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ملخص البحث
استشراف املستقبل والتخطيط له من أهم العلوم اليت ختدم الواقع اإلنساين ،وتقدم الدول
يف العصر احلاضر ،وهو ما تفتقده أمتنا اإلسالمية ،وهو ما ميثل مشكلة البحث ،وهو ما سعينا
إليه من خالل دراسة فقه التوقع ،وأثره يف السياسة الشرعية ،والذي يعاجل أسباب التأخر وحالة
اقعا سياسيًّا
الضعف والرتاجع اليت تعيشه أمتنا اإلسالمية على املستوى السياسي الذي أوجد و ً
ممثال يف ضعف دولنا اإلسالمية وعدم مقدرهتا على مواجهة الدول الكربى القوية املتقدمة يف
ً
خمتلف اجملاالت ،ومنها اجملال العسكري واالقتصادي الذي يعترب عماد وقوة أي دولة تقوم
عليه ،وتستمد منه وجودها السياسي يف اجملتمع الدويل ،كما يسعى إىل بيان أثر ودور فقه
اقعا سياسيًّا يف غاية الضعف والتأخر؛ ولذا
التوقع يف ميدان السياسة الشرعية ،الذي يعكس و ً
البد من رؤى مستقبلية وخطط اسرتاتيجية تعاجل هذا الضعف والتأخر ،مبا يساعد على فهم
وعالج مواطن القصور ودراسة أسبابه ،ووضع احللول الناجعة له ،وهو ما يقدمه هذا النوع من
الفقه -فقه التوقع -إباتحة الفرصة الحتواء كل املستجدات الواقعة يف امليدان السياسي،
واستشراف املستقبل فيها ،ووضع األحكام الشرعية املناسبة ،ومراعاة مآالهتا يف املستقبل مبا
حيقق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
وقد اختذان املنهج االستقرائي للنصوص واآلاثر والوقائع ،والقيام بتحليلها ،وهو ما أوصلنا
إىل نتائج كثرية؛ من أمهها أن فقه التوقع يطرح آفاقًا جديدة يف استيعاب املستجدات واألقضية
العصرية ،وأن التخطيط املستقبلي أثبت من جتربة الدول املتقدمة أنه أجنع احللول لتقدمها ،وهو
ما يتحقق من خالل فقه التوقع ،وأن حالة الضعف والرتاجع ألمتنا اإلسالمية تعود ألنظمتنا
اليت تدعي اإلسالم ومل أتخذ حقيقة به ،بل اختذت سياسات قامت فيها بفصل الدين عن
السياسة.واقعنا يوحي حباجتنا إىل شخصيات قيادية مؤهلة حلمل أمانة هذه األمة ،وفقه التوقع
يطرح آفاقًا جديدة يف استيعاب املستجدات واألقضية العصرية ،والتخطيط املستقبلي أثبت من
جتربة الدول املتقدمة أنه أجنع احللول لتقدم الدول ،وهو ما يتحقق من خالل فقه التوقع ،وأن
حالة الضعف والرتاجع ألمتنا اإلسالمية يعود لألنظمة اليت اختذت سياسات قامت فيها بفصل
الدين عن السياسة ،وإننا حباجة إىل قيادات مؤهلة لقيادة األمة حىت تعيد ماضينا اجمليد خبطط
ورؤى يف مجيع اجملاالت.
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ABSTRACT
Jurisprudence of expectation and its impact on the legitimate policy
important sciences that serve the human reality, and progress to countries
in the present era, which is what our Islamic nation lacks, which is the
problem of research, which we sought to study through the jurisprudence of
expectation, and its impact on the legitimate policy, which addresses where
the causes of delay And the state of weakness and decline experienced by our
Islamic nation at the political level, which created a political reality
represented in the weakness of our Islamic countries and their inability to face
the big developed countries in various fields, including the military and
economic field, which is the mainstay and strength of any state on which it is
derived, In this regard, it is necessary to establish visions and strategic plans
that address this weakness and delays, in order to help understand and remedy
shortcomings and study its causes. Effective solutions, which this kind of
jurisprudence- the jurisprudence of expectation- by providing the opportunity
to contain all developments in the political field, and to look forward to the
future, and the development of appropriate legal provisions, and take into
account its future in order to achieve the purposes of Islamic law, we have
taken the inductive approach to the texts and The most important is that the
jurisprudence of expectation presents new horizons in the absorption of new
developments and modern districts, and that future planning has proved from
the experience of developed countries that it is the most effective solutions to
advance its progress, which is achieved through the jurisprudence of
expectation. The weakness and decline of our Islamic nation is due to our
regimes that claim Islam and did not take reality in it, but took policies that
separated religion from politics.
Our reality suggests that we need leading figures who are qualified to
carry the honesty of this nation. According to the expectation, new horizons
will be absorbed in the modern developments and future issues. Future
planning has proved from the experience of developed countries that it is the
most effective solution for the progress of countries, which is achieved
through the jurisprudence of expectation. We need qualified leaders to lead
the nation in order to restore our glorious past with plans and visions in all
fields..

