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 مقدمة:أولا:  
  ااصلةا  ااصلةا  لى  سول  هلل:حلمد هللا

 تغّي صذا فإن . (29:اصرمحن") َشْأن   ِف  ُهلَ  يَ ْل    ُكلَّ    َۚااْْلَْسضِ  اصلََّماَااتِ  ِف  َمن َيْلأَصُهُ "يقل  احلق وبحانه لن نفله: 
اوتعمر هلل اإلنلان ف اْلسض ميشي ف حني ا  صقاضية أبن بقاء احلا  من احملا .اا ،اصزمان ااحلا  من ونن هلل ف اْلسض

ف مل يكن من منهج أهل اصلنة ااجلمالة اصلقلف ااالنتظاس  ،داءات سبه ايلتجيب صه إذا دلاهمناكبها ايلع  ف تىبية ن
ااملؤمن اصقلي خي  ،بل ينتقىلن من قدس هلل إىل قدس هلل ،فيكلن أحدهم جرباًي اهل ال يعىم ،اوتقبا  حتلالت اصزمان

إذ قد  ،اال اصعرب  ف هذه احلقيقة ،من امللتجد ذكر امللتجد فىيس إذاً   من املؤمن اصفعيف اف كل خي.اأحب إىل هلل
اصكن اصنظر اااللتباس ااصتأمل ف   ،شّب اشاب لّمنففةًا  لنده مير لى  غةا  اصعشر ونني ما قد جيعل ذصك ملىماً 

ل مناسات اخليية ااصيت تظ ،اصرتبية اصدللية ف االويما اهي تكمن ،ااصتحلالت كيف نتعامل مع هذا اصلقائع ااصنلاز 
اذصك بلبب اجلهل ابآلصية ااصطريقة  ،إذ كم من انزصة ذهىنا بلببها لن مقاصد كربى ااصعكس ،ف لمر اإلوةا ااصعطاء 
فهي  ،اصيلت حللر اصنلاز  ،اكيف نفقههاف معرفة اصنلاز  اصرتبلية  اصذا كانت هذه اصلسقة صروم بعض املنهجية ،املعترب 

بكر  فهي خديج   ،اأحلبها اْلحدث من نللها ،حمااصة صتأويس قالد  ف اصتعامل مع اصنلاز  اصرتبلية لى  غراس اصفقهاء
 .اهلل أسجله اهلداية ااصلداد ،منهجي بني أاواط املربنيملتمر ا هذا امللضلع بشكل  قِ رْ مع طَ  إبذن هلل اتنفج

 الرتبوية: تعريف النوازل :اثنياا 
 :تعريف النوازل لغة

: هي املليبة . ااصنازصة1اصنلاز  مجع "انزصة"، ااصنازصة اوم فالل من "نز  ينز "، إذا حلَّ، امن ذصك اصقنلت ف اصنلاز 
: نز  هبم ايقا نزااًل، : نز  ينز  اقيل: اصنلاز  من اصنزا  اهل احلىل ، تقل  ،2ديد  من شدائد اصدهر تنز  ابصناساصش
 . . امن أمثىة هذه اصّنلاز : احلرب، اصلابء، اصقحط، اْلمطاس، اصليل ، اصفنت، اما شابه ذصك3أمر

                                                            
 (.نز : )ماد  ،(11/656) ،"اصعرب صلان: "نظرا 1
 (.14/238) ،"منظلس البن اصعرب صلان" انظر 2
 (.238 ،14/237)،"اصعرب صلان" انظر 3

 



 :تعريف النوازل اصطالحاا 
صىعىماء  أما ابصنلبة ،4، بل مّت ذكرها بدان تفليل"اصنازصة" اإلطائها اصفًا دقيقاً مل يتطرق اصعىماء اصلابقلن إىل تعريف 

هدان املتأخران ملا ، اهي ملائل اوتنبطها اجملتصعةامة ابن لابدين اصنلاز  أبهنا: "اصفتااى ااصلاقعاتفقد لّرف ا، املتأخرين
 .5، امل جيداا فيها سااية لن أهل املذهب املتقّدمني"وئىلا لن ذصك

وع بلبب تل  ئة لى  اجملتمع: "امللائل أا امللتجّدات اصطّاس املعاصرين اصدكتلس اهبة اصزحيىي: أبهنا الّرفها من اصعىماء
، أا اجتهاد فقهي وابق ينطبق لىيها. اصلسها متعدد ، اْللما ، اتعقد املعامةات، ااصيت ال يلجد نص تشريعي مباشر

 .6؛ الختةاف اصعادات ااْللراف احملىية"اخمتىفة بني اصبىدان أا اْلقاصيمامتجدد ، 

 .7، اهي احلادثة اصيت حتتاج حلكم شرليصيلت بفعل فالل فقهاء": املليبةرفت "اصنازصة" ف "معجم صغة اصالُ 

 ،اذكر اصدكتلس لبد اصناصر أبل اصبلل أن كىمة اصنلاز  تطىق بلجه لا  لى  امللائل ااصلقائع اصيت تلتدلي حكمًا شرلياً 
 ،ثأ  اندس  احلدا  ااصنلاز  هبذا املعىن تشمل مجيع احللادث اصيت حتتاج صفتلى تبينها ولاء أكانت هذه احللادث متكرس 

 .8اولاء أكانت قدمية أ  ملتجد 

اقد لرَّفها بعض أهل اصعىم بقلصه: "ما اوتدل  حكًما شرليًّا من اصلقائع امللتجدَّ "، أا يقا : هي اصلقائع امللتجد  
 املىحَّة.

ا اصفقهاء أبي شكل صيه، امل يتطّرق إىل حادثة ملتجّد  مل تعرف من قبلاينلرف اصذهن لند إطةاق ملطىح اصنازصة إ
االفرتاضات اصنظرية اصيت مل  اهذا اصنلع من اصنلاز  خيتىف لنْلحداث احلّية اصيت يعيشها اصناس. ، امتّثل امن اْلشكا 

، اهذا ما ميّيز مدسوة أهل اصرأي بزلامة اإلما  أيب حنيفة ا اأفتلا فيها لى  وبيل االفرتاض، اصكن اصفقهاء حتّدثلا لنهتقع

                                                            
 .20: ص ،"اصشافعي صإلما  اصرواصة" انظر 4
 (.17/ 1) ،"لابدين ابن سوائل" 5
 .9 :ص ،اصزحيىي اهبة. د ،"املعاصر  اصتطبيقات ف اصفقهي ااصعمل ااصفتااى اصنلاز  من االوتفاد  وبل" 6
 .441 :ص ،قنييب صادق حامد. د ،جي قىعة سااس حممد. أد ،"اصفقهاء صغة معجم" 7
 معاصر ، فقهية قفااي ف فقهية دساوات ف حبلث كتاب  ضمن منشلس حبث اصبلل، أبل اصناصر لبد. د ،"اصنلاز  فقه إىل املدخل" 8
(2/602.) 

 



ااصيت هتتم  -سمحه هلل–سوة اْلخرى بزلامة اإلما  ماصك ، خبةاف املدفهي هتتم ببحث االحتماالت –سمحه هلل  –اصنعمان
 .9  املدسوة اْلاىل، ال قبل اقللها كما هل حالقائع امللتجد  اصنازصة ف اقتهاببحث احللادث ااص

 :تلمية اصفقهاء صىلاقعات ابصنلاز اوبب 

ز  ابصناس، فيحتاجلن ، فهي مبعىن اْلمر ااخلطب اصعظيم اصشديد اصذي ينم كاملليبةا لىيهأهنم قد يقلدان شّد  اقلله 
اما قد حتتاجه  ه اصفقيه ف اوتخراج حكم اصنازصة،أا ملةاحظة معىن اصشّد  ملا يعاني .10صرفعه لنهم، ابيان احلكم اصشرلي

هل حكمها حتل ابصفرد أا ، فهي ملأصة انزصة جي . أا ملةاحظة معىن احلىل 11من اجتهاد خيشلن من اصلقلع ف اخلطأ فيه
ا أا اقد جتتمع اصنقاط اصلابقة كىه .13ة جمرد حداث اصنازصة لى  ااقعهمأا أهّنم يقلدان هبذه اصتلمي .12اجلمالة
 .فتشّكل وبب اصتلمية ،بعفها

 .اجتهاد وابق من اصفقهاء اصقدام  : حلادث ااقائع ملتجّد  صيس هلا نص أاا وبق ميكن تعريف اصنلاز  أبهناامم

 :مصطلحات ومرادفات ملصطلح النازلة
 امن هذه امللطىحات: ،ختتىف امللطىحات لن بعفها ف مدى شبهها ابصّنلاز  صفظاً امفملانً 

 .14صة من صراف اصدهر، اهي اصّناز اصلقائع: امفردها ااقعة -
يشيع اوتعماهلما ف اامللطىحان اصلابقان  .15اصنازصةاحللادث: امفردها حادثة، ااحلدث من أحداث اصدهر: شبه  -

 .16معىن اصنلاز 
،  اصكتاب ااصلنة ، اكان ملتمّدًا مندا  هذا اصىفظ ف مؤصفات اصفقهاء، اقد شاع اوتخاْلجلبة: امفردها إجابة -

اِع إِ "كقلصه تعاىل:  ْا يب َصَعىَُّهْم َذا َدَلاِن فَ ْىَيْلَتِجيُبلْا ِل َاْصيُ ْؤِمُنل َاِإَذا َوأََصَك ِلَباِدي َلّنِّ فَِإّّنِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْلَلَ  اصدَّ
 .17، ابعفها ُمعنلن ب "اْلجلبة"جاب: وئل فأااصكتب اصفقهية مىيئة بليغة ،(186" )اصبقر :يَ ْرُشُدانَ 

                                                            
 (.604/ 2) ،"اصنلاز  فقه إىل املدخل" :انظر 9
 (.604/ 2) ،"اصنلاز  فقه إىل املدخل" :انظر 10
 (.1/24) ،اجليزاّن حلني بن حممد. د ،"اصنلاز  فقه" :انظر 11
 (.2/281) ،لشر احلادي اصعدد ،"اإلوةامي اصفقه جممع جمىة" :انظر 12
 .320:ص ،"معها اصتعامل جيب اكيف اصنلاز " 13
 (.15/260) ،"اصعرب صلان" 14
 (. 4/53)، "صلان اصعرب" 15
 .181 :ص ،سايض حممد. د ،"املاصكي املذهب ف ااصقفاء اصفتلى أصل " :انظر 16

 



 .قفائية عرض لى  احملاكم من نلاز ، اصىّدالصة لى  ما ي18امللطىح ف بعض اصقفااي املعاصر : يذكر هذا اصقفااي -
للد هل اْلملس . ايظهر من اصىفظ أن املق19هذا امللطىح ف اصنلاز  املعاصر : يغىب اوتخدا  امللتجّدات  -

