إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إنما هي لذكر اهللا 

قوم فجاء قال فأمر رجال من ال rعز وجل والصالة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اهللا 
  .)1()بدلو من ماء فشنه عليه

الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم على نهرهم األعرابي، لكنه  rلم يوافق النبي  وجه الداللة:
فأمر بترك األعرابي حتى يتم بوله، ثم علمه ما كان يجهل، ووجهه التوجيه  ،عالج األمر بالتدرج

  . )2(الصحيح

الم، ولم يأمره بذلك، حيث يقول ابن تيمية رحمه النجاشي ال يحكم باإلس rترك النبي  - 5
، بل )3( )والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه ال يقرونه على ذلكاهللا(

َأنt  عن َأبِي هريرةَ ( tوصلى عليه صالة الغائب عند وفاته، فقد جاء في حديث أبي هريرة 
لَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسريهاتَ في ممِ الَّذوي الْيف ياشى النَّجنَع لَّمسو لَّى  ،هصِإلَى الْم جخَر

  .)4()فَصفَّ بِهِم وكَبر َأربعا
لم يأمره وهو  rهذا دليل صريح وواضح على مشروعية التدرج ، حيث إن النبي  وجه الداللة:

  . )5(عليه rوهذا دليل عن رضا النبي  ،بل صلى عليه صالة الغائب عند وفاته ،ملك
فَقَرَأ علَينَا { َأن لَا يشْرِكْن بِاللَّهr  قَالَتْ بايعنَا رسوَل اللَّه أم عطية رضي اهللا عنها(  حديث - 6

نَةُ ُأرِيد َأن َأجزِيها فَما قَاَل فُلَا )6(شَيًئا } ونَهانَا عن النِّياحة فَقَبضتْ امرَأةٌ يدها فَقَالَتْ َأسعدتْني
 ا النَّبِيلَهr اهعايتْ فَبعجرًئا فَانْطَلَقَتْ و7()شَي(.  

                                                
  وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدباب  طهارة كتاب ال  صحيح مسلم :مسلم) (1

  .1/236ص 285رقم الحديث 
  . 11/523مجلة مجمع الفقه االسالمي) (2
  .5/71منهاج السنة النبوية  :ابن تيمية) (3
ص   1245رقم الحديث  باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه كتاب الجنائز صحيح البخاريالبخاري: ) (4
2/72.  
  .5/122الهجرة  أحكامالمفصل في الشحود: ) (5
  .8/638فتح الباري ي النياحة، ابن حجر: اإلسعاد هو اشتراك المرأة مع أخرى ف) (6
  .6/150ص  4892رقم الحديث { َأن لَا يشْرِكْن بِاللَّه شَيًئا }  باب تفسيركتاب ال صحيح البخاريالبخاري: ) (7
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ينهى عن النياحة ويأخذ البيعة على ذلك، والنهي يفيد التحريم ، ومع ذلك  rالنبي  وجه الداللة:
  .   )1(تدرجعنها، فهذا دليل واضح وصريح على مشروعية ال rتجاوز النبي 

يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد  rقالت قال رسول اهللا ( حديث عائشة رضي اهللا عنها - 7
بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع 

  .  )2()من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة
كُنَّا في غَزاة قَاَل سفْيان مرةً في جيشٍ فَكَسع رجٌل من الْمهاجِرِين رجلًا من  قَاَل( tحديث جابر  - 8

فَقَاَل ما  rللَّه الَْأنْصارِ فَقَاَل الَْأنْصارِي يا لَلَْأنْصارِ وقَاَل الْمهاجِرِي يا لَلْمهاجِرِين فَسمع ذَِلك رسوُل ا
وها فَِإنَّها دعوى الْجاهلية قَالُوا يا رسوَل اللَّه كَسع رجٌل من الْمهاجِرِين رجلًا من الَْأنْصارِ فَقَاَل دع باُل

ى الْمدينَة لَيخْرِجن الَْأعز منْها منْتنَةٌ فَسمع بِذَِلك عبد اللَّه بن ُأبي فَقَاَل فَعلُوها َأما واللَّه لَِئن رجعنَا ِإلَ
 لَغَ النَّبِيالَْأذَلَّ فَبr  فَقَاَل النَّبِي قنَافذَا الْمنُقَ هع رِبي َأضنعد وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي رمع فَقَامr  لَا هعد

هابحقْتُُل َأصا يدمحم َأن ثُ النَّاسدتَحي  ِإن ينَةَ ثُمدوا الْممقَد ينح اجِرِينهالْم نم َأكْثَر اركَانَتْ الَْأنْصو
   .)r()3ي الْمهاجِرِين كَثُروا بعد قَاَل سفْيان فَحفظْتُه من عمرٍو قَاَل عمرو سمعتُ جابِرا كُنَّا مع النَّبِ

 ، وذلكعلى عبادتهم على ما فيها من الشرك وهم يطوفون عراة ترك المشركيني r النبي - 9
وبقوا على ذلك أكثر من عام حتى موسم  ،بعد فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة 

َأن َأبا بكْرٍ رضي اللَّه (  t، حيث أخبر أبو هريرة )4(فأمر بمنعهمحج في العام التاسع الهجري ال
ف ثَهعب نْهع وُل اللَّهسر هري َأمالَّت ةجي الْحr  يف َؤذِّنُوني طهي راعِ فدالْو ةجَل حا قَبهلَيع

انيرع تيطُوفَ بِالْبلَا يو شْرِكامِ مالْع دعب نجحلَا ي 5()النَّاسِ َأن(.    

، )6(بكسرها يأمرفلم يكسرها ولم  األصنامبفي عمرة القضاء والكعبة مليئة  النبي يطوف -10
َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخََل مكَّةَ في عمرة الْقَضاء وعبد اللَّه بنt ) حيث أخبر أنس 

  :رواحةَ يمشي بين يديه وهو يقُوُل
  

                                                
  .12السويلم: فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي ص) (1
  .2/969ص 1333رقم الحديث   انقض الكعبة وبنائهباب  حجكتاب ال  صحيح مسلم :مسلم) (2
ص  4657رقم الحديث  { ِإلَّا الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين }باب تفسيركتاب ال صحيح البخاريالبخاري: ) (3
6/65.  
  . 29الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة( المظاهر والعقبات) ص ) (4
  .6/154ص  4905رقم الحديث  ذا إلى قوله وهم مستكبرونوإ باب تفسيركتاب ال صحيح البخاريالبخاري: ) (5
  .)24/419(29موسوعة الرد على المذاهب ) (6
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           ي الْكُفَّارِ عنخَلُّوا بهبِيلس ن           ***هلَى تَنْزِيلع كُمرِبنَض موالْي  
           هيلقم نع امزِيُل الْها يبرض            ***هيلخَل نيَل عُل الْخَلذْهيو  

ع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر يدي نيةَ باحور نا ابي رمع لَّ فَقَاَل لَهجو زع مِ اللَّهري حفو لَّمسو هلَي
  .)1()بِلتَقُوُل الشِّعر قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَلِّ عنْه فَلَهو َأسرع فيهِم من نَضحِ النَّ

في مجاالت  حكاماأليتضح من األدلة األربعة األخيرة أن النبي تدرج في تطبيق  وجه الداللة:
م تتماشى مع مقاصد الشريعة وغاياتهاكَمختلفة لح.  

  ثالثاً اإلجماع. 
حكام الشرعية مع العلم انه التدرج في تطبيق األ بمبدأبن عبد العزيز  العادل عمر اإلماملقد اخذ  

     .)2(إجماعاًفكان  ،ووافقه على ذلك علماء عصره ومن بعده ،كان مجتهداً
  
  .ولالمعقرابعاً  
 األخذكان  فإذا، األدنىوهو ال يطيق الحد  األقصىليس من الفقه مطالبة المكلف بالحد  - 1

وذلك  ،ويوقع المسلم في الحرج، فعليه األخذ بالرخصة ،بالعزيمة يفوت مقصد الشريعة
  .)4()اتسع األمرضاق  إذاو(  )3() المشقة تجلب التيسير( اعد الشرعيةوللق

 إلىوتحتاج  ،فشيئاً رج شيئاًدالت إلىالمجتمعات تحتاج  ة فيتغيير العادات الراسخ إن - 2
 (فاني سمعت النبي يقول ،الخير أنفسكمقال عودوا  tسفيان  أبين معاوية بن إف ،)5(الوقت

 والقاعدة الفقهية تقول ( )6()الخير عادة والشر لجاجة . ومن يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين
  .)7()قب بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أوانه عو

                                                
إنشاد الشعر في الحرم والمشي باب كتاب المناسك  سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي النسائي:  )(1

  وصححه األلباني. 5/222ص 2873  رقم الحديث بين يدي اإلمام
  . 14فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي ص السويلم: ) (2
  .1/76األشباه والنظائر السيوطي: ) (3
  .1/61األشباه والنظائر ـ السبكي: ) (4
  .7/390المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم الشحود: ) (5
 1/80ص 221ث المقدمة  باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم الحدي سنن ابن ماجهابن ماجه:) (6

  وحسنه األلباني.
  .1/70شرح منظومة القواعد الفقهية  :الصقعبي) (7
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  .)1(يترك جله ال يدرك كله الا م - 3

   .هدي السلفخامساً  

قد وصل إلى نتائج قياسية في إقامة العدل في  رحمه اهللا عمر بن عبد العزيزمن المعلوم أن  - 1
  .)2(الدولة اإلسالمية، رغم أنه لم يمكث في الخالفة إال سنتين وبضعة أشهر

ما لك ال تنفذ األمور؟ فواهللا التغيير، فدخل على أبيه فقال( وقد تعجل ابن عمر بن عبد العزيز  
 ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق". قال له عمر: "ال تعجل يا بني، فإن اهللا ذم

الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، 
  .)3()فيدفعوه جملة

الدين رحمه اهللا في وقت تفككت فيه األمة اإلسالمية، واحتل الصليبيون بيت  لقد جاء صالح - 2
المقدس، لكنه أخذ يعمل متدرجاً، يوحد ويبني مستعيناً بالعلماء، حتى استطاع تحرير بيت 

  المقدس بعد بقاءه تحت سيطرة الصليبين عدة عقود.   

يقارب من قرن وهو يتدرج في حيث مكث ما  ،ولقد نقل الشيخ الصالبي ذلك عن صالح الدين 
ولقد تفاعلت العوامل التي ساعدت على الوحدة في عهد صالح توحيد األمة وإعدادها، فقال( 

الدين مع الزمن والوقت وخضعت لسنة التدرج وأعطت ثمارها في معركة حطين وتوجت بفتح 
اشتكى منه بيت المقدس وأصبح المؤمنون في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 

  .)4()عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

  .قوال الفقهاءسادساً أ

  رحمه اهللا:مام مالك اإل -1

سئل مالك عن الرقيق العجم يشترون في رمضان وهم مقيمون في بلد فيريدون أن يطعموا  (
ن بذلك وال ويعلموا اإلسالم والصالة، فيجيبوا إلى أن يصلوا كما يعلمون ويريدون األكل فيخبرو

                                                
  .37/26شرح عمدة األحكام  :بن جبرينا) (1
  .1/103 سيرة عمر بن عبد العزيزابن عبد الحكم:  )(2
  .2/148الموافقات الشاطبي: ) (3
  .2/238طمية وتحرير بيت المقدس صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاالصالبي: ) (4
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يفقهون ما يراد به منهم، أترى أن يجبروا على ذلك أم يطعموا؟ قال أرى أن يطعموا وال 
  .)1()يمنعوا الطعام ويرفق بهم حتى يعلموا ويعرفوا اإلسالم

 فأجاب: حيث سؤل عن المدمن على األفيون الهيتمي: ابن حجر -2
ما فَِإنَّهرِيععنه س ذلك انْقَطَع نمَأد نمعلى  (و جِبي ينَِئذرِيجِ فَحبِالتَّد عنْقَطي وا على َأنَّهعمَأج

هيمِ إثْمظمن ع لَمسحتى ي هفي قَطْع جرتَدي َأن تَلَى بِهب2()الْم(. 

 :ابن تيمية -3

فكذلك  ،تطاع فأمر بما يستطاع أنأردت  إذاكما يقال  ،ولم تأت الشريعة جملةحيث قال( 
ال  اإلسالمكما أن الداخل في  ،ما أمكن علمه والعمل به إالدينه والمحيي لسنته ال يبلغ المجدد ل

وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم  ،ويؤمر بها كلها ،يلقن جميع شرائعه إنيمكن حين دخوله 
فانه ال يطيق  ،ويذكر له جميع العلم ،يؤمر بجميع الدين أناألمر  أولوالمسترشد ال يمكن في 

 .)3()لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال وإذا ،ذلك

 الشاطبي: -4

حكام التكليفية فيها ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في عشرين سنة، ووردت األ(  حيث قال 
، ثم ساق قصة )4()ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك لئال تنفر عنها النفوس دفعة واحدة شيئا فشيئا

   حين تدرج في تطبيق الشريعة مستدالً بها على ما ذكره .عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا

  ثانياً حكمة مشروعية التدرج:

  إن التدرج في تطبيق األحكام الشرعية له فوائد كثيرة، منها: 
  أوالً التدرج أقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها.

 . )5(ين ومراعاة قدرة المكلفلالتدرج سبيل إلى الرفق وال - 1

                                                
  .1/291البيان والتحصيل ابن رشد القرطبي: ) (1
  .1/42الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي الشافعي:   )(2
  .20/60  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية:  )(3
  .2/148  الموافقات :الشاطبي) (4
  .1/44 أحكام الهجرةالمفصل في الشحود: ،  2/150  الموافقات :الشاطبي) (5



 
  التدرج في تطبیق األحكام الشرعیة              ثالثالفصل ال

  

75 
 

   

أليسر فاأليسر، وهذا أرفق بالمكلفين وأيسر عليهم، كما أنه أقرب إلى مقاصد إن التدرج بدء با  
  الشريعة في المحافظة على مصالح العباد.