. الشرعية- يف السياسة- أثره- التوقع- فقه:الكلمات الداللية
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املقدمة
مست لَّةٌ من رسالة علمية بعنوان حبث فقه التوقع وأثره يف السياسة الشرعية

ومن علينا ببيان طريق احلق من
احلمد هللا رب العاملي ،الذي هداان لنعمة اإلسالم َّ
الضالل ،والصالة والسالم على خامت األنبياء وسيد املرسلي ،حممد بن عبد هللا ،وعلى آله
وصحبه أمجعي.
َّأما بعد؛ فإن تقدم األمم مرتبط ابلتخطيط واستشراف املستقبل ،حيث أثبت العامل املتقدم
يف عصران احلاضر من خالل النهضة احلديثة اليت حققتها الكثري من الدول املتقدمة؛ أهنا كانت
نتاج ختطيط وقراءة ملعطيات الواقع ،واستشراف املستقبل ،وهو ما جعل تلك الدول املتقدمة
حتتل مركز الصدارة ،وهو ما كان ألمتنا اإلسالمية يف القدمي يف وقت سادت فيه العامل ،وانتشرت
حضارهتا يف مشارق األرض ومغارهبا بعلومها يف اجملاالت املختلفة .وهو ما استفادت منه تلك
أساسا لنهضتها احلديثة ،مما أوجد ضرورة وحاجة
الدول املتقدمة يف عصران احلاضر ،واختذته ً
كبرية وملحة يف أخذ خطوات جادة من أبناء هذه األمة يف طرق أبواب التجديد واالجتهاد،
واخلروج من دائرة التقليد؛ الستعادة تلك الصدارة اليت تراجعت ،وأصبحنا يف مصاف املتأخرين
عن ركب التقدم والسيادة ،وهو ما نطرحه يف حبثنا هذا من خالل فقه التوقع يف جمال السياسة
الشرعية ،الذي ميكن من خالله قراءة معطيات الواقع السياسي املتأخر الذي تعيشه أمتنا
اإلسالمية ،وإعادة التخطيط واستشراف مكامن القوة والتقدم يف التخطيط املستقبلي لعشرات
السني ،نستطيع من خالله اسرتجاع مكانة أمتنا اإلسالمية كما كانت من قبل .وهو ما دفع
علما من أهم علوم الفقه يف جمال السياسة الشرعية.
الباحث لبحثه يف فقه التوقع ابعتباره ً
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مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف ضعف التخطيط للمستقبل من قبل القائمي على السياسات
املعاصرة ،واليت كان من نتاجها أتخر قافلة السري على مستوى أمتنا اإلسالمية؛ ابلرغم من أن
التخطيط للمستقبل واستشرافه كان سر قوة األمة اإلسالمية يف املاضي ،وهو ما سنوضحه من
خالل حبثنا يف فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية.