 . اجلديد  امللتحدثة
دِّيُق " :ف اصقرآن اصكرمي كقلصه تعاىل، اقد اسد صفظ اصفتلى جبميع صيغها اصفتااى: امفردها فتلى  - يلُوُف أَي َُّها اصلِّ

صنَّاِس َصَعىَُّهْم ا َوْبِع بَ َقرَات  ِِسَان  ََيُْكُىُهنَّ َوْبع  ِلَجاف  َاَوْبِع ُونُبةَات  ُخْفر  َاُأَخَر اَيِبَلات  صََّعىِّي أَْسِجُع ِإىَل  أَْفِتَنا ِف 
َااَل "...، (32" )اصنمل:تَ ْعبُ ُرانَ ْم صِىرُّْؤاَي اَي أَي َُّها اْصَمأُل أَفْ ُتلّن ِف ُسْؤاَيَي ِإن ُكنتُ  قَاَصتْ " ،(46" )يلوف:يَ ْعَىُملنَ 

ُهْم َأَحداً َتلْ  ن ْ ، (127" )اصنلاء:ّلّلُ يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ ...َيْلتَ ْفُتلَنَك ِف اصنَِّلاء ُقِل ا"، (22" )اصكهف:تَ ْفِت ِفيِهم مِّ
ِزب   فَاْوتَ ْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْىقاً أَ  مَّْن َخَىْقَنا ِإانَّ َخَىْقَناُهم مِّن ِطني   اْصبَ َناُت َاهَلُُم  اْوتَ ْفِتِهْم أَِصَربِّكَ " ،(11" )اصلافات:الَّ

: "اوتفت اصىفظ ف اْلحاديث اصنبلية كذصك، مثل قلصه صى  هلل لىيه اوىم . ااسد هذا(149" )اصلافات:اْصبَ ُنلنَ 
اخيتىف هذا ، 20اصنازصة صفة الزمة صىفقه أكثر مناأصبحت اصفتلى  اأفتلك" سااه اصداسمي.قىبك اصل أفتاك اصناس 
صفتااى كل أنلاع اْلجلبة بينما تشمل ا ،، اذصك ف اختلاص اصنلاز  ابصلقائع امللتحدثةاصىفظ لن صفظ اصنازصة

 .اصفقهية

 فائدة يف الفرق بني النوازل والوقائع واملستجدات:
 ،اقد ال تلتدليه اصلقائع تطىق لى  كل ااقعة ملتجد  كانت أا غي ملتجد  اقد تلتدلي حكمًا شرلياً 

 ،اامللتجدات تطىق لى  كل ملأصة جديد  ولاًء كانت ااقعة أا مقدس  اقد تلتدلي حكمًا شرليًا اقد ال تلتدليه
 21اجلهر اصفرق أن اصنلاز  يتعىق هبا اال بد حكم شرلي خبةاف اصلقائع اامللتجدات.

 مشولية معىن النازلة:
فقهية اغي فقهية، ااصفقهيُة املتعىقُة ابْلحكا  اصشرلية اصعمىية، اغُي اصفقهية  يتَّجه بعض اصباحثني إىل تقليم اصنلاز  إىل

املتعىقة ابمللائل اصعقدية، كظهلس اصِفَرق ااصنحل ااصللس احلديثة صىشرك، ابعض امللائل اصرتبلية احلادثة، ااالكتشافات 
 .22ت احلديثةاصعىمية املبتكر ، اامللائل اصىغلية املعاصر ، كتلمية بعض املخرتلا

                                                                                                                                                                                                     
 .55:ص ،اصعبادي احللن. د ،"ولس ف اصنلاز  فقه" 17
 (1) هامش ،(638/ 2) ،اصبلل أبل اصناصر لبد. د ،"اصنلاز  فقه إىل املدخل" 18
 919/ 2 ،زيد بكر أبل. د ،"حنبل بن أمحد اإلما  فقه إىل املفلل املدخل" 19
 .54 :ص ،اصعبادي احللن. د ،"ولس ف اصنلاز  فقه" 20
 .(1/24) اجليزاّن، حممد. د ،"اصنلاز  فقه" 21

 



تىك اصعمىيات امللجهة إللداد اصنشء ف مجيع جلانبه اإلميانية ااصنفلية ااصعقىية ااالجتمالية إللداده اصرتبية: تعريف 
 .صإللماس هذه اْلسض ااالوتعداد صآلخر 

 .اصدللية اصنلاز  اصرتبلية: ما اوتدل  نظراً شرلياً اتربلايً من اصظلاهر ااصلقائع امللتجد  ف ميدان اصرتبية تعريف

 

  :وحكم دراستها وأسباهبا أمهية النوازل: اثلثاا 
 ِإْحَدى اّللَُّ  يَِعدُُكمُ  َاِإذْ "هلل ْلهل بدس اقد أساداا اصعي  اقد تكلن من قبيل اصشلكة اصيت أسادها ،صىملتجدات ااصنلاز  مثرات

" اْصَكاِفرِينَ  َداِبرَ  َايَ ْقَطعَ  ِبَكِىَماتِهِ  احلَْقَّ  ُيُِقَّ  َأن اّللَُّ  َايُرِيدُ  َصُكمْ  َتُكلنُ  اصشَّلَْكةِ  َذاتِ  َغي ْرَ  َأنَّ  َاتَ َلدُّانَ  َصُكمْ  أَن ََّها اصطَّائَِفتَ نْيِ 
 ،ان ال يكلن لادً  ابصتىقني فحلباملراحل اصزمنية بشعب اإلمي حياء اجتديد معامل اصدين اأتويسإذ أن إ ،(7:اْلنفا )

ه اصذي ُيلبه اصبعض شرًا اهل بل من ورب ونن هلل الاين أاثسه ف اْلسض أيقن أن هلل وبحانه اتعاىل قد يقدس املكرا 
ْفكِ  َجاُءاا اصَِّذينَ  ِإنَّ " هلم خي نُكمْ  ُلْلَبة   اِبإْلِ ن ُْهم اْمرِئ   ِصُكلِّ   ۚصَُّكمْ  َخي ْر   ُهلَ  َبلْ   ۖصَُّكم َشرًّا حَتَْلُبلهُ  اَل   ۚمِّ  ِمنَ  اْكَتَلبَ  مَّا مِّ
ثِْ  َرهُ   تَ َلىلَّى  َااصَِّذي  ۚاإْلِ ُهمْ  ِكب ْ  سول  قا : قا  ونان بن صهيبد ملىم من حديث لنا  ،(11:اصنلس" )َلِظيم   َلَذاب   َصهُ  ِمن ْ
 ،شكرَ  وراءُ  أصابته إن ،صىمؤمنِ  إال ْلحد   ذاك اصيس.  خي   كىَّه  أمَره إن.  املؤمنِ  ْلمرِ  لجًبا": اوىم لىيه هلل صى  هلل

صل صل ميكن من ا  ،فكم من نعمة جاءت متنكر  ف صباس مليبة ،"صه خيًا فكان ،صرب ضراءُ  أصابته اإن.  صه خيًا فكان
فىيلت املشكىة فيها  ،أمهيتها إال أتكيد اصرجلع صشرائع اصدين ااوتحثاث اصفهل  صىتأمل ف مقاصد اصشاسع صكانت كافية

 !كيف اصتعامل معهاف   اصكن

 :إذن مما يذكر من أمهية اصنلاز 

يح ااصذب لنها اتلض ،من خةا  اصرجلع صىكتاب ااصلنة ،احلفاظ لى  أمر اصدين ااصدنيا -
 اْصِكَتابَ  أُاُتلا اصَِّذينَ  ِميثَاقَ  اّللَُّ  َأَخذَ  َاِإذْ "قا  تعاىل:  ،امن ث حكم اصشرع فيها ،مقاصدها
 آ " )َيْشتَ ُرانَ  َما فَِبْئسَ   ۖقَِىيةًا  مَثًَنا ِبهِ  َااْشتَ َرْاا ظُُهلسِِهمْ  َاسَاءَ  فَ نَ َبُذاهُ  َتْكُتُملنَهُ  َااَل  صِىنَّاسِ  صَتُ بَ يِّنُ نَّهُ 
 (187:لمران

إانس  اصلبيل أما  اصناس إبيفاح حكم هذه اصنازصة حىت يعبداا هلل لى  بلي  اهدى انلس؛  -
اصتلدي صتىك اصنلاز   -اهم اجملتهدان -ف منهج إوةامي ااضح فىل ترك أهل احلّل ااصعقد
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هذا دان إيفاح ْلحكامها صلاس اصناس ف ختّبط ث اوتفتلا من ال يلل إىل ستبة االجتهاد، ا 
قد يفيت بغي لىم فَيِفّل اُيِفّل، الى  هذا اْلواس فةا بّد من َطْرق هذا اصباب ااالوتعانة 

 ابهلل.
اصتلدي صداسوة فقه اصنلاز  من أهل احلل ااصعقد لند اقلع اصلاقعة إلظهاس حكمها اصشرلي  -

اْصيَ ْلَ  "زمان امكان، فاهلل لز اجل يقل : يبني صىعامل أمجع كما  اصشريعة اصةاحها صكل 
 ااحلاجة) .(3" )املائد :ِديناً  ْوةا َ نِْعَميِت َاَسِضيُت َصُكُم اإْل َأْكَمْىُت َصُكْم ِديَنُكْم َاأمَْتَْمُت َلَىْيُكْم 

 أن يعىم اصناس صفتااى مباشر  صه امن ،احللادث ااختةاف اصلقائع صكثر  ذصك إىل دالية
 ،اصلقائع أتمىت إذا اأنت ،مجيعاً  اصعامل بلقائع يفي ال فإنه االتلاع غاية اتلع اإن املنقل 
 اال املذاهب ْلئمة كةا   فيها يعرف اال ،منقلصة غي اهي ااقعة كثي   ملائل سأيت

 .23(ْلتبالهم
اصذي يريد أن يلل  هلل كلب اْلجر ااملثلبة من هلل لز اجل، فإن اصداسس "صىنازصة" املتجرد -

إىل حكمها اصشرلي إذا بذ  جهده ااصل إىل حكم فيها فهل مأجلس، إن أصاب فىه 
 أجران، اإن أخطأ فىه أجر.