وحديث أم المؤمنين ، )1()يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسرU )وهذا واضح في قول اهللا  
َل َأوَل ما نَزَل منْه سورةٌ من الْمفَصِل فيها ذكْر الْجنَّة والنَّارِ ِإنَّما نَز( عائشة رضي اهللا عنها

خَمر لَقَالُوا حتَّى ِإذَا ثَاب النَّاس ِإلَى الِْإسلَامِ نَزَل الْحلَاُل والْحرام ولَو نَزَل َأوَل شَيء لَا تَشْربوا الْ
 بدا ولَو نَزَل لَا تَزنُوا لَقَالُوا لَا نَدع الزنَا َأبدا لَقَد نَزَل بِمكَّةَ علَى محمد صلَّى اللَّهلَا نَدع الْخَمر َأ

ورةُ تْ سعلَيه وسلَّم وِإنِّي لَجارِيةٌ َألْعب { بْل الساعةُ موعدهم والساعةُ َأدهى وَأمر } وما نَزلَ
هنْدَأنَا عِإلَّا و اءالنِّسو ةقَر2()الْب( ،وقول النبي r ) إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع

  .)3()من شيء إال شانه

 .)4(التدرج سبيل للمحافظة على المسلمين جماعات وأفراد -2

اً من شرور األعداء، يخفى أن التدرج فيه مراعاة للواقع الذي تعيشه األمة، مما يدفع كثير ال
في أحكام الجهاد، فلو فرض الجهاد في مكة لما استطاع  rوهذا واضح في تدرج النبي 

كان يحثهم على الصبر محافظة على أنفسهم  rالمسلمون الدفاع عن أنفسهم، فنجد أن النبي 
رسوِل شَكَونَا ِإلَى  قال( tوعلى دعوتهم، حيث جاء في الحديث الذي يرويه خباب بن األرت 

رتَنْصفَقُلْنَا َألَا تَس ةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرب دستَوم وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص و لَنَا  اللَّهعلَنَا َألَا تَد
ُل فعجضِ فَيي الَْأرف لَه فَرحُل فَيجْؤخَذُ الري لَكُمقَب نم كَان فَقَاَل قَد عوضنْشَارِ فَيبِالْم اءجا فَييه

ع ذَِلك هدصا يفَم هظْمعو هملَح ونا دم يددالْح شَاطشَطُ بَِأممينِ وفَيصُل نعجفَي هْأسلَى رع ن
 نمتلَي اللَّهو هينداءنْعص نم باكالر يرستَّى يح رذَا الَْأمه  خَافُ ِإلَّا اللَّهتَ لَا يومرضِإلَى ح

جِلُونتَعتَس نَّكُملَكو هلَى غَنَمع الذِّْئب5()و(.  

                                                
  .185سورة البقرة اآلية ) (1
  .6/185ص  4993رقم الحديث تأليف القرآن  باب فضائل القرآنكتاب  صحيح البخاريالبخاري: ) (2
  .4/2004ص  2594رقم الحديث فضل الرفق  باب البر والصلة واآلدابكتاب  مسلمصحيح : مسلم) (3
  .11/523 إلسالميمجلة مجمع الفقه ا) (4
رقم الحديث من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر  باب اإلكراهكتاب  صحيح البخاريالبخاري:  )(5

  .9/20ص  6943
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  .)1(ثانياً التدرج منهج دعوي

 .)2(التدرج سبيل إلى ترويض الفرد والمجتمع لتقبل شريعة اهللا طواعية -1

في تغيير العادات التي مكنت  لصبرإن تغيير المجتمعات ليس باألمر الهين، بل يحتاج إلى ا 
ما بعثَ اللَّه نَبِيا ِإلَّا رعى الْغَنَم فَقَاَل َأصحابه يقول(  r، لذا نجد أن النبي جذورها عبر السنين

، وفي ذلك تدريب لهم على رعاية )3()وَأنْتَ فَقَاَل نَعم كُنْتُ َأرعاها علَى قَرارِيطَ ِلَأهِل مكَّةَ
فَبِما رحمة من اللَّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ ( rللنبي  U، وقول اهللا )4(أممهم

ألم  r وكذلك قول النبي، )5(لَانْفَضوا من حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الَْأمرِ)
يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة   عنها(المؤمنين عائشة رضي اهللا

فألزقتها باألرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر 
   .)6()فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة

 .)7(إلى كسب قلوب اآلخرينسبيل ودرج أدعى إلى قبول اإلسالم الت -2

وصدها ما كَانَتْ تَعبد من دونِ اللَّه ِإنَّها  قصة إسالم بلقيس، حيث قال تعالى(يالحظ هذا في و 
(رِينمٍ كَافقَو نكَانَتْ م)فلما تدرج معها نبي اهللا سليمان )8 ،u ثم إلى  ،من الرسالة إلى العرش

ها ادخُلي الصرح فَلَما قيَل لَفقبلت اإلسالم طائعة غير مكره، فقالت(  ،دخول الصرح نال ثقتها
لَمتُ رَأتْه حسبتْه لُجةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها قَاَل ِإنَّه صرح ممرد من قَوارِير قَالَتْ رب ِإنِّي ظَ

ينالَمالْع بر ِللَّه انملَيس عتُ ملَمَأسي و9()نَفْس(.  

                                                
أحمد: فقه التدرج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقاً من مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلنسانية  )(1

  . 1/74القرآن ، األعظمي: أسماء القرآن في 163ص
، األعظمي:  7/390المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم ، الشحود:  1/155عبد اهللا: نبي الرحمة  )(2

  . 1/74أسماء القرآن في القرآن 
  .3/88ص  2262رقم الحديث رعي الغنم على قراريط  باب اإلجارةكتاب  صحيح البخاريالبخاري:  )(3
  .1/244  تنوير الحوالكالسيوطي:  )(4
  . 159سورة آل عمران اآلية  )(5
  .71سبق تخريج في هذا البحث ص ) (6
  .1/146منهج الدعوة آل عرعور:  )(7
  . 43سورة النمل اآلية  )(8
  . 44سورة النمل اآلية  )(9
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 .)1(ربويثالثاً التدرج منهج ت

  .)2(التدرج هو بدء باأليسر ثم األيسر مع إفساح المجال للمتابعة والتوجيه والتقييم والعالج -1

ما خُير رسوُل ويالحظ ذلك في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، قالت(  
 اللَّهr ُكي ا لَما ممهرسنِ ِإلَّا َأخَذَ َأييرَأم نيب ا انْتَقَممو نْهالنَّاسِ م دعَأب ا كَانِإثْم كَان ا فَِإنِإثْم ن

 وُل اللَّهسرr ابِه ِللَّه منْتَقفَي ةُ اللَّهمرح كتُنْتَه ِإلَّا َأن هوكذلك حديث بول األعرابي )3()ِلنَفْس ،
إذ جاء أعرابي فقام  rسول اهللا بينما نحن في المسجد مع ر( t الذي يرويه أنس بن مالك 

ال تزرموه دعوه  rمه مه قال قال رسول اهللا  rيبول في المسجد فقال أصحاب رسول اهللا 
دعاه فقال له إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذا  rفتركوه حتى بال ثم إن رسول اهللا 

 rكما قال رسول اهللا البول وال القذر إنما هي لذكر اهللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن أو 
، حيث كان فيه توجيه وتعليم لكل )4()قال فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه

  من الصحابة رضي اهللا عنهم وكذلك كان توجيهاً وتعليماً لألعرابي.
 .)5(التدرج هو سبيل للنجاح، وغيابه سبيل للفشل -2

ول إلى دولة هزمت الدول العظمى في ، حيث استطاع الوصrويالحظ هذا من سيرة النبي  
ذلك الوقت في بضع وعشرين سنة، وكذلك سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا، 
حيث استطاع الوصول إلى ازدهار في جميع المجاالت في فترة سنتين وبضعة أشهر، وكان ذلك 

، وقد جاء حديث )6()لها ثالثاهلك المتنطعون قا( rالنبي  ويؤكد هذا المعنى حديثُ بالتدريج.
إن دينكم دين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت ال ظهرا أبقى وال أرضا يؤكد هذا المعنى ( 

    .)7()قطع

  ثالثاً ضوابط التدرج في تطبيق األحكام الشرعية.
                                                

  .2/99النجار: في فقه التدين فهماً وتنزيالً   )(1
  .1/6  ة اإلسالميةتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفيمصطفى:  )(2
  .4/189ص  3560رقم الحديث  rصفة النبي  باب المناقبكتاب  صحيح البخاريالبخاري:  )(3
  .70سبق تخريجه في هذا البحث ص ) (4
 1المعاصرة ، الشحود: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية 1/150منهج الدعوة آل عرعور:  )(5

  .24/419ص29
  .4/2055ص  2670رقم الحديث هلك المتنطعون  باب م العلكتاب  مسلمصحيح : مسلم )(6
  ، وضعفه األلباني.9/14ص  7805رقم الحديث  جامع األحاديث: السيوطي )(7
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 .)1(التدرج استثناء، واألصل التزام التطبيق الكامل للشريعة -1
ينة ولحكم محددة إال أن األصل هو االلتزام الكامل ألحكام مع أن التدرج مشروع في ظروف مع 

  الشريعة، وذلك لألدلة المعروفة ومنها:
َألَم تَر ِإلَى الَّذين يزعمون َأنَّهم آمنُواْ بِما ُأنزَِل ِإلَيك وما ُأنزَِل من  (Uقول اهللا  •

وت وقَد ُأمرواْ َأن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشَّيطَان قَبلك يرِيدون َأن يتَحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُ
 .)2()َأن يضلَّهم ضالالً بعيداً

فَلَا وربك لَا يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في  (Uقول اهللا  •
يتَ ويا قَضما مجرح هِماَأنْفُسيملوا تَسلِّم3()س(. 

 .)4()ومن لَم يحكُم بِما َأنْزَل اللَّه فَُأولَِئك هم الْكَافرونU) قول اهللا  •
وفي عنقي صليب من  rأتيت النبي قال( t الحديث الذي يرويه عدي ابن حاتم  •

فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا ذهب 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا } قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم 

   .)5()كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

 .)6(لتدرج ال يكون في أحكام العقيدةا -2
، حيث أنه مكث ثالث عشرة سنة وهو يثبت أركان العقيدة في rح من سيرة النبي وذلك واض 

قلوب المؤمنين، ولم تكن هذه العقيدة مجاالً للتفاوض أو مجاالً للتدريج، ويؤكد هذا موقف النبي 
r فعرضوا عليه أن يعبدوا ما يعبد، وأن يعبد النبي  ،حين جاءه زعماء قريشr  ،ما يعبدون

 .)7(إال أن رفض هذا العرض رفضاً قاطعاً rألمر، فما كان من النبي فيشتركون في ا

 التدرج ال بد وأن يكون لألفضل. -3

                                                
  .36رج في تطبيق الشريعة اإلسالمية صدالشريف: الت )(1
  .60سورة النساء اآلية  )(2
  .65سورة النساء اآلية  )(3
  .44سورة المائدة اآلية  )(4
  .، وحسنه األلباني5/278ص  3095رقم الحديث سورة التوبة  باب التفسير كتاب  سنن الترمذي :الترمذي )(5
  . 32الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة( المظاهر والعقبات) ص  )(6
  .1/85، المباركفوري: الرحيق المختوم 2/208  السيرة النبويةابن هشام:  )(7
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ِإن هذَا الْقُرآن إن اإلسالم حرص على أن يترقّى بالبشرية إلى األفضل، حيث يقول تعالى(  
معي ينالَّذ يننْؤمالْم شِّربيو مَأقْو يي هي ِللَّتدهايا كَبِيررَأج ملَه َأن اتاِلحالص وهذا ، )1()لُون

أي تراجع، رفض ترك المرتدين للزكاة،  حيث رفض tواضح في سيرة الصديق أبي بكر 
واستخلف أبو بكر بعده وكفر  rلما توفي رسول اهللا قال(  tوللحديث الذي يرويه أبو هريرة 

 rبكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب ألبي 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم منى ماله 
ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا فقال أبو بكر واهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة فإن 

لقاتلتهم على منعه  rنوا يؤدونه إلى رسول اهللا الزكاة حق المال واهللا لو منعوني عقاال كا
فقال عمر بن الخطاب فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال 

 .  )2()فعرفت أنه الحق
  .)3(مبني على خطط دقيقة ورؤية الشاملة مرحليالتدرج ال بد له من برنامج  -4
في رقبة أولي األمر من الحكام والعلماء، وإذا كان ال بد من أنزل اهللا أمانة  االتزام الحكم بم إن 

 ،التدرج، فال بد من وضع البرامج المبنية على الخطط الدقيقة التي تراعي شمولية اإلسالم
وكذلك ال تغفل الواقع، وتكون هذه البرامج محددة لمراحلها مرحلة تسلم مرحلة، يقول العالمة 

التدريج أن تكون هناك مراحل كل مرحلة تسلم إلى ( الدكتور يوسف القرضاوي حفظه اهللا
  .)4()مرحلة

 جيداً.  اًومراقب اًالتدرج ال بد وأن يكون متابع -5
له من المتابعة والتقييم والتوجيه ورفع التوصيات، وإال فإنه ال يكتب إن أي مشروع ناجح ال بد  

لثقات من المؤسسات الحكومية ال بد من لجان تشترك فيها كفاءات من العلماء افله النجاح، لذا 
وغيرها لتقوم بهذا األمر، كيف ال وهذا األمر هو أمل األمة ومسقبلها وعزها، بل و كل مشاريع 

 األمة مناطة بنجاحها في تطبيق الشريعة.

  رابعاً عالقة التدرج في تطبيق األحكام الشرعية بالتمكين.
                                                

  .9سورة اإلسراء اآلية  )(1
  .1/51 ص 20رقم الحديث قتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا  باب اإليمانكتاب  مسلمحيح ص: مسلم )(2
 29 1موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة  الشحود: ،5/2903مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )(3

مية في غزة ص ، الشطلي: تطبيق الشريعة اإلسال2/101، النجار: في فقه التدين فهماً وتنزيالً 28/202ص
15.  