أسئلة البحث:
هتدف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 -1ما املراد بفقه التوقع؟

 -2ما املمارسات العملية لفقه التوقع يف السياسة الشرعية؟
 -3ما مشروعية فقه التوقع؟
 -4ما ضوابط فقه التوقع يف اجملال السياسي؟
 -5ما أبرز تطبيقات فقه التوقع يف ميدان السياسة الشرعية؟

أهداف البحث:

 -1بيان حقيقة فقه التوقع.
 -2سرد املمارسات العملية لفقه التوقع يف التاريخ اإلسالمي.
 -3بيان مشروعية فقه التوقع.
 -4بيان ضوابط فقه التوقع يف اجملال السياسي.
 -5بيان تطبيق فقه التوقع على احلياة السياسية املعاصرة.

أمهية البحث:

تظهر أمهية البحث من خالل النقاط التالية:

 -1تسليط الضوء على أمهية فقه التوقع وخاصة يف هذا العصر.
 -2اخلروج برؤية واضحة لفقه التوقع يف السياسة الشرعية.
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 -3حماولة التأصيل لفقه التوقع.
 -4بيان الضوابط الشرعية لفقه التوقع.
 -5بيان خطوات السري يف فقه التوقع.
 -6بيان التطبيقات العملية لفقه التوقع يف السياسة الشرعية.

مصطلحات البحث:

تعريف الفقه :عَّرفه الشافعي رمحه هللا تعاىل أبنه" :العلم ابألحكام الشرعية العملية
()1

املكتسبة من أدلتها التفصيلية" .

()2

التوقُّع عند ابن هشام هو" :انتظار وقوع الشيء" ؛ أي :توقُّع األمر املنتظر.
(.)3

األثر :العالمة اليت يلفها الشيء
عرفها ابن تيمية رمحه هللا أبهنا" :احلكم بي الناس ابلعدل يف حدود هللا وحقوقه
والسياسة َّ
(.)4

وحقوق الناس ،وأداء األماانت يف األموال والوالايت"
الشرعية :ذهب األستاذ فؤاد العطار ابلقول" :ويقصد ابلشرعية أن حيرتم كل من احلاكم
واحملكوم القانون ويضع لسلطانه"

()5

()1خسرو ،مال خسرو ،مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ،د .ط.50/1 ،
()2األنصاري ،ابن هشام املصري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق وشرح :عبد اللطيف حممد اخلطيب ،ط/2 ،1
.532
()3الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،ج 8ص  236مكتبة مدرسة الفقاهة ،ورابط أيضا للمكتبة:
http://ar.lib.eshia.ir/20006/8/236/%D8%A3%D8%AB%D8%B1
( )4انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ط.6 ،5/14 ،1
()5وصفي ،مصطفى كمال ،املشروعية يف الدولة االشرتاكية ،جملة العلوم اإلدارية ،ص.13
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الدراسات السابقة:

ال توجد دراسات سابقة هلذا العنوان -حسب علمي -وحسب اطالع الباحث .حقيقة
مل أقف على دراسات سابقة هلذا العنوان ،وقد استعنت يف حبثي ابلكتب اليت دارت حول فقه
التوقع يف جمال السياسة الشرعية؛ ككتاب اإلمام اجلويين" :غياث األمم يف التياث الظلم"،
والذي ذهب فيه إىل توليد الصور اليت ميكن أن تقع ،وهو ما رأيت أن فيه استفادة للمسائل
الفقهية املتعلقة بفقه التوقع ،ومراعاة املستقبل فيها ،حىت ميكن الوصول إىل حكم راشد لكل
ضا -حبث منشور للشيخ عبد هللا بن بيه على موقعه ابإلنرتنت بعنوان
مستجد ،وكذلك -أي ً

"فقه الواقع والتوقع" ،فقال" :هو تقدمي مقاربة لتنزيل أحكام الشريعة يف مشوهلا وعمومها
معي أو ما مساه البعض تعريفاً للواقع أبنه:
وإطالقها على بيئة معيَّنة ويف ظرف زماين ومكاين َّ
التقاء بي الزمان وبي املكان واحلدث يف حلظة حمددة ،مع مالحظة أن تلك اللحظة هي
الزمان املقصود ،وأن املكان مقيد بذلك الزمان ابعتبار خصوصهما وتقييدمها والذي من شأنه
أن يؤثر يف عموم النصوص وإطالقها ،وأن يعيد مراجعة حلظة النزول وبيئة الوحي الستحضار
أسباب النزول الظاهرة واخلفية".