احلرص لى  أتدية اْلمانة اصيت محّىها هلُل اصعىماَء؛ فقد أخذ هلُل امليثاَق لى  اصعىماء ببيان   -
م؛ فكان صزاماً لىيهم اصتلدي صىفتلى اْلحكا  اصشرلية الد  كتماهنا، اقد حلر اصتكىيف هب

ف اصنلاز  ما اوتطاللا إىل ذصك وبيةاً، اذصك إبراء صىذمة ابصقيا  بتكاصيف إبةاغ اصعىم الد   
 كتمانه.
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 : (النوازل يف الجتهاد حكم)النازلة دراسة حكم
إذ تعىن ابإلنلان  ،من نظر شرلي مقاصدياال ختىل انزصة تربلية ف اجلمىة  ،ىنلاز  اصشرلية اصعامةقليمة صاصنلاز  اصرتبلية 
 اإقامة اصشريعة. ،خلةافة ف اْلسضاصذي ميثل ا

 : 24حاالت صه اصنلاز  ف االجتهاداصذا كان 

 :حاصني ف اذصك: لني فرض كلنه -1
 .مثةاً  غيه وؤا  يلعه ال من ااوتفتاه االجتهاد لىيه تعني اصذي اجملتهد حق ف -أ

 .غيه تقىيد صه جيلز ال اجملتهد ْلن به نز  ما ف نفله حق ف االجتهاد -ب
 .حاصني ف اذصك: كفاية  فرض كلنه -2
 .صىتأخي قابىة تكلن حبيث اذصك احلادثة فلات من خياف أال -أ

 .اجملتهدين من غيه وؤا  إمكانية -ب
 :حاصني ف اذصك. ملتحباً  أا إصيه منداابً  االجتهاد كلن -3
 .اخلةاف حمل احلادثة نزا  قبل نفله اصعامل من اصلقلع قبل االجتهاد -أ

 .بعد تقع مل حادثة لن وؤاالً  املقىد يفرتض أن- ب
 يلم  ما ابب من امها امللتحب، ابب من اصعىماء بعض لند احلاصتني هاتني ف فاالجتهاد

 افرتضه فيما اجيتهد حكمها يبني ث تقع مل حادثة اصشخص يفرتض أن اهل االفرتاضي، ابصفقه
 .اْلواس هذا لى  احلكم ايلدس اختّيىه

 ل:از و أسباب الن
 مع تلاسع اصزمان ازايد  اصتحفر افشّل املنكرات صكن ،ازمان متقاد  أا واكن تفشل اصنلاز  ف حاصة أا مكان لاد  ال

من ا  ،افشل املنكرات ،تتابع اصنلاز اهل يففي إىل  ،اسمبا جنمل أوباهبا ف اصتطلس احلاسق ،اتتلاىل اال هتدأ ،تربل اصنلاز 
 اقد من  ذصك ف للر ثلس  اصتقنية ااملعىلمات. ،فيما يلم  ابصعلملة أيفاً تقاسب اْلملاس اأقطاس اصعاملاْلوباب 
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 :النوازل الرتبوية: أقسام رابعاا 
 ااحلكم اصنازصة تلصيف ف ما حد إىل تفيد اصتقليمات هذها  ،هناك تقليمات لديد  صىنلاز  اصرتبلية من حيثيات كثي 

 .لىيها

 من حيث ملضللها:  أقلا  اصنلاز  اصرتبلية  -1
 ابصعىمانية. ااالنبهاس ،كىلثة اإلحلاد  :عىميةاصنلاز  اص -
 كفتنة اصشهلات اظهلس االنتكاس.  :ميانيةاصنلاز  اإل -
الزاف اصشباب املربني لن  ،كدخل  اْلفكاس املنحرفة اوىبها دمهاء اصشباب  :دلليةاصنلاز  اص -

 احملاضن اصدللية.
 اصعامة: كانتشاس اإللةا  ابرامج اصتلاصل.اصنلاز   -

 .دهتاجا  ،كثرهتا  ،خطلسهتا: اهناك من حيث  -2
 امن حيث أسكاهنا:  -3

  .املريبنلاز   .أ
 .املرتيب نلاز   .ب
 .نلاز  ابملنهج .ت
 انفيف نلاز  خاصة ابحملفن. .ث

اهي ما يكلن ف اصشأن املاِل لند احلىقة فتكثر اْلوئىة لن  فعى  وبيل املثا  من نلاز  احملفن
اآخر يلأ  لن هدااي طةاب احلىقة صه ولاء  ،ما  بقي لند معىم ونلات بعد تلقف اصنشاط

 اصلَّاِمتِ  ْبنِ  ُلَباَد َ  َلنْ  ،لندما انتقل منهم اهذا جيلز أا تكرمي صه حيا  لمىه اهذا حمل نظر
ُهمْ  َسُجل   ِإَِلَّ  فََأْهَدى َااْصُقْرآَن، اْصِكَتابَ  اصلُّفَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  اَنًوا َلىَّْمتُ ): قَا َ  : فَ ُقْىتُ  قَ ْلًوا، ِمن ْ

، صَْيَلتْ  َها َاأَْسِمي مبَا    َفأَلْوأَصَنَُّه، َاَوىَّمَ  َلَىْيهِ  اّللَُّ  َصىَّ  اّللَِّ  َسُول َ  آلِتنَيَّ  َاَجلَّ، َلزَّ  اّللَِّ  َوِبيلِ  ِف  َلن ْ
ُتهُ فَأَت َ  ، َسُول َ  ايَ  فَ ُقْىتُ  ي ْ  مبَا    َاصَْيَلتْ  َااْصُقْرآَن، اْصِكَتابَ  أَُلىُِّمهُ  ُكْنتُ   ممَّنْ  قَ ْلًوا ِإَِلَّ  َأْهَدى َسُجل   اّللَِّ

َها َاأَْسِمي ، َوِبيلِ  ِف  َلن ْ  دااد سااه أبل .(فَاقْ بَ ْىَها اَنس   ِمنْ  َطْلقًا ُتَطلَّقَ  َأنْ  حتُِبُّ  ُكْنتَ   ِإنْ : قَا َ  اّللَِّ

 ف أصحابنا قا (: "1/298" )اصشرلية اآلداب" ف هلل سمحه مفىح ابن قا  .اْلصباّن اصححه
 حلديث اصعىماء بعض اكرهه ،أمحد كةا   ظاهر اإنه ،جاز شرط بةا شيئا أُلطي إن: املعىم

اآخر يلأ  لن هدية قدمت صه بعد شرائه جممللة من اهلدااي صىحىقة أا حلل لى   ".اصقلوني

 



كما ف   ،بعمل ابن اصىتبيةفهل يىحق لمىه ذصك  ،خلم خاص مبجرد أن تعامل مع هذا املكان
 بّن َصَدقاتِ  لى  سجةًا  اوىَّم لىيه هللُ  صىَّ  هللِ  سول ُ  اوَتعَمل :قا  اصلالدي محيد أيب حديث
 صىَّ  هللِ  سول ُ  فقا . هدية   اهذا ماُصكم هذا: قا  حاَوبه، جاء فىمَّا اصىُّْتِبيََّة، ابنَ  يُدَل  ،ُوَىيم  
 ث. "صادقًا كنتَ   إن هديُتك أتتَيك حىت اأمِّك، أبيك بيتِ  ف جَىلتَ  فهةاَّ ": اوىَّم لىيه هللُ 

ّن مما اصعملِ  لى  منكم اصرجلَ  أوتعِملُ  فإّن بعُد، أمَّا" :قا  ث لىيه، اأثىَن  هللَ  فحِمد خطََبنا،  االَّ
ه أبيه بيتِ  ف جَىس أفةا ِل، أُهِدَيتْ  هدية   اهذا ماُصكم هذا: فيقل ُ  فيأيت هللُ،  أتتَيه حىت اأمِّ

 أحًدا فأَللرَِفنَّ  اصقيامِة، يل َ  ُيِمُىه هللَ  َصقيَ  إال حقِّه بغيِ  شيًئا منكم أحد   َيُخذُ  ال اهللِ  هديُته،
، هلا بقر ً  أا ُسغاء ، صه بعيًا ُيِملُ  هللَ  َصقيَ  منكم َعرَ  شا ً  أا ُخلاس   بَياضَ  سُِئيَ  حىت يَده سَفع ث. "تَ ي ْ
فباصتاِل فإن لد  التباس  .اصبخاسي صحيح "أُُذّن اَِسْعَ  ليّن َبْلرَ . "بىَّغتُ  هل اصىهم" :يقل ُ  ِإْبِطه،

مثل تىك اصنلاز  وتؤا  بةا شك إىل التماد اصرأي احتكيم اخلرب  اهي قفااي ماصية هلا صىة 
 حبقلق شرلية.

 النوازل؟ نفقه كيف:  خامساا 
اال شك ف صعلبة  ،امناسس من خةاهلا احلكم اصلحيح ف اصنازصة ،صفقه اصنلاز  حنتاج ملنهجية منفبطة

اصكن ال خيتىف أحد ف أمهية  ،ااصثانية تطبيقها ،اجلهة اْلاىل ضبط املنهجية ،جهتنيذصك ابتداًء من 
امثة منهجية مقرتحة من ثةاث  ،اأما اصتطبيق فمرده ْلهىية املنهجية اقدس  املماسس هلا ،صنع املنهجية

 اتبدأ ب : ،خطلات

 صور الصحيح:الت 

افهمها فهماً  ،أمرين اْلا : تللس اصنازصة ف ذاهتاف تللس اصنازصة افهمها فهمًا صحيحًا من اجلمع بني 
اقد يتطىب اوتقراء نظراًي المىيًا اقد يفتقر إىل إجراء اوتبانة أا جلصة مدنية أا مقابةات شخلية  ،صحيحاً 

 اسمبا احتاج إىل معاينة امعاشر .
 امن اصنقاط اصيت تفيد ف اضع اصتللس اصلحيح صىنازصة:

 (.زصةانحتديد ملضع اصبحث )اوم اص 
 .ظراف اصنازصة 
 .تلنيفها 
 .اتسخيها 

 



 .أوباهبا 
 .مكاهنا 
 .مداها 
 .جذاسها 
 .مدى احلاجة هلا 
 ملاحل(. –يرتتب لىيها )مفاود  ما 
 اقد قاصلا: ال يكلن فقيهًا ف احلادث من مل يكن لاملاً  ،بعيد "(ا  بقة )اصللابق اصتاسخيية "قريبةدساوات وا

 .25ابملاضي

 التكييف: 

اصتكييف أبنه: تلنيف امللأصة حتت ما يناوبها من اصنظر اصفقهي أي سُد امللأصة إىل أصل من اميكن تعريف 
 اتكييف انزصة ُيلل بلاحد من أسبعة ملاصك لى  اصرتتيب اآليت: ،26اْلصل  اصشرلية

 . اصنص ااإلمجاع.1
 . ختريج لى  انزصة متقدمة.2
   متقد .. اصتخريج لى  قالد  فقهية أا أصل شرلي أا فتلى إما3
 27. االوتنباط.4
  أال يلدس إال بعد اصنظر ااصتأمل اصل أشرك  ،مبا يغىب لىيهاأا أصىها اصشرلي سدها إىل ايرال  ف