  .5/2903مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  )(4
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 التدرج ضابط من ضوابط فقه التمكين. •

تجاوزه في فقه التمكين، كيف ال وهو ال يمكن تجاوزه في الدعوة أو التربية،  ال يمكن التدرج 
في مرحلة االصطفاء والتأسيس، ثم في مرحلة المواجهة بالحجة  rوهذا مالحظ في سيرة النبي 

والبرهان، ثم مرحلة النصر والتمكين، خصوصاً وأن األمة غاب عنها تطبيق الشريعة منذ عقود 
إن أبناء األمة تأثروا تأثراً كبيراً بالغزو الثقافي والذي لم يدخر االستعمار وكذلك ف ،من الزمن

، وكذلك فإنه مالحظ في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه )1(فيه جهداً في إبعاد األمة عن دينها
، وكذلك في سيرة صالح الدين رحمة اهللا عليه في )2(اهللا في تصحيح مسار الخالفة اإلسالمية

 .)3(ة اإلسالمية وتحرير بيت المقدس من الصليبيينتحقيق الوحد

التدرج أحد أهم أسس فقه األولويات وفقه الموازنات واللذان هما مرتكزان من مرتكزات  •
 فقه التمكين. 

التدرج هو بدء باأليسر ثم األيسر، ومن السهل إلى الصعب ، ومن الهدف القريب إلى الهدف  
األولويات، ما الذي ينبغي أن يبدأ به وما هو األنسب للواقع البعيد، وهذا كله يحتاج إلى ترتيب 

الذي تعيشه األمة، وتتعارض األولويات فنحتاج إلى فقه الموازنات في ترجيح أحد المتعارضين، 
 . )4(وال بد منه في فقه التمكين، وبدونه ال يمكن أن يمكّن للمسلمين ،وكل هذا مهم

                                                
، الصالبي: فقه النصر 3/30مقاالت الشيخ محمد الغزالي الغزالي:  ،328القرضاوي: السياسة الشرعية ص )(1

  .1/415والتمكين في القرآن الكريم 
  . 329، القرضاوي: السياسة الشرعية ص 2/148  الموافقات :الشاطبي )(2
  .2/238صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس البي: الص )(3
صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الصالبي: ، 2/101النجار: في فقه التدين فهماً وتنزيالً   )(4

  .1/26، الالحم: مفاتح تدبر السنة  2/238الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس 
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 أوالً األخذ بسنة التدرج في تطبيق األحكام الشرعية. •

 ة في تطبيق األحكام الشرعية.ـــالعدال ثانياً •

الشفافية والموضوعية في تطبيق الشريعة ثالثاً  •

 اإلسالمية.
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  ضوابط تطبيق األحكام الشرعية.  المبحث الثالث

  ة التدرج في تطبيق األحكام الشرعية.األخذ بسنأوالً 

إن تطبيق الشريعة اإلسالمية أصل من أصول اإلسالم، فال خالف في وجوب الحكم بما أنزل  
فَلَا وربك لَا يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في ( حيث قال تعالى ،اهللا

جرح هِماَأنْفُسيملوا تَسلِّمسيتَ ويا قَضموهذا ال يتناقض مع التدرج في تطبيق الشريعة، )1()ا م ،
خصوصاً في عصرنا الحديث الذي تطورت  ،مكنشيء غير مفإن تطبيق الشريعة دفعة واحدة 

فيه الحياة تطوراً كبيراً وفي جميع المجاالت، حيث إن بناء الدولة التي ستشرف على تطبيق 
في عدم هدم الكعبة  rيعة ال يأتي بين عشية وضحاها، وهذا واضح من حديث النبي الشر

، وكذلك من سيرة عمر بن عبد العزيز وصالح الدين رحمهما uوبنائها على قواعد إبراهيم 
  .)2(اهللا، وقد تقدم الحديث عن التدرج في تطبيق الشريعة

  العدالة في تطبيق األحكام الشرعية. ثانياً

يا َأيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط فقال(  ،أمر بالعدل Uاس الحكم، واهللا العدل أس 
بِينالَْأقْرنِ وياِلدَأوِ الْو كُملَى َأنْفُسع لَوو ِللَّه اءدوتطبيق الشريعة ال بد وأن يطبق على )3()شُه ،

السابقة أنهم فرقوا بين الناس في تطبيق األحكام، حيث الجميع دون تمييز، فإن سبب هالك األمم 
َأن قُريشًا َأهمهم شَْأن الْمرَأة الْمخْزومية الَّتي سرقَتْ  في الحديث الذي يرويه البخاري(جاء 

لُوا ومن يجتَرُِئ علَيه ِإلَّا ُأسامةُ بن فَقَالُوا ومن يكَلِّم فيها رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَا
ع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسةُ فَقَاَل رامُأس هفَكَلَّم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر بح ديز لَّمسو هلَي

تَطَب ثُم قَاَل ِإنَّما َأهلَك الَّذين قَبلَكُم َأنَّهم كَانُوا ِإذَا سرقَ َأتَشْفَع في حد من حدود اللَّه ثُم قَام فَاخْ
مفَاط َأن لَو اللَّه مايو دالْح هلَيوا عيفُ َأقَامعالض يهِمقَ فرِإذَا سو كُوهالشَّرِيفُ تَر يهِمةَ بِنْتَ ف

تُ يقَتْ لَقَطَعرس دمحامهفالعدالة والمساواة مطلوبتان عند تطبيق الشريعة، حتى وإن )4()د ،
  تغيرت المسميات، فال حزبية وال محسوبية وال عائلية، فال أحد فوق القانون.

                                                
  .65سورة النساء اآلية ) (1
  .68راجع هذا البحث ص ) (2
  .135سورة النساء اآلية ) (3
  .4/175ص  3475رقم الحديث  -  باب ألنبياءكتاب ا صحيح البخاريالبخاري: ) (4
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 الشفافية والموضوعية في تطبيق الشريعة اإلسالمية.            ثالثاً

اهر، المجتمع النقي، المجتمع المبني الشريعة اإلسالمية يهدف إلى وجود المجتمع الطإن تطبيق  
 rعلى الفضيلة وعلى مكارم األخالق، لذا فال غرابة أن تجد من الصحابة من يأتي إلى النبي 

يطلب التطهير، يطلب إقامة الحد عليه، لذا نجد أن الشريعة اإلسالمية راعت الشفافية 
أ من الفاحشة إن األسوف والموضوعية إلى أبعد مدى، وذلك محافظة على المجتمع المسلم،

، لذا )1(لما لها من مساوئ كبيرة على سلوك األفراد وعلى تماسك المجتمع ،إشاعتها في المجتمع
بل نجد أن اإلسالم نجد أن اإلسالم حرص على الستر وعلى درء الحدود ما وجد لذلك سبيالً، 

  :يتضح ذلك فيما يليو تعامل مع إقامة الحدود بحذر شديد،

  حدود تدرأ بالشبهات.أوالً ال    

عنه  أجمع كل من نحفظ، وقد نقل ابن المنذر اإلجماع عليها، حيث قال( )2(وهي قاعدة شرعية  
  ، واألدلة على ذلك كثيرة منها:)3()من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات

 .)4()ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا( rقال رسول اهللا  - 1

الْحدود عنِ الْمسلمين ما استَطَعتُم ؛ فَِإن كَان لَه مخْرج، فَخَلُّوا ادرءوا ( rقال رسول اهللا  - 2
ةقُوبي الْعَئ فخْطي َأن نم رفْوِ، خَيي الْعَئ فخْطي َأن امالِْإم ؛ فَِإن بِيلَه5()س(. 

ات َأحب ِإلَي من َأن ُأقيمها في َألن ُأعطُِّل الْحدود بِالشُّبهt )قال عمر بن الخطاب  - 3
اته6()الشُّب(.  

  ثانياً اَألولى في الحدود الستر ما لم يجاهر بها أو تصل للحاكم.
                                                

  .1/6299الشعراوي: تفسير الشعراوي ) (1
  .1/122األشباه والنظائر السيوطي: ) (2
  .10/184الشرح الكبير ابن قدامة: ) (3
 2545رقم الحديث  كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات سنن ابن ماجهابن ماجه: ) (4

  ، وضعفه األلباني. 2/850ص 
، وضعفه  4/33ص  1424رقم الحديث  ما جاء في درء الحدودكتاب الحدود باب  الترمذيسنن : الترمذي) (5

  األلباني.
  .9/566ص  29085في درء الحدود بالشبهات رقم بن أبي شيبة مصنف ا ابن أبي شيبة:) (6
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  ما يلي: ذلكومن األدلة  

  .)1()تَعافَوا الْحدود فيما بينَكُم فَما بلَغَنى من حد فَقَد وجبr )قال رسول اهللا  - 1

فأخذ  ،أن صفوان نام في المسجد وتوسد رداءهاء في الحديث الذي يرويه ابن ماجه( وج - 2
فقال صفوان يا   ،أن يقطعr. فأمر به النبي rمن تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي 

 . )2()( فهال قبل أن تأتيني به )rرسول اهللا لم أرد هذا  ردائي عليه صدقة . فقال رسول 

نَفَّس عن مْؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنْيا نَفَّس اللَّه عنْه كُربةً من كُربِ  منr )قال رسول اهللا  - 3
ملسم تَرس نمو ةرالْآخا ونْيي الدف هلَيع اللَّه رسرٍ يسعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوي هتَرا س

نْيي الدف طَرِيقًا اللَّه لَكس نمو يهنِ َأخوي عف دبالْع ا كَانم دبنِ الْعوي عف اللَّهو ةرالْآخا و
نَّةطَرِيقًا ِإلَى الْج بِه لَه َل اللَّهها سلْمع يهف سلْتَم3()ي(.  

ال ، حيث قال( وقد نقل صاحب التمهيد في شرح الموطأ اإلجماع في هذه المسألة اإلجماع: - 4
ال له وال  ،أعلم بين أهل العلم اختالفا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو

لغيره وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك محمود 
  .)4(عندهم)

  

  

  

  
                                                

رقم الحديث  ما ال يكون حرزاً وما ال يكونباب  قطع السارقكتاب  النسائي بشرح السيوطيسنن : النسائي) (1
  ، وصححه األلباني. 8/441ص  4901

وصححه  2/865ص  2595رقم الحديث  من سرق من الجرزباب  الحدودكتاب ابن ماجه سنن : ابن ماجه) (2
  األلباني.

ص  4867رقم الحديث  فضل االجتماع على تالوة القرآنباب  الذكر والدعاءكتاب  صحيح مسلم: مسلم) (3
13/213 .  

  .11/224التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد النمري:  )(4



  

 
  

  
  رابعالمبحث ال
  

معوقات تطبيق األحكام 
  .الشرعية

  
  وفيه:
  

 .ء اإلسالمأعداأوالَ   •

 .تبعية حكام المسلمين للغربثانياً   •

  .ضعف اإليمان عند كثير من أبناء األمة  ثالثاً •

  .الجهل بالدين عند كثير من أبناء األمةرابعاً  •

 .الغزو الفكري والثقافياً  خامس •
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  .معوقات تطبيق األحكام الشرعيةالمبحث الرابع 

   حصر في النقاط الرئيسة التالية: أن معوقات تطبيق الشريعة تن أستطيع القول 
  .)1(أوالً أعداء اإلسالم

لم يكن إبعاد الشريعة عن التطبيق برغبة أهلها، بل إن أعداء اإلسالم اجتهـدوا عبـر العصـور    
ليحققوا هذا الحلم الكبير، وكان بدايةً بالتتار حيث حاولوا تطبيق ما يسمى بالياسق، وتصدى لهـم  

  .)2(لوا مخططهمالعلماء في ذلك الوقت فأفش
وتتابعت المحاوالت إلى أن نجح أعداء اهللا في إبعاد الشريعة عـن الحكـم، وإسـقاط الخالفـة      

، وكان منهجهم في ذلك أن يـأتي القضـاء   )3(م1924-هجرية 1342وكان ذلك في سنة العثمانية
ع الشجرة البد أن يقط بعض زعمائهم(على الخالفة على يد أحد المنتسبين لهذه األمة، وكما قال 

  .)4()، وذلك إمعاناً في تضليل األمةأحد أغصانها
ولم يزل أعداء اإلسالم يسيطرون على مقاليد األمور، لـذلك حرصـوا كـل الحـرص علـى       

المحافظة على عدم تطبيق الشريعة، ولم يدخروا وسعاً في إجهاض كل محاولـة للعـودة إلـى    
  .)5(تطبيقها، مستخدمين في ذلك ما أمكنهم من الوسائل

ولقد ذهب أعداء اإلسالم إلى أبعد من ذلك، فاشترطوا على كمـال أتـاتورك شـروطاً تـدعم      
  مخططاتهم وهذه الشروط هي:

 إلغاء الخالفة اإلسالمية نهائياً من تركيا. - 1

 قطع أي صلة لتركيا باإلسالم. - 2

 تجميد وشل جميع حركات العناصر اإلسالمية بتركيا. - 3

)6(دنياستبدال الدستور اإلسالمي بدستور م - 4

                                                
، 12ية وسـبل إعادتهـا ص   معوقات الخالفة اإلسـالم عاشور: ، 23األشقر: معوقات تطبيق الشريعة ص )(1

  .40ص اإلسالمية : معوقات تطبيق الشريعة، القطان45الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة ص
  .35/408مجموع الفتاوى ابن تيمية:  )(2
  .2/231المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم الشحود:  )(3
ة الماضي وآمال المسـتقبل  اإلسالمية بين أصال الحضارةالشحود: ، 262أجنحة المكر الثالثة ص الميداني:  )(4
  .3خواطر على طريق الدعوة صحسان: ، 8/117
  .4/2037 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )(5
  .21/250 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )(6
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  ويتمثل جهد األعداء في ترسيخ عدم تطبيق الشريعة في العالم اإلسالمي فيما يلي:

 .)1(إضعاف العالم اإلسالمي وتمزيقه إلى دويالت صغيرة يسهل السيطرة عليها - 1

 .)2(استخدام القوة في القضاء على من يحاول تطبيق الشريعة إن أمكنهم - 2

 .)3(زرع حكام تابعين لسياسة األعداء - 3

رض الحصار االقتصادي والعزلة السياسية على من يحاول تطبيق الشـريعة، وذلـك   ف - 4
إلجهاض هذه المحاوالت، حيث يلجأ النظام إلى محولة إيجاد البديل االقتصـادي عبـر   
فرض الضرائب على مجتمع لم تتمكن العقيدة منه، والنتيجـة الحتميـة هـي تشـكيك      

 .)4(دي إلى رفضهاالمجتمع اإلسالمي في هذه المحاوالت مما يؤ

 .  )5(سياسية والنزعات العرقية أو الدينية، وذلك لتمرير مخططاتهمالدعم وتغذية األحزاب  - 5

