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االستشراف والتخطيط 

يف التنويت   النبوي 

 االقتصاديت و االجتواعيت
 

  عذاد

    و    م.م  با   رين     العبيذي   يذ  ري  لي  القي ي. د

  ربيت)ا  وعي ليت ا                 اإلسالهيت ليت العلوم      

جاهعت ديا                              جاهعت ديا      
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف و الصبلة و السبلـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف، و عمى آلو و    

تأثير ودور ذلؾ العمـ في واقع المجتمع مف في  إف أىمية أي عمـ تكمف ..صحبو أجمعيف، وبعد
و والقوة في بنيانو وكذلؾ حاجة ئعمى التماسؾ في أجزاحيث دفعو لعجمة التقدـ واالزدىار محافظا 

الناس إلى ذلؾ العمـ ومدى تأثيره في واقع حياتيـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما يييئ 
ليـ مف آفاؽ رحبة تممي عمييـ الخير والسعادة مع تمكنو مف زحزحة كثير مف العقبات التي 

ي نرسـ اآلفاؽ العممية لتمؾ الحياة ال بد مف تحديد أبعادىا تعترضيـ أو تقميؿ آثارىا السمبية ولك
 ولذلؾ يتبيف لنا خطورة وأىمية ورسـ خطواتيا وأىدافيا البعيدة ومنيا اآلفاؽ المستقبمية 

لمشعوب وتقميؿ أضرار ما يعترضيا مف  اً ف فيو حياة لؤلمـ وتقدمأل االستشراؼ والتخطيط
مطالعة المستقبؿ أو استشرافو ضرب مف الفقو و. ماـعوارض وحواجز وىي تشؽ طريقيا إلى األ

الواقع إلى ما ىو متوقع، إنو نوع مف الحدس  األمرلرؤية حدود ا الذي يتجاوز فيو صاحب
التاريخي المبني عمى منيج عممي يستقرئ السنف والقوانيف التي تحكـ المجتمع. والدخوؿ إلى 

ىداؼ، ليصار إلى تحديد الوسائؿ واألدوات المستقبؿ ال يكوف بغير تخطيط مدروس تحدد فيو األ
المكافئة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، وجامع ما بينو وبيف االستشراؼ أف كبل منيما يبنى عمى منيج 
عممي ينأى عف التخبط و التعامؿ مع المستقبؿ بغير عمـ وال ىدى وال كتاب منير. والناظر في 

وفي القرف الحالي تأخرت  ذيف المفيوميفالسنة النبوية يجد فييا مساحة واسعة حوؿ كؿ مف ى
ومف .  متنا عف ىذا العمـ الميـ كما تأخرت عف غيره مف العمـو فتأخرت عف قيادة ركب الحياةأ

إىماليا بؿ أصبحت ضرورة مف الضروريات  ألي مجتمع أو   ينبغيىنا فاف دراسة المستقبؿ ال
ذ ىذا العمـ حجمًا كبير في السنة المشرفة وقد أخدونيا أمنًة مطمئنًة .مف أف تعيش  ال يمكفدولة 

وتناوؿ جوانبًا عديدة منيا السياسي واالجتماعي واالقتصادي وفي الجانب االقتصادي تناولت 
الدراسات المستقبمية في السنة النبوية الحديث عف ثروات اقتصادية تضميا األمة اإلسبلمية منيا 

عرؼ آنذاؾ واألحاديث في ذلؾ كشؼ عف كاف موجودا في عيد الصحابة الكراـ ومنيا لـ ي
طاقات وثروات اقتصادية كبيرة. وذلؾ مف إكراـ الرب ليذه األمة، ومعموـ إَف أحد أسباب النيضة 
لكؿ امة ىو الجانب االقتصادي وفي ذلؾ دعوة لحسف استثماره خدمة لؤلمة، وتحقيقًا ألىدافيا 

ف لـ يحسف استثماره فإنو وباؿ عمى  والتعامؿ مع األمواؿ وفؽ المنيج االقتصادي اإلسبلمي ، وا 
وقد رسمت لنا السنة المشرفة المنيج المتكامؿ لمتعامؿ  األمة وىبلؾ كما اىمؾ األمـ مف قبمنا .

مع تمؾ الطاقات االقتصادية وطرؽ االستثمار واالزدىار ومف ثـ المحافظة عمييا مف الزواؿ 
التنمية ال تحدث بمعزؿ عف الجوانب األخرى .. وىذه التنمية االقتصاديةالذي يمكف إجماليا  ب
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.. ولذا كانت التنمية االجتماعيةمف األمف واالستقرار السياسي وانحسار الظمـ التي توصؼ ب
الدراسة المختصرة في ىذا البحث تتناوؿ شيء مف االستشراؼ المستقبمي الذي أخبرت بو السنة 

القتصادي الذي خطو المصطفى صمى اهلل المباركة في الجانب االقتصادي وأمثمة مف التخطيط ا
عميو وسمـ استطاع بموجبو اف يتجاوز كثير مف المحف التي واجيت األمة وتمنحنا ىذه الدراسة 
الثقة بالمستقبؿ االقتصادي واإلمكانيات المتاحة وسبؿ التعامؿ معيا وتنميتيا والحفاظ عمييا وقد 

          أشتمؿ البحث عمى.....
 المبحث األوؿ: االستشراؼ: تعريفو، أىميتو ،ضوابطو ،أنواعو.  
 .المبحث الثاني: التخطيط االقتصادي : تعريفو ، أىميتو ،نماذج مختارة 
 .المبحث الثالث: االستشراؼ النبوي في الجانب االقتصادي، نماذج مختارة 

داد لمزيد التواصؿ والعطاء وأخيرا خبلصة البحث مع أىـ النتائج داعيف المولى بالتوفيؽ والس   
 العممي .

 الباحثاف
 

 تسشراا المبحث األول : اال
 أواًل: االتسشراا 
 مف إليو ينظر كَأنو الُعُموّ  الشَرؼ مف وَأصمو وتنظر حاجبؾ عمى يدؾ َتَضع َأف االْسِتْشراُؼ لغًة:

  (ٔ)إلدراكو . َأكثر فيكوف ُمْرتَِفع موضع
 تكوف آفة مف ًسبَلَمتيما َنتأمَّؿ أي (ٕ)[ واألُذف الَعيفَ  َنْسَتْشِرؼ أف ُأِمْرنا]  األضاحي حديث ومنو
 . (ٖ)نتخيَّرىا أف ُأِمْرنا أي.  الماؿ خيارُ  وىي الشُّْرَفة مف ىو وقيؿ بيما

 المتسشقبل اتسشراا 
 المستقبؿ آفاؽ والتحميؿ االستشراؼ و بالدراسة تناولت التي والدراسات األبحاث في النظر عند
 استشراؼ:)  مثؿ ، العمـ ىذا بيا نعت عديدة مصطمحات نجد ، واإلسبلمي العربي العالميف في

 المستقبؿ صور)  ،(  بالمستقبؿ التنبؤ)   ،( المستقبؿ عموـ( ، )  المستقبمية)  ،(  المستقبؿ
 (ٗ)(   الغد عموـ)  و ،( المستقبمي التخطيط( )  البديمة

                                                 

 (ٕٖٚ/  ٕٗ) -(و تاج العروس مف جواىر القاموس ٜٙٔ/  ٜ) -لساف العرب  - (ٔ)
 (ٖٜٕ/  ٗ) -صحيح ابف خزيمة  - (ٕ)
 (ٕٗٔٔ/  ٕ) -النياية في غريب األثر  - (ٖ)
 ٔ٘حاجتنا إلى عمـو المستقبؿ لؤلستاذ محمد حبش  : ص ينظر :  - (ٗ)
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االصطبلح ىو : ) اجتياد عممي منظـ في  أو استشراؼ المستقبؿ فإف عمـ دراسة المستقبؿلذا 
يرمي صوغ مجموعة مف النبوءات المشروطة والتي تشمؿ المعالـ الرئيسية ألوضاع مجتمع أو 
مجموعة مف المجتمعات وعبر فترة تمتد ألبعد مف عشريف سنة وتنطمؽ مف بعض االفتراضات 

دخوؿ عناصر مستقبمية وال يستبعد إمكانية الخاصة حوؿ الماضي والحاضر واستكشاؼ اثر 
استكشاؼ نوعية وحجـ التغيرات األساسية الواجب حدوثيا في مجتمع ما حتى يتشكؿ مستقبمو 

واصطمح في معناه عمى ما ينتظر مف الحوادث والوقائع في قابؿ ..  (ٔ)عمى نحو معيف منشود ( 
 . األياـ أو الشيور أو السنيف

 االتسشراا  المتسشقبمي.ثانيا:  أهمية   
إف أىمية أي عمـ تكمف في تأثير ودور ذلؾ العمـ في واقع المجتمع مف حيث دفعو لعجمة    

و والقوة في بنيانو وكذلؾ حاجة الناس إلى ذلؾ ئالتقدـ واالزدىار محافظا عمى التماسؾ في أجزا
وما يييئ ليـ مف آفاؽ  العمـ ومدى تأثيره في واقع حياتيـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية

رحبة تممي عمييـ الخير والسعادة مع تمكنو مف زحزحة كثير مف العقبات التي تعترضيـ أو تقميؿ 
إخضاعيا لمنيج الحؽ في  يوظيفة لئلنساف عمى األرض ى أعظـآثارىا السمبية ، ومعموـ أف 

أبعادىا ورسـ خطواتيا شتى نواحييا . ولكي نرسـ اآلفاؽ العممية لتمؾ الحياة ال بد مف تحديد 
وأىدافيا البعيدة ومنيا اآلفاؽ المستقبمية ؛ الف تمؾ األمة يعد ليا أف تقود زماـ األمور وتأخذ 
بناصية األمـ نحو الخير والسبلـ إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا . ولذلؾ يتبيف لنا خطورة 

وتقميؿ أضرار ما يعترضيا مف لمشعوب  اً ف فيو حياة لؤلمـ وتقدمأل (عمـ المستقبؿ )وأىمية 
 عوارض وحواجز وىي تشؽ طريقيا إلى األماـ . 

متنا عف ىذا العمـ الميـ كما تأخرت عف غيره مف العمـو فتأخرت عف أوفي القرف الحالي تأخرت 
 قيادة ركب الحياة . 

تى بذلؾ العمـ في ش أما الغرب فنراه مف وقت مبكر خصوصا القرف المنصـر فقد اىتموا كثيراً 
 مجاالت الحياة وقد جنو مف ذلؾ المنافع والثمار التي ال تعد . 

ذىبية كما يقاؿ ال يحؽ اإلبطاء والتخمؼ  فرصاً  أصبحوىذا العمـ لـ يعد ىينا يستياف بو بؿ     
عنو .والسر في ذلؾ أف الحياة مف قبؿ ، كانت سيمة والعوامؿ التي كانت تساىـ في صنع 

وفة غالبا ، واألىداؼ المتوخاة خالية مف الغموض غير خافية ، الحدث ميما عظـ قميمة ومعر 
الف فرص االحتماالت ضيقة  ،تيا أومف ثـ بمقدور األطراؼ المعنية التعامؿ معيا وتجنب مفاج

 .بسبب بساطة الحياة

                                                 

 . ٖٕصور المستقبؿ العربي ، مجموعة مف الباحثيف العرب :  ص  - (ٔ)
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،  تعقيداً  وأكثر صعوبةً  أكثرأما في الوقت الراىف ، فالحاؿ مختمفة تماما فقد غدت الحياة    
حدث فييا وليد جيات عديدة متداخمة ومؤثرة في صنعو . بعضيا ظاىر وبعضيا خفي وصار ال

، فضبل عما يشيده العالـ مف تقمبات سريعة وتطورات مذىمة فييا دائما المفاجئ وما ليس 
وبالتالي فاف األطراؼ التي تفتقر إلى خبرة بالمستقبؿ ، لف تتمكف مف العيش بسبلـ ،بالحسباف 

 مع أطراؼ أخرى خبرت المستقبؿ ، واعدت لو عدتو واستعدت لكؿ مفاجأتو . 
إىماليا بؿ أصبحت ضرورة مف الضروريات  ألي   ينبغيومف ىنا فاف دراسة المستقبؿ ال 

وقد أخذ ىذا العمـ حجمًا كبير في ونيا أمنًة مطمئنًة .دمف أف تعيش  ال يمكفمجتمع أو دولة 
السنة المشرفة وتناوؿ جوانبًا عديدة منيا السياسي واالجتماعي واالقتصادي وفي الجانب 
االقتصادي تناولت الدراسات المستقبمية في السنة النبوية الحديث عف ثروات اقتصادية تضميا 

الصحابة الكراـ ومنيا لـ يعرؼ آنذاؾ واألحاديث في  األمة اإلسبلمية منيا كاف موجودا في عيد
ذلؾ كشؼ عف طاقات وثروات اقتصادية كبيرة. وذلؾ مف إكراـ الرب ليذه األمة، ومعمـو إَف أحد 
أسباب النيضة لكؿ امة ىو الجانب االقتصادي ، وقد رزؽ اهلل ىذه األمة أعظـ الثروات وخص 

ى مستوى الكرة األرضية ، وفي ذلؾ دعوة لحسف العالـ اإلسبلمي بأفضؿ واكبر الطاقات عم
استثماره خدمة لؤلمة، وتحقيقًا ألىدافيا والتعامؿ مع األمواؿ وفؽ المنيج االقتصادي اإلسبلمي ، 

ف لـ يحسف استثماره فإنو وباؿ عمى األمة وىبلؾ كما اىمؾ األمـ مف قبمنا . وقد رسمت لنا  وا 
مع تمؾ الطاقات االقتصادية وطرؽ االستثمار واالزدىار  السنة المشرفة المنيج المتكامؿ لمتعامؿ

تعني تحقيؽ  .. التيالتنمية االقتصاديةومف  ثـ المحافظة عمييا مف الزواؿ الذي يمكف إجماليا  ب
معدؿ سريع لمتوسع االقتصادي تنتقؿ بو الدولة المتخمفة مف معيشة الكفاؼ إلى مستويات متقدمة 

وىذه التنمية ال تحدث بمعزؿ  بو معدالت النمو في الدوؿ المتقدمة. مف الرفاه االقتصادي، وتزداد
التنمية عف الجوانب األخرى مف األمف واالستقرار السياسي وانحسار الظمـ التي توصؼ ب

تدور عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية، التي تستمـز إحبلؿ اليسر بدؿ العسر، التي  االجتماعية 
 (ٔ)وتحقيؽ الرفاه العاـ.والحيمولة دوف الظمـ والجور 

 

                                                 

ينظر: اىتماـ السنة باالستشراؼ و التخطيط لبلستاذ الدكتور كايد يوسؼ قرعوش،مقاؿ عبر شبكة  - (ٔ)
 االنترنيت.
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في كتابو  (ٔ) وعمـ دراسة المستقبؿ ليس أمرًا مستحيبًل ، كما يذكر األستاذ مراد ىوفماف    
مستقبؿ اإلسبلـ في الغرب والشرؽ ، وقد يبدو أف التنبؤ بالتصورات الكبرى في المستقبؿ القريب 

مـ المستقبؿ نشاطا تخمينا فحسب والمتوسط والبعيد أمر مستحيؿ ومناؼ لمطبيعة والعقؿ ، ليس ع
بؿ ىو عمـ خطير أيضا . والواقع أف كثيرًا مف المسمميف ال يستطيعوف الموافقة عمى تقييـ 
ماضييـ ناىيؾ عف تقييـ واقعيـ الحاضر ، إذ يرى فريؽ مف المسمميف إف التاريخ اإلسبلمي إنما 

َبْيِر بف يرِو البخاري ىو في انحدار مستمر وكؿ جيؿ يصبح اقؿ موثوقية وصدقا ، ألـ  عف الزُّ
اِج فقاؿ اْصِبُروا فإنو اَل َيْأِتي  : )) َعِديٍّ قاؿ َأتَْيَنا َأَنَس بف َماِلٍؾ َفَشَكْوَنا إليو ما يمقوف مف اْلَحجَّ

ـْ  صمى اهلل عميو وسمـ   ـْ َسِمْعُتُو مف َنِبيُّْك ـْ َزَماٌف إال الذي َبْعَدُه َشرّّ منو حتى َتْمَقْوا َربَُّك  ((َعَمْيُك

في حيف يرى آخروف إف التاريخ اإلسبلمي حركة ىبوط وصعود ، ويرى فريؽ ثالث أكثر تفاؤال (ٕ)
مر إذ انتشر اإلسبلـ في جميع أنحاء العالـ وأصبح عدد المسمميف اليـو إف اإلسبلـ في تقدـ مست

أكثر مف مميار ونصؼ مميار نسمة ويحتجوف تأييدا لرأييـ بأننا نفيـ القرآف والكوف أكثر مف ذي 
 قبؿ وخصوصا فيمنا لمكوف . 