اقد اوتشاس سول  هلل صى   ،اشااس أهل اصعىم ااصنظر ااالختلاص ملا كان ذصك كثيا ف حق اْلمة
 فقا  وبحانه: " ،دحىت بعد هزمية أحاأكد هلل ذصك  ،هلل لىيه اوىم أصحابه ف بدس اف أحد

اكذصك كان اصلحابة بعد ذصك كما كان أبل بكر سضي هلل لنه  ،159آ  لمران: "اْْلَْمرِ  ِف  َاَشاِاْسُهمْ 
ظيم اصذي هل المر سضي هلل لنه ف طاللن لملاس مل خيرجلا لن هذا املبدأ اصع ،ف قتا  املرتدين

نَ ُهمْ  ُشلَسىى  َاأَْمُرُهمْ  اصلَّةَا َ  َاأَقَاُملا ِصَرهبِِّمْ  اْوَتَجابُلا َااصَِّذينَ " شعاس أهل اإلميان  َسَزقْ َناُهمْ  َاممَّا بَ ي ْ
نَ ُهمْ  ُشلَسى" ،ااصدنيلي اصديّن ":َاأَْمُرُهمْ . قا  اصلعدي: "38"اصشلسى:يُنِفُقلنَ   أحد يلتبد ال: أي "بَ ي ْ
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 اتلاددهم اتلاصفهم اجتمالهم لن فرلا إال يكلن ال اهذا بينهم، املشرتكة اْلملس من أمر ف برأيه منهم
 فيها، ااصرأي اصفكر إلما  إىل حتتاج اصيت اْلملس من أمرا أساداا إذا أهنم لقلهلم، اكما  احتاببهم
 ف كاصرأي  اذصك اابدساها، انتهزاها امللىحة، هلم تبينت إذا حىت فيها، احبثلا اتشااساا هلا اجتمعلا
 من فإهنا لملما، اصدينية امللائل ف اكاصبحث غيه، أا قفاء، أا إلماس  امللظفني اتلصية ااجلهاد، اصغزا
 .اآلية هذه ف داخل اهل هلل، ُيبه مما اصللاب صبيان فيها ااصبحث املشرتكة، اْلملس

 تطبيق احلكم )بتحقيق املقاصد وحتصيل املصاحل ودرء املفاسد(. 

 امللأصة اصنازصة.يراد به: تنزيل احلكم اصشرلي لى  
ذصك أن تللس اصنازصة افهمها فهمًا صحيحاً ث تكييفها من اصناحية اصفقهية كفيةان مبعرفة حكم اصنازصة املناوب 

إذ ُيتاج ذصك إىل نظر كىي  ،أما تنزيل هذا احلكم لى  اصنازصة فهل أمر آخر ،اهذا هل اصنظر اجلزئي اخلاص ،هلا
 لا .

كما صل قرس أن لةاج ذصك املريض إمنا يكلن بلاوطة   ،تعرف لى  اصداء النيَّ اصدااءاهذا مثل اصطبيب اصذي إذا 
اهل هل هذا  ،اهل إجراء اصعمىية اجلراحية ُيتاج إىل نظر آخر ،فإن اصشراع ف هذا اصعةاج ،اصتدخل اجلراحي

 اهل اإلمكاانت مهيأ  إلجرائها؟ ،املريض يطيق إجراء هذه اجلراحة
س  شرلًا القةًا الرفًا ف تطبيق اْلحكا  اخلاصة لى  حماهّلا: أن ينلجم هذا اصتطبيق مع إن من اصقلالد املقر 

 حبيث ال يففي حتليل امللىحة اجلزئية إىل تفليت ملىحة لظم . ،امللاحل اصعىيا
 فإلطاء اصنازصة حكمها اخلاص هبا ال بد فيه من احملافظة لى  مقاصد اصشريعة.

يب صى  هلل لىيه اوىم ترك هد  اصكعبة ابناءها لى  قلالد إبراهيم لىيه اصلةا  امن اْلمثىة لى  ذصك: أن اصن
اذصك مرالا   ،مع ما فيه من امللىحة اصظاهر  اصيت يد  لىيها اصنظر اخلاص ،اقتل سأس املنافقني ،ااصلةا 

  .28صىملىحة اصعىيا

 :(اصعنكبلتية اصشبكة لى  ابِسها فيها ينظر صةاوتزاد  ،صىمؤصف مقاالت أصىها) :مناذج من اصنلاز    
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 :مهمات يف النوازل: سادساا 
يبُ  أَمَّن :"تعاىل قا أمهية اصدلاء: فىه شأن لظيم ال ويما مع االضطراس ااصشد   .1  َدَلاهُ  ِإَذا اْصُمْفَطرَّ  جيُِ

اْلنبياء اهؤالء  ،(62:اصنمل" )َتذَكَُّرانَ  مَّا قَِىيةًا   ۚاّللَِّ  مَّعَ  أَِإصَىه    ۗاْْلَْسضِ  ُخَىَفاءَ  َاجَيَْعُىُكمْ  اصلُّلءَ  َاَيْكِشفُ 
اصشىت اهم يىظلن أبِساء هلل دالني مىتجئني متربئني من حلهلم اقلهتم سغم قرهبم اصىتهم  تتلاسد ملاقفهم

 قبل من اندى إذ انلحا" ،ء اجدهتم دالني اأيفًا ملتجابنيفإذا ما نظرت إصيهم ف ولس  اْلنبيا ،ابهلل
 أسحم اأنت اصفر ملّن أّن سبه اندى إذ اأيلب" ،"اصعظيم اصكرب من اأهىه فنجيناه صه فاوتجبنا
 اذكرى لندان من سمحة معهم امثىهم أهىه اآتيناه ضر من به ما فكشفنا صه فاوتجبنا  اصرامحني
 إال إصه ال أن اصظىمات ف فنادى لىيه نقدس صن أن فظن مغاضبا ذهب إذ اصنلن اذا" ،" صىعابدين

  املؤمنني ننجي اكذصك اصغم من اجنيناه صه فاوتجبنا  اصظاملني من كنت  إّن وبحانك أنت
 صه اأصىحنا ُيىي صه ااهبنا صه فاوتجبنا  اصلاسثني خي اأنت فردا تذسّن ال سب سبه اندى إذ ازكراي
: اْلنبياءانظر ولس  )"خاشعني صنا اكانلا اسهبا سغبا ايدللننا اخليات ف يلاسللن كانلا  إهنم زاجه
 سغبا ايدللننا اخليات ف يلاسللن كانلا  إهنمهلل لىل اوتجابتهم بقلصه " ااصعجيب أن ،(76-90
اإذا ما نظران  ،" فهذا يد  لى  أن االوتقامة ف اصرخاء مظنة اإلجابة ف اصبةاءخاشعني صنا اكانلا اسهبا

 



ه مل ينم صيىة صكن ،إىل سول  هلل صى  هلل لىيه اوىم ف بدس اقد الده هلل إحدى أمرين: اصعي أا اصنفي
 انظرَ  بدس، يل  كان  ملا: قا  لنه هلل سضي اخلطاب بن لمر لن ،صيىته تىك يدللظل صبيحة اصغزا  ا 

 فاوتقبل ،ثةامثئة لى  نَ يِّفا أصحابه إىل انظر ،اِلّدهتم املشركني إىل اوىم لىيه هلل صى  هلل َسول 
 ال اإلوةا  أهل من اصعلابة هذه هتىك إن اصىهم! الدتّن ما ِل أجنز اصىهم: "يقل  يدلل فجعل ،اصقبىة
 فلضع لنه هلل سضي اصلديق بكر أبل اأخذه ،سداؤه وقط حىت كذصك  يز  فىم ،"!اْلسض ف تُعبد
 صك وينجز فإنه ،سبك مناشدَتك اأمي، أبيب هلل، نيب اي كفاك:  قا  ث ،اسائه من اصتزمه ث ،لىيه سداءه
سااه (مردفني املةائكة من أبصف ممدكم أّن صكم فاوتجاب سبكم تلتغيثلن إذ: )هلل فأن ز ! الدك ما

 وأصتُ  :قا  للف بن لبداصرمحن بن وىمة أيب لن ،اهلداية يلأ  هلل اهل اصذي كان كل صيل ،ملىم
 افتتح اصىَّيلِ  منَ  قا َ  إذا كانَ   :قاصت صةاَتُه؟ يفتتحُ  اوىَّمَ  لىْيهِ  اّللَُّ  صىَّ  اصنَّيبُّ  كانَ   شيء   أبيِّ  :لائشةَ 
 أنتَ  ،ااصشَّهاد ِ  اصغيبِ  لاملَ  ،ااْلسضِ  اصلَّملاتِ  فاطرَ  اإورافيلَ  اميكائيلَ  جربيلَ  سبَّ  اصىَّهمَّ  :صةاَتهُ 
 إىل تشاءُ  من هَتدي إنَّكَ  احلقِّ  منَ  فيهِ  اختىفَ  ملا اهدّن اصىَّهمَّ  خيتىفلَن، فيهِ  كانلا  فيما لباِدكَ  بنيَ  حْتكمُ 
اصن  ،صىدلاء أثر لظيم ف اصفتلحات ااهلداية ااصلداد. اصنلائي اصححه اْلصباّن " سااهملتقيم   صراط  

 ف -هلل سمحه-اصقيم ابن قا  ،إال اصىدلاء ف حياته أثر ااجلدجتد لاملًا ملددًا من لىماء امللىمني 
 االفتقاس قىبه من ينبعث أن امللأصة به نزصت إذا امللفق صىمفيت ينبغي: اصعاشر  اصفائد ): امللقعني إلةا 

 اصللاب يىهمه أن اصقىلب اهادي اخلي امعىم اصللاب مىهم إىل اجملرد اصعىمي ال احلاِل؛ احلقيقي
 فقد اصباب هذا قرع فمىت امللأصة، هذه ف صعباده شرله اصذي حكمه لى  ايدصه اصلداد طريق صه ايفتح
اشهدت ): آخر ملضع ف اقا  ،(إايه ُيرمه ال أن سبه ففل أّمل من أجدس اما اصتلفيق، ابب قرع

شيخ اإلوةا  قدس هلل ساحه إذا أليته امللائل ااوتلعبت لىيه فر منها إىل اصتلبة ااالوتغفاس 
فقىما يىبث  ،ااالوتفتاح من خزائن سمحته ،ااوتنزا  اصللاب من لنده ،ااالوتغاثة ابهلل ااصىجأ إصيه

السيب أبن افق هلذا االفتقاس ا  ،اتزدصف اصفتلحات إصيه أبيتهن يبدأ ،املدد اإلهلي أن يتتابع لىيه مداً 
امن حرمه فقد منع  ،فقد ألطي حظه من اصتلفيق ،لىمًا احااًل اصاس قىبه ف ميادينه حبقيقة اقلد