إغراق حكومات العالم اإلسالمي في الديون، وذلك لضمان تمريـر مـا يريـدون مـن      - 6
  .   )6(بل وللقضاء على من يريدون من أبناء األمة المخلصين ،سياسات

  .)7(لمين للغربتبعية حكام المسثانياً 
ا ذكرت في المعوق األول فإن أعداء اإلسالم حرصوا على أن يكون حكام الدول العربية كم 

واإلسالمية ينفذون سياساتهم، ونجحوا في ذلك، بل أصبح الحكام يحاربون اإلسالم تحت مسميات 
بل نادى كثيرة، بل أصبح انتماء الشخص إلى حركة إسالمية جريمة قد تصل عقوبتها لإلعدام، 

أحدهم بجواز اإلفطار في رمضان ألنه يعيق اإلنتاج، وطلب من أحد العلماء استصدار فتوى 
  . )8(بذلك، فلم يجبه إلى طلبه

  ولعل من أهم معوقات تطبيق الشريعة بسبب الحكام ما يلي: 

                                                
  .12معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها ص عاشور:  )(1
  .70التربية الجهادية في ضوء الكتاب والسنة ص ، 4/247صموسوعة الرد على المذاهب الفكرية الشحود:  )(2
  .12معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها ص عاشور:  )(3
  .السوسي: معوقات تطبيق الشريعة )(4
  .24/332 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )(5
  .11/46مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  )(6
زهـد  ، 12معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها ص : عاشور، 49األشقر: معوقات تطبيق الشريعة ص )(7

  .3صتحكيم الشريعة ومعوقات التطبيق والهوبي: 
  .1/132المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين  )(8
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 .)1(تكريس التبعية للغرب بتبني العلمانية، والدعوة إلى ذلك - 1

 .)2(ريعة بالسجن والتعذيب والقتلمالحقة الدعاة إلى تطبيق الش - 2

 .)3(تسخير اإلعالم بكافة وسائله لمحاربة الدعوة والدعاة إلى تطبيق شرع اهللا - 3

 .)4(جعل الدول العربية واإلسالمية مرتعاً خصباً للقواعد العسكرية ألعداء اإلسالم - 4

ة، تنفيذ مخططات األعداء عبر تغيير المناهج التعليمية، والدعوة إلى تحرير المرأ - 5
 . )5(والدعوة إلى توحيد األديان..إلخ

 .)6(محاربة الفضيلة والدعوة إلى الرذيلة - 6

  .)7(إثارة النعرات الطائفية من قومية ووطنية - 7
  .)8(عند كثير من أبناء األمة اإلسالميةضعف اإليمان ثالثاً 

ابعـةً مـن   ما زالت األمة بخير، والصحوة اإلسالمية تزداد يوماً بعد يـوم، إال أن أجيـاالً متت   
المسلمين عاشت في ظل غياب الشريعة عن الواقع، عاشت في ظل الهيمنة الغربية والشـرقية،  
عاشت في ظل اضطهاد للدعاة والعلماء والعاملين لإلسالم، عاشت في ظل غزو فكري مبـرمج  
ومدعوم بكل الوسائل من إعالم وأموال وشهوات وشبهات، كل ذلك تعرضت له األجيال المسلمة 

  .  )9(ت النتيجة ضعف في اإليمان وجهل كبير باإلسالمفكان
  
  

                                                
  .69ص اإلسالمية : معوقات تطبيق الشريعةالقطان )(1
  .1/236ص 29 1رة موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصالشحود:  )(2
  .1/236ص 29 1موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة الشحود:  )(3
  .2/186المسلم بين الهوية اإلسالمية والهوية الجاهلية الشحود:  )(4
  .44ص  ؟لماذا يمزق القرآن الكريمالشحود: ، 71ص اإلسالمية : معوقات تطبيق الشريعةالقطان )(5
موسوعة الـرد علـى المـذاهب الفكريـة     الشحود: ، 5 وموقفه من السنة النبوية صاالستشراق الصغير:  )(6

  .1/236ص 29 1المعاصرة 
  .1/236ص 29 1موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة الشحود:  )(7

تحكـيم الشـريعة ومعوقـات    زهد والهوبي: ، 12معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها ص عاشور:  )(8
 اإلسـالمية  : معوقات تطبيق الشـريعة ، القطان43، الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة ص3صالتطبيق 

  .40ص
  .33األشقر: معوقات تطبيق الشريعة ص، 12ص اإلسالمية : معوقات تطبيق الشريعةالقطان )(9
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  هذه األجيال كان لها أثر كبير في إعاقة تطبيق الشريعة، ومن هذه اآلثار ما يلي:  
تأثر الكثير من أبناء األمة اإلسالمية بالغزو الفكري، وبالتنصير، وفي غياب واضح لمن  - 1

 .)1(لفكرة تطبيق الشريعةيقف بجانبهم من العلماء والدعاة، فأصبحوا معول هدم 

انتشار الفساد والشهوات والركون إلى الدنيا بين أبنـاء األمـة، فأصـبحوا محبطـين،       - 2
وأصبحت قلوبهم خاوية ال يفكرون في تطبيق شرع اهللا، وال يفكرون في إال في إشـباع  

 .)2(غرائزهم و شهواتهم

هو يملك القـوة والمـال   أصبح الكثير من أبناء األمة ينظرون إلى الغرب نظرة القدوة، ف - 3
والشهوات، واألمة تغوص في غيابة الفقر والبطالـة والجهـل، فأصـبحوا ال يريـدون     

 االنتماء ألي شيء يمت إلى الشرق بصلة.

4 - هم ويروجونها عبر وسـائل  وأعوانُ تأثر كثير من أبناء األمة بالشبهات التي يبثها األعداء
أة، وحقوق اإلنسان، وحرية األديان، ليقـف  اإلعالم المختلفة، المساواة بين الرجل والمر

 .       )3(البعض عاجزاً عن الرد، وال يتورع فريق آخر عن تبني هذه األفكار

  .)4(همدينالمسلمين بجهل رابعاً 
إن المسلمين ومع مرور الزمن تسرب إليهم الجهل بدينهم، فأصبح البعض يساعد علـى عـدم    

  د، وتوضيح ذلك في النقاط التالية:تطبيق الشريعة سواء بقصد أم بدون قص
إغالق باب االجتهاد ترك كثيراً من قضايا العصر بدون أحكـام موضـوعية، حيـث     أوالً      

ُأفسح المجال للتقليد في قضايا لم تكن موجودة سابقاً، مما جعل الناس فـي حيـرة شـديدة فـي     
  صالحية الشريعة للتطبيق في هذا العصر.

الخاطئة من بعض الحركات اإلسالمية جعلت كثيراً من المسلمين وغيـر  التصرفات  ثانيـاً       
المسلمين يخشون تطبيق الشريعة، وهذا هو الذي حاول توضيحه أمير المؤمنين عمر بـن عبـد   

  .)5()وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة العزيز رحمه اهللا حين قال(

                                                
  .18/12أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد األفكار الهدامة  الجربوع: )(1
الـوالء والبـراء   القحطاني: ، 18/24أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد األفكار الهدامة  الجربوع: )(2
1/7.  
أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضـد األفكـار   الجربوع:  .33األشقر: معوقات تطبيق الشريعة ص )(3

  .12ص اإلسالمية لشريعة: معوقات تطبيق االقطان ،1/7الوالء والبراء ، القحطاني: 18/23الهدامة 
  .41القرضاوي: شريعة اإلسالم صالحة للتطبيق ص )(4
  .1/3كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد آل الشيخ: ) (5
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ي الذي يفرضه أعداء اإلسالم على القائمين على تطبيق الشريعة إن الحصار االقتصاد ثالثاً      
دفع القائمين على تطبيق الشريعة إلى ولمن أجل تكريس الفقر  ما هو إال بل وإشغالهم في حروب

التركيز على جباية األموال من عامة الناس، وهذا تنفير من تطبيق الشريعة إذا ما نظرنـا إلـى   
  ألوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشونها.  إلى امين، باإلضافة ضعف اإليمان عند عامة المسل

  .)1(الغزو الفكري والثقافي خامساً
أصبح العالم اليوم كقرية صغيرة، فساعات قليلة وتكون في أقصى بالد األرض، وثوانٍ قليلة أو  

كثيـر مـن   البث المباشر في وسائل اإلعالم، وأصبح ال أجزاء من الثانية يكن الخبر أمامك عبر
أبناء المسلمين يعيشون بين َأظْهر غير المسلمين مدة من الزمن للتعليم أو العمل أو السـياحة أو  
البعثات الدبلوماسية، والعكس صحيح فإن كثيراً من غير المسلمين يعيشون بين أظهر المسـلمين  

  لنفس األغراض باإلضافة إلى البعثات التنصيرية.
كان  Uن وبين غيرهم من سكان المعمورة له نتائج، وبفضل اهللا إن هذا االحتكاك بين المسلمي 

للمسلمين تأثير كبير في غيرهم من معتنقي الديانات األخرى، ولكن العكس صحيح أيضاً حيث 
منذ مئات  تأثر الكثير من أبناء المسلمين تأثراً سلبياً، خصوصاً أن أعداء اإلسالم لهم برامج

فقد أفصح  ،ليست سراًواضحة وعن دينهم، ولقد أصبحت مخططاتهم  السنين بهدف إبعاد الناس
إن أردتم أن تغزوا اإلسالم وتخضدوا ( المستشرق شاتليالكثير من زعمائهم عنها، حيث يقول 

شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة والالحقة فعليكم أن 
 لمسلم واألمة اإلسالمية بإماتة روح االعتزازتوجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب ا

وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتهم وتاريخهم،  ،بماضيهم المعنوي وكتابهم القرآن
ألن الشجرة يجب أن  ،منهم لكفاناوحتى لو لم نجد إال المغفلين منهم والسذج والبسطاء 

                                                                     .)2()يتسبب لها في القطع أحد أغصانها
شأوانأخصوصاً أنهم  ،تصب في عدم تطبيق الشريعة كبيرةٌ ولقد كان للغزو الفكري آثار 

، وهذه اآلثار دخلت جميع مجاالت )3(مراكز أبحاث للشرق األوسط ينفقون عليها أمواالً طائلةً
  الحياة، ومنها:

                                                
، 12معوقات الخالفة اإلسـالمية وسـبل إعادتهـا ص    عاشور: ، 33األشقر: معوقات تطبيق الشريعة ص )(1

  .44الحولي: تطبيق الشريعة في قطاع غزة ص
  .4/247ص 29 1موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة حود: الش )(2
  .1/4تشراق األمريكي المعاصر بحوث في االسمطبقاني:  )(3
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 .)1(المسلمينتنصير الكثير من أبناء  - 1

 .)2( العمل على إبعاد المسلمين عن دينهم، وصد الناس عن الدخول في اإلسالم - 2

كان له كبير األثر في ترسيخ فصل الدين عن الدولة، وكذلك ترسيخ االنقسام بين الدول  - 3
 .)3(العربية واإلسالمية، بل وزرع بذور النزاع والفرقة بينها

 .  )4(دة اإلسالمية، والتراث اإلسالميإثارة الشبهات والتشكيك في صلب العقي - 4

الترويج الصريح بأن الرجوع لتطبيق الشريعة رجعية وإرهاب وعودة إلـى العصـور    - 5
 الحجرية.

 .)5(الحمالت المسعورة لكشف ستر المرأة المسلمة - 6

محاولة تمزيق الصحوة اإلسالمية عبر إحياء الفرق القديمة من روافض وخوارج  - 7
.)6(العلمانية والقومية والوطنيةوغيرها بعد أن ملَّ الناس 

                                                
 الوالء والبراء في اإلسالم، القحطاني: 1/5التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين الصالح:  )(1
1/337.  
الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في المطيري: ، 1/337 الوالء والبراء في اإلسالمالقحطاني:  )(2

  .1/5القرن الرابع عشر الهجري 
الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في المطيري: ، 1/337 الوالء والبراء في اإلسالمالقحطاني:  )(3

  .1/5القرن الرابع عشر الهجري 
  .7/2116جمع الفقه اإلسالمي مجلة م ،1/351 سالمالوالء والبراء في اإلالقحطاني:  )(4
  .1/5الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري المطيري:  )(5
  .1/44المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم الشحود:  )(6
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  أوالً النتائج.

  الحمد هللا وكفى، وصالةً وسالماً على عباده الذين اصطفى، وبعد:  
 وفي نهاية هذا البحث فقد توصلت إلي هذه النتائج، وهي:

وصول أهل ومنه ما هو كلي، والتمكين الكلي هو  ،منه ما هو جزئي ،نوعان ينالتمك  - 1
 .، والجزئي مادون ذلكدار اإلسالمة قامـــــإليمان إلا

 وهما اإلعداد المعنوي واإلعداد المادي. ،نسببان رئيساأسباب النصر والتمكين   - 2
و التنازع والتناحـر و  المعوق الداخلي هو المعوق الرئيس للتمكين، والذي يتمثل في الجهل - 3

 عدم األخذ باألسباب و الظلم و الهزيمة النفســـية و الركون إلى الدنيا. 
  .الشعب واإلقليم والسلطة السياسية هي: ثالثة دولةالأركان  - 4
  .ألحد من البشر توليس ،خاصية الرئيسية للدولة اإلسالمية أن الحاكمية هللالا - 5
واألسرة هي اللبنة األولى للدولة، لذلك أوالهما اإلسالم إن اللبنة األولى لألسرة هي الفرد،  - 6

 االهتمام الكبير.
 سنة االبتالء سنة ال بد منها للوصول للتمكين. - 7
بالمؤاخاة  rقوة الصف الداخلي من أهم مقومات التمكين، وكان ذلك واضحاً في بدء النبي  - 8

 بين األوس والخزرج. بين المهاجرين واألنصار، والصلحِ
بها اإلنسان  Uعلى المهمة التي كلف اهللا  والقيام األرضِ عمارةَ اإلسالمِ مقاصد إن من أهمِ - 9

وهذا ال يكون إال  ،من نشر التوحيد وإقامة العدل واإلنصاف بين أبناء البشرية جمعاء
  .بالتمكين لهذه األمة

10- إن إقامة الدولة اإلسالمية لهي أهم بيل إلى الشريعة، والدولة اإلسالمية هي الس مقاصد
 .رعاية مصالح العباد الدينية والدنيوية، لذا كانت أول األولويات وأهم المهمات

فقه الواقع ضرورة حضارية وفريضة شرعية، ألنه ضروري لكل عمل ناجح، وكذلك  -11
 فإنه ضروري لكل دعوة لإلصالح.