 ومع ذلؾ أصبح توقع أحداث المستقبؿ سمفا أكثر صعوبة مف ذي قبؿ بسبب تسارع الحياة
خضاع  الممحوظ اثر الثورة االلكترونية المتميزة باالتصاالت العالمية وتدفؽ المعمومات المستمر وا 
مناحي الحياة كميا لمرقمية .فكيؼ يمكننا التأكد مف أي تطور في عالـ معقد جدًا كفراشة تخفؽ 

يظير مثبًل بجناحييا في كاليفورنيا تستطيع التأثير عمى تنبؤات الطقس في أوربا؟ أال يمكف أف 
 .(ٖ)ـ  ٕٖٛٔمجدد األلؼ الثالث معادؿ إلبف تيميو رحمو اهلل المتوفى في العاـ 

 : إن دااتسة المتسشقبل شعمل         
أوال عمى تحديد المسارات التي ينبغي عمى األمة سموكيا ، وعدـ الخروج عمييا إال لطارئ غير 

وتقترح  األىداؼ والطموحات المتوخاة ،محسوب ، وترسـ نظريات لمستقبؿ مرغوب فيو ، يحقؽ 
ستراتيجيات غرضيا تحويؿ ىذا الشكؿ المرسوـ إلى مستقبؿ ممكف .   في الوقت نفسو ، خططا وا 

                                                 

مدير ، خبير في وزارة الخارجية ) مجاؿ الدفاع الجوي (  ٖٜٔٔمراد ويمفر ىوفماف : ألماني مف مواليد  - (ٔ)
( ثـ في  ٜٜٓٔػ  ٜٚٛٔ، سفير ببلده في الجزائر )  ٜٚٛٔػ  ٖٜٛٔقسـ المعمومات بحمؼ الناتو في بروكسيؿ 

فكاف إسبلمو موضع نقاش بسبب منصبو  ٜٓٛٔ( كاثوليكي تحوؿ إلى اإلسبلـ عاـ  ٜٜٗٔػ  ٜٜٓٔالمغرب ) 
إلسبلـ في األلفية الثالثة ، ديانة في صعود الرفيع في دولتو ، مف مؤلفاتو : الطريؽ إلى مكة ، اإلسبلـ كبديؿ ، ا

 ، ينظر : مستقبؿ اإلسبلـ في الغرب والشرؽ ، مراد ىوفماف ، د . عبد المجيد الشرقي  الصفحة الثانية لمغبلؼ.
    ٜٕٔ٘/  ٙصحيح البخاري  :  - (ٕ)
سػبلـ لعػدد مػف ، ومسػتقبؿ اإل ٚٔٔػ  ٘ٔٔينظر : مسػتقبؿ اإلسػبلـ فػي الغػرب والشػرؽ ، بتصػرؼ : ص  - (ٖ)

 .  ٜٗالباحثيف : ص 
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دارة دفة الحياة بغية مساعدة  وىي ثانيًا ،تقؼ عمى المجريات الصائبة في مجريات األحداث وا 
تقؼ عمى ا إني تي تـ رسميا كماطويمة المدى الالصانعي القرار عمى التقدـ نحو األىداؼ 

 .(ٔ)التدبيرات الواجب اتخاذىا كؿ في أوانو بقصد الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ أو ذاؾ .
 وىنالؾ فوائد أخرى في أىمية الدراسات المستقبمية ومنيا : 

َذِلَؾ اإليماف بيذه األخبار إذا تحققنا صدقيا وىو مف اإليماف برسولو قاؿ تعالى : ]  .ٔ
 ٕ[ سورة البقرة : اآليتاف )  الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيبِ    َرْيَب ِفيِو ُىدًى ِلْمُمتَِّقيفَ اْلِكَتاُب ال 

 ( . ٖو 
وقوع تمؾ األخبار كما أخبرت بيا السنة  ، يثبت اإليماف ويقويو فقد شاىد الصحابة  .ٕ

 انتصار الروـ عمى الفرس وظيور اإلسبلـ عمى جميع األدياف . 
يج االمثؿ الذي ينبغي أف يسمكو المجددوف وصناع الحياة مف نعمى الم دؿ الرسوؿ  .ٖ

المصمحيف في الوقائع التي وقعت في عصره واألحداث مف بعده وكيؼ يتصرفوف معيا 
 عمى الوجو االمثؿ . 

بياف لمحكـ الشرعي في الوقائع التي تحتاج إلى ذلؾ ، ولو ترؾ المسمموف إلى اجتيادىـ  .ٗ
 د ال ييتدوف إلى الصواب . فإنيـ قد يختمفوف وق

التطمع ألحداث المستقبؿ أمر فطري فاإلنساف يجد في نفسو رغبة شديدة في معرفة  .٘
 . (ٕ)الوقائع والكائنات التي تحدث لمجنس اإلنساني أو تحدث لؤلمة التي ىو منيا .

 حد إلى متوقعة نتائج تعطي وأوليات أسس عمى مبنية أبعاد ذات ثاقبة رؤية تقديـ - .ٙ
 مف واالستفادة االستراتيجيات ورسـ األىداؼ تحديد في والواقعية الدقة عمى يعتمد كبير

 المستقبؿ. لقيادة درجة بأقصى الحاضر معطيات
 ونجد تتـ التي وبيف اختيارنا عف تنجـ التي النتائج بيف الواعية المقارنة عمى القدرة  .ٚ

 .يذكر استعداد دوف فييا أنفسنا
 نحافظ أف يمكف وما الحالية الظروؼ ظؿ في اإلسبلمي الصؼ إمكانيات عمى التعرؼ  .ٛ

 عمى ونتعرؼ زواياه بكؿ الواقع نعيش أف يجب كما عنو، نتنازؿ أف يمكف وما منيا عميو
 الداخمية والقوى المكتسبات كؿ مف مستفيديف لمتطور خططاً  لذلؾ ونعد المواجية، خطط

 وما تحديات، مف الدعوي المستقبؿ يواجيو وما الطوارئ، حاؿ إغفاؿ عدـ مع والخارجية،

                                                 

 .         ٖينظر : استشراؼ المستقبؿ في الحديث النبوي ، بحث لمدكتور محمد بشار الفيضي ص - (ٔ)
ػ  ٖٓٔينظر : اليـو اآلخر، القيامة الصغرى وعبلمات القيامة الكبرى ، لػ د . عمر سميماف األشقر: ص  - (ٕ)

ٖٕٔ . 
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عداد تدريب مف ذلؾ يفرضو  أىمية عمى أعيننا ويفتح الخسائر، يقمؿ أف شأنو مف وا 
 ألجيالنا اإلبداعية التربية في االستثمار وتكثيؼ الدعوية، وأنشطتنا المالية مواردنا تنويع

 .(ٔ)القادمة 
وقد حضي ىذا العمـ باىتماـ الغربييف في القرف المنصـر والحالي أكثر مف غيرىـ مف المسمميف 

الضروري بحثو في مقاالتيـ كما ذكرنا قبؿ قميؿ ، لذا عند البحث عف ىذا العمـ نجد مف 
 .(ٕ).وكتبيـ

لتنوع األلفاظ والغربيوف ليـ في الداللة عمى ىذا العمـ عدة مصطمحات وقد جاء ىذا التعدد تبعا 
 الدالة عمى ىذا العمـ عند أىمو .

(( وتترجـ بالمستقبمية أو   Futurologyفالناطقوف باإلنكميزية يستعمموف المصطمح اآلتي ))  
أما الناطقوف بالفرنسية فمدييـ مصطمح شائع ابتدعو رائد عمـ المستقبؿ عندىـ :  ؿ،عمـ المستقب

(( أي   Prospective(( وىو مشتؽ مف فعؿ ))  Prospectivغاستوف برجد وىو مصطمح ))
ب وفحص بتدقيؽ وانتظاـ . أما األمريكيوف فمدييـ مصطمح يناسب نزعتيـ إلى الحروب ، ينقت

(( وقد استعممو العالـ األمريكي الفمكي توفمر في كتابو الشيير )  Petahismوىو مصطمح ))
لكؿ ما ىو تقميدي مألوؼ ، يؤمف  وىو يدؿ عمى اتجاه مفرط في المعاداة  صدمة المستقبؿ (

 .(ٖ)بالمادة ويرى فييا طاقة الحياة . 
،  ٖٜٚٔويذكر أف السويد أنشأت وزارة تابعة لرئيس الوزراء لبلىتماـ بالمستقبؿ وذلؾ منذ عاـ   

مؤسسة  ٓٙكما انو بمغ عدد المؤسسات الميتمة بالدراسات المستقبمية في أمريكا وحدىا نحو مف 
 ٛٔمقررا دراسيا موزعا عمى  ٘ٔٗف الدراسات المستقبمية تشكؿ حاليا نحو مف ويذكر بعضيـ أ
 . (ٗ)والية أمريكية 

 

 ثالثًا: معالم اتسشراا  المتسشقبل وفق منظوا العصا الحديث
 ىذه المعالـ يمكف إجماليا فيما يأتي : 

انو اجتياد عممي : وىذا يعني انو ليس مف النبوءات التي يمارسيا العرافوف وغيرىـ  .ٔ
والقائمة عمى أساس أف المستقبؿ محسوـ ، المطموب ىو الكشؼ عنو وتجمية أحداثو ليس إال 
، ومعموـ ما في تمؾ النبوءات التي يمارسيا الكينة والعرافوف مف شعوذة ودجؿ وتعطيؿ 

                                                 

 [ٕٔ/ ٘الدعوة إلى اهلل تعالى ]المفصؿ في فقو  - (ٔ)
 . ٔٚػ  ٓٚينظر : صناعة القائد، د .طارؽ محمد السويداف وأ .فيصؿ عمر باشراحيؿ ص  - (ٕ)
 ٔ٘حاجتنا إلى عمـو المستقبؿ لؤلستاذ محمد حبش   : ص ينظر :  - (ٖ)
   ٖٙٔمدخؿ إلى التنمية المتكاممة،  أ .د عبد الكريـ بكار: ص  - (ٗ)
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عف ارتكاب اإلنساف  الكبائر والمعاصي التي تيمكو  اتو وتضميمو فضبلً لمواىب اإلنساف وقدر 
في الدنيا واآلخرة . كماجاءت بذلؾ األحاديث منيا َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َواْلَحَسِف َعْف النَِّبيّْ َصمَّى 

َما َيُقوُؿ َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَؿ َعَمى َمْف َأَتى َكاِىًنا َأْو َعرَّاًفا َفَصدََّقُو بِ   : ))  قاؿ المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
َوَسمَّـَ (( ُمَحمٍَّد َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ 

(ٔ) 
، يمتنع عميو الخطأ في توقعاتو ونجاحو ، بؿ إف احتماؿ  معصوماً  وىو أيضا ليس اجتياداً 

الخطأ فيو وارد جدا ، والوحيد المؤكد في الدراسات المستقبمية ، كما يقوؿ بعض الباحثيف بيذا 
، فيو جيد بشري معرض لمخطأ والنسياف  (ٕ)الصدد ،ىو حوماف الريب حوؿ توقعاتيا جميعا 

تأثر بواقعة البيئة التي يعيشيا الشخص والظروؼ وذات قابميات متفاوتة بيف شخص وآخر ت
 المستقبؿ .    ألفاؽوالدراسة والتحميؿ  اإلطبلعالمؤثرة فيو ومدى تمكف الشخص مف سعة 

انو يستوعب في اجتياده الماضي والحاضر ، وصوال إلى استكشاؼ المستقبؿ ، ونتائجو  .ٕ
راءة لمواقع مف خبلؿ المستقبؿ ، مستفادة منيما ومبتنآه عمييما ؛ الف التفكير بالمستقبؿ ق

، إذ ال فائدة ترجى منو إذا لـ  بأحداثوجؿ االكتفاء بالتخميف فيو ، والتنبؤ أوليس اىتماما مف 
ينعكس عمى الواقع فيغيره نحو الطموح ؛ الف الواقع ما ىو إال محصمة تطور تاريخي طويؿ 

 تفيـ تجمياتو وحيثياتو مف حقب التاريخ السابقة لو . 
لو مدى معموما يربو عمى عشريف عامًا ، ومده بعض الباحثيف إلى ثبلثيف عاما كحد إف  .ٖ

 أقصى . 
وتحديد ىذه الفترة منبعث مف عادة اإلنساف في االىتماـ بالمستقبؿ القريب الذي يعينو عمى  

جبمتو في االثرة واألنانية دوف التفكير بمصالح مف بعده ، وقد يكوف لو مسوغ آخر ، وىو أف 
أف  فضبًل عفدة فوؽ ذلؾ تجعؿ مف العسير رسـ أحداث ليا ، أو وضع افتراضات صادقة ، الم

ىذا جيد بشري متأثر بالبيئة والظروؼ التي تحيط بو التي ليا الدور الفاعؿ في توجيو الفكر 
اإلنساني وتحديد الطاقة البشرية المتفاوتة وما تييأت مف عوامؿ ووسائؿ مختمفة ليا التأثير الفعاؿ 

  (ٖ).في وسع اإلدراؾ وتحديد آفاؽ المستقبؿ 
 

 معالم دااتسة المتسشقبل وفق المنظوا النبوياابعًا : 
ومع تشخيص ىذه العوامؿ الرئيسة يبدو لنا أف دراسة المستقبؿ في ضوء الحديث النبوي الشريؼ 

 يتفؽ مع ىذا العمـ في وجو ويختمؼ معو في وجوه . 

                                                 

 . ٜٕٗ/  ٕ:  ٕٖٜ٘رقـ الحديث بف حنبؿ لبلماـ احمد بف حنبؿ  مسند اإلماـ احمد  - (ٔ)
   ٔ٘حاجتنا إلى عمـو المستقبؿ ، أ.محمد حبش ، ص  - (ٕ)
           ٘ينظر : استشراؼ المستقبؿ ، لمدكتور الفيضي : ص  - (ٖ)
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أما وجو االتفاؽ فيو النظر إلى المستقبؿ بدقة لغرض استبصاره وتبيينو وما يحمؿ مف    
توقعات واحتماالت فييا السمب واإليجاب مف خبلؿ ذلؾ رسـ اآلفاؽ البعيدة والخطوات الثابتة 

وتيسير لمعقبات وتجاوز ألىـ المحف بأقؿ الخسائر  أجمؿوحياة  أفضؿالرصينة لبناء مستقبؿ 
 لنتائج .  ا وأفضؿ
 وجو االختبلؼ فعديدة نذكر أىميا :أوأما 

أواًل : إف دراسة المستقبؿ في الحديث النبوي الشريؼ ، ليس اجتيادا ، قاببل لمصواب والخطأ ، 
وخاضعا لقدرة المجتيد في سعة اإلحاطة بالمستقبؿ ، بؿ ىي وحٌي سماوي ال مجاؿ لمخطأ في 

مغيب أوحي إليو بالمستقبؿ ، كشفا ل تقديراتو ، وال ينافسو في اإلحاطة بالمستقبؿ أحد ، فالنبي 
 فكاف يبينو المتو وكاف يراه ، ولذا يحدثيـ بو عمى سبيؿ الجـز واليقيف واالستيعاب والشموؿ . 

 ولنتأمؿ ىذه النصوص :        
ـَ ِفيَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمَقاًما َما َتَرَؾ َشْيًئا  َعْف ُحَذْيَفَة   .ٔ َقاَؿ : )) َقا

َمَقاِمِو َذِلَؾ ِإَلى ِقَياـِ السَّاَعِة ِإالَّ َحدََّث ِبِو َحِفَظُو َمْف َحِفَظُو َوَنِسَيُو َمْف َنِسَيُو َقْد َعِمَمُو َيُكوُف ِفي 
نَُّو َلَيُكوُف ِمْنُو الشَّْيُء َقْد َنِسيُتُو َفَأَراُه َفَأْذُكُرُه َكَما َيْذُكُر الرَُّجُؿ َوجْ  ُجِؿ ِإَذا َو الرَّ َأْصَحاِبي َىؤاَُلِء َواِ 

َـّ ِإَذا َرآُه َعَرَفُو ((   (ٔ)َغاَب َعْنُو ُث
ـْ تََناَسْوا َوالمَِّو َما َتَرَؾ   ْبُف اْلَيَمافِ  وَعْف ُحَذْيَفةَ  .ٕ : )) َوالمَِّو َما َأْدِري َأَنِسَي َأْصَحاِبي َأ

َثبَلَث ِماَئٍة  َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف َقاِئِد ِفْتَنٍة ِإَلى َأْف تَْنَقِضَي الدُّْنَيا َيْبُمُغ َمْف َمَعوُ 
 .(ٕ)ُه َلَنا ِباْسِمِو َواْسـِ َأِبيِو َواْسـِ َقِبيَمِتِو (( َفَصاِعًدا ِإالَّ َقْد َسمَّا

َقاَؿ : )) َصمَّى ِبَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْلَفْجَر   َعْف َعْمَرو ْبف َأْخَطبَ  .ٖ
َـّ  َصِعَد اْلِمْنَبَر َفَخَطَبَنا َحتَّى  َوَصِعَد اْلِمْنَبَر َفَخَطَبَنا َحتَّى َحَضَرْت الظُّْيُر َفَنَزَؿ َفَصمَّى ُث

َـّ َصِعَد اْلِمْنَبَر َفَخَطَبَنا َحتَّى َغَرَبْت الشَّْمُس َفَأْخَبَرَنا ِبَما كَ  َـّ َنَزَؿ َفَصمَّى ُث اَف َحَضَرْت اْلَعْصُر ُث
 .(ٖ)َوِبَما ُىَو َكاِئٌف َفَأْعَمُمَنا َأْحَفُظَنا (( .

تقبؿ في الحديث النبوي الشريؼ بالماضي والحاضر ، فيو ال ثانيًا : ال عبلقة لدراسة المس 
يعتمدىا لموصوؿ إلى رسـ صورة المستقبؿ ، بؿ عبلقتو بسنف اهلل الكونية التي تنظـ الماضي 
والحاضر والمستقبؿ ، وىي سنف ثابتة وصفيا المولى سبحانو وتعالى بكونيا سنف ال تتبدؿ و ال 

 تتحوؿ . 