 ،فمىت ألني مع هذا االفتقاس ببذ  اجلهد ف دسك احلق فقد وىك به اصلراط امللتقيم ،اصطريق ااصرفيق
 أوراس أحد أن ساي هلل سمحه اصبخاسي هذاا عظيم(. اهلل ذا اصففل اص ،اذصك ففل هلل يؤتيه من يشاء

هل اصدلاء اأثره لىيهم جىي  اهف ،بركعتني هلل اوتخاس اقد إال صحيحه ف حديث يدخل مل أنه تلفيقه
 اْهِدّن اصىَّهمَّ  ُقلِ :" اوىم لىيه هلل صى  قا : قا  طاصب أيب بن لىي لن ،اهر ف هدايتهم اودادهمظ

 



 اصححه دااد أبل سااه" اصلَّهمَ  تلديَدك ابصلَّدادِ  ااذُكرْ  ،اصطَّريقِ  هدايةَ  ابهلدايةِ  ااذُكرْ  ،اودِّْدّن
 .اْلصباّن

قا  تعاىل:  ،بلهلصة اصتجرد يتبدى فةا ،اصنفس ملاسب مع وراينه اهللى ملائب من. اهللى من احلذس .2
َهُ  اختََّذَ  َمنِ  أَفَ َرأَْيتَ "  َفَمن ِغَشاَا ً  َبَلرِهِ  َلَى ى  َاَجَعلَ  َاقَ ْىِبهِ  َِسِْعهِ  َلَى ى  َاَخَتمَ  ِلْىم   َلَى ى  اّللَُّ  َاَأَضىَّهُ  َهَلاهُ  ِإهلَى

 حتب ما صلب لاد  نفلونا تتجه اصنازالت امع ،(23:اجلاثية" )َتذَكَُّرانَ  أََفةَا   ۚاّللَِّ  بَ ْعدِ  ِمن يَ ْهِديهِ 
 ما صه د نلت ث أحببناه ما خىف أنفلنا جند أن بعد إال صىنص تتبع دان ذصك يكلن اقد ،إصيه اهتفل

 مبثابة فهل ؛(اإلصه) ب  لن هلل لرب فقد ،اصلابقة صآلية قىيةاً  فىنرجع خطلسته من نتأكد احىت ،اوتطعنا
 اصلصف هذا أسأيت ،شيء بكل لنده ايلع  ايبذ  ،صه ايفح  أجىه من ايدافع يقدس اصذي اإلصه
 لى  هلل اأضىه" أحد يتكل صئةا اْلخطر اهذا أتمل ث ،أحد صكل يد مل اهي اْلهلاء هلذه املةائم
 كافياً   اصيس ،اهللى من احلق ملعرفة اصلحيد املانع يشكل ال فاصعىم ،اصظهر قاصمة صعمري اهذا ،"لىم

 مل من أن صنا هلل صيثبت اصعنيف؛ اهللى هبذا لامل يفل فقد ،لىيها اصلاجبات من اصنفس سغائب صفحص
 اصنَّاسِ  لَى  َييت: "اوىم لىيه هلل صى  اصرول  قا : قا  ماصك بن أنس لن. صه هادي فةا هلل يهد
 تلريح هذا اف ،اْلصباّن صححهسااه اصرتمذي ا " اجلمرِ  لى  كاصقاِبضِ   ديِنهِ  لى  فيِهم اصلَّابرُ  زمان  
 نعلذ ،يىقيه أن يلشك اجلمر لى  كاصقابض  اتىمظه احلق لى  اصلرب يكلن حىت ااصزمان احلا  بتغي
 ألظم وبيل اال ،ااصنجا  ااهلداية اصثبات أبوباب اْلخذ ْلمهية إسشاد هافي ،اصكلس بعد احللس من ابهلل
نْ َيا احْلََيا ِ  ِف  اصثَّاِبتِ  اِبْصَقْل ِ  آَمُنلا اصَِّذينَ  اّللَُّ  يُ ثَ بِّتُ : "تعاىل قا  اهدايته هلل تلفيق من   ۖاآْلِخَر ِ  َاِف  اصدُّ

 .(27:ابراهيم" )َيَشاءُ  َما اّللَُّ  َايَ ْفَعلُ   ۚاصظَّاِصِمنيَ  اّللَُّ  َاُيِفلُّ 
 :بينها امللازنةافقه  اصرتبية حاجات تىبيةأمهية  .3

نللص اصشرع  فهم افقه امللازانت ُيتاج إىل أمرين: فقه شرلي مبعىن ،اصفقه يعّن: اصبلي  ااصفهم
اقع مبّن لى  دساوة ااصثاّن فقه ا  ،امقاصده ادالئل اآلايت امعرفة اصفراسات ااحلاجيات ااصتحلينات

 .ملضللية دقيقة ملتللبة
اابصتاِل جند أننا مطاصبلن ابصتلازن بني حاجات اصرتبية بناء لى  متطىبات املرحىة اهذا أيفا ُيتاج إىل 

فىذا جيب مرالا  اصنلب بني اصتكاصيف اصشرلية  ،لازنة إىل أاصلية معينةفقه اْلاصلايت ْلهنا قد تنتهي امل
أن اصفريفة مقدمة امن املقرس فيها لى  وبيل املثا :  ،خةا  بذصك ْلنه ُيدث ضرسًا بىيغااإلالد  

افرض اصكفاية اصذي مل يقم به أحد أا لدد يكفي  ،افرض اصعني مقد  لى  فرض اصكفاية ،لى  اصنافىة
افرض اصعني املتعىق جبمالة مقد  لى  فرض اصعني  ،  فرض اصكفاية اصذي قا  به من يكفيمقد  لى

 



اامللاحل املقرس  شرلاً  ،ااصلاجب احملدد ابصلقت مقد  لى  اصلاجب امللوع ف اقته ،املتعىق ابصفرد
أنه ال  اسجح ابن اصقيم ،أا ملاحل لامة اخاصة ،حتلينات( ،حاجيات ،متفااتة ف ما بينها )ضراسايت

 يلجد لباد  فاضىة إبطةاق اإمنا صكل لباد  اقت تكلن هي اْلففل ابصنلبة صه.
ااْلاصلايت تكلن إما ف احليا  كأاصلية اصقل  لى  اصقائل أا اصكيف لى  اصكم أا املتعدي لى  اصقاصر 

أملسات  اقد تكلن ف امل ، اصنفس قبل اْلنظمةياقد تكلن ف اإلصةاح كتغي ،أا املفملن لى  اصشكل
 اغي ذصك. ،كاْلصل  لى  اصفراع

ف اصثبات لى  دين هلل احتقيق اْلهداف ااصقدس  لى   جىية اأمهيته ،فاصتلازن أن يعطي كل شيء حقه
ايثمر أيفا  ،اصفلض  اصيت تؤدي صإلسجتا  الد  تقدير اصعلاقبإحداث الد  االوتعجا  ا  ،اصلرب

 االوتغراق ف اصىحظة احلاضر . لد االوتقراس اصنفلي الد  اصقعلد ااصشطط ا 
اْلن  ؛حتتاج جلهد كبي صتعدد جماالت اصرتبية احاجياهتااجليل اخاصة املؤهل صقياد  اْلمة صذا تربية 

اصيس املطىلب أن تكلن نفلواً  ،اال تلتجيب صىتكاصيف فلساً  ،فلس ال تتخى  لن مأصلفاهتا بلهلصةاصن
 املهمة ااصرتقي ابْلمة.صاحلة بل شخليات قادس  لى  اإلصةاح امحل 

 اصعطاء يطرد ااصبناء اصتأويس قل  الى  ،ااصتلدس صىعطاء اصفرد هبا يؤهل اصدللية اصرتبية حاجاتا  
اجنمل أبرز معامل اصبناء  ،حبلبه اكل   ،املعد  اصنفلس ولى تتحمىها ال فاصتفحيات ،احململ  ااصثقل

 :ثةاث ف ااصتأويس
 اسفعة ،(11:اجملادصة)"َدَسَجات   اْصِعْىمَ  أُاُتلا َااصَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنلا اصَِّذينَ  اّللَُّ  يَ ْرَفعِ "  :احلق قا  ،اصعىم .أ

 ااملفاود اامللاحل اصشرلية بقلالد امعرفته صىمآالت املؤمن فإدساك ،احكمية حقيقية سفعة املتعىم
 قل  اأتمل ،لىم أي اصيس لىم بعد إال يكلن ال اصشرلية حتكيم أاصلايت اكذصك ،اصشرلية ااصكىيات
 قبل اتعىملا الىملا اْلا  ،ملعنيني إشاس  اهي ،"تللداا أن قبل تفقهلا: "املفرد اْلدب ف كما  اصفاساق
 يكلن أن فىزمه اصناس يتلىل أن سا  من أنه اهل اصثاّن املعىن منه اأظهر ،اشؤاهنم اصناس لاليةب انشغاصكم

 شأن ف هذا كان  اإذا ،اصللق ف عييب أن املعامةات فقه يعىم مل من ينه  هلل يرمحه ماصك اكان ،فقيهاً 
 .املتغياتكثر    مع ويما ال ،هلل شرع اتطبيق هلل إىل اصناس دلل  بشأن فكيف ااصشراء اصبيع
 اصفتلحات مظنة ااصعبلدية ،"اخلشية اصعىم إمنا" احللن قا  ،اسابنية خشية بةا لىم ينفع ال. اصعبلدية .ب

 َلنُكمْ  َاُيَكفِّرْ  فُ ْرقَاانً  صَُّكمْ  جَيَْعل اّللََّ  تَ ت َُّقلا ِإن آَمُنلا اصَِّذينَ  أَي َُّها ايَ : "تعاىل قا  ،اإلهلي ااصتلفيق اصرابنية
 ما هلل مينحك أي: فرقاانً  صك فيجعل ،(29:اْلنفا " )اْصَعِظيمِ  اْصَفْفلِ  ُذا َااّللَُّ   َۗصُكمْ  َايَ ْغِفرْ  َويَِّئاِتُكمْ 
 اصتلفيق هذا يبتغي ال هلل إىل دالية أي برك ِل اقل ،لىيك يىتبس فةا ،ااصباطل احلق بني به تفرق

 



 هلل حداد لى  اصقائم ْلنه أحلجهم يكن مل إن صذصك اصناس أحلج من أنه يلدق بل ،ااهلدى
 هللَ  إنَّ : قا  اوىم لىيه هلل صى  اصرول  أن: قا  لنه هلل سضي هرير  أيب لن احلديث اف. اشريعته