12- األولويات يعتبر فقه الموازنات وفقه انه سبيل فقد إن، وفي ترتيب أجندة المسلم األساس
 الدين والدنيا.بإلى الضرر 

13- إن فقه األولويات وفقه الموازنات له دور رئيس التمكين، وذلك  في تقوية وتدعيم فقه
بالمحافظة على األفراد الذين هم عماد الدولة، وفي توحيد الكلمة والصف والقضاء على 

 مية.النزاعات والخالفات، حيث يصب هذا في تثبيت أركان الدولة اإلسال
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اختالل العالقات يؤدي إلى  فقه الموازنات ال بد منه في السياسة الشرعية، وإن غيابه -14
 .بين األفراد والجماعات والدول

في  rعلى لسان رسوله  Uالشريعة اإلسالمية هي مجموعة األنظمة التي سنها اهللا  -15
 العقائد واألخالق والعبادات والمعامالت واألحوال الشخصية.

بيق الشريعة اإلسالمية ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول وهدي التدرج في تط -16
 السلف.

 ، باإلضافة إلى أنه منهج دعوي وتربوي.التدرج أقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها -17
 .لشريعةاتطبيق في الكامل لتزام الاهو التدرج استثناء، واألصل  -18
 ورؤية الشاملة.مبني على خطط دقيقة  مرحليالتدرج ال بد له من برنامج  -19
 التدرج ضابط من ضوابط فقه التمكين. -20
21- التدرج ن هما مرتكزان من اواللذ ،األولويات وفقه الموازناتفقه لسس األ أهمِ أحد

 مرتكزات فقه التمكين.
 هي: ضوابط تطبيق األحكام الشرعية -22
 األخذ بسنة التدرج في تطبيق األحكام الشرعية.  - أ
 .العدالة في تطبيق األحكام الشرعية  -  ب
            الشفافية والموضوعية في تطبيق الشريعة اإلسالمية.  -  ت

 معوقات تطبيق الشريعة تنحصر في النقاط الرئيسة التالية:   -23
 .أعداء اإلسالم  - أ
 .تبعية حكام المسلمين للغرب   -  ب
 .عند كثير من أبناء األمة اإلسالميةضعف اإليمان    -  ت
 أبناء األمة اإلسالمية.كثير من الجهل بالدين عند   -  ث
 .الغزو الفكري والثقافي   - ج

ال عذر لمسلم إن تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيالً، ف -24
يستطيع الحياة تحت ظالل الشريعة، ثم يعيش تحت ظالل غيرها، ذلك أن اهللا أنزل هذه 

وحتى آخر مسلم  rالشريعة دستور حياة، فهي واجبة التطبيق على كل مسلم بدءاً بالنبي 
 .حيى على وجه هذه األرضي
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   ثانياً التوصيات.
 

إن من أهم متطلبات فقه الواقع وفقه التمكين ضرورة وجود مركز  •

أبحاث لفهم الواقع المحيط جيداً، يشرف عليه أساتذة متخصصون وفي 

 جميع المجاالت. 
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  الملخص.

، وهو من يق األحكام الشرعيةأثره في تطبوفقه التمكين إن هذا البحث يتناول الحديث عن  

  :قسمت البحث إلى ثالثة فصولالمواضيع المعاصرة في باب السياسة الشرعية، حيث 

والتي  أسباب التمكينلغة واصطالحاً ثم عن  فقه التمكين عن تعريف تحدثت فيه :الفصل األول

ركان التمكين أ الداخلية منها والخارجي ثم عن ومعوقاته تتلخص في اإلعداد المعنوي والمادي

وهما التمكين الكلي والتمكين الجزئي ثم  أقسامهوهي الشعب واإلقليم والسلطة السياسية ثم عن 

       .مراحل الدعوة وعالقاتها بفقه التمكينعن 

مراعاة فقه وهي فهم مقاصد الشريعة ومرتكزات فقه التمكين  وتحدثت فيه عن :الفصل الثاني

  الواقع      

، حيث عرفتها جميعاً لغة واصطالحاً، ثم بينت مراعاة فقه الموازناتولويات مراعاة فقه األوو

         أهمية كل منه، ثم تكلمت عن عالقة كل منها بفقه التمكين .

، حيث تحدثت عن تطبيق األحكام الشرعية وعالقته بفقه التمكينوتحدثت فيه عن  :الفصل الثالث

الحكم لغة واصطالحاً وكذلك عرفت الشريعة لغة ، فعرفت فيه مفهوم تطبيق األحكام الشرعية

بينت أدلة مشروعيته ثم التدرج في تطبيق األحكام الشرعية ثم عن  واصطالحاً ثم بينت أقسامها،

، شروط وضوابط تطبيق األحكام الشرعية ، ثم تحدثت عنعالقته بالتمكينحكمة مشروعيته ثم 

  .معوقات تطبيق األحكام الشرعيةثم عن 
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Abstract 
     This research talks about Fiqh Al Tamkeen  ( Jurisprudence of  
Establishing Sharia laws ) and its impact on application of the Sharia ( 
Islamic law )  provisions . It is one of the contemporary subjects in the 
field of Sharia Politics. The research is divided into three chapters  : 
Chapter 1 : In this chapter I talk about the definition of Fiqh Al Tamkeen 
linguistically and idiomatically , then the means of Establishing Sharia laws 
which are summarized in the material and moral preparations and the 
internal and external obstacles . After that I talk about the pillars of 
establishing Sharia which are the people , territory and political power , 
then about its divisions which are the partial establishing and overall 
establishing and the phases of Da'wa ( Inviting to Allah ) and its 
relationship with Fiqh Al Tamkeen .  
Chapter 2 : In this chapter I talk about pillars of Fiqh Al Tamkeen which 
are understanding the purposes of Sharia and considering  the Fiqh of 
Reality , Fiqh of Priorities and  Fiqh of Balancing . Here I define all of 
them linguistically and idiomatically . I also clarify the importance of each 
of them , then I talk about the relationship of each one of them with Fiqh 
Al Tamkeen .  
Chapter 3 : In this chapter I talk about the application of Sharia 
provisions ( orders ) and its relationship with Fiqh Al Tamkeen . Here I 
talk about the concept of the application of Sharia provisions ( orders ) 
where I define the provision ( order ) linguistically and idiomatically and 
also define Sharia linguistically and idiomatically then I show its divisions . 
After that I talk about the  graduation in applying the Sharia law provisions 
and clarify the evidences of its legitimacy , the wisdom of  its legitimacy , 
then its relationship with Fiqh Al Tamkeen . Finally I talk about the 
conditions and criteria of applying the Sharia law provisions and the 
obstacles to the application of Sharia law provisions .  
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  أوالً فهرس اآليات.
  الصفحة  رقم اآلية   السورة  اآلية  م

  13  30  البقرة  وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَة ِإنِّي جاعٌل  -1
  14  43  البقرة  وَأقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ   -2
3-   اللَّه رِيدي رِيدلَا يو رسالْي 76- 69  185  البقرة   بِكُم  
4-   بحيو ابِينالتَّو بحي اللَّه 11  222  البقرة  ِإن  
  12  246  البقرة  كَم من فَئة قَليلَة غَلَبتْ فَئةً  -5
6-  شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه23  256  البقرة  لَا ِإكْر  
  69  286  البقرة  لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها  -7
  11  103  آل عمران  واعتَصمواْ بِحبِل اللَّه جميعاً والَ   -8
  26  123.126  آل عمران  ولَقَد نَصركُم اللَّه بِبدرٍ وَأنْتُم َأذلَّةٌ  -9

10 -  نم ةمحا رفَبِم مِلنْتَ لَه 85- 77  159  آل عمران  اللَّه  
11 -  وا اللَّهيعنُوا َأطآم ينا الَّذها َأي25  59  النساء  ي  
12 -   مَأنَّه ونمعزي ينِإلَى الَّذ تَر 79  60  النساء  َألَم  
  25.79.86  65  النساء  فَلَا وربك لَا يْؤمنُون حتَّى   - 13
14 -  سلَا ي نم وند50  95  النساء  تَوِي الْقَاع  
15 -  ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذها َأي86  135  النساء  ي  
  12  8  المائدة  اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى  - 16
  59  38  المائدة  والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا   - 17
  79  44  المائدة  نْزَل اللَّه ومن لَم يحكُم بِما َأ  - 18
  65  47  المائدة  ِلكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا  - 19
20 -   نم ونعدي ينوا الَّذبلَا تَس55  108  األنعام  و  
21 -   مالَهوَأم قُوننْفوا يكَفَر ينالَّذ 20  36  األنفال  إن  
22 -  ينا الَّذها َأيَئةً يف يتُمنُوا ِإذَا لَق9  45  األنفال  آم  
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23 -   بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعالَ تَنَاز18- 11  46  األنفال  و   
24 -  ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدَأع14  60  األنفال  و  
  20  10  التوبة  لَا يرقُبون في مْؤمنٍ ِإلا ولَا ذمةً  - 25
26 -   منْهم قَةركُلِّ ف نم لَا نَفَر4  122  التوبة  فَلَو  
  27-6  21  يوسف  وكَذَِلك مكَّنَّا ِليوسفَ في الَْأرضِ  - 27
28 -  وي بِهاْئتُون كل27  55- 54  يوسف  قَاَل الْم  
29 -   نوا مسسوا فَتَحباذْه ينا ب15  87  يوسف  ي  
  11  11  الرعد  ا يغَيـر مــا بِقَومٍِإن اللَّــه لَ  - 30
31 -   كَنللَنُه مهبر هِمى ِإلَيح19  13  إبراهيم  فََأو  
32 -  رِضَأعو را تُْؤمبِم عد29  94  الحجر  فَاص  
  35  9  النحل  وعلَى اللَّه قَصد السبِيِل ومنْها   - 33
  80  9  اإلسراء  لَّتي هي ِإن هذَا الْقُرآن يهدي ِل  - 34
  26  83  الكهف  ويسَألُونَك عن ذي الْقَرنَينِ  - 35
36 -  نَاهآتَيضِ وي الَْأرف كَّنَّا لَه5  84  الكهف  ِإنَّا م  
37 -  وجْأجي نِ ِإننَيا ذَا الْقَر16  94  الكهف  قَالُوا ي  
  63  12  مريم  وآتَينَاه الْحكْم صبِيا  - 38
  38  92  األنبياء  ِإن هذه ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا   - 39
  83  41  الحج  الَّذين ِإن مكَّنَّاهم في الَْأرضِ    - 40
41 -  نْكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دع10  55  النور  و  
  77  43  النمل  وصدها ما كَانَتْ تَعبد من دونِ   - 42
43 -  َأتْها رفَلَم حري الصخُلا اديَل لَه78  44  النمل  ق  
44 -  بعّالر ي قُلُوبِهِمقَذَفَ ف19  26  األحزاب  و  
45 -   ونتَّبِعَل فَيالْقَو ونعتَمسي ين58  18  الزمر  الَّذ  
46 -   نم ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها َأي24  13  الحجرات  ي  
47 -  تُمتَطَعا اسم 69  16  التغابن  فَاتَّقُوا اللَّه  
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  25  105.107  الطالق  ولَقَد كَتَبنَا في الزبورِ  - 48
49 -   لَى لَكَأو لَى* ثُمفََأو لَى لَك48  35- 34  القيامة  َأو  
  13  1  العلق  اقْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ  - 50

  
 واآلثار.ثانياً فهرس األحاديث 

  الصفحة  التخريج  طرف الحديث  م

1-  هفَقِّها يرخَي بِه اللَّه رِدي ن4  البخاري  م  
  12  البيهقي  ِإنِّى قَد تَركْتُ فيكُم اثْنَتَينِ لَن تَبرحوا  -2
  13  أبو داود  من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فيه علْما  -3
4-   دباُل عم ا نَقَصمقَةدص ن14  الترمذي  م  
  14  مسلم  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أال  -5
  15  مسلم  بسيسة عيناً  rبعث رسول    -6
7-   تَ النَّبِيعمْل سهr اقُوُل ي15  البخاري  ي  
  16  أبو داود  ِإذَا خَرج ثَالَثَةٌ فى سفَرٍ  -8
  17  مسلم  ِإن اللَّه زوي لي اَألرض فَرَأيتُ  -9
10 -  ي َأنتلَّ ُألمجو زي عبَألْتُ رِإنِّي س17  مسلم  و  
  18  الترمذي  اعقلها وتوكل  - 11
  19  البخاري  اتَّق دعوةَ الْمظْلُومِ  - 12
  19  البخاري  نُصرتُ بِالرعبِ مسيرةَ شَهرٍ  - 13
14 -  كُملَيى عاعتَد َأن ماُألم كوش19  ودأبو دا  ي  
  24  أحمد  يا أيها الناس أال إن ربكم واحد  - 15
  24  البخاري  يا َأبا ذَر َأعيرتَه بُِأمه ِإنَّك امرٌؤ  - 16
  27  المقصد العلي  rنقول فيه الذي جاء به نبينا   - 17
  35  البخاري  سددوا وقَارِبوا واغْدوا وروحوا  - 18



  
                                      الفھارس العامة

 