                                                 

 .  ٕٕٚٔ/  ٗصحيح البخاري: - (ٔ)
 .ٕٔٔسنف أبي داود  : ص  - (ٕ)
 .( ٕٕٚٔ/  ٗ) -صحيح مسمـ - (ٖ)
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الماضي أو تنوييا بالحاضر لكف عمى سبيؿ  إلىشريؼ إشارات ولذا قد يتضمف الحديث ال
 التعريؼ بيذه السنف أو التذكير بيا ، بغية االتعاظ واخذ العبرة ليس إال . 

ثالثًا : ليس لدراسة المستقبؿ في الحديث الشريؼ مدى محدود يذكر بالسنيف ، بؿ مداه واسع     
ىو ساعة خراب الدنيا فما داـ عمى وجو البسيطة يمتد إلى وقت انتفاء الفائدة مف ىذا العمـ و 

مؤمف ، فاف ىذا العمـ قائـ ، وبمقدور المؤمف االنتفاع منو ولو بعد آخر في المدى يتجاوز فيو 
 الحياة الدنيا إلى العالـ اآلخر وليس ىنا محؿ بسطو . 

مية لواقع األمة رابعًا : دراسة المستقبؿ مف خبلؿ الحديث الشريؼ يتضمف دراسة مستقبمية تفصي 
في مختمؼ الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وال يكتفي باإلجماؿ أحيانا بؿ ينتقؿ 
إلى تفاصيؿ  دقيقة تبيف مثبل ما تتعرض األمة لو مف تداعيات وغزوات موضحا العمة مف ذلؾ 

والعدد ، فيذه  فقمما يذكر ما يصيب األمة إال ويذكر معو الدواء وتارة يحدد المكاف والزمف
 التفاصيؿ الدقيقة ال يمكف ألي عمـ بشري أف يدلي بيا . 

العمؿ بعيدا عف  ة إلىدعو الخامسًا : دراسة المستقبؿ ورسـ أبعاده في الحديث الشريؼ يتضمف 
والوحدة بدؿ التفرؽ والشتات ، فمثبل عف ذكر معركة تنتظر األمة ال  ،واألمؿ بدؿ اليأس ،الفتور

إلى إعداد العدة وترقب الفوز واالنتصار بدؿ اليأس  لؤلمةلقطعية أحيانا وذلؾ دافع يذكر النتائج ا
 (ٔ).واالنيزاـ 

                                                   

 لمبحث الثاني
 االقشصادي الشخطيط 

المفاجآت، التخطيط: اإلعداد لمواجية تحديات انجاز العمؿ في المستقبؿ وال يترؾ تحت رحمة 
بؿ نأخذ في االعتبار توقعات المستقبؿ واإلمكانيات المتاحة حااًل ومستقببًل وىو ما يجمى في 

ـْ ِمْف ُقوَّةٍ قولو تعالى ) ـْ َما اْسَتَطْعُت  (ٕ) [ٓٙ]األنفاؿ :   (َوَأِعدُّوا َلُي
 عوض ثـ المستقبؿ في الوضع حوؿ االفتراضات مف مجموعة وضع وفي تعريؼ آخر: التخطيط:

 المادية االحتياجات تقدير مع محددة فترة خبلؿ إلييا الوصوؿ المطموب األىداؼ تبيف خطة
 (ٖ)بفاعمية. األىداؼ ىذه لتحقيؽ والبشرية

 

                                                 

 . ٛػ  ٚينظر : استشراؼ المستقبؿ ، لمدكتور بشار الفيضي : ص  - (ٔ)
 ٖٖٔص   مقدمة في االدارة االسبلمية لمدكتور احمد بف داود المزجاجي: : - (ٕ)
 (ٗٗ/  ٔ) -ثبلثوف وصية ووصية لتكوف قائدا ناجحا  - (ٖ)
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 حياتو أو عممو في اإلنساف يواجو لما الحاضر في االستعداد ىو القرآني المفيوـ في التخطيط و
 قد وتعالى تبارؾ اهلل ألف التخطيط عرؼ قد يكوف المسمـ اإلداري فإف ىذا وعمى المستقبؿ، في
 َنِصيَبؾَ  َتنَس  َوالَ  اآَلِخَرةَ  الدَّارَ  اهللُ  آَتاؾَ  ِفيَما َواْبَتغِ : }تعالى قاؿ (ٔ).كثيرة آيات في ذلؾ إلى وجو
 . اآلخرة مصير لمقابمة الدنيا ىذه في لمتخطيط رباني توجيو إنو [.ٚٚ: القصص{ ]الدُّْنَيا ِمفَ 
َباطِ  َوِمف ُقوَّةٍ  مّْف اْسَتَطْعتـُ مَّا َلُيـْ  َوَأِعدُّوا: }تعالى وقاؿ   [ٓٙ: األنفاؿ..{ ]اْلَخْيؿِ  رّْ
 والتخطيط بالعمؿ اإلسبلمية لئلدارة دعوة اآلية ىذه: )الضحياف الرحمف عبد الدكتور يقوؿ  

 بمفيـو تفيـ ىنا والقوة وأمتو، اإلسبلـ لدار يحدث قد مستقبمي أمر لمواجية بقوة واالستعداد
 وقوة وأبدانيـ إيمانيـ في األقوياء األشداء، الرجاؿ ببناء وذلؾ البدنية، بالقوة تفيـ فقد العصر،
 الذرية والطاقة القوة حتى األسمحة أنواع مف المصانع تخرجو ما وحسب أنواعو، بكؿ السبلح
 عدو إلرىاب كمو وذلؾ ليا، األعداء ضرب مف وحمايتيا اإلسبلمية النووية المصانع ببناء وذلؾ
 مفيـو ،{َلُيـْ  َوَأِعدُّوا} آية في كما األعداء، مف اإلسبلـ دار وحماية اإلنسانية، وأعداء اهلل

دارتيا اإلسبلمية الدولة بو تأخذ أف يجب الذي األجؿ الطويؿ التخطيط  تحمي حتى الحكيمة وا 
  (ٕ)(اإلسبلـ وقوة شوكة
 المتسشقبل. :اتسشراا  الشنبؤ و :واألهدا  الشنبؤ،: الشخطيط دعامشي إن

 أمثمة كثيرة توضح التخطيط وأىميتو في حياة األمة ، منيا مثبل:  الكريـ القرآف وقد ضرب لنا
 جميعا الناس تيدد كانت مجاعة تبلفي بذلؾ فأمكف منطقية أسس عمى قاـ الذي السميـ التخطيط
 عميو يوسؼ بو قاـ الذي السميـ التخطيط فبسبب -كما جاء في سورة يوسؼ عميو السبلـ باليبلؾ
 في مصر ممؾ لساف عمى جاءت التي الرؤيا فسر حيف وذلؾ - الخزائف عمى أميف وىو السبلـ
{ ُخْضرٍ  ُسْنُببَلتٍ  َوَسْبعَ  ِعَجاؼٌ  َسْبعٌ  َيْأُكُمُيفَّ  ِسَمافٍ  َبَقَراتٍ  َسْبعَ  َأَرى ِإنّْي اْلَمِمؾُ  َوَقاؿَ : }تعالى قولو

  [ ٖٗ يوسؼ]
حكاـ التخطيط جانب في بارز معمـ - وسمـ عميو اهلل صمى - الرسوؿ سيرة و   ودقة اإلدارة وا 

 الدعوة وعمى مختمؼ الجوانب . مراحؿ كؿ في التنظيـ
 خطة ليا وضع - وسمـ عميو اهلل صمى - الرسوؿ أف نجد النبوية اليجرة إلى مثبل نظرنا فإذا 

 التنبؤ محاولة التنفيذ، أسموب رسـ الوسائؿ، تنظيـ اليدؼ، تحديد: العناصر ىذه عمى احتوت
 بالمستقبؿ. 

                                                 

 (ٕٖٗ/  ٔ) -الكريـ فقو النصر والتمكيف في القرآف  - (ٔ)
 (ٕٖٙ/  ٔ) -فقو النصر والتمكيف في القرآف الكريـ نقبل العف  انظر: اإلدارة في اإلسبلـ  - (ٕ)
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 أف عمى واضح دليؿ المباركة النبوية لميجرة - وسمـ عميو اهلل صمى - الرسوؿ تخطيط إف
 بو القائـ يكوف أف ذلؾ في يستوي نوعو، يكف ميما بشري نشاط أي لمزاولة ضروري التخطيط

ذا الحرب، شئوف في أو السمـ شئوف مف شأنا يستيدؼ وأف جماعة، أو فردا  - التخطيط كاف وا 
 بحياة اقترف قد القدـ، أعماؽ في بجذوره يضرب معنى فإنو العصر مستحدثات مف - اصطبلحا

 .(ٔ)اهلل شاء فقد األرض، عمى اإلنساف كاف منذ المجتمع وحياة الفرد
وال يوجد مجتمع مف المجتمعات البشرية في أي مرحمة كانت في التأريخ اإلنساني إال ولجأ إلى   

عممية التخطيط أفردا أو جماعات حتى واف أخذت شكبل بدائيًا ، فماذا يمنع المجتمعات 
اإلسبلمية عمى مر عصورىا الزاىرة مف أف تمارس التخطيط ؟ وىؿ يمكف لدولة إسبلمية أف 

 (ٕ)ىا شرقًا إلى أسوار الصيف وغربًا إلى جنوب فرنسا دوف ممارسة عممية التخطيط.تبسط نفوذ
وقد شمؿ التخطيط جميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ولنا اف نستعرض 
شيء عف التخطيط االجتماعي و االقتصادي الذي استطاع بموجبو المصطفى صمى اهلل عميو 

المحف االقتصادية التي واجيت األمة آنذاؾ بؿ استطاع اف ينتقؿ باالمة وسمـ تجاوز كثير مف 
مف مرحمة حرجة وصعبة الى مرحة متقدمة ادت فيما بعد الى االزدىار الحضاري االقتصادي 

 عمى مستوى االفراد واالمة سواء .
ففي اطار التخطيط  لمتنمية االجتماعية كانت ىنالؾ صور عديدة لكؿ صورة آثارىا الكبيرة   

   عمى مستوى االمة آنذاؾ وفيما بعد ومف ىذه الصور عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.. 
 : عممية اإلحصاء -1 
سبلـ قاؿ عف حذيفة قاؿ كنا مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ فقاؿ : أحصوا لي كـ يمفظ اإل 

فقمنا يا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ أتخاؼ عمينا ونحف ما بيف الستمائة إلى السبعمائة ؟ قاؿ 
ومعموـ  (ٖ).قاؿ فابتمينا حتى جعؿ الرجؿ منا ال يصمي إال سرا(إنكـ ال تدروف لعمكـ أف تبتموا  ):

ت والقوة الحقيقية مف ما لئلحصاء في عالـ اليـو مف أىمية عظمى مف التعرؼ عمى اإلمكانيا
العدد البشري والقوة الممكنة لمجابية التحديات وما يحتاجو ىذا العدد مف اإلمكانيات مثبًل مف 
حيث السكف  أو الطعاـ أو تييئة فرص التعميـ  الى غير ذلؾ وأف أي قرار ميـ ال يمكف أف 

 يصدر مف غير إحصاء قبمو . 
   

                                                 

 (ٖٖٚ/  ٔ) -فقو النصر والتمكيف في القرآف الكريـ  - (ٔ)
 ٖٗٔمقدمة في االدارة االسبلمية لمدكتور احمد بف داود المزجاجي:ص  - (ٕ)
 (ٖٔٔ/  ٔ) -صحيح مسمـ  - (ٖ)
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مشكمة معينة تؤدى بأسموب سيؿ وتدبير محكـ نستطيع  عممية تنظيمية تعالج: نظيم النتسلش -2
مف خبلليا التغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو تكويف وبناء األسرة والمجتمع ، وكانت 
معمومة عند العرب آنذاؾ وقد أقرىا اإلسبلـ بضوابط مف غير إخبلؿ بالسنة الكونية مف التكاثر 

   (ٔ)النبي صمى اهلل عميو وسمـ والقرآف ينزؿعف جابر قاؿ كنا نعزؿ عمى عيد واإلنجاب.. 
 لؤلمـإذ أف ذلؾ مظير مف مظاىر القوة والمنعة بالنسبة ، يرغب في كثرة النسؿ اإلسبلـف ..إ

نما العزة لمكاثر ". ويجعؿ ذلؾ مف أسباب مشروعية الزواج: " تزوجوا الولود الودود  والشعوب. " وا 
مع ذلؾ اليمنع في الظروؼ الخاصة مف  اإلسبلـإال أف  .(ٕ)يوـ القيامة " األمـفإني مكاثر بكـ 

فيباح التحديد  . أنجعتحديد النسؿ باتخاذ دواء يمنع مف الحمؿ، أو بأي وسيمة أخرى مف وسائؿ 
وكذلؾ إذا  اليستطيع القياـ عمى تربية أبنائو التربية الصحيحة.، في حالة ما إذا كاف الرجؿ معيبل
موصولة الحمؿ، أو كاف الرجؿ فقيرا.ففي مثؿ ىذه الحاالت يباح  كانت المرأة ضعيفة، أو كانت

تحديد النسؿ بؿ إف بعض العمماء رأى أف التحديد في ىذه الحاالت ال يكوف مباحا فقط، بؿ 
الغزالي بيذه الحاالت حالة ما إذا خافت المرأة عمى جماليا، فمف  اإلماـوألحؽ  يكوف مندوبا إليو.

. (ٖ)ذىب كثير مف أىؿ العمـ إلى إباحتو مطمقا وة أف يمنعا النسؿ.حؽ الزوجيف في ىذه الحال
سواء تـ ذلؾ بطريؽ العزؿ الذي لـ ينو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف فعمو أو الغيؿ الذي ىـ 
 الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بالنيي عنو ولـ يفعؿ، أو تعاطي المرأة ما يقطع الحبؿ مف أصمو. 

 

 المهاجاين واألنصااالمؤاخاة بين -3
 يف المياجريف واألنصارالتدابير المؤقتة التي ىدفت إلى ردـ الفجوة بالناجحة  مف صور التخطيط

قاؿ ابف القيـ: ثـ آخى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بيف  ... .لتحقيؽ التوازف االجتماعي
مف المياجريف ونصفيـ المياجريف واألنصار في دار أنس بف مالؾ، وكانوا تسعيف رجبل، نصفيـ 

مف األنصار، آخى بينيـ عمى المواساة، ويتوارثوف بعد الموت دوف ذوي األرحاـ، إلى حيف وقعة 
ـْ َأْولى ِبَبْعٍض ]األنفاؿ:  [ رد التوارث، دوف ٘ٚبدر، فمما أنزؿ اهلل عز وجؿ: َوُأوُلوا اأْلَْرحاـِ َبْعُضُي

عضيـ مع بعض مؤاخاة ثانية ... والثبت األوؿ، عقد األخوة. وقد قيؿ إنو آخى بيف المياجريف ب
والمياجروف كانوا مستغنيف بأخوة اإلسبلـ وأخوة الدار وقرابة النسب عف عقد مؤاخاة بخبلؼ 

 .(ٗ)المياجريف مع األنصار 

                                                 

 (ٜٜٛٔ/  ٘) -صحيح البخاري  - (ٔ)
 (ٕ٘ٙ/  ٔ) -سنف أبي داود  - (ٕ)
 (ٜٗٔ -ٖٜٔ/ ٕ) -فقو السنة  - (ٖ)
 (٘٘/  ٖ) -زاد المعاد  - (ٗ)
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أف تذوب عصبيات الجاىمية، فبل حمية إال  -كما قاؿ محمد الغزالي -ومعنى ىذا اإلخاء
وقد  لنسب والموف والوطف، فبل يتقدـ أحد أو يتأخر إال بمروءتو وتقواه.لئلسبلـ، وأف تسقط فوارؽ ا

جعؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىذه األخوة عقدا نافذا، ال لفظا فارغا، وعمبل يرتبط بالدماء 
  (ٔ)واألمواؿ، ال تحية تثرثر بيا األلسنة وال يقـو ليا أثر.

النفقة و الميراث، حتى لكأف اإلخوة بينيما  ربطت ىذه العممية المياجر واألنصاري في وقد  
أخوة في النسب. وواضح أف ىذا اإلجراء كاف المياجروف ىـ المستفيديف بدرجة رئيسية مف ثمراتو 

واستطاعت ىذه اإلخوة مف تجاوز محنة اقتصادية ونفسية واجتماعية تعرض ليا  المادية
واليـ ومساكنيـ ومعموـ ما لذلؾ مف أثر المسمموف بعد ىجرتيـ مف أوطانيـ وتركيـ لتجارتيـ وأم

كبير عمى مسيرة الفرد في حياتو العامة وكـ ليا مف التأثير النفسي ،ال كف براعة التخطيط 
كراـ وبناء فعاؿ محكـ لروابط  واإلعداد النبوي استطاع تجاوز ىذه المشكمة وتحويميا إلى منحة وا 

جحة الفعالة التي تحوؿ المشكمة الطارئة إلى بناء اإلخوة لذلؾ المجتمع وتمؾ مف معالـ القيادة النا
 وايجابية. 