حدود البحث:

وأما هذا البحث فتناول الضوابط املتعلقة ابلقائد السياسي ودوره يف قيادة األمة ،وشروط

القائد السياسي ،وارتباط فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية من خالل تطبيقاته املتعلقة
ابلواقع السياسي؛ كمسألة التسليح يف السلم واحلرب ،ومسألة اإلعداد االقتصادي للدولة
اإلسالمية ملواجهة أي ضغوط تفرض عليها وتتحكم يف سياساهتا.
إجراءات وأدوات البحث:
إضافة إىل بعض الدراسات اليت جاءت يف سياق هذا الفقه ،ومنها:
 فقه التوقع :دراسة أتصيلية ملفهومه ومشروعيته ومنهاجه ومعامله ،لنجم الدين قادرزنكي ،وتناول فيه ما يتعلق مبشروعيته ومعامله يف إطار الفقهي اخلاص والعام.
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َّأما يف دراستنا فتناول الباحث جمال فقه التوقع يف ميدان السياسة الشرعية من خالل
ضوابط فقه التوقع املتعلقة ابلقائد السياسي ،وتطبيقات فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية
كاإلعداد االقتصادي ،والتسليح وإعداد القوة يف السلم واحلرب.
 -فقه التوقع :دراسة أتصيلية تطبيقية ،لعبد اجمليد صاحل الزهراين ،واستفاد الباحث من

هذه الدراسة يف االطالع على القواعد الضابطة التأصيلية هلذا الفقه وتطبيقاته ،واالستفادة من
ذلك يف جمال السياسة الشرعية.
كذلك هناك بعض املقاالت اليت دارت حول هذا النوع من الفقه أذكر منها:

 مقالة للشيخ عبد هللا بن بيه ،بعنوان( :االجتهاد بتحقيق املناط :فقهالواقع والتوقع) ،واليت كانت يف شكل صفحات قليلة.
 كذلك مقالة للدكتور بشري بن مولود جحيش ،بعنوان :فقه التنزيل مفهومهوعالقته ببعض املصطلحات :فقه االستنباط ،وحتقق املناط ،وفقه الواقع والوقائع،
وفقه التوقع واعتبار املآالت.
 وكذلك مقالة للدكتور خالد عبد هللا املزيين يف فقه التوقع ،بعنوان( :الفقيهاملتمسك خبيار فقهي واحد أكثر عرضة للخطأ) ،تكلم فيها عن فقه التوقع.
وهذه الدراسة استفدت منها من خالل فهم دور الفقيه يف كيفية بناء خياراته
الفقهية وتعددها للنازلة أو القضية املعروضة عليه ،وهو ما أفادين يف التوسع من
خالل فهم دور الفقيه املشتغل يف فقه التوقع ومساته ،واطالعه على خمتلف العلوم
الشرعية واإلدارية وغريها ،حىت يتمكن من تكوين ملكة فقهية واسعة تكنه من التعامل
مع تلك املستجدات يف خمتلف اجملاالت؛ وليس القضااي اليت تكون حمدودة يف
اجلانب الشرعي فقط ،بل تتعدى للجانب اإلداري والسياسي واالقتصادي وغري
مؤهال للتصدي ملثل تلك النوازل.
ذلك ،فيكون ً
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التزمت يف حبثي منهجية البحث العلمي وقواعده املتعارف عليها بي الباحثي،
مراعيًا ما يلي:
 -1عزو اآلايت إىل سورها وأرقامها.
 -2ختريج األحاديث من مصادرها ،مع بيان الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث
مرقما ،ودرجته.
إن كان املصدر ً
 -3التعليق على الكلمات الغريبة وتفسريها من كتب اللغة.
 -4أخذ أقوال الفقهاء والعلماء من مصادرها القدمية والعزو إليها.
 -5اخلاتة؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات مع خالصة بسيطة للبحث.