102  
   

  47.50.70  مسلم  الكتابإنك تأتي قوما من أهل   - 19
20 -  كلَيع كِلنَفْسا وقح كلَيع كبِلر 50  البخاري  ِإن  
  50  الحاكم  أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن  - 21
  51  مشكاة المصابيح  تألف الناس rيا خليفة رسول اهللا   - 22
23 -   وُل اللَّهسر فِّيا تُولَمr َفتُخْلاس80- 51  البخاري  و  
24 -  قَد برالْع إن وِل اللّهسيفَةَ را خَل60- 52  مغازي الواقدي  ي  
25 -  تَكَلَّمتٌ لَا يامكْرٍ صو بَأبو د52  البخاري  فَتَشَه  
26 -   وُل اللَّهسآخَى رr ني61- 53  البخاري  ب  
27 -  ةيلاهبِج دهيثُ عدح كمقَو لَا َأن55  البخاري  لَو  
  58  الترمذي  في سريةrبعثنا رسول اهللا   - 28
  59  الترمذي  اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين  - 29
  59  البخاري  وِإن اللَّه لَيَؤيد هذَا الدين بِالرجِل  - 30
  61  األموال ابن زنجويه  هذا كتاب من محمد النبي رسول اهللا  - 31
  68  ستزيدكفاية الم  وإني أخاف أن أحمل الحق  - 32
33 -  لَّ بِهجو زع َأ اللَّهدا بوا بِمءد69  أحمد  اب  
  70  أبو داود  سيتَصدقُون ويجاهدون ِإذَا َأسلَموا  - 34
  78- 71  مسلم  بينما نحن في المسجد مع رسول  - 35
36 -   وَل اللَّهسر َأنr ياشى النَّج71  البخاري  نَع  
37 -  قَالَتْ ب وَل اللَّهسنَا رعايr  71  البخاري  
  71.77.84  مسلم  لوال أن قومك حديثو عهد  - 38
  72  البخاري  فَكَسع رجٌل من الْمهاجِرِين رجلًا  - 39
40 -  ثَهعب نْهع اللَّه يضكْرٍ را بَأب 72  البخاري  َأن  
41 -   النَّبِي َأنr َكَّةخََل م72  النسائي  د  
  73  ابن ماجه  الخير عادة والشر لجاجة  - 42
  76  البخاري  ِإنَّما نَزَل َأوَل ما نَزَل منْه سورةٌ  - 43
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  76  مسلم  إن الرفق ال يكون في شيء  - 44
45 -   وِل اللَّهسنَا ِإلَى رشَكَوr وه77  البخاري  و  
46 -  ى الْغَنَمعا ِإلَّا رنَبِي ثَ اللَّهعا ب77  البخاري  م  
47 -   وُل اللَّهسر را خُيمr ِنيرَأم ني78  البخاري  ب  
  78  مسلم  هلك المتنطعون قالها ثالثا  - 48
  78  الجامع للسيوطي  إن دينكم دين متين فأوغل فيه  - 49
  79  الترمذي  وفي عنقي صليب rأتيت النبي   - 50
51 -  اللَّه َأطَاع ي فَقَدنَأطَاع ن83  بخاريال  م  
  83  الدر المنثور  واهللا لما يزع اهللا بالسلطان أعظم  - 52
  83  تفسير ابن كثير  إال إنها ليست على الوالي وحده  - 53
  85  الحضارة اإلسالمية  لو كان الفقر رجالً  لقتلته  - 54
55 -  َأةرالْم شَْأن مهمشًا َأهيقُر 87  البخاري  َأن  
  87  ابن ماجه  دتم له مدفعاادفعوا الحدود ما وج  - 56
  87  الترمذي  ادرءوا الْحدود عنِ الْمسلمين ما  - 57
58 -  بَأح اتهبِالشُّب وددطُِّل الْحُأع 87  يبةشمصنف ابن ابي   َألن  
  88  النسائي  تَعافَوا الْحدود فيما بينَكُم فَما بلَغَنى  - 59
  88  ابن ماجه  ي بهفهال قبل أن تأتين  - 60
  88  مسلم  من نَفَّس عن مْؤمنٍ كُربةً من كُربِ  - 61

  ثالثاً فهرس المراجع:
  لمرجعا  شهرةال  م

السيرة النبوية البن اسحق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي   ابن اسحق  1
ه ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان  151المدني المتوفى سنة 

  ه1424-م2004الطبعة األولى 
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مصنف ابن أبي شيبة ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة   ابن أبي شيبة  2
ه، تحقيق 235ه والمتوفى سنة 159العبسي الكوفي المولود سنة 
ه، شركة دار القبلة 1427-م2006محمد عوامة، الطبعة األولى 

  ومؤسسة علوم القرآن.
ابن أبي العز   3

  الحنفي
لصدر الدين بن عالء الدين علي بن محمد بن  الطحاويةالعقيدة شرح 

ه، دار 792أبي العز الحنفي األذرعي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 
السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الطبعة المصرية األولى 

  م.2005- ه1426
4  
  

ن أبي السعادات المبارك ب لمجد الدين النهاية في غريب الحديث واألثر  ابن األثير
ه، 606ه والمتوفى سنة 554المولود سنة  محمد الجزري ابن األثير

  تحقيق محمود محمد الطناحي ، ومؤسسة التاريخ العربي.

درء تعارض العقل والنقل البن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد   ابن تيمية  5
ه تحقيق 728ه والمتوفى سنة 661بن عبد الحليم المولود سنة 

م إدارة 1991- ه1411سالم ، الطبعة الثانية  الدكتور محمد رشاد
  الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود اإلسالمية.

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية البن تيمية أبي العباس   ابن تيمية  6
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، 

  دار اآلفاق الجديدة م منشورات 1983-ه1403الطبعة األولى 
 11000كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه  المكتبة الشاملة   ابن تيمية  7

  كتاب.
مجموع الفتاوى البن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد   ابن تيمية  8

م دار الوفاء للطباعة والنشر 1997 -ه1418الحليم الطبعة األولى 
  ع المنصورة.- م-والتوزيع ج

منهاج السنة النبوية البن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد   ابن تيمية  9
ه تحقيق الدكتور 728ه والمتوفى سنة 661الحليم المولود سنة 

  م1986-ه1406محمد رشاد سالم ، الطبعة الثانية 
 بن جبرين عبد اهللا بن عبد الرحمنشرح العقيدة الطحاوية ال  ابن جبرين  10

  الجبرين 
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  كتاب. 11000كتبة الشاملة الم
شرح عمدة األحكام البن جبرين عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين   ابن جبرين  11

  كتاب. 11000المكتبة الشاملة 
التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ العالمة المفسر أبي القاسم محمد بن   ابن جزي  12

ان ه، دار الكتب العلمية بيروت لبن741أحمد بن جزي المتوفى سنة
  م.1995 - ه1415الطبعة األولى 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لإلمام الحافظ أبي حاتم محمد بن   ابن حبان  13
ه، تحقيق 354حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة 

  ومراجعة سعد كريم الفقي دار ابن خلدون االسكندرية
افظ أحمد بن علي بن فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام الح  ابن حجر  14

ه، ترقيم 852ه والمتوفى سنة 773حجر العسقالني المولود سنة 
  محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة بيروت لبنان 

ابن حجر   15
الهيتمي 
  الشافعي

الفتاوى الفقهية الكبرى اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الحجة 
لفكر المكتبة أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي الشافعي دار ا

  كتاب. 11000الشاملة 
نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم تأليف عدد من   ابن حميد  16

المختصين تحت إشراف الشيخ صالح بن عبد اهللا بن حميد دار 
  الطبعة الرابعة. –الوسيلة للنشر والتوزيع جدة 

  كتاب. 11000املة مقدمة ابن خلدون المطبعة الشرفية المكتبة الش  ابن خلدون  17
ابن رشد   18

  القرطبي
البيان والتحصيل والشرح والتعليل والتوجيه في مسائل المستخرجة 

ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 
  هـ520

 –تحقيق  د محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
  م 1988 -هـ  1408الطبعة : الثانية ،  لبنان

األموال للحافظ ابن زنجويه أبو أحمد حميد بن زنجويه الحافظ   بن زنجويها  19
كتاب. 11000المكتبة الشاملة  األزدي  
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رد المحتار على الدر المختار البن عابدين محمد األمين بن عمر   ابن عابدين  20
  كتاب. 11000ه، المكتبة الشاملة 1252المتوفى

تأليف سماحة األستاذ اإلمام الشيخ محمد تفسير التحرير والتنوير   ابن عاشور  21
  م.1984الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر 

مقاصد الشريعة تأليف سماحة األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاهر   ابن عاشور  22
  م.1999-ه1420بن عاشور دار النفائس األردن الطبعة األولى 

أبي محمد عبد اهللا بن الحكم  سيرة عمر بن عبد العزيز تأليف  ابن عبد الحكم  23
ه، دار العالم للكتب بيروت 214ه والمتوفى سنة 155المولود سنة 

  م.1984-ه1404لبنان 
القواعد الكبرى المسمى قواعد األحكام في مصالح األنام تأليف   ابن عبد السالم  24

شيخ اإلسالم عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم المتوفى سنة 
  ه حماد وعثمان ضميرية، دار القلم دمشق.ه، تحقيق نزي660

نبي الرحمة تأليف عبد الرحمن بن عبد اهللا، المكتبة الشاملة   ابن عبد اهللا  25
  كتاب. 11000

الغارة على العالم اإلسالمي وصراع الحضارات تأليف ربيع بن   ابن علي  26
  كتاب. 11000محمد بن علي، المكتبة الشاملة 

لباب المفتوح لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المكتبة لقاء ا  ابن العثيمين  27
  كتاب. 11000الشاملة 

معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق   ابن فارس  28
  عبد السالم هارون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

اء إسماعيل ابن عمر بن البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفد  ابن كثير  29
ه 774ه والمتوفى سنة 701كثير القرشي الدمشقي المولود سنة 

 -ه1417هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى 
  م.1997
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تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن   ابن كثير  30
ه والمتوفى سنة 701عمر بن كثير القرشي الدمشقي المولود سنة 

ه، مؤسسة قرطبة طباعة نشر توزيع ، الطبعة األولى 774
  م.2000-ه1421

المقنع لموفق الدين أبي محمد بن عبد اهللا بن محمد بن قدامة   ابن قدامة  31
المقدسي والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 

ر والتوزيع محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي هجر للطباعة والنش
  م.1993 -ه1414واإلعالن، الطبعة األولى 

إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم الجوزية اإلمام   ابن القيم  32
المحدث المفسر الفقيه شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب 

ه دار 751ه والمتوفى سنة 691الزرعي أبو عبد اهللا المولود سنة 
  ه.1423السعودية الطبعة األولى  ابن الجوزي المملكة العربية

زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم الجوزية مؤسسة   ابن القيم  33
الرسالة ومكتبة المنار اإلسالمية، الطبعة السابعة والعشرون 

  م. 1994-ه1415
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن القيم الجوزية   ابن القيم  34

  ه.1317بصر  مطبعة اآلداب والمؤيد
سنن الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المولود   ابن ماجه  35

  ه، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.275ه والمتوفى سنة 207سنة 
ه، 502البدء والتاريخ ألبي زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفى سنة  ابن المطهر  36

  هران.م مكتبة األسدي ط1962أعيد طبعه سنة 
محمد بن مكرم بن منظور األفريقي  البن منظور لسان العرب  ابن منظور  37

  المصري دار صادر بيروت الطبعة األولى
السيرة النبوية البن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب   ابن هشام  38

ه، دار الجيل 213الحميري المعافري أبي محمد المتوفى سنة 
  ه. 1411بيروت 
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اية المستزيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز كف  آل الشيخ  39
ه بمدينة 1416آل الشيخ تفريغ ألشرطة ألقاها الشيخ شنة 

  كتاب. 11000الرياض، المكتبة الشاملة 
منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر للشيخ عدنان بن محمد آل   آل عرعور  40

الشاملة م. المكتبة 2005 - ه1424عرعور الطبعة األولى 
  كتاب. 11000

اإلحكام في أصول األحكام لإلمام العالمة أبي الحسن علي بن   اآلمدي  41
  ه.1402محمد اآلمدي دار الكتب العربية بيروت الطبعة األولى 

دور المقاصد في توجيه الحكم بين الرخصة والعزيمة للشيخ بكر   أبو حدايد  42
الجامعة اإلسالمية محمد إبراهيم أبو حدايد، رسالة ماجستير في 

  م2009-ه1430بغزة 
أبو حيان   43

  األندلسي
تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي 

  م.2001-ه1422دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة األولى 
ه 202سنن أبى داود سليمان بن األشعث السجستياني المولود سنة   أبو داود  44

  ه ، دار الكتب العربية بيروت لبنان275ة والمتوفى سن
للدكتور طالب حماد أبو  أسباب النصر والهزيمة في القرآن والسنة  أبو شعر  45

  ه.1407رسالة ماجستير جامعة أم القرى  شعر
لعبد الرحمن عدنان  االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة  أبو عامر  46

  كتاب. 11000ملة المكتبة الشام، 2005-ه1426أبو عامر 
فقه التدرج في التشريع اإلسالمي فهماً وتطبيقاً من مجلة جامعة   أحمد  47

-ه1424العدد التاسع( عدد خاص) القرآن الكريم والعلوم اإلنسانية
  م للدكتور معاوية أحمد سيد أحمد.2004

أحمد بن المحدث الفقيه صاحب المذهب أبي عبد اهللا  اإلمام مسند  أحمد  48
هالل بن أسد الشيباني ، مؤسسة قرطبة القاهرة،  بن حنبل

  األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرناؤوط عليها. 
المولود سنة  ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري تهذيب اللغة  األزهري  49

 للطباعة دار القومية العربية، ه370ه والمتوفى سنة 282
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  م.1964 -ه1384
للدكتور عمر سليمان عبد اهللا األشقر دار  معوقات تطبيق الشريعة  األشقر  50

م عمان 1992 -ه1412النفائس للنشر والتوزيع الطبعة األولى 
  األردن.