 .النهي عن المزااعة -4
ويدؿ لو ما أخرجو مسمـ مف حديث جابر قاؿ : } كاف لرجاؿ مف األنصار فضوؿ أرض وكانوا 
يكرونيا بالثمث والربع فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف كانت لو أرض فميزرعيا أو ليمنحيا 

أبى فميمسكيا { وىذا كما نيوا عف ادخار لحوـ األضحية ليتصدقوا بذلؾ ثـ بعد توسع أخاه فإف 
حاؿ المسمميف زاؿ االحتياج فأبيح ليـ المزارعة وتصرؼ المالؾ في ممكو بما شاء مف إجارة 

الخمفاء مف  وغيرىا ، ويدؿ عمى ذلؾ ما وقع مف المزارعة في عيده صمى اهلل عميو وسمـ وعيد
وتخيير األنصاري  (ٕ)عيد غفمتيـ عف النيي وترؾ إشاعة رافع لو في ىذه المدةبعده ومف الب

صاحب االرض بيف أمريف: إما أف يتولى زراعتيا بنفسو، أو أف يمنحيا أخاه المياجر دوف 
مشاركتو في النماء، وفي ىذا يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "مف كانت لو أرض فميزرعيا 

  أو ليمنحيا، فإف لـ يفعؿ فميمسؾ أرضو".
 فيء بني النظيا.-5

فيء بني النضير لممياجريف دوف األنصار بعد استرضائيـ، إذ لـ ُيْعَط  وتدبير ثالث ىو صرؼ
فكاف نخؿ .. كما جاء في سنف أبي داود أحد مف األنصار منو شيئا إال رجميف كاف بيما حاجة.

 بني النضير لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ خاصة أعطاه اهلل إياىا وخصو بيا فقاؿ تعالى 

                                                 

 [ٜٓٔ]فقو السيرة لمغزالي ص:  - (ٔ)
 (ٖٚٔ-ٖٙٔ/  ٗ) -سبؿ السبلـ  - (ٕ)
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[ يقوؿ بغير ٙسولو منيـ فما أوجفتـ عميو مف خيؿ والركاب {]الحشر : } وما أفاء اهلل عمى ر 
قتاؿ فأعطى النبي صمى اهلل عميو و سمـ أكثرىا لممياجريف وقسميا بينيـ وقسـ منيا لرجميف مف 
األنصار كانا ذوي حاجة لـ يقسـ ألحد مف األنصار غيرىما وبقي منيا صدقة رسوؿ اهلل صمى 

اإلسبلـ  في باحالعطاء مىذا و . (ٔ)أيدي بني فاطمة رضي اهلل عنيا  اهلل عميو و سمـ التي في
لئلماـ رئيس الدولة أف يتصرؼ في توزيع األمواؿ عمى وجو يحقؽ التوازف االقتصادي بيف 

وقد سف ىذه السنة  الطبقات ولو أدى ذلؾ إلى أف يخص ببعض الماؿ طبقة دوف أخرى .
 عميو وسمـ بوحي مف اهلل عز وجؿ فقد منح الرسوؿ الحكيمة وأنفذىا عمميا رسوؿ اهلل صمى اهلل

جميع أمواؿ الفيئ مف بني النضير لممياجريف خاصة ، ولرجميف فقيريف مف األنصار ، ليقرب 
بذلؾ بيف ثروات المياجريف وثروات األنصار ، أي : مقدرة ىؤالء ومقدرة ىؤالء الحياتية ليحقؽ 

ذيف الفريقيف المذيف كاف يتألؼ منيما أوؿ مجتمع شيًئا مف التوازف في ممكية األمواؿ بيف ى
وواضح أف ىذه التشريعات كانت تشريعات مؤقتة، إذ نسخ التوارث بيف المياجريف  (ٕ)إسبلمي .

كما كانت أوؿ األمر، و قسـ الفيء في  اإلباحةو األنصار، و عادت المزارعة مف بعد إلى 
  ررة.الفتوح البلحقة عمى مقتضى القواعد الشرعية المق

 

 تسوق المتسممين -6
اىتـ صمى اهلل عميو وسمـ بدراسة األوضاع االقتصادية في المدينة، فرأى أف القوة االقتصادية   

بيد الييود، وأنيـ يممكوف السوؽ التجارية في المدينة وأمواليا، ويتحكموف في األسعار والسمع 
لممسمميف لينافسوا الييود عمى ويحتكرونيا، ويستغموف حاجة الناس، فكاف ال بد مف بناء سوؽ 

مصادر الثروة واالقتصاد في المدينة، وتظير فييا آداب اإلسبلـ وأخبلقو الرفيعة في عالـ 
، وقاؿ: (ٖ)التجارة، فحدد صمى اهلل عميو وسمـ مكانا لمسوؽ في غرب المسجد النبوي وخطو برجمو

مف التخطيط فكانت ميمة جصورة وىي . (ٗ)«ىذا سوقكـ فبل ينتقصف وال يضربف عميو خراج»
 فإعفاء المواطف مف الضرائب مكسب في حد ذاتو. لحماية المستيمؾ،

  
 .النهي عن بيع الحاضا لمبادي-7
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ ) ال تمقوا الركباف   

وال يبيع حاضر لباد ( . قاؿ فقمت البف عباس ما قولو ) ال يبيع حاضر لباد ( . قاؿ ال يكوف لو 
                                                 

 . (ٔٚٔ/  ٕ) -سنف أبي داود  - (ٔ)
 . (ٕٕٓٚ/  ٕ) -ينظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  - (ٕ)
 . [ٖٛٛ]السيرة النبوية عرض وقائع وتحميؿ أحداث ص: - (ٖ)
 . (ٔ٘ٚ/  ٕ) -سنف ابف ماجو  - (ٗ)
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 وفى رواية ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض وفى رواية. (ٔ)سمسارا
ف كاف أخاه أو أباه ىذه األحاديث تتضمف تحريـ بيع  عف أنس نيينا أف يبيع حاضر لباد وا 
الحاضر لمبادى وبو قاؿ الشافعى واألكثروف قاؿ أصحابنا والمراد بو أف يقدـ غريب مف البادية أو 

عمى مف بمد آخر بمتاع تعـ الحاجة إليو ليبيعو بسعر يومو فيقوؿ لو البمدى اتركو عندى ألبيعو 
 .(ٕ)التدريج بأعمى

تمقي الركباف فيو أف يقدـ ركب بتجارة فيتمقاه رجؿ قبؿ أف يدخموا البمد ، ويعرفوا السعر ،  و
وىذا مظنة ضرر بالبائع ، ألنو إف نزؿ بالسوؽ كاف أغمى  فيشتري منيـ بأرخص مف سعر البمد 

وجد في تمؾ التجارة حؽ لو ولذلؾ كاف لو الخيار إذا عثر عمى الضرر ، وضرر بالعامة ألنو ت
أىؿ البمد جميعًا ، والمصمحة المدنية تقتضي أف يقدـ األحوج فاألحوج ، فإف استووا سوى بينيـ 

فاستئثار واحد منيـ بالتمقي نوع مف الظمـ ، وليس ليـ الخيار ألنو لـ يفسد عمييـ ماليـ ،أو أقرع
نما منع ما كانوا يرجونو .  ، وا 

أف يحمؿ البدوي متاعو إلى البمد يريد أف يبيعو بسعر يومو ، :دي النيي عف بيع الحاضر لمباو 
فيأتيو الحاضر ، فيقوؿ : خؿ متاعؾ عندي حتى أبيعو عمى الميمة بثمف غاؿ ، ولو باع البادي 
بنفسو ألرخص ، ونفع البمديف ، وانتفع ىو أيضًا ، فإف انتفاع التجار يكوف بوجييف : أف يبيعوا 

مف يحتاج إلى الشيء أشد حاجة . فيستقؿ في جنبيا ما يبذؿ ، وأف بثمف غاؿ بالميمة عمى 
يبيعوا بربح يسير ، ثـ يأتوا بتجارة أخرى عف قريب ، فيربحوا أيضًا وىمـ جرًا ، وىذا االنتفاع 

« مف احتكر فيو خاطئ » أوفؽ بالمصمحة المدنية وأكثر بركة ، وقاؿ صمى الّمو عميو وسمـ : 
جة أىؿ البمد إليو لمجرد طمب الغبلء وزيادة الثمف إضرار بيـ بتوقع حبس المتاع مع حاو  .(ٖ)

يصب في مصمحة المستيمؾ، ففيو دفع  إنما. و ىذا النيي (ٗ)نفع ما وىو سوء انتظاـ المدينة 
 لمضرر عنو، و صيانتو عمف يخدعو، و تجنيبو رفع األسعار التي يأتي بيا التاجر الوسيط.

 
 
 
 

                                                 

( والسَّماِسَرة : جمع ِسْمسار وىو الَقيّْـ باألْمر الحافظ لو وىو في الَبْيع ٚ٘ٚ/  ٕ) - -صحيح البخاري - (ٔ)
 (ٜٜ٘/  ٕ) -اسـٌ لمذي َيدخؿ بيف البائع والمشتري ُمَتَوسّْطا إلْمضاِء الَبيِع .النياية في غريب األثر 

 (ٗٙٔ/  ٓٔ) -شرح النووي عمى مسمـ  - (ٕ)
 (ٕٕٚٔ/  ٖ) -صحيح مسمـ  - (ٖ)
 (ٕٖٔ-ٖٔٔ/  ٕ) -حجة اهلل البالغة  - (ٗ)
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 المبحث الثالث
 االتسشراا  النبوي في الجانب االقشصادي 

 كثاة الموااد االقشصادية -ٔ
ُبِعْثُت ِبَجَواِمِع  وسمـ قاؿ : ))اهلل عميو  المَِّو صمىعف أبي ُىَرْيَرَة رضي اهلل عنو َأفَّ َرُسوَؿ -ٔ

ـٌ ُأِتيُت ِبَمَفاِتيِح َخَزاِئِف ا   (ٔ)((ألرض َفُوِضَعْت في َيِدياْلَكِمـِ َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب َفَبْيَنا أنا َناِئ
َأْفبَلَذ َكِبِدَىا  ضتقيء األر  : ))قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ : عف أبي ُىَرْيَرَة قاؿ -ٕ

ِة َفَيِجيُء اْلَقاِتُؿ فيقوؿ في ىذا َقَتْمُت َوَيِجيُء اْلَقاِطُع فيقوؿ في ىذا  َأْمثَاَؿ اأْلُْسُطَوافِ  مف الذََّىِب َواْلِفضَّ
َـّ َيَدُعوَنُو فبل َيْأُخُذوَف منو شيئا  .(ٕ)((  َقَطْعُت َرِحِمي َوَيِجيُء السَّاِرُؽ فيقوؿ في ىذا ُقِطَعْت َيِدي ُث

ِإفَّ المََّو َزَوى لي اأْلَْرَض َفَرَأْيُت  : ))ِو  صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ رسوؿ المَّ : عف َثْوَباَف قاؿ -ٖ
فَّ ُأمَِّتي َسَيْبُمُغ ُمْمُكَيا ما زوى لي منيا َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِف اأْلَْحَمَر َواأْلَ  ْبَيَض َمَشاِرَقَيا َوَمَغاِرَبَيا َواِ 

نّْي َسَأْلُت َربّْي أِلُمَِّتي َأْف اَل ُيْيمِ  ـْ َفَيْسَتِبيَح َواِ  َكَيا ِبَسَنٍة َعامٍَّة َوَأْف اَل ُيَسمَّْط عمييـ َعُدوِّا مف ِسَوى َأْنُفِسِي
نّْي َأْعَطْيُتَؾ أِلُمَِّتَؾ َأْف اَل  فَّ َربّْي قاؿ يا محمد إني إذا َقَضْيُت َقَضاًء فإنو اَل ُيَردُّ َواِ  ـْ َواِ  ـْ َبْيَضَتُي ُأْىِمَكُي

ـْ َوَلْو اْجَتَمَع عمييـ مف ِبَأْقَطاِرَىا ِبَسَنٍة َعامٍَّة َوَأ ـْ َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُي ْف اَل ُأَسمَّْط عمييـ َعُدوِّا مف ِسَوى َأْنُفِسِي
ـْ َبْعًضا ـْ ُيْيِمُؾ َبْعًضا َوَيْسِبي َبْعُضُي  . (ٖ)(( أو قاؿ مف بيف َأْقَطاِرَىا حتى َيُكوَف َبْعُضُي

 

 بعض معاني ألفاظ األحاديث
كنوز : الكنز اسـ لمماؿ إذا أحرزه في وعاء ، وقيؿ الكنػز الماؿ المدفوف ، وتسمي العرب كؿ 

 .(ٗ)كثير مجموع يتنافس فيو كنػزا 
االفبلذ : جمع فمذة وىي القطعة مف المحـ تقطع طوال وضرب افبلذ الكبد مثبل لمكنوز أي تخرج 

 [ َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَياولو تعالى : ]ق واألرض كنوزىا المدفونة تحت األرض وىو استعارة ومثم

، ويسمى ما في األرض كبدا (٘)(وسمي في األرض قطعا تشبييا تمثيميًا  ٕسورة الزلزلة:اآلية ) 
تشبييا بالكبد التي في بطف البعير ؛ ألنيا أحب ما ىو مخبأ فييا ، كما إف الكبد أطيب ما في 

 بطف الجزور وأحبو إلى العرب . 
  (ٙ)السطوانة : وىي السارية والعمود وشبيو باإلسطوانة لعظمتو وكثرتو .ا

                                                 

 ٚٛٓٔ/  ٖصحيح البخاري  :  - (ٔ)
 ٔٓٚ/  ٕصحيح مسمـ :  - (ٕ)
 ، ٕٕ٘ٔ/  ٗصحيح مسمـ :  - (ٖ)
  ٕٓ٘/  ٖلساف العرب :  - (ٗ)
 . ٖٓٚ/  ٕ، وغريب الحديث لعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينوري ٕٓ٘/  ٖلساف العرب :  - (٘)
 . ٜٛ/  ٚشرح النووي لصحيح مسمـ  :  - (ٙ)
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 الراح 
عند النظر بإمعاف إلى ىذه األحاديث مع تتبع بعض مفرداتيا نجد اإلشارة الواضحة إلى وقفتيف 

 ينبغي الوقوؼ عندىما : 
 كثرة الخيرات الموجودة عمى سطح األرض والمدخرة فييا . -ٔ
الخارجية لؤلمة اإلسبلمية وما تعود بو مف خيرات لصالح األمة مثؿ ذخائر كسرى الفتوحات -ٕ

 وقيصر وكثير مف الببلد التي فتحت بعد البعثة النبوية .
وعبارات األحاديث واضحة في بياف ضخامة وكثرة الموارد االقتصادية المتمثمة بالكنوز المدخرة فييا 

ةِ األرض َأْفبَلَذ َكِبِدىَ  تقيء،فمثبًل )  َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِف ( و )  ا َأْمثَاَؿ اأْلُْسُطَواِف مف الذََّىِب َواْلِفضَّ
َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِف اأْلَْصَفَر أو اأْلَْحَمَر َواأْلَْبَيَض َيْعِني ( وفي رواية ابف ماجو )  اأْلَْحَمَر َواأْلَْبَيَض 
ةَ  لفضة ال يعني الحصر والتحديد بؿ ىو لمجمؿ الحاؿ كما ، وقولو مف الذىب وا(ٔ)( الذََّىَب َواْلِفضَّ

ذكر القاضي عياض رحمو اهلل في شرحو لمحديث ، واف األرض تمقي مف بطنيا ما فيو الكنوز وقيؿ 
ما وسح فييا مف العروؽ المعدنية ويدؿ عميو قولو أمثاؿ االسطواف وتشبييا بافبلذ الكبد ىيئة وشكبل 

 .(ٕ). فانو قطع الكبد المقطوع طوال
لذلؾ نبلحظ إف دالالت األحاديث واضحة في اإلشارة إلى كثرة األمواؿ المدخرة في باطف األرض 
ومنيا النفط ) البتروؿ ( الذي لـ يعرؼ آنذاؾ كذلؾ إلى المعادف والموارد الثمينة العظيمة الفائدة وكؿ 

 عة . ما يمكف أف يكتشؼ مف ثروات وطاقات مدخرة في باطف األرض إلى قياـ السا
حيث إف  (ٖ)وأما الكنػزاف األحمر واألبيض فيما الذىب والفضة أو تعبير عف خزائف كسرى وقيصر

العممة التي يتداولونيا اقرب إلى ىذيف المونيف ولربما أشارت إلى ممؾ الشاـ وىو األحمر وممؾ فارس 
 (ٗ)وىو األبيض .

التي أعطيت لؤلمة وىي وحي مف  والحديث يشير إلى األمواؿ والثروات المدخرة في باطف األرض
 (٘)اهلل أف أمتو ستممؾ األرض ويتسع سمطانيا ويظير دينيا.