 ،لىيه افرتضتُ  ممَّا إِلَّ  أحبَّ  بشيء   لبدي إِلَّ  تقرَّب اما ،ابحلربِ  آذنُته فقد اصيًّا ِل لاَدى من :قا 
 اصَّذي ابلَره ،به يلَمعُ  اصَّذي ِسَعه كنتُ   :أحببُته فإذا ،ُأحبَّه حىتَّ  ابصنَّلافلِ  إِلَّ  يتقرَّبُ  لبدي يزا ُ  اما

 اما ،ُْلليذنَّه اوتعاذّن اصئن ،ُْللطينَّه وأصّن اإن ،هبا ميشي اصَّيت اسِجَىه ،هبا يبِطشُ  اصَّيت ايَده ،به يُبِلرُ 
 فهنا ،اصبخاسي سااه" ُملاءَته أكرهُ  اأان امللتَ  يكرهُ  ،املؤمنِ  نفسِ  لن تَردُّدي فالُىه أان شيء   لن تردَّدتُ 
 اصعبلدية ف صتجدها اصلِل صفة لى  للداً  اصنظر أنعم صكن ،اصلِل هذا مع اصشامىة اصكامىة املعية جند
اصعىة ف االوتجابة هلم ف  اْلنبياء ولس  ف اْلنبياء صفات ف معنا مر اقد ،ااصنلافل اصفرائض ف جممىة

" َخاِشِعنيَ  صََنا اََكانُلا  َۖاَسَهًبا َسَغًبا َاَيْدُللنَ َنا اخْلَي ْرَاتِ  ِف  ُيَلاسُِللنَ  َكانُلا  ِإن َُّهمْ : "تعاىل قا  دللاهتم
 اصعبد قدس يكلن ذصك بعد ث ،اصنفس ازكي اصلرير  صةاح تقتفي لبادات كىها  اهذه ،(90:اْلنبياء)

 .مهدي حمفلظ ملفق احلا  هذه ف هل ،لزيزاً  سبه لن
 اْلوباب اإدساكه ،ااصعاملي احملىي ابصلاقع فقهه تدبيه احلن اصدالية فقه معاّن من ،اصلاقع فقه .ت

ْلنه يعني لى  ضبط اصفتلى ااصدلل  ببلي  ااصلصل  صنتائج وىيمة  ،اصلقت اااجب ،اصكربى ااصقلى
اتربية شامىة غي جمتزأ  احلن ختطيط ف اصعطاء اكذصك إلبطا  كيد اْللداء  ،املاقف صحيحة

ه منقطع اصنظي اقد بّلب اصعةامة ابن اصقيم ف كتاب ،اففح خمططاهتم اسفع ملتلى اْلمة اخييتها
 ااصقرآن املكي اصقرآن اوتظهر امن ،29إلةا  امللقعني اباًب ف تغي اصفتلى بتغي اصزمان ااملكان ااصنيات

 اصتمايز ذات جتد المىياً  ،اطلهلا قلرها ف اْلصفاظ احىت بل ااصتشريع اْلحكا  تغيّ  أثر صه متايز املدّن
 اطرحت هنا تطرح مل اصيت اصقفااي تىك جتاه احلجب صك صتنكشف ااملدّن املكي اصرواصيني اصعهدين بني
  كىها  ااجلهاد ااحلج ااصزكا  فاحلجاب ،هناك اصكما  بىغت حىت تدسجت اصيت اصتشريعات اتىك ،هناك
صلسهتا  ف تشريعاتاص ابعض ااصلةا  االلتقاد قفااي ولى مكة ف كان  ما حبيث ،مدنية كانت
 انتقىلا ملا ث ،ظهرانيهم بني اهم لداهم أبس اشد  إوةامهم احداثة اصناس حلا  مرالا  اذصك ،اْلاصية
)ف  اصلحيح لى  اصرواصة لهد لى  حبكر هذا اصيس ،اصتشريعات تىك تلاصت اصظهلس اصتمكني اكان

 ال فاإلوةا  ،اصقيامة يل  إىل يتعاجلان ااصشر اخلي ابقاء اصشريعة هذه بقيا  اقائم ماض بل ؛اصتطبيق(
 اْلمة ااقع فقه ف اصعرب  ،ايىحق وبق امن اقتنا ف اهكذا ،ابنله أهىه زمان صكل اصكن ،ينخفض

                                                            
 ااحتلى اصكتاب لى  أبلاب افلل  جدير  ابصقراء  اابصعناية ااالهتما ، اخاصة ف ابب اصفتااى.29

 



. قا  ابن ابنائه ةياصدال قلامة بدهيات من غيه من اأاىل أحق يكلن اما اصلقت ذصك أاصلايت امعرفة
ا: فهم اصلاقع أحدمه ،اصقيم: اال يتمكن املفيت اال احلاكم من اصفتلى ااحلق ابحلق إال بنللني من اصفهم

ااصثاّن: فهم  اقع ابصقرائن ااْلماسات ااصعةامات حىت ُييط به لىماً. ااصفقه فيه ااوتنباط لىم حقيقة ما
ث  ،أا لى  صلان سولصه ف هذا اصلاقع ،اهل فهم حكم هلل اصذي حكم به فيه كتابه ،اصلاجب ف اصلاقع

 30يطبق أحدمها لى  اآلخر.
فاْلاىل تفمن طل  اصنفس اوعة اْلفق اكما   ،اْلمهية قبل تكلين املمانعةإذن صنلِل تكلين املنالة 

 اتلىب اصنتائج! ،س اتقىل اْلنلاسااصثاّن تقلر اصنفَ  ،اصنتائج
 :اصدلل  فاأاصلية االجتماع  ااملتغيات اصثلابت فقه .4

 ااملتغيات ،املنز  اقيل هي اصشرع ،قطعيات املائل اإلمجاع ااالختياسات اصعىمية اصناجحةاص :اصثلابت هي
 اقيل اصشرع املؤا . ،اصظنيات املاسد االجتهاد :هي

: تعاىل قا وبحانه:  قا  ،نفيس بعظيم إال هلل مين اال ،ااجتمالهم أصفتهم ااملؤمنني سولصه لى  هلل من قدا 
يًعا اّللَِّ  حِبَْبلِ  َااْلَتِلُملا"  فََأْصَبْحُتم قُ ُىلِبُكمْ  بَ نْيَ  فَأَصَّفَ  َأْلَداءً  ُكنُتمْ   ِإذْ  َلَىْيُكمْ  اّللَِّ  نِْعَمتَ  َااذُْكُراا  ۚتَ َفرَُّقلا َااَل  مجَِ

نَ  ُحْفَر    َشَفا َلَى ى  اَُكنُتمْ  ِإْخَلاانً  بِِنْعَمِتهِ  َها فَأَنَقذَُكم اصنَّاسِ  مِّ ن ْ ِصكَ    ۗمِّ ُ  َكذَى  آ " )تَ ْهَتُدانَ  َصَعىَُّكمْ  آاَيتِهِ  َصُكمْ  اّللَُّ  يُ بَ نيِّ
يًعا اْْلَْسضِ  ِف  َما أَنَفْقتَ  َصلْ   ۚقُ ُىلهِبِمْ  بَ نْيَ  َاأَصَّفَ " اقا  ،(103:لمران  أَصَّفَ  اّللََّ  َاصَىِكنَّ  قُ ُىلهِبِمْ  بَ نْيَ  أَصَّْفتَ  مَّا مجَِ
نَ ُهمْ   فرمبا صديه اْلاصلية هذه ضعف اخلي أقطاب بعض من ااصعجيب ،(63:اْلنفا " )َحِكيم   َلزِيز   ِإنَّهُ   ۚبَ ي ْ
 هلل ألقبه صىقىلب اجتماع من اكم ،اصعظيم املقلد اهذا اصكىية هذه حلاب لى  اجلزئيات بعض ف تعنت
 امللاحل بتقدمي اصقفااي يلازنلن كانلا  حني ،امللىحني اْلئمة ديدن كان  اهذا ،احلق ف اقل  صىلنة تعظيماً 

 .اصلقت احاجة املرحىة ْلاصلايت متكامل بتقدير املفاود ايدسؤان اتكميىها

ااصتنازع مل يكن مرده حل  اْلصل  اصعىمية اصفابطة هلذه اصقفااي بقدس ما كان تنازع حل  حتقيق املناط 
ااخلىط بني ملاضع اإلمجاع اجماسي االجتهاد أدى إىل االضطراب ف فقه اْلاصلايت ااالهتما   ،فيها

ف اصتعامل مع اصقفااي اصدللية ااصنلاز  الد   اصلنةياب املنهج املعتمد صدى أهل اصذا فغ ،ابصقفااي اجلزئية
اصتفريق بني فقه االجتماع حا  اصدلل  ااصبناء افقه االجتماع حا  اصدفاع ااصذب لن بيفة اإلوةا  أدى 

فاجملتهدان كل ما كان مقلدهم إصابة مقلد اصشاسع صاست كىمتهم ااحد   ،إىل اخلىل ف هذا اصفقه
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ا  مهماأما االختياسات اصفرالية ف ،ن معاقد اصلالء ااصرباء هي اجلمل اصثابتة ال غيفاْلصل أ ،اقلهلم ااحداً 
تفرق اجتمالًا اال  فإهنا ال تلدع بناء اال اصل طا  تدااهلا حلهلا من اتفاق أا اختةافيجة ما كانت نت

 صذا من املرتكزات املهمة:  ،يفيق لى  املخاصف أا يهجر

 رحىة اصدلل  ااصبناء امرحىة اصدلل  حاصة اصدفاع اصعا .اصتفريق بني فقه االجتماع ف م -
 امللازنة بني فريفة االتباع اضراس  االجتماع. -
 ،املخاصف اإمنا احملذاس هل اصتعلب ااصبغي لى  ،صيس احملذاس جراين اخلةاف ف اصفراليات -

ه ذصك اكذصك ُيتمل اصفهم إال اجهاً ااحداً ما ألجز اصل شاء هلل أن ينز  اصقرآن لى  حنل ال 
  .اصلنة

 ،ولاء اْلملس اصعىمية ااصعمىية لى  حداخلطأ املغفلس ف االجتهاد ف امللائل اصفرالية يتناا   -
فيجب اصتفريق بني اصغىط اجلزئي ابني اصتحزب لى  قالد  كىية ختاصف ما لىيه اصفرقة اصناجية 

 .اقد جعل هلل صكل شيء قدساً 
اط )ااصشريعة مل تنص لى  حكم كل جزئية لى  حدهتا نلبية اخلةاف املتعىق بتحقيق املن -

ف  كما نص اصشاطيب  ،ال تنحلر( اإمنا أتت أبملس كىية الباسات مطىقة تتناا  ألداداً 
اقا : )قد يتعىق االجتهاد بتحقيق املناط فةا يفتقر ذصك إىل اصعىم مبقاصد اصشرع  ،امللافقات