للدكتور محمد محروس المدرس  أسماء القرآن في القرآن  األعظمي  51
  كتاب. 11000المكتبة الشاملة  م2000-ه1420األعظمي 

المكتبة الشاملة ين األلباني، للعالمة محمد ناصر الد فقه الواقع  األلباني  52
  كتاب. 11000

ألبي  االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة الخلفاء  األندلسي  53
الربيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي عالم الكتب بيروت 

  ه تحقيق محمد عز الدين علي.1417لبنان الطبعة األولى 
فات الدقيقة للقاضي الشيخ ألبي يحيى زكريا والتعري الحدود األنيقة  األنصاري  54

ه والمتوفى سنة 824المولود سنة بن محمد بن زكريا األنصاري 
  ه. 1411، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان الطبعة األولى ه926

األوقاف   55
  المصرية

  كتاب. 11000المكتبة الشاملة ، مفاهيم إسالمية

لإلمام جمال الدين أبي  لى األصولالتمهيد في تخريج الفروع ع  اإلسنوي  56
ه، مؤسسة 772محمد عبد الرحيم بن حسن اإلسنوي المتوفى سنة 

  ه تحقيق د محمد هيتو.1400الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى 
لإلمام جمال الدين أبي  األصول نهاية السول شرح منهاج الوصول  اإلسنوي  57

ه، دار 772نة محمد عبد الرحيم بن حسن اإلسنوي المتوفى س
  .م1999-ه1420الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 

 دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة اإلسالمية  بابكر  58
لألستاذ عبد الرحمن صالح بابكر، تقنية الطباعة المحدودة 

  م.2002-ه1422
 البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل أبي عبد اهللا صحيح البخاري  البخاري  59

، دار بن كثير اليمامة بيروت لبنان ه256المتوفى سنة  الجعفي
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  .تحقيق د مصطفى البغا م1987 -ه1407
للدكتور يوسف محمد أحمد البدوي  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية  البدوي  60

  م.2000دار النفائس للنشر والتوزيع األردن الطبعة األولى 
ميم اإلحسان المجددي البركتي دار الصدف لمحمد ع قواعد الفقه  البركتي  61

  كتاب. 11000المكتبة الشاملة  م.1986- ه1407كراتشي 
لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  تفسير البغوي  البغوي   62

ه،تحقيق محمد عبد اهللا النمر وغيره، دار طيبة 516المتوفى سنة 
   م.1997-ه1417للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة 

  ألحمد أبو عود، مكتبة مشكاة المصابيح فقه الواقع أصول وقواعد  بو عود  63
لمحمد بو  تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية المجتهد البن رشد  بو لوز  64

لوز، رسالة دكتوراة بجامعة محمد بن عبد اهللا شعبة الدراسات 
  م. 2007اإلسالمية سنة

لألستاذ الدكتور عبد الهادي بو  لعربيمعجم تصحيح لغة اإلعالم ا  بوطالب  65
  كتاب. 11000المكتبة الشاملة طالب 

ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألبي بكر محمد بن  دالئل النبوة  البيهقي  66
المكتبة  ه458ه والمتوفى سنة 384المولود سنة  لبيهقيا الحسين
  كتاب. 11000الشاملة 

ألبي بكر محمد بن  الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله  البيهقي  67
، ومؤلف ه458ه والمتوفى سنة 384المولود سنة  لبيهقيا الحسين

الجوهر النقي عالء الدين علي المارديني المشهور بابن التركمان، 
  ه.1344مجلس دائرة المعارف النظامية الهند الطبعة األولى

التبريزي، تحقيق لمحمد بن عبد اهللا الخطيب  مشكاة المصابيح  التبريزي  68
ناصر الدين األلباني المكتب اإلسالمي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

  م.1985-ه1405
ألبي عيسى محمد بن عيسى بن  سنن الترمذي الجامع الصحيح وهو  الترمذي   69

، دار إحياء التراث ه279 والمتوفى سنةه 209 المولود سنةسورة 
الشيخ  مذيل بأحكامالعربي بيروت لبنان، تحقيق أحمد شاكر، 
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  األلباني. 
لسعيد  الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ثابت  70

بن علي بن ثابت، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
  ه.1417واإلرشاد ، السعودية، الطبعة األولى 

يع، ألبي محمد عبد اهللا بن يوسف الجد تيسير علم أصول الفقه  الجديع  71
  .كتاب 11000الشاملة م، 1997-ه1417

، أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد األفكار الهدامة  الجربوع  72
للدكتور عبد اهللا بن عبد الرحمن المنصور الجربوع، بحث لنيل 
درجة العالمية العالية الماجستير بالجامعة اإلسالمية كلية الدعوة 

  ه.1412بالمدينة المنورة 
تأليف محماس بن عبد اهللا  الموالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية  جلعادال  73

  .كتاب 11000الشاملة بن محمد الجلعود، 
ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري القرابي  الصحاح في اللغة  الجوهري  74

  .كتاب 11000الشاملة  ه.393المتوفى سنة 
رمين أبي المعالي عبد الملك بن إلمام الح البرهان في أصول الفقه  الجويني  75

ه والمتوفى سنة 419المولود سنة عبد اهللا بن يوسف الجويني 
ه 1418، مكتبة الوفاء المنصورة مصر الطبعة الرابعة  ه478

  تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب.
لمحمد بن حسين بن  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  الجيزاني  76

  ه.1427ار ابن الجوزي الطبعة الخامسة حسن الجيزاني، د
لمحمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم  المستدرك على الصحيحين  الحاكم  77

النيسابوري، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 
  م تحقيق مصطفى عطا.1990-ه1411

  .كتاب 11000الشاملة  للدكتور محمد حبش . شرح المعتمد  الحبش  78
  للدكتور محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديد التفسير الواضح  حجازي  79
ألبي أحمد محمد بن إبراهيم بن  خواطر على طريق الدعوة  حسان  80

  .كتاب 11000الشاملة ه، 1413إبراهيم بن حسان السعودية 



  
                                      الفھارس العامة

 

112  
   

الشاملة  بن إبراهيم بن إبراهيم بن حساندروس للشيخ محمد   حسان  81
  .كتاب 11000

لألستاذ الدكتور مكي الحسني، نحو إتقان الكتابة باللغة العربية    سنيحال  82
  .كتاب 11000الشاملة 

تأليف علي حيدر تحقيق فهمي  درر الحكام شرح مجلة األحكام  الحسيني  83
  الحسيني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

ان الدين في سيرة األمين المأمون لعلي بن بره السيرة الحلبية  الحلبي  84
،دار المعرفة  ه1044ه والمتوفى سنة 975المولود سنة الحلبي 

  ه.1400بيروت لبنان سنة 
للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي،  العلمانية نشأتها وتطورها  الحوالي  85

  .كتاب 11000الشاملة 
، للدكتور ماهر تطبيق الشريعة في قطاع غزة( المظاهر والعقبات)  الحولي  86

  الحولي.
  .كتاب 11000الشاملة ، دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني  الحويني  87
، 1375تأليف عبد الوهاب خالف المتوفى سنة  علم أصول الفقه  خالف  88

  مكتبة الدعوة شباب األزهر الطبعة الثامنة.
لرياض منصور  المقاصد الشرعية وأثرها في المعامالت المالية  الخليفي  89

 17لملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي مالخليفي، مجلة جامعة ا
  م).2004-ه1425(43- 3ص 1ع  

( دراسة أصولية) د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، فقه الواقع  الدخميسي  90
  م.2002- ه1422مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع الطبعة األولى 

بن لإلمام المفسر أبي حفص عمر بن لي  اللباب في علوم الكتاب  الدمشقي  91
عادل الدمشقي الحنبلي دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 

  م تحقيق عادل عبد الموجود.1998-ه1419األولى 
لعيد بطاح الدويهيس، الكويت الطبعة األولى  عجز العقل العلماني  الدويهيس  92

  م.1999-ه1420
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لطبعة لعيد بطاح الدويهيس، الكويت ا العلمانية في ميزان العقل  الدويهيس  93
  م.2003-ه1423األولى 

للشيخ أحمد ديدات، الرئاسة العامة  مناظرة بين اإلسالم والنصرانية  ديدات  94
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الطبعة األولى 

  ه. 1407
ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسة   الدينوري  95

دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى ه، 276نة المتوفى س
    .خليل منصورم تحقيق 1997-ه1418

في أبيات المعاني ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن  المعاني الكبير  الدينوري  96
  .كتاب 11000الشاملة ه، 276قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 

نا شرح عبد العزيز الراجحي، البن الب المختار في أصول السنة  الراجحي  97
  .كتاب 11000الشاملة 

المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب لإلمام  تفسير الفخر الرازي  الرازي  98
محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب 

، دار إحياء التراث ه604ه والمتوفى سنة 544المولود سنة الري، 
  العربي بيروت لبنان.

لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة  مختار الصحاح  الرازي  99
م تحقيق محمود 1995-ه1415لبنان ناشرون، طبعة جديدة 

  خاطر.
للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي  علم مقاصد الشريعة  ربيعة  100

-ه1423بن ربيعة، مكتبة الملك فهد الوطنية الطبعة األولى 
  ودية الرياض.م السع2002

لعبد العزيز راشد علي الرشيد، رسالة  رسالة المسجد التربوية  الرشيد  101
-ه1401ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 

  م.1981
ألحمد الريسوني المؤسسة نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي  الريسوني  102

- ه1412الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األولى 
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  م.1992
للسيد أبي الفيض محمد بن  تاج العروس من جواهر القاموس  الزبيدي  103

محمد بن عبد الرزاق الزبيدي الملقب بمرتضى الزبيدي، دار 
  الهداية .

لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر  الفقه اإلسالمي وأدلته  الزحيلي  104
  سورية دمشق، الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة

تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية  الزرقا  105
-ه1409ه، دار القلم دمشق الطبعة الثانية 1357المتوفى سنة 

  م.1989
لإلمام البارع العالمة أبي القاسم محمود بن عمر  أساس البالغة  الزمخشري  106

  م.1979-ه1399، دار الفكر 538الزمخشري المتوفى سنة 
لإلمام البارع العالمة أبي  البالغة الفائق في غريب الحديث واألثر  الزمخشري  107

، دار 538القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 
  المعرفة لبنان، الطبعة الثانية 

( دراسة قرآنية) الدكتور عصام تحكيم الشريعة ومعوقات التطبيق  زهد والهوبي  108
  .كتاب 11000الشاملة  م.2007 زهد والدكتور جمال الهوبي

الوسيط ألحمد الزيات وإبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر معجم ال  الزيات وغيره  109
  ومحمد النجار،  دار الدعوة

للعالمة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن  األشباه والنظائر  السبكي  110
ه، دار الكتب 771علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 

  م.1991-ه1411لعلمية ا
للعالمة تاج الدين أبي  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  السبكي  111

النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 
  م.1999-ه1419ه، عالم الكتب بيروت لبنان الطبعة األولى 771

بن عبد الكافي السبكي لشيخ اإلسالم علي اإلبهاج في شرح المنهاج  السبكي الكبير  112
ه، تحقيق مجموعة من العلماء دار الكتب العلمية 759المتوفى سنة 

  ه.1404الطبعة األولى 
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للشيخ صالح بن غانم السدالن، مطبوعات  رسالة في الفقه الميسر  السدالن  113
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة 

  ية السعودية.ه المملكة العرب1425األولى 
لتوفيق بن عبد العزيز السديري، وكالة  اإلسالم والدستور  ديريسال  114

المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 
  ه.1425والدعوة واإلرشاد، الطبعة األولى 

للشيخ  المنان كالم تفسيرتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في   السعدي  115
، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، السعديبن ناصر  عبد الرحمن

  م. 2000- ه1420مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 
لألستاذ عياض بن نامي  أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله  السلمي  116

  .كتاب 11000الشاملة ه. 1426السلمي الرياض 
اإلمام  الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام تأليف  السهيلي  117

ه والمتوفى سنة 508المحدث عبد الرحمن السهيلي المولود سنة 
- ه1387ه، دار الكتب اإلسالمية القاهرة الطبعة األولى 581

  م.1967
  .للدكتور ماهر السوسي معوقات تطبيق الشريعة  السوسي  118
للشيخ ناجي إبراهيم السويد،  فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق  السويد  119

  م.2002- ه1423الكتب العلمية الطبعة األولى  دار
للشيخ سامي بن إبراهيم  فقه التدرج في تطبيق االقتصاد اإلسالمي  السويلم  120

  م.2005-ه1426السويلم، النسخة األولى 
في قواعد وفروع فقه الشافعية لإلمام جالل الدين  األشباه والنظائر  السيوطي  121

كر السيوطي، المتوفى أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي ب
  ه.1403ه، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 911سنة

لإلمام جالل الدين أبي الفضل  تقرير االستناد في تفسير االجتهاد  السيوطى  122
الشاملة ه، 911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة

  .كتاب 11000
ي الفضل عبد الرحمن بن أبي لإلمام جالل الدين أبتنوير الحوالك   السيوطي  123
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 - المكتبة التجارية الكبرى ه،911بكر السيوطي، المتوفى سنة
  م.1969-ه1389 -مصر

لإلمام جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي جامع األحاديث   السيوطي  124
  .كتاب 11000الشاملة ه، 911بكر السيوطي، المتوفى سنة

حقق أبي اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد للعالمة الم الموافقات  الشاطبي  125
اللخمي الغرناطي المشهور الشاطبي، تحقيق مشهور آل سليمان، 

  م.1997- ه1417دار ابن عفان الطبعة األولى 
، وذكر فضائله وأعالم سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  الشامي  126

نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد لمحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 

  م.1993-ه1414
لفضيلة الشيخ علي  اإليمان والعمل الصالح سبب النجاح والفالح  الشحود  127

  .كتاب 11000الشاملة م 2008بن نايف الشحود،
لفضيلة  الحضارة اإلسالمية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل  الشحود  128

  .كتاب 11000الشاملة م 2008يخ علي بن نايف الشحود،الش
لفضيلة الشيخ علي بن نايف  لماذا يمزق القرآن الكريم؟  الشحود  129

  .كتاب 11000الشاملة م 2008الشحود،
لفضيلة الشيخ علي  المسلم بين الهوية اإلسالمية والهوية الجاهلية  الشحود  130

  .بكتا 11000الشاملة م 2008بن نايف الشحود،
 لفضيلة الشيخ علي بن نايف الشحود، المفصل في أحكام الهجرة  الشحود  131

  .كتاب 11000الشاملة م  2008
لفضيلة الشيخ علي بن  المفصل في شرح آية ال إكراه في الدين  الشحود  132

  .كتاب 11000الشاملة م 2008نايف الشحود،
لة الشيخ علي بن نايف لفضي المفصل في فقه الدعوة إلى اهللا تعالى  الشحود  133

  . كتاب 11000الشاملة م 2008الشحود،
لفضيلة الشيخ علي بن نايف  موسوعة الدين النصيحة  الشحود  134

  .كتاب 11000الشاملة م 2008الشحود،
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لفضيلة الشيخ علي  المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم  الشحود  135
  .كتاب 11000الشاملة م 2008بن نايف الشحود،

لفضيلة الشيخ   هل تخلى اهللا عن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؟  الشحود  136
  .كتاب 11000الشاملة م 2008علي بن نايف الشحود،