والمفاتيح إذا رؤيت في المناـ قاؿ أىؿ التعبير : المفتاح :ماؿ وعز وسمطاف فمف رأى انو فتح بابًا 
ف رأى انو بيد طانا ه مفاتيح فانو يصيب سمبمفتاح فانو يظفر بحاجتو بمعونة مف لو بأس ، وا 

 .(ٙ)عظيما
                                                 

 وقاؿ الشيخ األلباني : صحيح (ٖٗٓٔ/  ٕ) -سنف ابف ماجو  - (ٔ)
 . ٖ٘ٚ/  ٙتحفة االحوذي :  - (ٕ)
 . ٖ٘ٚ/  ٙتحفة االحوذي :  - (ٖ)
 . ٕٚٔ/  ٔٔينظر : عوف المعبود   :  - (ٗ)
 . ٗ/  ٙحاشية السندي عمى النسائي   :  - (٘)
 . ٔٓٗ/  ٕٔفتح الباري   :  - (ٙ)
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والخزينة والمخزف :ما يخزف فيو الشيء ويدخر فيو األشياء الثمينة مف نقود ومصوغات وعقود 
عطاء المفتاح لمنبي  إشارة ػ واهلل اعمـ ػ إف ىذه األمة أعطيت وستممؾ أفضؿ وأغمى  ميمة وا 

 الثروات الموجودة في األرض وىذا ما نجده اليـو عندما ننظر
والثروات في امتنا غير أنيا لـ تستثمر بالشكؿ الصحيح وفؽ المنيج الرباني . لقد إلى الخزائف 

أودع اهلل سبحانو تعالى مف الطاقات المادية في ىذه األمة ما لـ يودع في غيرىا ومنيا النفط 
% مف اإلنتاج ٓٗ% مف االحتياطي العالمي ويسيطر عمى ٓٚحيث يضـ العالـ اإلسبلمي 

% مف الكرـو فضبل عف احتوائو عمى ٕٓ% مف إنتاج الفوسفات و ٕ٘العالمي لمقصدير و 
معادف ميمة مثؿ الكبريت والبوتاس والحديد والنحاس والرصاص والفحـ والمنغنيز والزنؾ ، 
ويتوفر في العالـ اإلسبلمي مقومات زراعية كبيرة تتمثؿ في التنوع المناخي حيث يضـ العالـ 

المناخية منيا : المناخ المداري الرطب والمناخ الموسمي والمناخ اإلسبلمي عدة أنواع مف األقاليـ 
 االستوائي والمناخ الصحراوي .

إف اختبلؼ ىذه الصفات المناخية يييئ فرصة إليجاد تكامؿ في إنتاج محاصيؿ زراعية متنوعة 
تمكف العالـ اإلسبلمي، أف يتكامؿ مع بعضو اآلخر في سد حاجتو مف المحاصيؿ الزراعية 

ائية والحقمية والصناعية ، وكذلؾ الموقع الجغرافي لمعالـ اإلسبلمي، حيث يشرؼ عمى عدد الغذ
مف المحيطات والبحار وىي : المحيطيف األطمسي واليندي والبحار ممثمة بكؿ مف : المتوسط 
واألحمر وبحر العرب والخمجاف : العربي وعماف والبنغاؿ وغيانا ، ويمتد العالـ اإلسبلمي عمى 

متصمة مما يشكؿ أراضي يمكف أف تستثمر عمى أفضؿ وجو لغرض التكامؿ االقتصادي  مساحة
.وتتضح أىمية ىذه اإلمكانيات اليائمة والطاقات المتوفرة في العالـ (ٔ)والتعاوف االستراتيجي 

اإلسبلمي خاصة ىذا الموقع الفريد الذي يحتمو في قمب العالـ إذ يربط بيف القارات القديمة 
ا وأفريقيا وأوربا بطرؽ المواصبلت البحرية والجوية مع قارات العالـ الجديد فيكاد ال الثبلث آسي

يوجد خط بحري أو جوي في العالـ إال ويمر في العالـ اإلسبلمي فيو ممتقى طرؽ العالـ وتجارتو 
مواد الطاقة كالبتروؿ والمواد الخاـ التي ىي عصب الصناعات الحديثة في الدوؿ  توانتقاال
دمة ، وىذه األىمية القصوى ليذا العالـ مف حيث الموقع والطرؽ ووفرة الخامات ىي التي المتق

جعمتو مطمعًة لمدوؿ الكبرى ومجاؿ صراعاتيا وىدؼ سيطرتيا ، والذي نأمؿ أف نكوف قد وصمنا 
  (ٕ)مف القوة والوعي واإلدراؾ ما يجعمنا نضع حدا لكؿ تمؾ المطامع . 

                                                 

 . ٘ٔػ  ٓٔينظر : العداء الغربي لمعالـ اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور صبري فارس الييتي : ص  - (ٔ)
 . ٕٓينظر : العالـ اإلسبلمي والمكائد الدولية : ص  - (ٕ)
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ثروات التي أكرمت بيا األمة اإلسبلمية البد مف إقرار اف ىنالؾ ومع كؿ ىذه اإلمكانيات وال
ضعفا كبيرًا في حسف اإلدارة واالستثمار لؤلمواؿ في عموـ العالـ اإلسبلمي والعربي ألسباب 
كثيرة ...في تقرير ألحد الصحؼ ..لماذا يجني األمريكاف أكثر مميارديرات العالـ ومف ثـ أوربا؟ 

بيف مائتيف شخصية رجاؿ أعماؿ عمى مستوى ممياردير حسب ما ورد في إحصائية أخيرة ..مف 
شخصية أمريكية ومف ثـ أوربا سجمت  ٓٚـ وردت ٜٜٜٔفي مجمة فوربس لمماؿ واألعماؿ لعاـ 

ممياردير ،وسجؿ العالـ العربي سبع مميارديرات فقط .اثناف منيـ فقط  ٗٗمميارديرًا ثـ آسيا  ٕ٘
بموا مف ال شيء.وورد في القائمة تسع نساء عمى مستوى  الذيف صنعوا ثروتيـ بأنفسيـ إذ

مميارديرة وال واحدة عربية او مسممة . خمس مف التسع أمريكيات .ىذا عمى مستوى الممياردير 
أي الذي بمغت ثروتو أكثر مف ألؼ مميوف دوالر وال ندري عف المميونيرات والذيف تكوف ليـ 

ف نقولو أف ىناؾ خمبًل في العقمية العربية تجاه الغنى فرصة أكثر في تمؾ البمداف. الذي نريد أ
والتعامؿ باألمواؿ .أوليا أف ىناؾ قناعات بأف الغنى سيء.وىذه القناعة مف أخيب القناعات 
ويسمكيا الفاشموف دائمًا وال ىي مف ديننا وال مف تراثنا وال مف تقاليدنا ،وفي الحديث الصحيح )إف 

وفي الحديث اآلخر ) المؤمف القوي خير وأحب الى اهلل  (ٔ)الخفي(اهلل يحب العبد التقي الغني 
ـْ ِمْف ُقوَّةٍ واهلل سبحانو وتعالى يقوؿ ) (ٕ)مف المؤمف الضعيؼ( ـْ َما اْسَتَطْعُت ]األنفاؿ :  (َوَأِعدُّوا َلُي

ف والماؿ قوة.والخمؿ الثاني أف اغمب األغنياء في بمداننا بخبلء فيـ يعيشوف ألنفسيـ ويموتو [ٓٙ
 .(ٖ)مف ماء البحر ةعمى أنفسيـ ،ال تستفيد منيـ األمة إال كما تستفيد اليابر 

 

 بعض الداوس والعبا المتسشفادة من اإلخباا النبوي
أىمية الماؿ في حياة األمة اإلسبلمية فيو عصب الحياة وأحد أعظـ مرتكزات قياـ  .ٔ

 أمنيا واستقرارىا .األمة فبالماؿ تقاـ األمـ وتصنع القوة وُيعز رجاليا ويحفظ 
دعوة األمة الستثمار ىذه الثروات بأفضؿ األساليب مف عيد النبوة إلى يومنا    .ٕ

واستخداميا لصالح بناء األمة في كافة مستوياتيا العممية والتربوية والعسكرية 
والعمرانية ، ويتطمب ذلؾ نيضة عممية ومواكبة العصر بتقدمو العممي والتقني ومف 

 تثمار األفضؿ ، وىذا ما نعيشو اليوـ فمف غير التقنية خبللو يكوف االس
) التكنولوجيا( الحديثة كيؼ نستثمر طاقاتنا االقتصادية اليوـ ونستغني عف غيرنا 

 وىذا مف باب الواجب اليـو فما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب . 

                                                 

 (ٕٕٚٚ/  ٗ) -ف -صحيح مسمـ - (ٔ)
 (ٕٕ٘ٓ/  ٗ) -ف -صحيح مسمـ - (ٕ)
 .ٛٙ-ٚٙينظر: كيؼ تخطط لحياتؾ لمدكتور صبلح صالح الراشد،: ص - (ٖ)
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ف أمرىا تذكير األمة بالثروات العظيمة التي أكرميا اهلل بيا لتكوف عمى بينة م .ٖ
وتستعد لمكائد أعداءىا وتعد العدة البلزمة في ذلؾ ؛ ألف الببلد الغنية بالثروات 
تكوف أكثر عرضة ألطماع األعداء وتحدياتيـ في سبيؿ االستيبلء عمى ىذه 

 الطاقات العظيمة فالصراع مف اجؿ الماؿ سنة قائمة منذ األزؿ والى قياـ الساعة 
ء عف اآلخريف الذي يمنح أبناء األمة قوة في الشعور بالعزة والقوة واالستغنا .ٗ

 شخصيتيا وثقة اكبر في نجاحيا وتقدميا وانتصارىا عمى أعداءىا . 
تذكير األمة بالمستقبؿ العظيـ الذي ينتظرىا والخيرات والثروات التي تحتوييا وتأتييا  .٘

و مف األساليب العظيمة في الدعوة اإلسبلمية والتأثير في اآلخريف وانجذابيـ نح
اإلسبلـ السيما األغنياء والمترفيف وأصحاب النفوذ والوجياء في المجتمع لما لمماؿ 
مف اثر ومكانة في نفوس الناس ولعؿ ىذا اإلخبار عف الثروات في الحديث إحدى 

 .  أسباب إسبلـ الصحابي الجميؿ عدي بف حاتـ 
نيا تؤدي إلى التحذير مف الفتف واالنقسامات والصراعات الداخمية بيف أبناء األ .ٙ مة وا 

 ضياع ىذه الكنوز العظيمة وعدـ االنتفاع بيا كما جاء في نياية الحديث .
حيث يفيد العموـ ويشمؿ  أسموب التمثيؿ والتشبيو الجميؿ الذي استخدمو النبي  .ٚ

كافة الثروات االقتصادية اليوـ ،ولـ تكف اغمب الثروات االقتصادية اليوـ معمومة 
 لدى الناس آنذاؾ . 

 الاخاء االقشصادي-2
ـْ  : )) َحاِرَثَة بف َوْىٍب قاؿ سمعت النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  يقوؿ-ٔ َتَصدَُّقوا فإنو َيْأِتي َعَمْيُك

ـَ ا اْلَيوْ َزَماٌف َيْمِشي الرَُّجُؿ ِبَصَدَقِتِو فبل َيِجُد مف َيْقَبُمَيا يقوؿ الرَُّجُؿ لو ِجْئَت بيا ِباأْلَْمِس َلَقِبْمُتَيا َفَأمَّ 
 (ٔ)((  بيا فبل َحاَجَة لي

َوالَِّذي َنْفِسي بيده : )) ُىَرْيَرَة رضي اهلل عنو يقوؿ قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ   -ٕ
ـْ  ِميَب َوَيْقُتَؿ اْلِخْنِزيَر َوَيَضَع اَلُيوِشَكفَّ َأْف َيْنِزَؿ ِفيُك ـَ َحَكًما ُمْقِسًطا َفَيْكِسَر الصَّ اْلِجْزَيَة بف َمْرَي

 .(ٕ)((  َوَيِفيَض اْلَماُؿ حتى اَل َيْقَبَمُو َأَحدٌ 
عف َعِديّْ بف َحاِتـٍ قاؿ َبْيَنا أنا ِعْنَد النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  ِإْذ َأَتاُه َرُجٌؿ َفَشَكا إليو اْلَفاَقَة -ٖ

َـّ َأتَاُه آَخُر َفَشَكا َقْطَع السَِّبيِؿ فقاؿ  ْيَت اْلِحيَرَة قمت لـ َأَرَىا وقد ُأْنِبْئُت عنيا يا َعِديُّ ىؿ َرأَ : )) ُث
ا إال قاؿ َفِإْف َطاَلْت ِبَؾ َحَياٌة َلَتَرَيفَّ الظَِّعيَنَة َتْرَتِحُؿ مف اْلِحيَرِة حتى َتُطوَؼ ِباْلَكْعَبِة اَل َتَخاُؼ َأَحدً 

                                                 

 ٕٔ٘/  ٖصحيح البخاري   :  - (ٔ)
 ٗٚٚ/  ٕصحيح البخاري   :  - (ٕ)
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ِذيَف قد َسعَُّروا اْلِببَلَد َوَلِئْف َطاَلْت ِبَؾ َحَياٌة المََّو قمت ِفيَما َبْيِني َوَبْيَف َنْفِسي َفَأْيَف ُدعَّاُر َطيٍّْئ الَّ 
ُجَؿ َلتُْفَتَحفَّ ُكُنوُز ِكْسَرى قمت ِكْسَرى بف ُىْرُمَز قاؿ ِكْسَرى بف ُىْرُمَز َوَلِئْف َطاَلْت ِبَؾ َحَياٌة َلَتَرَيفَّ الرَّ 

ٍة َيْطُمُب مف َيْقَبمُ  ُو منو فبل َيِجُد َأَحًدا َيْقَبُمُو منو َوَلَيْمَقَيفَّ المََّو أحدكـ ُيْخِرُج ِمْؿَء َكفِّْو مف َذَىٍب أو ِفضَّ
ـْ َأْبَعْث ِإَلْيَؾ َرُسواًل َفُيَبمَّْغَؾ ف ـُ لو فيقولف َأَل يقوؿ َبَمى فيقوؿ يوـ َيْمَقاُه َوَلْيَس َبْيَنُو َوَبْيَنُو َتْرُجَماٌف ُيَتْرِج

ـْ ُأْعِطَؾ َمااًل وولدا َوُأْفِضْؿ عَ  ـَ َوَيْنُظُر عف َأَل َمْيَؾ فيقوؿ َبَمى َفَيْنُظُر عف َيِميِنِو فبل َيَرى إال َجَينَّ
ـَ قاؿ َعِديّّ سمعت النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  يقوؿ اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو بشؽ  َيَساِرِه فبل َيَرى إال َجَينَّ

ؿ َعِديّّ َفَرَأْيُت الظَِّعيَنَة َتْرَتِحُؿ مف اْلِحيَرِة حتى َتُطوَؼ َتْمَرٍة َفَمْف لـ َيِجْد شؽ َتْمَرٍة َفِبَكِمَمٍة َطيَّْبٍة قا
ـْ َحَياٌة  َلَتَرُوفَّ ما ِباْلَكْعَبِة اَل َتَخاُؼ إال المََّو َوُكْنُت ِفيَمْف اْفتََتَح ُكُنوَز ِكْسَرى بف ُىْرُمَز َوَلِئْف َطاَلْت ِبُك

 (ٔ)(( . ُيْخِرُج ِمْؿَء َكفّْوِ  قاؿ النبي أبو اْلَقاِسـِ  صمى اهلل عميو وسمـ 
عف خولة بنت قيس أف النبي صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ : ) إذا مشت أمتي المطيطاء -ٖ

   (ٕ)وخدمتيـ فارس والرـو سمط بعضيـ عمى بعض (
توشكوف أف تدركوا ومف أدرؾ ذلؾ منكـ أف يراح عميكـ بالجفاف ).......الحديث .. طمحة فع-ٗ

 (ٖ)...(الكعبة وتمبسوف مثؿ أستار
 

 بعض معاني ألفاظ األحاديث      
يفيض فاض السيؿ يفيض فيضًا ، كثر وساؿ مف شقة الوادي ، وفاض اإلناء فيضًا :  -ٔ

 (ٗ)امتؤل .
الراحمة التي يرحؿ ويظعف عمييا وقيؿ الظعينة المرأة في  ،أصؿ الظعينة الظعينة : -ٕ

 (٘) اليودج ثـ قيؿ لميودج ببل امرأة ولممرأة ببل ىودج ظعينة
طيء قبيمة مشيورة منيا عدى بف حاتـ وببلدىـ ما بيف العراؽ والحجاز وكانوا طيئ:  -ٖ

 (ٙ)البعثةصة وأماف منيـ آنذاؾ أياـ ورخ يقطعوف الطريؽ عمى مف مر عمييـ بغير جوار
 (ٚ)الدعار : ىو الشاطر الخبيث المفسد والمراد قطاع الطريؽ . -ٗ

                                                 

 . ٖٙٔٔ/  ٖصحيح البخاري   :  - (ٔ)
 (و قاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط : حديث صحيح.ٕٔٔ/  ٘ٔ) -صحيح ابف حباف بتحقيؽ األرناؤوط  - (ٕ)
:تعميؽ شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف  (ٚٛٗ/  ٖ) -مسند أحمد بف حنبؿ - (ٖ)

 فمف رجاؿ مسمـ. -وىو ابف أبي األسود  -غير داود بف أبي ىند وأبي حرب 
 . ٘ٛٗ/  ٕالمصباح المنير :  - (ٗ)
 .ٚ٘ٔ/ٖالنياية في غريب االثر - (٘)
 . ٕٕٕ/  ٚينظر : عوف المعبود :  - (ٙ)
 . ٕٕٕ/  ٚوعوف المعبود : ٜٔٔ/ٕوالنياية في غريب األثر ٕٙٛ/ٗينظر: لساف العرب  - (ٚ)
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 .(ٔ)ِمْشيٌة فييا تََبْخُتٌر ومدُّ اليديف: المطيطاء -٘
 (ٕ)والَجْفَنُة التي لمطَّعاـِ وجمُعيا الِجفافُ  -ٙ

 الراح 
أخبرت ىذه األحاديث النبوية بكثرة األمواؿ واستغناء الناس عنيا حتى ييـ رب الماؿ أف ال    