منهج البحث:
قام الباحث ابستخدام املنهج التحليلي االستقرائي االستنباطي؛ وذلك ابستقراء
النصوص واملمارسات والكتاابت يف السياسة الشرعية ،والوقوف على مواطن مراعاة
فقه التوقع يف السياسة الشرعية ،وحتليلها وعرضها على مقاصد الشريعة ،والقواعد
الفقهية واألصولية ،واخلروج برؤية هلذا النوع من الفقه يف جمال السياسية الشرعية ،مث
اختيار بعض النماذج ،لتطبيق هذا النوع من الفقه على احلياة السياسية املعاصرة.
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واصطالحا:
املبحث األول :التعريف ابلفقه لغة
ً

الفقه لغة:

()1

جاء يف تعريف الفقه أقوال كثرية ،نذكر منها اآليت :فقال ابن فارس " :فقه :الفاء
والقاف واهلاء أصل واحد صحيح ،يدل على إدراك الشيء والعلم به ،تقول :فق ْهت احلديث

ص بذلك علم الشريعة ،فقيل لكل عامل ابحلالل
أفقهه .وكل علم بشيء فهو فقه ...مث اخت َّ
واحلرام :فقيه .وأفقهتك الشيء ،إذا بينته لك"

()2

()3

.

وقال ابن منظور " :الفقه :العلم ابلشيء والفهم له .وغلب على علم الدين؛ لسيادته
وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كله"

(.)4

(.)5

قال تعاىل:
وقال احلافظ ابن حجر" :ف قه -ابلْفْتح -إذا سبق غ ْريه إىل الف ْهم ،وفقه -ابلْك ْسر -إذا
(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)

(.)6

ف ه م"

وبناء على التعريفات السابقة جند أن الفقه يدور حول معىن :الفهم واإلدراك.
اصطالحا :جاء فيه تعريفات متعددة ،نذكر منها:
الفقه
ً
()1ابن فارس ،أبو احلسي أمحد بن فارس بن زكراي القزويين ،من أئمة اللغة واألدب ،من تصانيفه :مقاييس اللغة ،واجململ،
والصاحيب يف علم اللغة العربية ،ولد عام 329ه  ،وأصله من قزوين ،أقام مدة يف مهذان ،مث انتقل إىل الري فتويف فيها
سنة 395ه  .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط.193/3 ،5
()2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة فقه ،د.ط.242/4 ،
()3ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،ولد مبصر ،وقيل
يف طرابلس الغرب ،وتويف مبصر ،من أشهر كتبه :لسان العرب ،وخمتار األغاين ،ونثر األزهار يف الليل والنهار .انظر:
الزركلي ،األعالم ،ط.108/7 ،5
()4ابن منظور ،لسان العرب ،ط.522/13 ،1
()5سورة اإلسراء ،جزء من اآلية.44 :
()6ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط.165/1 ،
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(.)1

عرفه أبو حنيفة رمحة هللا تعاىل أبنه" :معرفة النفس ما هلا وما عليها"
ما َّ
وعرفه الشافعي رمحه هللا تعاىل أبنه" :العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها
(.)2

التفصيلية"
وعرفه ابن النجار احلنبلي بقوله" :معرفة االحكام الشرعية الفرعية ابلفعل أو ابلقوة القريبة
()3

.
وعرفه الشاطيب املالكي يف املوافقات بقوله" :هو معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها
()4

االجتهاد" .
اصطالحا يظهر أن التعريفات كلها
ومما سبق وبناءً على تعريفات املذاهب األربعة للفقه
ً
متقاربة ولو اختلفت يف األلفاظ إال أهنا تعتمد على الدليل الشرعي والنظر فيه وقرائنه ولكن
تعريف أيب حنيفة يفهم منه مقصوده ابلفقه األكرب؛ أي :قبل استقالل الفقه عن بقية العلوم،
مقصورا على معرفة ما للنفس وما عليها من األحكام العملية ،وهو
و َّأما الفقه احلايل فأصبح
ً
()5

ما يعرب عنه تعريف الشافعي  ،وهو ما يرجحه الباحث يف اختياره؛ ألنه جامع مانع.