للدكتور محمد عبد الغفار  التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية  الشريف  137
  ).10الشريف، سلسلة تهيئة األجواء(

  لعبد القادر الشطلي. ي غزةتطبيق الشريعة اإلسالمية ف  الشطلي  138
لفضيلة الشيح محمد متولي الشعراوي،إدارة  تفسير الشعراوي  الشعراوي  139

  م.1991 -ه1411الكتب والمكتبات 
 11000الشاملة للدكتور حمدي شعيب،  األبعاد التربوية للحج  شعيب  140

  .كتاب
 11000الشاملة لحمدي شفيق،  اإلسالم واآلخر الحوار هو الحل  شفيق  141

  .كتاب
محمد األمين بن محمد  لفضيلة للشيخ العالمة  شرح زاد المستقنع  الشنقيطي  142

  .كتاب 11000الشاملة ، دروس تم تفريغها، الشنقيطيالمختار 
محمد  على روضة الناظر للشيخ العالمة  مذكرة أصول الفقه  الشنقيطي  143

لنشر دار عالم الفوائد ل الشنقيطياألمين بن محمد المختار 
  ه.1426والتوزيع مكة المكرمة الطبعة األولى 

للشيخ أحمد بن  عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين  شهريال  144
  .كتاب 11000الشاملة حمدان بن محمد الشهري، 

للشيخ عادل الشويخ، دار  تعليل األحكام في الشريعة اإلسالمية  الشويخ  145
  م.2000-ه1420الطبعة االولىالبشير للثقافة والعلوم طنطا مصر 

لعبد الرحمن بن  التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين  الصالح  146
-1420عبد اهللا الصالح، دار الكتاب والسنة الطبعة األولى 

  م.1999
لألستاذ الدكتور فالح بن محمد  االستشراق وموقفه من السنة النبوية  الصغير  147



  
                                      الفھارس العامة

 

118  
   

  .كتاب 11000 الشاملةبن فالح الصغير، 
لألستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير،  مثل ما بعثني اهللا  الصغير  148

  .كتاب 11000الشاملة 
موجز مبسط عن النظام المالي الذي جاء به محمد عليه الصالة   صغير  149

 11000الشاملة إعداد : م. عبد اهللا بن علي صغير.  والسالم
  .كتاب

الشاملة لخال بن إبراهيم الصقعبي،  مة القواعد الفقهيةشرح منظو  الصقعبي  150
  .كتاب 11000

الشاملة للدكتور علي محمد محمد الصالبي،  دولة السالجقة  الصالبي  151
  .كتاب 11000

 - دروس وعبر في تربية األمة وبناء الدولة  -السيرة النبوية   الصالبي  152
  .كتاب 11000الشاملة للدكتور علي محمد محمد الصالبي، 

صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية   الصالبي  153
الشاملة  للدكتور علي محمد محمد الصالبي، وتحرير بيت المقدس

  .كتاب 11000
للدكتور علي محمد محمد  فقه التمكين عند دولة المرابطين  الصالبي  154

  .كتاب 11000الشاملة الصالبي، 
للدكتور  فقه النصر والتمكين في القرآن الكريمير المؤمنين تبص  الصالبي  155

علي محمد محمد الصالبي، دار الفجر للتراث القاهرة الطبعة 
  م.2003-ه1424األولى 

للدكتور علي  االنهياروتداعيات  االزدهارالدولة األموية عوامل   بيالصال  156
  محمد محمد الصالبي، 

للشيخ محمد بن إسماعيل األمير  بغية األملإجابة السائل شرح    الصنعاني  157
م 1996الصنعاني، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة األولى 

  تحقيق السياغي واألهدل.
جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر محمد بن  تفسير الطبري  الطبري  158

جرير الطبري، تحقيق أحمد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 
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  م. 2000-ه1420
لنجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد  شرح مختصر الروضة  الطوفي  159

القوي الطوفي، تحقيق عبد اهللا التركي مؤسسة الرسالة الطبعة 
  م.1987-ه1407األولى 

للدكتور سعد عبد اهللا  معوقات الخالفة اإلسالمية وسبل إعادتها  عاشور  160
 ديات المعاصرةاإلسالم والتح بحث مقدم إلى مؤتمرعاشور، 

  م.2007سنة  المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية
للشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف حامد العالم،  المقاصد العامة  العالم  161

  م.1991 -ه1412المعهد العالمي للفكر اإلسالمي الطبعة األولى 
الشاملة عباد، للشيخ عبد المحسن بن حماد ال شرح سنن أبي داود  العباد  162

  .كتاب 11000
  .كتاب 11000الشاملة بقلم عبد الرحمن بن عبد اهللا،  نبي الرحمة  عبد اهللا  163
للشيخ إبراهيم بن فتحي عبد المقتدر،  منزلة السنة في التشريع  عبد المقتدر  164

  .كتاب 11000الشاملة 
العالمة سليمان  في شرح كتاب التوحيد للشيخ تيسير العزيز الحميد  عبد الوهاب  165

بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحقيق أسامة العتيبي دار 
  م.2007-ه1428الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة األولى 

للشيخ سعود بن عبد العالي  الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة  العتيبي  166
البارودي العتيبي، الطبعة الثانية( مصححة ومضاف لها بعض 

  ه.1427ت) المصطلحا
للعالمة الشيخ حسن العطار،  حاشية العطار على جمع الجوامع  العطار  167

  م.1999-ه1420دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 
الشاملة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل،  حراسة العقيدة  العقل  168

  .كتاب 11000
 11000الشاملة سليمان العمر، لفضيلة الشيخ ناصر بن  فقه الواقع  العمر  169

  .كتاب
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تأليف وليد  الرقمية –السيرة النبوية في دائرة المعارف البريطانية   العمري  170
بن بليهش العمري، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

  بالمدينة المنورة.
للدكتور محمد سليم العوا المكتب  الفقه اإلسالمي في طريق التجديد  العوا  171

  م.1998-ه1419سالمي الطبعة الثانية اإل
 11000الشاملة ، العودة بن فهد بن سليمان دروس للشيخ سلمان  العودة  172

  . كتاب
للدكتور عبد الحليم  في فقه الصحوة اإلسالمية ضرورية ثوابت  عويس  173

عويس، دار الصحوة للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة األولى 
  م.1994-ه1414

للشيخ ناصر بن  شرح تنقيح الفصول( دراسة وتحقيق) لكتاب   غامديال  174
علي بن ناصر الغامدي، رسالة ماجستير في الدراسات 

  م.2000-ه1421اإلسالمية
  ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي تأليف فلسطين و الحل اإلسالمي  الغامدي  175

 11000الشاملة  ،سفر الحوالي فضيلة الشيخ العالمة وراجعه
  .كتاب

للدكتور عبد الحميد الغزالي، دار  سنة التغيير والحل اإلسالمي  الغزالي  176
  . 1992- ه1412التوزيع والنشر اإلسالمية الطبعة األولى 

  .كتاب 11000الشاملة ، مقاالت الشيخ محمد الغزالي  الغزالي  177
لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  المنخول  الغزالي  178

-ه1419ه، تحقيق محمد هبتو، الطبعة الثالثة505نة المتوفى س
  م دار الفكر المعاصر بيروت لبنان.1998

تأليف عالل الفاسي دار  مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها  الفاسي  179
  .1993الغرب اإلسالمي الطبعة الخامسة 

بن لعبد اهللا بن سعد  االبتالء وأثره في الدعوة في العهد النبوي  الفالح  180
إبراهيم الفالح، رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود 

  اإلسالمية بالرياض.
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للعالمة مجدد الدين محمد بن يعقوب  القاموس المحيط  الفيروز أبادي  181
م، 817ه المتوفى سنة729الفيروزأبادي الشيرازي، المولود سنة

  ه.1301اطبعة الثالثة للمطبعة األميرية
للعالم العالمة أحمد بن  لمنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ا  الفيومي  182

  محمد الفيومي، المكتبة العلمية بيروت.
لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن  الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى  القحطاني  183

وهف القحطاني وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
  ه.1423واإلرشاد، الطبعة األولى 

الشاملة لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني،  الوالء والبراء  نيالقحطا  184
  .كتاب 11000

لإلمام يوسف  أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة  القرضاوي  185
القرضاوي، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية عشرة 

  م.1991-ه1411
لإلمام  ومقاصدها السياسة الشرعية غي ضوء نصوص الشريعة  القرضاوي  186

-ه1429يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثالثة 
  م.2008

لإلمام يوسف في كل زمان ومكان  شريعة اإلسالم صالحة للتطبيق  القرضاوي  187
  م.1997-ه1417القرضاوي، مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثالثة 

حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح عبد اهللا م يبأل الجامع ألحكام القرآن  القرطبي  188
  هـ 671 سنةاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى 

المملكة العربية  دار عالم الكتب الرياض هشام البخاري تحقيق
  .م 2003 -ه 1423الطبعة  السعودية

لفضيلة الشيخ مناع القطان  معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية  القطان  189
  م.1991-ه1411هرة الطبعة األولى مكتبة وهبة القا

الشاملة لفضيلة الشيخ محمد قطب،  مذاهب فكرية معاصرة  قطب  190
  .كتاب 11000

لفضيلة الشيخ عبد اهللا يحيى الكمالي، دار ابن  تأصيل فقه الموازنات  الكمالي  191
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  م. 2000- ه1421حزم بيروت الطبعة األولى 
لد بن عبد الكريم الالحم، مكتبة الملك للدكتور خامفاتح تدبر السنة   الالحم  192

   م.2005- ه1426فهد الوطنية الطبعة األولى 
والواليات الدينية تأليف أبي الحسن علي بن  األحكام السلطانية  الماوردي  193

ه، مكتبة دار ابن 450محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 
  م. 1989-ه1409قتيبة الكويت الطبعة األولى 

، احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي أيبللعالمة  أعالم النبوة  ديالماور  194
حممد  م حتقيق1987الطبعة األوىل   دار الكتاب العريب  بريوت

  البغدادي
لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، دار  الرحيق المختوم  المباركفوري  195

  إحياء التراث. 
للشيخ محمد السيد  في ضوء القرآن الكريم التمكين لألمة اإلسالمية  محمد يوسف  196

  محمد يوسف، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
للشيخ محمد بن  التعزيرات المالية وحكمها في الشريعة اإلسالمية  المساعودي  197

رديد المساعيدي، رسالة ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز بمكة 
  م.1978- ه1398المكرمة سنة 

لإلمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  صحيح مسلم  مسلم   198
ه، بيت األفكار الدولية 261هالمتوفى 206النيسابوري المولود 

  م.1998-ه1419
للشيخ تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية   مصطفى  199

تصاد فى االق الماجستير ، رسالةمصطفى ابراهيم محمد مصطفى
   .م2006 جامعة مصر الدولية في االسالمي

للشيخ أبي الفرج محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم،  الحجاب  المقدم  200
  . كتاب 11000الشاملة 

للشيخ عقيل بن محمد  الدعوة الفردية وأهميتها في تربية األجيال  المقطري  201
  .كتاب 11000الشاملة بن زيد المقطري، 
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للدكتور مازن مطبقاني،  ث في االستشراق األمريكي المعاصربحو  مطبقاني  202
  .كتاب 11000الشاملة م. 1999- ه1420الطبعة األولى 

الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع   المطيري  203
للشيخ عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري،  عشر الهجري

  ية العلوم.رسالة دكتوراة بجامعة القاهرة كل
للشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني  أجنحة المكر الثالثة  الميداني  204

ه، دار القلم دمشق الطبعة الثامنة 1425الدمشقي المتوفى سنة 
  م.2000-ه1420

للعالمة محمد عبد الرؤوف  فيض القدير شرح الجامع الصغير  الميناوي  205
  م.1994-ه1415بنان الميناوي، دار الكتب العلمية بيروت ل

الشاملة للدكتور عبد المجيد النجار،  في فقه التدين فهما وتنزيال  النجار  206
  .كتاب 11000

لإلمام الحافظ أبو  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  النمري  207
عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي، تحقيق مصطفى العلوي 

  طبة.ومحمد البكرين، مؤسسة قر
  زكريا محي الدين بن شرف النووي أبي إلمامل المجموع شرح المهذب  النووي  208

، تحقيق محمد المطيعي، مكتبة اإلرشاد  هـ 676المتوفى سنة 
  جدة السعودية.

في أدبيات وإنشاء لغة العرب تأليف السيد أحمد  جواهر األدب  الهاشمي  209
  الهاشمي، مؤسسة المعارف بيروت لبنان.  

  .كتاب 11000الشاملة الهروي،  قاسم بن سالمعالمة الاألموال لل  الهروي  210
للدكتور مجدي الهاللي، دار النشر  فقه األولويات في اإلسالممن   الهاللي  211

  م.1994- ه1414والتوزيع اإلسالمية القاهرة، الطبعة األولى 
افظ نور للح المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي  الهيثمي  212

الدين علي بن أبي بكر الهيتمي، تحقيق سيد حسن، دار الكتب 
  م. 1992العلمية 

عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي  يبأل مغازي الواقدي  الواقدي  213
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الطبعة الثالثة ، مارسدن جونس تحقيقهـ 207سنة المتوفى 
  م.1984-ه1404

للشيخ محمد الوكيلي، المعهد  دراسة في الضوابط فقه األولويات  الوكيلي  214
  م.1997العالمي للفكر اإلسالمي الطبعة األولى 

 11000الشاملة              التربية الجهادية في ضوء الكتاب    215
  .كتاب

 11000الشاملة                  موسوعة الرد على المذاهب     216
  .كتاب

 11000الشاملة                     الموسوعة العربية العالمية    217
  .كتاب

 11000الشاملة                     الموسوعة الفقهية الكويتية    218
  .كتاب

 11000الشاملة            موسوعة هل يستوي الذين يعلمون     219
  .كتاب

 11000الشاملة                فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم    220
  .كتاب

 11000الشاملة                      ةمجلة البحوث اإلسالمي    221
  .كتاب

 11000الشاملة مقال للدكتور عبد الكبير حميدي)مجلة البيان(    222
  .كتاب

 11000الشاملة           متخصصة في الفرق-مجلة الراصد    223
  .كتاب

 11000الشاملة                  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    224
  .   كتاب

الشاملة  الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرينالمعجم     225
  .كتاب 11000
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