 يجد مف يقبميا ولمعمماء وقفات مع ىذه األحاديث منيا : 
بشر  ؛ ألف النبي  إف الزماف المقصود ىو زماف سيدنا عمر بف عبد العزيز  .ٔ

ـْ َحَياٌة َلَتَرُوفَّ ما قاؿ وفيو )) بوقوعو في حديث سيدنا عدي بف حاتـ  َوَلِئْف َطاَلْت ِبُك
ذىبا يطمب مف يقبميا فبل يجد  النبي أبو اْلَقاِسـِ  صمى اهلل عميو وسمـ  ُيْخِرُج ِمْؿَء َكفّْوِ 

ال واهلل ما مات عمر بف عبد العزيز حتى جعؿ  : ) قاؿوعف يعقوب بف سفياف انو  (ٖ)((
اجعموا ىذا حيث تروف في الفقراء فما يبرح حتى  جعؿ الرجؿ يأتينا بالماؿ العظيـ فيقوؿ

(  يرجع بمالو يتذكر مف يضعو فييـ فبل يجد فيرجع غنى عمر بف عبد العزيز الناس
.(ٗ) 

َلُيوِشَكفَّ َأْف َيْنِزَؿ :))  إف الزماف المقصود ىو زمف نزوؿ سيدنا عيسى بف مريـ لقولو  .ٕ
ـَ  ـْ بف َمْرَي وقد رجح ابف حجر رحمو  (٘)(( َأَحدٌ   اَل َيْقَبَمُو  تىح اْلَماؿُ  ِفيَض -وفيو  -ِفيُك

ثبلثة  اهلل إف الزماف ىو زمف عمر بف عبد العزيز  رحمو اهلل  ) الف الذي رواه عدي 
أشياء : امف الطريؽ واالستيبلء عمى كنوز كسرى وفقد مف يقبؿ الصدقة مف الفقراء  ، 

لث سيقع فكاف كذلؾ لكف بعد موت أف األوليف وقعا وشاىدىما وأف الثا فذكر عدي 
يصاؿ الحقوؽ ألىميا  عدي  في زمف عمر بف عبد العزيز وسببو بسط عمر العدؿ وا 

فسببو كثرة الماؿ وقمة   حتى استغنوا ، وأما فيض الماؿ الذي يقع في زمف عيسى 
 .(ٙ)الناس واستشعارىـ بقياـ الساعة ( 

                                                 

 (ٖ٘ٚ/  ٗ) -النياية في غريب األثر  - (ٔ)
 (ٙٗٔ/  ٙ) -كتاب العيف  - (ٕ)
 سبؽ تخريجة - (ٖ)
 . ٖٛ/  ٖٔفتح الباري :  - (ٗ)
 سبؽ تخريجة - (٘)
 . ٖٛ/  ٖٔفتح الباري :  - (ٙ)
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ومف ثـ قيؿ فيو : ويكثر فيكـ وقد  كثرة الماؿ فقط وقد كاف ذلؾ في زمف الصحابة  .ٖ
َـّ وقع في حديث عوؼ بف مالؾ : ))  . . .  اْعُدْد ِستِّا بيف َيَدْي السَّاَعِة موتى ُث

 .(ٔ)(( اْسِتَفاَضُة اْلَماِؿ حتى يعطي الرَُّجُؿ ِماَئَة ِديَناٍر َفَيَظؿُّ َساِخًطا
ب وال يجد مف يقبميا كما استفاضة األمواؿ وكثرتيا حتى يطوؼ الرجؿ بالصدقة مف الذى .ٗ

َلَيْأِتَيفَّ عمى الناس َزَماٌف َيُطوُؼ الرَُّجُؿ فيو : )) في حديث أبي موسى األشعري 
َـّ اَل َيِجُد َأَحًدا َيْأُخُذَىا َدَقِة مف الذََّىِب ُث والحديث يشير إلى أف الرجؿ يتردد  (ٕ)(( ِبالصَّ

ف التنبيو عمى ما سوى الذىب ؛ ألنو بصدقتو بيف الناس فبل يجد مف يقبميا وكذلؾ يتضم
إذا كاف الذىب ال يقبمو احد فكيؼ الظف بغيره ؟ فتحصؿ المبالغة في عدـ قبوؿ الصدقة 

 .(ٖ)بثبلثة أشياء : كونو يعرضيا ، ويطوؼ بيا ، وىي ذىب
وعند قراءة ىذه األحاديث التي تخبر بكثرة األمواؿ واستغناء الناس ، نجد إف ىذه األحاديث لـ 
تقيد بزمف ما ، بؿ ىي مطمقة باستثناء بعض األحاديث التي ارتبطت بخروج الميدي أو عيسى 
ابف مريـ عمييما السبلـ ، يمكف أف نقوؿ إف تمؾ األحاديث ىي خاصة بتمؾ الفترة أو إف إحدى 

 . رة المصاحبة بخروج عيسى ابف مريـفترات االستفاضة واستغناء الناس عف األمواؿ ىي الفت
صيص ىذه األحاديث بآخر عصر لؤلمة يجعؿ الفائدة مف ىذه الثروات قميمة ولف تنتفع إف تخ

األمة إال بجزء يسير منيا ، ومف ميزات السنة النبوية إنيا لكؿ زماف وفضميا لجميع األمة لمف 
ف كانت خاصة لجيؿ معيف فما ذنب األجياؿ القادمة أف ال تشمميا البركة  أراد االنتفاع منيا ، وا 

ميا الخير واالزدىار والنمو االقتصادي ، إف استطاعت أف تقدـ مف التضحية والعدؿ واإلتباع ما ويع
قدمو ذلؾ الجيؿ ، بؿ إف تخصيص ىذه األحاديث بجيؿ واحد أو أكثر لف يحقؽ اليدؼ األكبر مف 

نجاح دورىا الرئيسي عمى ىذه األرض   . وجود ىذه الثروات الكبيرة ومنحيا لؤلمة مف استثمار وا 
لو تييأت ليذه األمة حكومة عادلة ضمف المنيج اإلسبلمي ، ما الذي يمنع مف إعادة تمؾ الحياة 
مف وفرة الماؿ وقمة المحتاجيف ، فما تحويو األمة مف ثروات اليـو أكثر مما كاف في عيد الخميفة 

قة تحكـ عمر بف عبد العزيز رحمو اهلل ، فبل نحتاج إال إلى أياٍد مؤمنة متوضئة وقموب صاد
بالدستور الرباني الذي اختاره اهلل ليذه األمة ؛ لذا فاف كثرة الفقراء اليوـ وحاجة األمة إلى األمواؿ 
ليس مف قمة مواردىا االقتصادية بؿ في ضياعيا وعدـ استثمارىا بيد أىميا وعدـ احتكاميا إلى 

 منيج اهلل الخالد في التعامؿ مع اقتصاد األمة اإلسبلمية . 
 

                                                 

 . ٜ٘ٔٔ/  ٖصحيح البخاري   :  - (ٔ)
 . ٗٔٔ/  ٕصحيح البخاري   :  - (ٕ)
 .  ٕٕٛ/  ٖ، وفتح الباري :  ٜٙ/  ٚينظر : شرح النووي :  - (ٖ)
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 داوس والعبابعض ال
تبشير األمة بالغد المشرؽ الذي ينتظرىا وما يحممو مف خير وفرح وعز لؤلمة ،  .ٔ

ظاىرة استقداـ ومنو كثرة األمواؿ واستفاضتيا وعدـ احتياج الناس ليا وانتشار 
و الخير  ةلمرفاى العمالة األجنبية و انتشار الخدـ األجانب في البيوتات اإلسبلمية

الذي عـ الببلد وىي حياة يتمناىا كؿ مسمـ يتطمع إلى مستقبؿ أفضؿ ، ألف الماؿ 
 عصب الحياة وأحد أسرار تقدميا ونيضتيا وسعادتيا. 

ف كانت ذىبًا ، ال يدؿ فقط عمى عدـ احتياج الناس واستغنائيا  .ٕ عدـ قبوؿ الصدقة وا 
وذلؾ لكثرة وسائؿ فقط، بؿ يدؿ عمى عمو النفس وترفعيا واستغنائيا وحسف تربيتيا 

اإلصبلح ووجود المربيف والدعاة الذيف يرتقوف باألمة إلى أفضؿ مستوياتيا ، وىذا 
أحد أعظـ أركاف النيضة لؤلمة المتمثؿ بالبناء األخبلقي وصبلح النفوس ، وىي 

 أصؿ صبلح المجتمع وتقدمو . 
العادلة  تذكير األمة بمستقبؿ عظيـ مف خبلؿ وجود القيادات اإلسبلمية المخمصة .ٖ

السائرة وفؽ المنيج الرباني ، فموال وجود ىذه القيادات لما عَـّ النماء وكثر الخير 
 وقؿَّ الفقر . 

دعوة أبناء األمة إلى المسارعة في األعماؿ الصالحة وكثرة اإلنفاؽ واستنياض  .ٗ
ىمميا في ذلؾ وعدـ االنتظار خشية عدـ وجود مف يقبؿ الصدقة ، وذلؾ مف أجمؿ 

 دعوة في استمالة القموب واستنياض اليمـ في النفقة وكؿ أعماؿ الخير . أساليب ال
نيا بمد الطاقات والثروات  .٘ تذكير األمة بكثرة ثرواتيا واستغنائيا عف غيرىا مف األمـ وا 

 ولوال كثرة أمواليا لما كثر األغنياء واستغنى الفقراء عف الصدقات . 
الصبلح والتخصصات العممية دعوة أبناء األمة اإلسبلمية مف أىؿ الخير و  .ٙ

والكفاءات العالية إلى تصدر األمور وتولي إداراتيا والتعامؿ مع الثروات والموارد 
 وفؽ المنيج االقتصادي اإلسبلمي . 

ما تمر بو األمة اليوـ مف التردي االقتصادي والتخمؼ العممي واالنحطاط األخبلقي  .ٚ
ؿ لفقدانيا حسف اإلدارة والتوجيو السيما في المجاؿ االقتصادي ال لقمة مواردىا ب

 ووضع األمور في محميا وبيد أىميا وفؽ المنيج الرباني .
 انشراا  الشجااة-3
ِإفَّ مف : )) قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ  : عف اْلَحَسِف عف َعْمِرو بف َتْغِمَب قاؿ  

ـُ َوَيِبيَع الرَُّجُؿ اْلَبْيَع َفَيُقوَؿ اَل حتى َأْشَراِط السَّاَعِة َأْف َيْفُشَو اْلَماُؿ َوَيْكُثَر  َوتَْفُشَو التَّْجاَرُة َوَيْظَيَر اْلِعْم
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والحديث مف رواية  (ٔ)(( َأْسَتْأِمَر تَاِجَر بنى ُفبَلٍف َوُيْمَتَمَس في اْلَحيّْ اْلَعِظيـِ اْلَكاِتُب فبل ُيوَجدُ 
ولكنو صرح بالتحديث عف عمرو  الحسف عف عمرو بف تغمب والحسف مدلس ، وقد عنعف ىنا

.والحديث  (ٕ)بف تغمب في رواية اإلماـ احمد وقاؿ عنيا الشيخ شعيب االرناؤوط إسناده حسف
سناده متصؿ  (ٖ)رواه الحاكـ في المستدرؾ وصححو ووافقو الذىبي . والحديث رجالو ثقات وا 

  فالحديث إسناده صحيح واهلل اعمـ .
 بعض معاني ألفاظ الحديث

تفشو التجارة : يقاؿ فشا خبره انتشر وذاع كذلؾ فشا فضمو وعرفو ، وفشا الشيء إذا ظير    
 (ٗ)وىو عاـ في كؿ شيء ومنو إفشاء السر وتفشو التجارة ، يعني ظيورىا وانتشارىا. 

 الراح
عف انتشار التجارة وكثرة أنواعيا وتعدد طرقيا وكثرة العامميف فييا  اخبرنا المصطفى      
: قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ  تشارؾ النساء الرجاؿ ، عف عبد اهلل بف مسعود  حتى
ِة َوتَْفُشو التَّْجاَرُة حتى ُتِعيَف اْلَمْرَأُة َزْوَجَيا عمى التَّْجاَرةِ  )) ـُ اْلَخاصَّ  .(٘)(( بيف يدي السَّاَعِة َتْسِمي
اقات المادية الموجودة في األمة وعند النظر إلى ومف أسباب كثرة التجارة ىو كثرة الموارد والط   

واقع امتنا نجد أف اهلل سبحانو وتعالى ىيأ األسباب الكثيرة لنجاح التجارة بشتى أنواعيا والتجارة 
مينة كرميا اإلسبلـ ونظرا ألىمية التجارة في بناء حضارة األمـ وتقدميا فقد حث اإلسبلـ عمييا 

ـْ ِباْلَباِطِؿ ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِتَجاَرًة َيا ورغب فييا قاؿ تعالى : ]  ـْ َبْيَنُك َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال َتْأُكُموا َأْمَواَلُك
ـْ  مف ذىاب العمـ وظيور الجيؿ   (وقد حذر النبي  ٜٕ[سورة النساء:اآلية ) َعْف َتَراٍض ِمْنُك

البيع والشراء وليس ذما لمتجارة إذا ما في كافة شؤوف الحياة الدنيوية واألخروية ومنو فقو التجارة و 
أديرت وفؽ ضوابط االقتصاد اإلسبلمي وسخرت مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ العظيمة في الدنيا 

 واآلخرة .
حتى أستأمر تاجر بني فبلف ويمتمس في الحي العظيـ الكاتب فبل ولذا جاء في الحديث )) 

بياف لكثرة الجيؿ ، إذ ال يجوز التعميؽ في البيع ، لكف بعض العمماء  أي ُأشاوره،وىو (ٙ)((يوجد
                                                 

 . ٕٗٗ/  ٚالمجتبى مف السنف   :  - (ٔ)
 .  ٚٓٗ/  ٔ:  ٖٓٚٛمسند اإلماـ احمد رقـ الحديث  - (ٕ)
 . ٜ/  ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف  :  - (ٖ)
 ٕٗٗ/  ٚ، وحاشية السندي عمى النسائي  :  ٘٘ٔ/  ٘ٔينظر : لساف العرب :  - (ٗ)
/  ٔ، وقاؿ الشيخ شعيب االرناؤوط إسناده حسف:  ٖٓٛٚمسند اإلماـ احمد بف حنبؿ ، رقـ الحديث  - (٘)

 .ٜٕٖ/ٚ. وقاؿ عنو الييثمي رجاؿ احمد والبزار رجاؿ الصحيح :مجمع الزوائد لمييثمي: ٚٓٗ
 ( والحديث صححو الشيخ االلباني.ٕٗٗ/  ٚ) -سنف النسائي  - (ٙ)
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جوزوا شرط الخيار لغيره أو بياف لكثرة اىتماـ الناس بأمر الدنيا وحرصيـ عمى إصبلحيا ، 
 (ٔ)والكاتب الذي يعرؼ أف يكتب بالعدؿ وال يطمع في الماؿ بغير حؽ واهلل تعالى اعمـ .

نما يخشى انو ال يخ وقد اخبر النبي  شى عمى ىذه األمة الفقر وسعة ثرواتيا وتجارتيا ، وا 
َفَوالمَِّو اَل اْلَفْقَر قاؿ : ))  عمييا أف تبسط عمييـ الدنيا ، فيقع التنافس ففي الحديث إف النبي 

ـْ الدُّْنَيا كما ُبِسَطْت عمى ـْ َأْف تُْبَسَط َعَمْيُك ـْ َوَلِكْف َأَخَشى َعَمْيُك ـْ َفتََناَفُسوَىا  َأْخَشى َعَمْيُك مف كاف َقْبَمُك
ـْ كما َأْىَمَكْتُيـْ  ـْ كما َأْلَيْتُيـْ .وفي رواية لمسمـ : ))(ٕ)((   كما َتَناَفُسوَىا َوُتْيِمَكُك  (ٖ)(( َوُتْمِيَيُك

وـُ َأيُّ َقْوـٍ َأْنُتـْ  : )) وقاؿ  ـْ َفاِرُس َوالرُّ َنُقوُؿ كما  قاؿ عبد الرحمف بف َعْوؼٍ ((  إذا ُفِتَحْت َعَمْيُك
َـّ  : ))َأَمَرَنا اهلل قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ  َـّ تََتَحاَسُدوَف ُث أو غير ذلؾ تَتََناَفُسوَف ُث

َـّ تَتََباَغُضوفَ   . (ٗ)((  َتَتَداَبُروَف ُث
 بعض الداوس والعبا

والعامميف فييا ، تذكير األمة بفترة مف الزماف تظير فييا التجارة وتتوسع في آفاقيا  .ٔ
وذلؾ ناتج عف كثرة خيرات األمة والتطور االقتصادي الذي تشيده ، وىي مرحمة مف 
مراحؿ التوسع والتقدـ ، فاألمة ال تتسع في تجارتيا إال بكثرة مواردىا وعموـ السبلـ 

 فييا .
نما لمجيؿ بالفقو االقتصادي  .ٕ أسموب الذـ الذي ورد في الحديث ليس لعيف التجارة وا 

سبلمي المصاحب ليا ، وفي ذلؾ تحذير لؤلمة مف ىذا الداء القادـ والسعي اإل
المتواصؿ لعبلجو مف خبلؿ التأكيد عمى تفقيو األمة وخصوصا العامميف بالميداف 

 االقتصادي وما يتضمنو مف أحكاـ وشروط في الشريعة اإلسبلمية .
واؿ والتجارة مف خبلؿ تربية األمة عمى شمولية اإلسبلـ ومنيجو في التعامؿ مع األم .ٖ

 الموازنة بيف مصالح الدنيا واآلخرة واف الماؿ وسيمة ال غاية وانو طريؽ اآلخرة .
تصحيح المفيوـ الخاطئ لدى بعض أبناء األمة مف التعامؿ السمبي تجاه التجارة  .ٗ

باسـ ضياع اآلخرة وتفشي الحراـ وال يمكف جمعو مف  اواألمواؿ مف الدعوى لتركي
ريؽ اليبلؾ مما أدى إلى تمكف أعداء اإلسبلـ مف رؤوس األمواؿ الحبلؿ وانو ط

                                                 

 . ٕٗٗ/  ٚينظر : حاشية السندي عمى النسائي :  - (ٔ)
 .  ٕ٘ٔٔ/  ٖصحيح البخاري   :  - (ٕ)
 . ٕٕٗٚ/  ٗصحيح مسمـ   :  - (ٖ)
 . ٕٕٗٚ/  ٗصحيح مسمـ    :  - (ٗ)



   

 
 

0002 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكليت العلوم اإلسالهيت  

 التنويت االقتصاديت و االجتواعيت يفاالستشراف والتخطيط النبوي  احملور الرابع 0 العقيذة والذعوة والفكر

والتجارة العالمية ومراكز القرار وتمكف الفقر مف عموـ المسمميف وانزوائيـ في دائرة 
 ضيقة واستثمار أمواليـ وطاقاتيـ االقتصادية مف قبؿ األعداء وتحقيقًا لمصالحيـ .