اإمنا يفتقر فيه  ،هل اصعىم ابمللضلع لى  ما هل لىيهأا اصعربية ْلن املقللد هبذا االجتهاد إمنا 
فمثةا أصل التباس اإلكراه ااجلهل لند إجراء  ،إىل اصعىم مبا ال يعرفه ذصك اامللضلع إال به(

 اْلحكا  قطعي صكن حتقيق مناطه ظّن.
ضراس  اصتحقق من اوتيفاء اصفلابط اصشرلية صىهجر قبل اصتثريب كاصتحقق من اجلد ما  -

 لح ااصللظ قبل كل شيء.ابصن ايبدأ ،لبة ااصتحقق من بىلغ احلجة افهمهايلجب احل
اما  ،اصطباعيقي اصعبد محل اصناس لى  اْلذااق ااالوتحلان ا اذاك  ،مرالا  قلالد اصشريعة اأصلهلا .5

قتداء كمثل ذصك فيكلن املريب طبعه احلز  ااصكماالت اسمبا اوتحلن اال هتداء اأهىك اخنر ف قلا  اال
اف املقابل من كان ف طبعه سقة اانفتاح صيس  ،املشقة فحمىه طبعه لى  أن يكلن أتباله كذصك ملاقف

 ،املريب صذصك اصتباين خمةًا امن ث محل من معه لى  ذصك اسمبا كان منهم احلاز  اصشديد فشذ لن
مر فيه سخلة فقد    اْلال نىز  اصناس بطبالنا اأذااقنا اسمبا حىت ال أنخذ ابصعزائم لىيهم مادا ااملقلد أان

اسمبا سأينا لكس ذصك متاما لى   ،اً شد اصناس لزمية لى  نفله صكنه مل يىز  به أحدكان ابن لمر من أ

 



املرتيب فيقل  نشدد حىت ال يتلاهىلن فإذا انمت لني  ،بعض املربني اذصك صفيق اإلدساك انقص اصفقه
 لن: قا  لنه هلل سضي ماصك بن أنس لن ،ما أصفله منه فكان اصبلن اصقل  ااصتطبيقخرج املريب ل

اقد هن  معاذاً  ،اصبخاسي سااه" تنفراا اال اوكنلا تعلراا، اال يلراا: "قا  اوىم لىيه هلل صى  اصرول 
أطا  ابصناس امحىه لل نفله اقا : "أفتان أنت اي معاذ" اقا  آلخر: " إن منكم منفرين فأيكم أ   امل

اصيخفف  وهةاً  بشراً ماقس لى  هذا من أ  اصناس بدللته فىييلر لىيهم اصيكن  ،اصناس فىيخفف"
 ،31قا  اْلازالي: "من أخذ بنلادس اصعىماء خرج من اإلوةا " ،دان إخةاء ابملقاصد أا تتبع صىرخص

: " تعاىل قا  إذن هذا أصل سابّن ال حياد لنه ،اصكن ابختياس اصراجح ااتباع احلق ااحلق ااضح يلي
ُاا اْصِعدَّ َ  َاصُِتْكِمُىلا اْصُعْلرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َااَل  اْصُيْلرَ  ِبُكمُ  اّللَُّ  يدُ يُرِ  " َتْشُكُرانَ  َاَصَعىَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َلَى ى  اّللََّ  َاصُِتَكربِّ
املفيت اصباصغ ذسا  اصدسجة هل اصذي ُيمل اصناس لى  اصلوط املعهلد قا  اصشاطيب: " ،(185:اصبقر )

يىيق ابجلمهلس فةا يذهب به مذهب اصشد  اال مييل هبم إىل طرف االحنةا  ااصدصيل لى  هذا أن فيما 
اصلراط امللتقيم اصذي جاءت به اصشريعة بةا إفراط اال تفريط فإذا خرج لن ذصك ف امللتفتيني خرج 

32اصذصك كان ما خرج لن املذهب اصلوط مذملمًا لن اصعىماء اصراوخني ،لن قلد اصشاسع
 ابن ا ق ،

 اال فيها شبهة ال جائز  حيىة ف مقلده حلن فإن نفعه أساد ملن اصرخص تتبع صىمفيت جيلز ال: "اصقيم
 اصتخىص إىل أيلب نبيه هلل اسشد اقد اوتحب بل ذصك جاز حرج من هبا امللتفيت صتخىيص مفلد 

 اأقبح املآث خىص ما املخاسج فأحلن ،ااحد  ضربه املرأ  هبا فيفرب ضغثا بيده َيخذ أبن: احلنث من
  فيحلنه اصتشديد فأما ثقة من اصرخص لندان اصعىم إن: " اصثلسي وفيان قا  ،احملاس  ف أاقع ما احليل
 ."أحد كل

 من ورباا أا ،ذصك ف جتربة هلم تقدمت صرمبا اذصك ،ااالختلاص اصعىم أهل لن ااصلداس االوتشاس  .6
  ۖ ِبهِ  أََذاُللا اخلَْْلفِ  َأاِ  اْْلَْمنِ  مِّنَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َاِإَذا": الةا جل امللىل يقل  صكذ اف ،جنا  أطلاق قراءاهتم
ُهمْ  اْْلَْمرِ  أُاِل  َاِإىَلى  اصرَُّول ِ  ِإىَل  َسدُّاهُ  َاَصلْ  ُهمْ  َيْلَتنِبطُلنَهُ  اصَِّذينَ  َصَعِىَمهُ  ِمن ْ  َاَسمْحَُتهُ  َلَىْيُكمْ  اّللَِّ  َفْفلُ  َاَصْلاَل   ِۗمن ْ

 ااصذي بكر أيب بلؤا  يفز مل صل لنه هلل سضي حنظىة اأتمل ،(83:اصنلاء) "قَِىيةًا  ِإالَّ  اصشَّْيطَانَ  اَلت َّبَ ْعُتمُ 
 والة حنظىة اي اصكن" بةاه اُنفل ونفل كنا  حيا  منهج حرمنا صكنا ،ذصك بعد به هلل صرول  ذهب
 املذاكر  انصت قد من اال ،المةاً  لىماً  هلل جنب ف للاسضهم شابت لمن مبعز  نكن فةا ،"اوالة
 .صه ادينه صنا فرأيه ،داينته ضعفت اصل ،ختلله ف ااصفحص اصنظر طل  منه

                                                            
 (.10/356) ،صىبيهقي"؛ اصلنن اصكربى" 31
 .(608-4/607) "،امللافقات" 32

 



فمركز اصقل  حلاس ادقيق جدا  ،اصرتكيز لى  صعلد اصقداات اصثقات املادس اصقل  ْلهنم سأس اصلقاية .7
لرت ِسعة اإلوةا  فىن ،د لن اصرخصألخذ ابصعزمية ااصبعاجيب أن ال يلضع فيه إال من كان ملتعدًا ص

 اف تدقيق االنتقاء ما يعلم من قلاصم اصعفلية. ،ابصتشدد ف االنتقاء
 : اصرابنية آبداب زدايناال .8

 اوائل طغته اصذي اصعلر هذا مثل ف ذصك ايتأكد ،انزصة كل  ف اصتبني لى  ااحلرص اصتثبت -
 مما اصتثبت يفلتنا فةا ِسعنا ما صح فإن ،اأنديتهم اصناس جماصس تقلد اأصبحت اصتلاصل
 يكن أمل ،اصفعل كان  مهما أصيل نبلي منهج اذصك ،ِسعنا ملا اداافع مةابلات من لنا خفي
 قانلن لند يقف أن هلل سول  يفلت مل ذصك عما  ،بىتعة أيب بن حاطب لى ظاهرًا  اصنفاق
 ِإن آَمُنلا اصَِّذينَ  أَي َُّها ايَ : "تعاىل قا  ،"صنعت ما لى  محىك ما: "قائةاً  فلدح اصشريعة
 اَنِدِمنيَ  فَ َعْىُتمْ  َما َلَى ى  فَ ُتْلِبُحلا جِبََهاَصة   قَ ْلًما ُتِليُبلا َأن فَ تَ بَ ي َُّنلا بِنَ َبإ   فَاِوق   َجاءَُكمْ 

 أ  اجملهل  هل هل ،(اصفاوق) معىن ف خةاف لى  خربه يقبل املعىل  فاصثقة ،(6:احلجرات")
 لد  نتيجة هل ما حظ اال ،سااهتا من إال اْلخباس آفة اما: اْلا  قا  اكما ،اصفاجر اصفاوق
 ال منطقة ف نفله اصعبد جيد حني اصنفس ُيرق اصذي اصند  ،ند  حني االت اصند  إنه اصتثبت
 إطةاق ذصك اأصل ،تدافع حيىة اال انفع لذس فةا ،اقطع احكم جترأ اقد ،لىيها ُيلد
نَ  َكِثيًا  اْجَتِنُبلا آَمُنلا اصَِّذينَ  أَي َُّها ايَ ": يقل  اهلل ،ادب هب فيما اصليئة اصظنلن  ِإنَّ  اصظَّنِّ  مِّ
 أن فثق بعفه صك وىم إن ْلنه ،"اصظن من كثياً " أسيت،(12:احلجرات" )ِإثْ  اصظَّنِّ  بَ ْعضَ 
 َصكَ  صَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َااَل " :الةا جل امللىل قل  أتمل ا ،"إث اصظن بعض إن" إث اآلخر اصبعض

 .(36:اإلوراء" )َمْلُئلاًل  َلْنهُ  َكانَ   أُاصَىِئكَ  ُكلُّ   َااْصُفَؤادَ  َااْصَبَلرَ  اصلَّْمعَ  ِإنَّ   ِۚلْىم   ِبهِ 
 إال خي شيء كل  ف اصتؤد : )قا  ،وىلكية منهجية فتةص لنه هلل سضي لمر صىفاساق ،اْلان   -

 من صكل اصقرآن ف اصنظر اأنعم. اصلاحل اصعمل اآلخر  بعمل ايقلد ،(اآلخر  لمل ف
 ِإىَل  تَ رَ  أملَْ ":تعاىل قا  ،حلىن لاقبته اجلمىة ف جتد اال اخلي ظاهره ف كان  اصل شيئاً  اوتعجل
ُهمْ  َفرِيق   ِإَذا اْصِقَتا ُ  َلَىْيِهمُ  ُكِتبَ   فَ َىمَّا اصزََّكا َ  َاآُتلا اصلَّةَا َ  َاأَِقيُملا أَْيِدَيُكمْ  ُكفُّلا  هَلُمْ  ِقيلَ  اصَِّذينَ  ن ْ  مِّ
َنا َكتَ ْبتَ   ملَِ  َسب ََّنا َاقَاُصلا  َۚخْشَيةً  َأَشدَّ  َأاْ  اّللَِّ  َكَخْشَيةِ   اصنَّاسَ  خَيَْشْلنَ  ْرتَ َنا َصْلاَل  اْصِقَتا َ  َلَىي ْ  ِإىَلى  َأخَّ
نْ َيا َمَتاعُ  ُقلْ   َۗقرِيب   َأَجل    ،(77:اصنلاء" )فَِتيةًا  ُتْظَىُملنَ  َااَل  ات ََّق ى  صَِّمنِ  َخي ْر   َااآْلِخَر ُ  قَِىيل   اصدُّ
 ساا ةفاصدالي اصذا ،اصطريق ااوتمةا  اجلزع يكلن قد بل اإلميان دافعه يكن مل متعجل من فكم
 جْلش بذصك صدح قد هلل سول  اكان ،ااثباته ثباته ف كاصىيث  ،خطلاته ف مرتا   لطائه ف