دارية إسبل .٘ مية قادرة عمى إدارة المشاريع إعداد مبلكات وكفاءات اقتصادية وا 
االقتصادية والتجارة العالمية خدمة لواقع األمة وتحقيقا لنيضتيا اإلسبلمية بروح 

 العصر وأساليبو المتطورة العالمية االقتصادية ضمف ضوابط الشريعة اإلسبلمية .
الحرص عمى أصوؿ التربية اإلسبلمية ألبناء األمة والسيما العامميف في المجاؿ  .ٙ

قتصادي مف بياف لحقيقة الدنيا والتنافس عمى اآلخرة وخطورة الماؿ والتجارة اال
 والخوض فييا مف غير ضابط شرعي وىدؼ أخروي .

منافسة أعداء اإلسبلـ في التخطيط االقتصادي وىيمنتو عمى ثروات األمة اإلسبلمية  .ٚ
جاد إليجاد والسعي لتحريرىا واستثمارىا خدمة لؤلمة ومستقبميا القادـ ، والعمؿ ال

البديؿ الصناعي والتجاري الذي مف خبللو يمكف االستثمار االمثؿ لثروات األمة 
 وتحريرىا مف يد األعداء

التجارة مدرسة عممية لبناء األخبلؽ الفاضمة ونشر الدعوة اإلسبلمية في مشارؽ  .ٛ
منيا األرض ومغاربيا ، وليذا كانت التجارة سببا لنشر الدعوة إلى اهلل في ببلد كثيرة 

: اليند والسند واندونيسيا والفمبيف ، والتجارة القائمة عمى األخبلؽ الفاضمة إحدى 
 واهلل اعمـ  (ٖ)الوسائؿ العممية لنشر اإلسبلـ .

 

 انشراا الزااعة-4
اْلَماُؿ اَل تَُقوـُ السَّاَعُة حتى َيْكُثَر : ))  عف أبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

ًجا َوَيِفيَض حتى َيْخُرَج الرَُّجُؿ ِبَزَكاِة َماِلِو فبل َيِجُد َأَحًدا َيْقَبُمَيا منو َوَحتَّى َتُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُرو 
  (ٔ)(( . َوَأْنَياًرا

 بعض معاني ألفاظ الحديث
يا نبت مروجا:المرج ارض ذات كبلء ترعى فييا الدواب ، وفي التيذيب : ارض واسعة في   

 راح الحديث  (2)كثير تمرح فييا الدواب والجمع مروج
أنيـ يتركونيا ويعرضوف عنيا فتبقى ميممة ال تزرع وال يسقى مف  رحمو اهلل:قاؿ النووي     

مياىيا وذلؾ لقمة الرجاؿ وكثرة الحروب وتراكـ الفتف وقرب الساعة وقمة اآلماؿ وعدـ الفراغ لذلؾ 
                                                 

 .  ٓٛٔػ  ٛٚٔينظر : اقتصادنا في ضوء القرآف والسنة لمدكتور محمد حسف أبي يحيى : ص  ( ٖ)
 . ٔٓٚ/  ٕصحيح مسمـ  : - (ٔ)
 (ٖٗٙ/  ٕ) -لساف العرب  - (ٕ)
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وتنصرؼ دواعي العرب عف مقتضى عادتيـ مف انتجاع الغيث  واالىتماـ بو قاؿ القرطبي
واالرتحاؿ عف المواطف لمحروب والغارات ومف عزة النفوس العربية الكريمة األبية إلى أف يتقاعدوا 
جراء مياىيا كما قد شوىد في كثير مف ببلدىـ  عف ذلؾ فيشتغموا بغراسة األرض وعمارتيا وا 

 (ٔ)وأحواليـ
شارة الحديث وا    ضحة في خضرة األرض وانتشار المياه التي تكفي لزراعتيا مما يؤدي إلى وا 

 انتشار الزراعة ، وتحوؿ األرض إلى واحة خضراء جميمة . 
والحديث يشير أيضا أنيا كانت في السابؽ مروجا وانيارا، وىذا قبؿ البعثة النبوية واهلل اعمـ 

 ت غالب مياىيا مف اآلبار واألمطار. فمعمـو أف ارض العرب قاحمة شحيحة المياه قميمة النبا
في غزوة تبوؾ عندما اخبرىـ بعيف تبوؾ وكانت  لمعاذ بف جبؿ  ويؤيد ذلؾ ما قالو النبي 

وجيو ويديو فجرت العيف بماء منيمر ثـ قاؿ  عيف قميمة المياه ال تسد الحاجة فغسؿ رسوؿ اهلل 
ْف َطاَلْت ِبَؾ اْلَحَياُة َأْف َتَرى َما َىاُىَنا َقْد  : ))َرُسوُؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ  ِِ ُيوِشُؾ َيا ُمَعاُذ ِإ

 (ٕ)(( ُمِمَئ ِجَناًنا
وقد تحقؽ جزء كبير مف ىذه األخبار ، فعند النظر إلى ارض الجزيرة العربية كيؼ تطورت     

ساحات وسائؿ إصبلح األرض مف حفر لآلبار ومد شبكات المياه وحفر لؤلنيار وتحولت م
واسعة مف ارض قاحمة إلى واحات خضراء وبساتيف متشابكة األغصاف في العراؽ والسعودية 
سبلمية ، فما تممكو األمة مف طاقات عظيمة في شتى المياديف ، فمو  والسوداف ودوؿ عربية وا 

 استثمرت استثمارا جيدا في استصبلح األرض لتحولت ارض الجزيرة مروجا وانيارا . 
اني التي يحتمميا الحديث إف ىذا التحوؿ بسبب التغيير الطبيعي في جيولوجيا ومف المع    

دراكيـ وفي  األرض ومناخيا ولـ يكف بأمر خارؽ لمعادة خارج عف ماىية البشر وسعة طاقاتيـ وا 
الحديث دعوة ألبناء األمة لمنيوض بالمستوى الزراعي إلى أفضؿ صورة وقد حفمت السنة النبوية 

في ىذا الباب. وحث اإلسبلـ عمى الزراعة وأمربالعمؿ فييا واعتبرىا مف الوسائؿ بأحاديث كثيرة 
مف  :))صمى اهلل عميو وسمـ  ؿ النبيو قالفعالة لتنمية الماؿ تنمية مشروعة ومما يدؿ عمى ذلؾ : 

 (ٖ)((كانت لو َأْرٌض َفْمَيْزَرْعَيا

                                                 

والديباج عمى مسمـ لعبد الرحمف بف أبي بكر أبي الفضؿ السيوطي :  ٜٚ/ٚشرح النووي لصحيح مسمـ : - (ٔ)
ٕ  /ٜٔ٘ . 
 . ٗٛٚٔ/  ٗصحيح مسمـ   :  - (ٕ)
 ٕٗٛ/  ٕصحيح البخاري   :  - (ٖ)
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ا أو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُؿ منو َطْيٌر أو ِإْنَساٌف ما مف ُمْسِمـٍ َيْغِرُس َغْرسً  :)اهلل عميو وسمـ  و صمىلو قو 
 (ٔ)(( أو َبِييَمٌة إال كاف لو ِبِو َصَدَقةٌ 

بؿ أمر اإلسبلـ بالعمؿ واستصبلح األرض وزرعيا إلى أخر ساعة مف الحياة وىي نياية الدنيا 
اف َقاَمِت : ))  قاؿ رسوؿ المَِّو  صمى اهلل عميو وسمـ : قاؿ  بف َماِلؾٍ وقياـ الساعة : فعف انس 

ـْ َفِسيَمٌة فاف اْسَتَطاَع اف اَل َيُقوـَ حتى َيْغِرَسَيا                          السَّاَعُة َوِبَيِد َأَحِدُك
.  وينبغي الموازنة مع غيرىا مف دعائـ االقتصاد فإف إحدى أسباب التخمؼ لواقع (ٕ)((َفْمَيْفَعؿْ 

األمة اإلسبلمية وضعفيا االقتصادي واستذالليا مف قبؿ األعداء أنيا اعتمدت عمى الزراعة 
وحدىا في فترة ما كنشاط أساسي القتصادياتيا واستكثرت منيا ، غير ممقية باال إلى التجارة 

در والصناعة وما إلييا ، بالقدر الذي تحتاجو فعبل لكفايتيا الذاتية اقتصاديا أو عمى األقؿ بالق
 (ٖ)الذي ال يدع مجاال لتحكـ غيرىا فييا .

 بعض الداوس والعبا
تذكير األمة بالرخاء االقتصادي الذي ينتظرىا مف سعة األمواؿ وانتشار الزراعة  .ٔ

 وكثرة مواردىا . 
التأكيد عمى اإلصبلح الزراعي وضرورة تنميتو واالىتماـ بو بأفضؿ الوسائؿ الحديثة  .ٕ

قبميا مف خبلؿ تحوؿ األرض الجرداء الخالية مف خدمة لواقع األمة ونيضة لمست
 النباتات إلى واحات خضراء وال يكوف ذلؾ إال باالستثمار األفضؿ لؤلرض 

تخصيص ارض الجزيرة العربية باالىتماـ ال يعني إىماؿ غيرىا ، لكف مف باب  .ٖ
التأكيد عمى األرض التي عاشوا عمييا وانطمقت الفتوحات منيا ، واألحاديث في 

 الزراعة وأىميتيا عامة لكؿ زماف ومكاف فضؿ 
تطوير االستثمار الزراعي بكؿ ما يحتاجو مف متخصصيف وعامميف واستخداـ أفضؿ  .ٗ

 الوسائؿ الحديثة في اإلصبلح الزراعي . 
التطور الزراعي لمببلد اإلسبلمية يمنحيا قوة عظيمة لمواجية تحديات األعداء وما  .٘

ضرائب عمى المسمميف فضبل عف إضعاؼ يستخدمونو مف أساليب استذالؿ وفرض 
 قوة العدو االقتصادية .

                                                 

 ، ٚٔٛ/  ٕصحيح البخاري   :  - (ٔ)
، قاؿ شعيب االرناؤوط  ٜٔٔ/  ٖٔ، باقي مسند المكثريف :  ٖٗٓٓٔمسند اإلماـ احمد رقـ الحديث  - (ٕ)

 إسناده صحيح عمى شرط مسمـ  .
 .   ٙٔٔػ  ٘ٔٔينظر : موسوعة االقتصاد اإلسبلمي لمدكتور محمد عبد المنعـ جماؿ :ص  - (ٖ)
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االستثمار األفضؿ لثروات األمة الزراعية يكوف مف باب الوجوب ؛ ألف إعداد القوة  .ٙ
 ال يكوف إال بماؿ وما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب .

 
 القطاع العمااني -5

عبر عنو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأما القطاع العمراني فحدث وال حرج، تجد آيتو فيما 
 . (ٔ)بقولو: "وحتى يتطاوؿ الناس في البنياف"

أي حتى يتزايدوا في طولو وعرضو أو يفتخروا في تزيينو وتحسينو وىذا غير مقيد بزماف الميدي  
ف بؿ المراد بو أما بعده وأما قبمو فإف اآلف قد كثر البنياف وافتخر بو أىؿ الزماف وتطاوؿ بو المسا

و لعؿ ىذه (ٕ) في كؿ مكاف وىدموا العمارة الموضوعة لمخيرات وجعموىا دورا وبساتيف ومواضع
الصورة أوضح ما تكوف في أيامنا ىذه، إذ تنتشر البروج وناطحات السحاب في مختمؼ المدف 
اإلسبلمية وبخاصة الخميجية منيا. وىذه الصور الوضيئة الناطقة بحدوث نقمة واسعة واعدة في 

 (ٖ)وتنـ عف الرفاه االقتصادي واالستقرار السياسي. التنمية مجاؿ
 ريوع األمن واالتسشقااا التسياتسي-6
واهلل َلَيِتمَّفَّ ىذا اأْلَْمُر حتى َيِسيَر الرَّاِكُب مف َصْنَعاَء إلى ...))..عف َخبَّاِب بف اأْلََرتّْ -ٔ

ـْ َتْسَتْعِجُموفَ َحْضَرَمْوَت اَل َيَخاُؼ إال المََّو َوالذّْْئَب عمى َغَنمِ   (ٗ)(( ِو َوَلِكنَُّك
عف َعِديّْ بف َحاِتـٍ قاؿ َبْيَنا أنا ِعْنَد النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  ِإْذ َأَتاُه َرُجٌؿ َفَشَكا إليو اْلَفاَقَة -ٕ

َـّ َأَتاُه آَخُر َفَشَكا َقْطَع السَِّبيِؿ فقاؿ  قمت لـ َأَرَىا وقد ُأْنِبْئُت  ((  يا َعِديُّ ىؿ َرَأْيَت اْلِحيَرةَ : )) ُث
َفِإْف َطاَلْت ِبَؾ َحَياٌة َلَتَرَيفَّ الظَِّعيَنَة َتْرَتِحُؿ مف اْلِحيَرِة حتى َتُطوَؼ ِباْلَكْعَبِة اَل َتَخاُؼ : )) عنيا قاؿ 

 (٘). . . .(( َسعَُّروا اْلِببَلدَ َأَحًدا إال المََّو قمت ِفيَما َبْيِني َوَبْيَف َنْفِسي َفَأْيَف ُدعَّاُر َطيٍّْئ الَِّذيَف قد 
 الراح 

انتشار األمف في زمف ما حتى يعـ األمف والسبلـ ، حتى نكاد ال  ومما اخبر بو المصطفى    
نجد السراؽ وقطاع الطرؽ الذيف ييددوف األمف وينشروف الخوؼ بيف ربوع الناس ، حتى يصؿ 
الحاؿ أف تسير القافمة المحممة بالتجارة النافعة أو تسافر المرأة أو الرجؿ المسافة البعيدة لوحدىما 

                                                 

 (ٕ٘ٓٙ/  ٙ) -صحيح البخاري   - (ٔ)
 (ٖٛٛ/  ٘ٔ) -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - (ٕ)
 ينظر: اىتماـ السنة باالستشراؼ و التخطيط لبلستاذ الدكتور كايد يوسؼ قرعوش،مقاؿ عبر شبكة االنترنيت. - (ٖ)
 ٕٙٗ٘/  ٙصحيح البخاري  :  - (ٗ)
 سبؽ تخريجو   - (٘)
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إال مف اهلل سبحانو وتعالى ، وذلؾ لؤلمف والسبلـ الذي يعـ األمة كما مف غير خوؼ أو تردد 
 صح في بعض األحاديث .

ـْ َتْسَتْعِجُموفَ : ))  قولو  (( قولو والذئب عطفا عمى  اَل َيَخاُؼ إال المََّو َوالذّْْئَب عمى َغَنِمِو َوَلِكنَُّك
أف يكوف عطفا عمى المستثنى والتقدير  المستثنى منو ال المستثنى كذا جـز بو الكرماني وال يمتنع

وال يخاؼ إال الذئب عمى غنمو ؛ ألف مساؽ الحديث إنما ىو لؤلمف مف عدواف بعض الناس 
عمى بعض كما كانوا في الجاىمية ال لؤلمف مف عدواف الذئب وكذلؾ الغرض منو انتفاء الخوؼ 

 .  مف الكفار عمى المسمميف والمبالغة في حصوؿ األمف وزواؿ الخوؼ
) ولكنكـ تستعجموف ( : أي ال تستعجموا فاف مف كاف قبمكـ قاسوا ما ذكرنا فصبروا واخبرىـ 

 (ٔ)الشارع بذلؾ ليقوى صبرىـ عمى األذى .
وقبيمة طي مشيورة بقطع الطريؽ عمى مف مر بيـ بغير جوار ولذلؾ تعجب عدي كيؼ تمر     

 (ٕ)المرأة عمييـ وىي غير خائفة .
وقد  وذىب بعض أىؿ العمـ إف ذلؾ وقع في زمف الصحابة أو أف يقع في زمف نزوؿ عيسى 

 (ٖ)رجح ذلؾ ابف حجر رحمو اهلل .
والواقع إف قضية األمف وانتشاره في عموـ الببلد مرتبط بواقع األمة وما تمر بو مف تغيير   

صبلح فكمما كثر العدؿ وازدادت الخيرات وتفقيت األمة بدينيا وا عتصمت بو وتخمقت بأخبلؽ وا 
نبييا وحكـ والتيا بالعدؿ والمساواة عند ذلؾ تقؿ الجريمة ويعـ األمف والسبلـ في ربوعيا ، 
وشريعة اإلسبلـ قادرة وكفيمة بإعادة الحياة اآلمنة المستقرة إلى واقع األمة في كؿ زماف ومكاف 

لى إدارة زماـ األمور ، وحدثنا متى وجدت وحكـ بيا وسارت األمة عمييا السيما الوالة ومف يتو 
التاريخ عف أحواؿ العرب قبؿ البعثة النبوية مف قطع لمطرؽ واعتداء عمى الحرمات وسرقة 
لؤلمواؿ واعتداء القوي عمى الضعيؼ ، ثـ بعد انتشار اإلسبلـ كيؼ تغيرت الحياة وعـ الخير 

 واألماف والشواىد في ذلؾ كثيرة . 
اية العالـ ليذه المعجزة الربانية تحديد مف بركتيا وتضييؽ إف تحديد زمف معيف في ني     

لمعالميا الواسعة في استيعاب أحواؿ األمة غير أف وجودىا مرتبط بعمة متى وجدت وجد ذلؾ 
الخير وذلؾ أسموب نبوي في تحريؾ الطاقات وتوجيييا لئلصبلح والعمؿ المتواصؿ مف اجؿ 

                                                 

، ومرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح    ٙٗٔ/  ٙٔعمدة القارئ :  ٚٙٔ/  ٚينظر : فتح الباري :  - (ٔ)
:ٔٓ  /ٖ٘٘   . 
 . ٕٖٕ/  ٛتحفة االحوذي :  - (ٕ)
 . ٚٙٔ/  ٚفتح الباري :  - (ٖ)
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صحابة الكراـ بمستقبؿ اإلسبلـ الخالد وما ينتظرىـ خدمة األمة ، وفي الحديث الشريؼ تبشير لم
مف خير ورفاه وامف واستقرار وىو يمر بفترة عصيبة مف قمة عدد وعدة وىـ يواجيوف الجاىمية 
بألوانيا المتعددة وعدوانيا السافرة وذلؾ أسموب عظيـ في شحذ اليمـ واستنياض الطاقات وتحمؿ 

 األذى ومواصمة العمؿ . 
 والشوصياتاشمة خال

في جميع  و التخطيط في السنة النبويةالمستقبمي  زيز الدراسات في عمـ االستشراؼعت -ٔ
 الجوانب والسيما االقتصادية ألىميتيا عمى واقع ومستقبؿ االمة.

في عالمنا اإلسبلمي، وتجريده مف الدجؿ والشعوذة المستقبمي  االرتقاء بعمـ االستشراؼ  -ٕ
 والتنجيـ.

واالستشراؼ لمتنمية مف منيجو صمى اهلل عميو وسمـ في التخطيط  إلى اإلفادة ةدعو ال -ٖ
االقتصادية و االجتماعية، و بخاصة في ىذه الظروؼ التي  األزماتمعالجة االقتصادية و 

 .تتسـ بالتضخـ وارتفاع األسعار 
 وجميع السبؿ التي تحافظ عؿ النعـالتأكيد عمى شكر النعمة في حؽ األفراد و المجتمعات، -ٗ

 استمراء حياة الدعة و الترؼ التي باتت تخيـ عمى كثير مف أجوائنا استبقاء لمنعمة.و عدـ 
 والحمد هلل رب العمميف

 
 المصادا والمااجع

 القراف الكريـ .ٔ

أحاديث أشراط الساعة لمدكتور محمد بشار محمد أميف الفيضي،اطروحة دكتوراه كمية  .ٕ
                                                                            ـ. ٜٜٙٔالعمـو االسبلمية،جامعة بغداد،

استشراؼ المستقبؿ في الحديث النبوي ، بحث لمدكتور محمد بشار الفيضي ،الجامعة  .ٖ
 ـ.      ٖٕٓٓاالسبلمية، بغداد 

القرآف والسنة لمدكتور محمد حسف أبي يحيى ، دار عمار لمنشر ،  ءاقتصادنا في ضو  .ٗ
 ـ   ٜٜٛٔىػ ػ  ٜٓٗٔردف ، الطبعة األولى ، األ

،مقاؿ عبر كايد يوسؼ قرعوش لبلستاذ الدكتوراىتماـ السنة باالستشراؼ و التخطيط  .٘
 شبكة االنترنيت.
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 ، الحسيني الرّزاؽ عبد بف محّمد بف محّمد:  المؤلؼ، القاموس جواىر مف العروس تاج .ٙ
 دار الناشر، المحققيف مف مجموعة تحقيؽ، الزَّبيدي ، بمرتضى الممّقب ، الفيض أبو

 .اليداية

حفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليؼ: محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ت .ٚ
 .  بيروت –دار النشر: دار الكتب العممية  ىػ ، ٖٖ٘ٔت  المباركفوري أبو العبل،

 ، كتاب البيوع ، باب التجارة  ٙ٘ٗٗالثانية ، تحقيؽ : عبد الفتاح أبو غدة ، رقـ الحديث  .ٛ
الجامع الصحيح المختصر لمحمد بف إسماعيؿ أبي عبد اهلل البخاري الجعفي ، دار ابف  .ٜ

 ، تحقيؽ : مصطفى ديب البغا ٜٚٛٔػ   ٚٓٗٔكثير ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

الترمذي لمحمد بف عيسى الترمذي السممي ، دار إحياء التراث الجامع الصحيح سنف  .ٓٔ
 اإلسبلمي ، بيروت ، تحقيؽ : احمد محمد شاكر وآخريف

حاجتنا إلى عموـ المستقبؿ لؤلستاذ محمد حبش ، بحث في مجمة المسمـ المعاصر  .ٔٔ
 ـ ٕٜٜٔ، سنة  ٔٙالعدد 

ف السندي ، مكتب حاشية السندي عمى النسائي لنور الديف بف عبد اليادي أبي الحس .ٕٔ
، الطبعة الثانية ، تحقيؽ : عبد الفتاح  ٜٙٛٔػ  ٙٓٗٔالمطبوعات اإلسبلمية ، حمب 

 أبي غدة
حاشية السندي عمى النسائي لنور الديف عبد اليادي أبي الحسف السندي ، مكتب  .ٖٔ

، الطبعة الثانية ، تحقيؽ : عبد الفتاح  ٜٙٛٔػ  ٙٓٗٔالمطبوعات اإلسبلمية ، حمب ، 
  أبو غدة

 بف معظـ بف الديف وجيو الشييد بف الرحيـ عبد بف أحمد: المؤلؼ، البالغة اهلل حجة .ٗٔ
 السيد: المحقؽ (ىػٙٚٔٔ: المتوفى) «الدىموي اهلل ولي الشاه» بػ المعروؼ منصور
 - ىػ ٕٙٗٔ: الطبع سنة األولى،: الطبعة لبناف – بيروت الجيؿ، دار: الناشر سابؽ

 ـٕ٘ٓٓ
 شمس سعد بف أيوب بف بكر أبي بف محمد: المؤلؼ، العباد خير ىدي في المعاد زاد .٘ٔ

 مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة: الناشر، (ىػٔ٘ٚ: المتوفى) الجوزية قيـ ابف الديف
 ـٜٜٗٔ/ ىػ٘ٔٗٔ،  والعشروف السابعة: الطبعة، الكويت اإلسبلمية، المنار

:  المتوفى) الصنعاني الكحبلني األمير إسماعيؿ بف محمد:  المؤلؼ، السبلـ سبؿ .ٙٔ
 ـٜٓٙٔ/ ىػٜٖٚٔ الرابعة:  الطبعة الحمبي البابي مصطفى مكتبة:  الناشر (ىػٕٛٔٔ
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دار النشر:  ىػ ، ٖٕٚت  القزويني، عبد اهللسنف ابف ماجو، تأليؼ: محمد بف يزيد أبو  .ٚٔ
 ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي-  -بيروت  -دار الفكر 

السجستاني االزدي ، دار الفكر ، بيروت  سنف أبي داود لسميماف بف األشعث أبي داود .ٛٔ
 ، تحقيؽ : محمد محي الديف الخطيب .

 الصَّبلَّبي محمد محمد َعمي: المؤلؼ، أحَداث َوتحميؿ وقائع عرُض  - الّنبوية السّْيرةُ  .ٜٔ
 ٜٕٗٔ السابعة،: الطبعة لبناف – بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة المعرفة دار: الناشر

 ـ ٕٛٓٓ - ىػ
 النيسابوري السممي بكر أبو خزيمة بف إسحاؽ بف محمد:  المؤلؼ، خزيمة ابف صحيح .ٕٓ

 مصطفى محمد. د:  تحقيؽ ٜٓٚٔ – ٜٖٓٔ ، بيروت - اإلسبلمي المكتب:  الناشر
 .األعظمي

ت صحيح مسمـ بشرح النووي، تأليؼ: أبو زكريا يحيى بف شرؼ بف مري النووي،  .ٕٔ
، الطبعة: الطبعة ٕٜٖٔ -بيروت  - دار النشر: دار إحياء التراث العربيىػ ،  ٕٔٙ
 الثانية

ت صحيح مسمـ بشرح النووي، تأليؼ: أبو زكريا يحيى بف شرؼ بف مري النووي،  .ٕٕ
، الطبعة: الطبعة ٕٜٖٔ -بيروت  -دار النشر: دار إحياء التراث العربي ىػ ،  ٕٔٙ
 الثانية

لعربي ، بيروت صحيح مسمـ لمسمـ أبولحسيف القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراث ا .ٖٕ
 ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي .

صناعة القائد ، تأليؼ : د . طارؽ محمد السويداف ، األستاذ فيصؿ عمر باشراحيؿ ،  .ٕٗ
 ـ . ٕٙٓٓىػ ػ  ٕٚٗٔالطبعة الرابعة ، 

صناعة القائد، د .طارؽ محمد السويداف وأ .فيصؿ عمر باشراحيؿ ، الطبعة الرابعة  .ٕ٘
 ـ  ٕٙٓٓ،

العربي ، مجموعة مف الباحثيف العرب، مركز دراسات الوحدة صور المستقبؿ  .ٕٙ
 ٜٜٛٔالعربية،بيروت،الطبعة:الثالثة،

، مركز دراسات الوحدة صور المستقبؿ العربي ، مجموعة مف الباحثيف العرب .ٕٚ
 .  ٜٜٛٔالعربية،بيروت،الطبعة:الثالثة،

تحي يكف ، مؤسسة العالـ اإلسبلمي والمكائد الدولية خبلؿ القرف الرابع عشر اليجري لف .ٕٛ
 الرسالة ، بيروت ، الطبعة التاسعة
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكليت العلوم اإلسالهيت  

 التنويت االقتصاديت و االجتواعيت يفاالستشراف والتخطيط النبوي  احملور الرابع 0 العقيذة والذعوة والفكر

 العداء الغربي لمعالـ اإلسبلمي لؤلستاذ الدكتور صبري فارس الييتي  .ٜٕ
، دار  وف المعبود شرح سنف أبي داود، تأليؼ: محمد شمس الحؽ العظيـ آباديع .ٖٓ

 ـ، الطبعة: الثانيةٜٜ٘ٔ -بيروت  -النشر: دار الكتب العممية 
تأليؼ: الخميؿ بف أحمد الفراىيدي، دار النشر: دار ومكتبة اليبلؿ، تحقيؽ: د  ،العيف  .ٖٔ

  ميدي المخزومي / د إبراىيـ السامرائي
غريب الحديث لعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينوري أبي محمد ،  مطبعة العاني ، بغداد  .ٕٖ

 ، الطبعة األولى ، تحقيؽ : د . عبد اهلل الجبوري ٜٖٚٔ، 
شرح صحيح البخاري ألحمد بف عمي بف حجر أبي الفضؿ العسقبلني فتح الباري  .ٖٖ

 الشافعي، دار المعرفة ، بيروت، تحقيؽ : محي الديف الخطيب
فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ  .ٖٗ

بيروت، تحقيؽ: محب  -دار النشر: دار المعرفة ىػ ،  ٕ٘ٛت العسقبلني الشافعي، 
 الخطيبالديف 

 العربي، الكتاب دار: الناشر، (ىػٕٓٗٔ: المتوفى) سابؽ سيد: المؤلؼ،، السنة فقو .ٖ٘
 ،  ٜٚٚٔ - ىػ ٜٖٚٔ الثالثة،: الطبعة، لبناف – بيروت

فقو السيرة ، تأليؼ : الشيخ محمد الغزالي ، االتحاد اإلسبلمي العالمي لممنظمات  .ٖٙ
 ـ .   ٜٓٛٔىػ ػ  ٓٓٗٔالطبلبية ، الكويت ، 

يرة النبوية مع موجز لتاريخ الخبلفة االسبلمية ، تاليؼ : الدكتور محمد سعيد فقو الس .ٖٚ
رمضاف البوطي ، دار النشر : دار السبلـ بالتعاوف مع دار الفكر ، الطبعة : التاسعة 

 ـ .  ٕٛٓٓىػ ػ  ٜٕٗٔعشر ، 
فقو النصر والتمكيف في القرآف الكريـ ، تأليؼ : الدكتور عمي محمد الصبلبي ، دار  .ٖٛ

 ـ ، الطبعة : الثانية .  ٕ٘ٓٓىػ ػ  ٕٙٗٔلنشر : دار المعرفة ، بيروت ا
كيؼ تخطط لحياتؾ لمدكتور صبلح صالح الراشد،مركز الراشد، شركة مطابع المدينة،  .ٜٖ

 الكويت
دار  ىػ ،  ٔٔٚت  لساف العرب، تأليؼ: محمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري، .ٓٗ

 .  بيروت، الطبعة: األولى -النشر: دار صادر 
المجتبى مف السنف ألحمد بف شعيب أبي عبد الرحمف النسائي ، مكتب المطبوعات  .ٔٗ

 ، الطبعة      ٜٙٛٔػ  ٙٓٗٔاإلسبلمية ، حمب ، 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكليت العلوم اإلسالهيت  

 التنويت االقتصاديت و االجتواعيت يفاالستشراف والتخطيط النبوي  احملور الرابع 0 العقيذة والذعوة والفكر

 عف تصدر: المؤلؼ بجدة اإلسبلمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة .ٕٗ
،المكتبة االلكترونية الشاممة عددا ٖٔ في صدرت وقد بجدة سبلمياال المؤتمر منظمة

 االصدار الخامس
مدخؿ إلى التنمية المتكاممة،  أ .د عبد الكريـ بكار ، دار القمـ ، دمشؽ ، الطبعة  .ٖٗ

 ـ . ٕٔٓٓالثانية ، 
المستدرؾ عمى الصحيحيف ، مع تعميقات الذىبي في التمخيص لمحمد بف عبد اهلل ابي  .ٗٗ

ىػ ػ  ٕٔٗٔالحاكـ النيسابوري ، دار الكتب العممية ، بيروت ، الطبعة االولى ، عبد اهلل 
 ـ ، تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا  ٜٜٓٔ

مستقبؿ اإلسبلـ في الغرب والشرؽ ، مراد ىوفماف ، د . عبد المجيد الشرقي ، دار  .٘ٗ
 .ـ الصفحة الثانية لمغبلؼ ٕٛٓٓىػ ػ ٜٕٖٔالفكر ، دمشؽ ، الطبعة األولى ، 

مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ لبلماـ احمد بف حنبؿ ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ،  .ٙٗ
 ـ ، تحقيؽ : شعيب االرناؤوط واخريف . ٜٜٜٔىػ ػ  ٕٓٗٔ

عداد جمع تعالى اهلل إلى الدعوة فقو في المفصؿ .ٚٗ  في الباحث الشحود نايؼ بف عمي:  وا 
 الشاممة االصدار الخامس. ،المكتبة االكترونيةوالسنَّة القرآف

مقدمة في االدارة االسبلمية لمدكتور احمد بف داود المزجاجي االشعري ، المممكة  .ٛٗ
 ـ .ٕٓٓٓالعربية السعودية ، جدة ، الطبعة االولى ، 

موسوعة االقتصاد اإلسبلمي لمدكتور محمد عبد المنعـ جماؿ ، دار الكتب المصرية ،  .ٜٗ
 ـ   ٜٙٛٔىػ ػ  ٙٓٗٔبيروت ، الطبعة الثانية ،  القاىرة ، دار الكتاب المبناني ،

ت  لنياية في غريب الحديث واألثر، تأليؼ: أبو السعادات المبارؾ بف محمد الجزري،ا .ٓ٘
ـ، تحقيؽ: ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ -بيروت  -دار النشر: المكتبة العممية  ىػ ، ٙٓٙ

 .  محمود محمد الطناحي -طاىر أحمد الزاوى 
اة المصابيح لعمي بف سمطاف محمد القارئ ، دار الكتب ومرقاة المفاتيح بشرح مشك .ٔ٘

ـ ، الطبعة األولى ، تحقيؽ : جماؿ  ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔالعممية ، لبناف ، بيروت ، 
 عيتاني  

اليوـ اآلخر ، القيامة الصغرى وعبلمات القيامة الكبرى ، لػ د . عمر سميماف األشقر ،  .ٕ٘
 .  ٜٜٔٔعة الثالثة ، دار النفائس لمنشر والتوزيع ، األردف ، الطب

 