 



: اصقيس لبد ْلشجِّ  قا َ  اوىَّمَ  لَىيهِ  اّللَُّ  صىَّ  اصنَّيبَّ  أنَّ : قا  لباس بن لبدهلل لن ،اصقيس لبد
: تعاىل قا  ،سااه اصرتمذي اصححه اْلصباّن" ااَْلان ُ  احلِىُم،: اّللَُّ  ُيب ُُّهما َخلىتنيِ  فيكَ  إنَّ 
 ،الوتعجا ا ضريبة صتعىم إورائيل صبّن اانظر ،(83:طه" )ُملَو ى  ايَ  قَ ْلِمكَ  َلن َأْلَجَىكَ  َاَما"

ُمُ  صَِنيبّ   قَاُصلا ِإذْ  ُملَو ى  بَ ْعدِ  ِمن ِإْورَائِيلَ  َبِّن  ِمن اْصَمإَلِ  ِإىَل  تَ رَ  أملَْ ": تعاىل قا   َمِىًكا صََنا ابْ َعثْ  هلَّ
ُتمْ  َهلْ  قَا َ   ۖاّللَِّ  َوِبيلِ  ِف  ن َُّقاِتلْ   نُ َقاِتلَ  َأالَّ  صََنا َاَما قَاُصلا  ۖتُ َقاتُِىلا َأالَّ  اْصِقَتا ُ  َلَىْيُكمُ  ُكِتبَ   ِإن َلَلي ْ
ُهمْ  قَِىيةًا  ِإالَّ  تَ َلصَّْلا اْصِقَتا ُ  َلَىْيِهمُ  ُكِتبَ   فَ َىمَّا  َۖاأَبْ َنائَِنا ِداَيسانَ  ِمن ُأْخرِْجَنا َاَقدْ  اّللَِّ  َوِبيلِ  ِف  ن ْ   ۗمِّ
 فمن متا  ااجب اصرتبية غرس االوتعداد اصنفلي ،(246:اصبقر " )اِبصظَّاِصِمنيَ  َلِىيم   َااّللَُّ 

اصذا قيل اصزمن جزء من  ،صةانتظاس اهل االنتظاس اصذي تكمن ف أثنائه صنالة االختلاصات
ْلن من خلائص اصدلل  اصتدسج ف اخلطلات اانتظاس اصزمن الد  اصتلرع ف اصنتائج  ؛اصعةاج

 بعض افشل اجلهلد من كثي  خلاس وبب تتىمس بدأت صعىكا  ،"اصكل أجل كتاب"
 خطاً  بينها ْلن ،ااصعجىة املبادس  بني اصتفريق ُيلن اصذا بدّاها قبل اصثمر  قطف إنه ،املبادسات

 صذصك امنثل ،ذصك قبل اوتعجاهلا ااصعجىة ،جاهزيتها حيا  اصفرصة نيل هل فاملبادس  ،سقيقاً 
 اإن ،صىتىف تركت أا ضمرت سمبا صاحبها أتخر فإن صىقطف جاهز  اصاست نفجت بثمر 
 املبادساتلامل  ف يراد بنا اهكذا ،منها يلتفاد ال حامفة ر مُ  كانت  نفجها قبل قطفت
 اصكنكم" بعفنا ف يلدق اصكن ،ضجر بةا ااْلان  ،اوتعجا  بةا نبادس ،ااصعمل

 ".تلتعجىلن
 لىيه هلل صى  اصرول  لن لنه هلل سضي ماصك بن أنس كما ساى  هلل سول  اصدق ،اصرفق -

 اإنَّ  شانَه إال قطُّ  شيء   ف اخلَرقُ  كان  اال ،زانه إال قطُّ  شيء   ف اصّرِفقُ  كان  ما: "قا  اوىم
 برولصك حىت انزصة كم  أسأيت .اصرتغيب صحيح ف اْلصباّن صححه" اصّرِفقَ  ُيبُّ  سفيق   هللَ 

 ،لىيه ند  ملتعجةاً  اً قراس  أصدس أا ،شفة ببنت أحداً  خيلر أا يلماً  أللابه يفقد امل اصكرمي
 اصرفق صكنه ،اصشر من اصفراس ظن اْلتباع أكباد أسهق اأا ،اخلي بغية قل  لى  تعلف أا

 َجاءَُكمْ  َصَقدْ ": هلل صدق اقد اْلاواط اتباين اصفهل  ااختةاف اإلمكاانت امرالا  ابصناس
 ،(128:اصتلبة" )سَِّحيم   َسُءاف   اِبْصُمْؤِمِننيَ  َلَىْيُكم َحرِيص   َلِنتُّمْ  َما َلَىْيهِ  َلزِيز   أَنُفِلُكمْ  مِّنْ  َسُول   
 اامللاس اخلطأ اصطريق ف ااصغي  احلمية أتخذه أال اصنلاز  تىك يقابل اهل ابصدالية فأحلن

 ايكفر ميينه ف ُينث اقد ،أيلرمها اختاس إال أمرين بني ُخي ما هلل سول  فإن ،اْلسفق غي
 َسمْحَة   فَِبَما". لظيم حظ ذا إال يىقاه ال اهذا ،منها أيلر سأي لى  مشقتها من سأى ملا لنها

 



نَ  ُهمْ  فَاْلفُ   َۖحْلِصكَ  ِمنْ  اَلنَففُّلا اْصَقْىبِ  َغِىيظَ  َفظًّا ُكنتَ   َاَصلْ   ۖهَلُمْ  صِنتَ  اّللَِّ  مِّ  هَلُمْ  َااْوتَ ْغِفرْ  َلن ْ
 .(159:لمران آ " )اْصُمتَ لَكِِّىنيَ  ُيُِبُّ  اّللََّ  ِإنَّ   ۚاّللَِّ  َلَى  فَ تَ لَكَّلْ  َلَزْمتَ  فَِإَذا  ۖاْْلَْمرِ  ِف  َاَشاِاْسُهمْ 

 ينبغي كما  ينبغي ما فعل :بعفهم اقا  ،ااصقراس االختياس ف اصلحيح اصتقدير :اهي ،احلكمة -
 َاَجاِدهْلُم  ۖاحلََْلَنةِ  َااْصَمْلِلظَةِ  اِبحلِْْكَمةِ  َسبِّكَ  َوِبيلِ  ِإىَلى  ادْعُ : "تعاىل قا  ،ينبغي اصذي اصلقت ف

" اِبْصُمْهَتِدينَ  َأْلَىمُ  َاُهلَ   َۖوِبيِىهِ  َلن َضلَّ  مبَن َأْلَىمُ  ُهلَ  َسبَّكَ  ِإنَّ   َۚأْحَلنُ  ِهيَ  اِبصَّيِت 
 اهي ابحلكمة ابتدأها اقد اصتفريق صك صبان املعطلفات هذه أتمىت اصل ،(125:اصنحل)

  جدا  أا ملفقة تكن مل مللظة من فكم ،أواصيبها أحد أا ،مثىها طرائق إما بقي ما إذ سأوها
فنحن أما  تكلين ممانعة امنالة ف جيل ُخدع  ،اصنظر قاصر  كانت  أطراحة أا اً لقيمكان 

افنلن اصقل  بفنلن  ،ااصعقائد أبوتاذ  اصفكر ،ااصزاجات ابمللملات ،مبحاسبة امللاجد ابملراقص
 اهداية تلفيق فهي احلكمة لطاء صه نلب أبن ااحلكمة اصنظر أصحاب هلل مّيز اصذا اصىذ 
 أُايتَ  فَ َقدْ  احلِْْكَمةَ  يُ ْؤتَ  َاَمن  َۚيَشاءُ  َمن احلِْْكَمةَ  يُ ْؤيت : "تعاىل قا  ابذ  جهد تكلن أن قبل
رًا  اصعلاقب ف اصنظر حلن احلكمة امن .(269:اصبقر " )اْْلَْصَبابِ  أُاُصل ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َاَما  َۗكِثيًا  َخي ْ

 اصقفااي تفخيم اصبعض ُُيلن أن يللغ اال ،هتليل أا إسجاف بةا هي كما  اْلملس اتقدير
 .اْلسض ف املرجفني شأن من اهذا ،بناء معل  ُيمل أن دان صىحىل  اصلصل  اإلاقة

 :قلمني لى  اجلمىة ف اجدانها صقراساتنا نظران ما إذا إننا ث
 :نللان فيها ايهمنا :اورتاتيجية قراسات .1
 .مليي فيها اصتأخر إذ خطي حمك اهي خلرب  حتتاج اهذي ،امهمة لاجىة .أ

 ااصنفج اصرشد فيها يتأت  إذ ،قليمتها من اطأ  أخف اهذي ،امهمة لاجىة غي .ب
 .ااالوتقلاء ااصبحث املشااس  لرب

  .حبثنا حمل اصيلت ،اْللما  تليي ف اهذي: تكتيكية قراسات .2
 املعترب  اصعىمية املناهج لرب احتىيىها اْلزمات إداس  ف احلديثة اصعىل  من اإلفاد  إن ث
 شعران أن بعد بتحديدها انبدأ ظاهر  أا ااقعة هتب فحينما ،غيها لن أمهية يقل ال
 ااْلنلب اْلففل اخنتاس اصعةاج سوم ف اصبدائل انلجد فراضاً  هلا نفرض ث ،هبا

 مل املناوبة اصطرق من ذصك اغي ،ذصك ف اصراجعة اصتغذية من انفيد حبرفية اننفذ
 اصلصفي كاملنهج  اصعىمية املناهج بعض أثبتت اقد ،اصنلاز  تىكم ف كثياً   يكن

 



 ااصقل  اخلىل ملاطن امعرفة ،املناوبة ااْلفكاس احلىل  إضفاء لى  تهفائدي اامللحي
 .هبا أاىل هل اجدها أانّ  املؤمن ضا  ااحلكمة. أيفاً 

 اصىهم اهدان ملا اختىف فيه من احلق إبذنك.
 اثبتاكتبه وعيد بن حممد آ  
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