()1خسرو ،مال خسرو ،مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ،د.ط.44/1 ،
()2خسرو ،مال خسرو ،مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ،د.ط.50/1 ،
()3ابن النجار ،خمتصر التحرير ،دار االرقم طبعة . 1420
( )4الشاطيب ،أيب اسحاق ابراهيم الشاطيب ،املوافقات ،بتعليق ابو عبيدة مشهور آل سلمان ،دار ابن عفان ص .17
()5انظر :ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ط ،41/1 ،2وانظر :الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،
ط .17/1 ،1وانظر :الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط.17/1 ،2
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فقه التوقع وأثره في السياسة الشرعية
إبراهيم فرج

واصطالحا:
املبحث الثاين :التعريف ابلتوقع لغة
ً
التوقع لغة:

ووقوعا :سقط ،ووقع الشيء من يدي ،كذلك
وقعا ً
(وقع) وقع على الشيء ،ومنه يقع ً
وقعا ،ووقع املطر ابألرض ،وال يقال :سقط ،هذا قول
وأوقعه غريه ووقعت من كذا وعن كذا ً

أهل اللغة.

()1

وقد حكاه سيبويه فقال" :سقط املطر مكان كذا ،فمكان كذا ومواقع الغيث:
مساقطه ،ويقال :وقع الشيء موقعه .وقال اجلوهري :وال يقال سقط ،ويقال :مسعت وقْع
ووقوعا ،ويف املثل:
وقعا ً
املطر؛ وهو شدة ضربه األرض إذا وبل ،ويقال :مسعت حلوافر الدواب ً
احلذار أشد من الوقيعة ،يضرب ذلك للرجل يعظم يف صدره الشيء ،فإذا وقع فيه كان أهون
مما ظن ،وأوقع ظنه على الشيء ووقعه كالمها :قدره وأنزله ،ووقع ابألمر :أحدثه وأنزله ،ووقع
القول واحلكم :إذا وجب .والتوقيع :رمي قريب ال تباعده ،كأنك تريد أن توقعه على شيء،
والتَّوقُّع :تنظُّر األمر ،يقال :توقعت جميئه وتنظرته وتوقع الشيء ،واستوقعه :تنظره وختوفه،
والتوقيع :تظين الشيء وتومهه ،يقال :وق ْع :أي :ألْق ظنك على شيء ،والتوقيع ابلظن والكالم
()2

والرمي يعتمده ليقع عليه ومهه" .
الوقْعة :صدمة احلرب ،والواقعة :القيامة ،ومواقع الغيث :مساقطه ،ويقال :وقع الشيء
أيضا :القتال ،واجلمع :وقائع ،ووقع الشيء ي قع
م ْوقعه ،والوقيعة يف الناس :الغيبة ،والوقيعة ً
وعا :سقط ،ووق ْعت من كذا وعن كذا وقْ ًعا :أي :سقطت
وق ً

(.)3

()1سيبويه :هو عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء ،أبو بشر ،امللقب :سيبويه ،إمام النحاة ،وأول من بسط علم النحو.
ولد يف إحدى قرى شرياز عام 148ه  ،ورحل إىل بغداد ،وتويف يف األهواز عام 180ه  ،وصنف كتابه املسمى "كتاب
سيبويه -ط" يف النحو .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط.81/5 ،5
()2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط.402/8 ،1
()3انظر :الرازي ،خمتار الصحاح ،د.ط.740/1 ،
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والتَّوقيع :تظين الشيء وتومهه؛ يقال :وق ْع؛ أي :ألق ظنك على شيء ،وقيل :الت َّْوقيع:
ابلظن والكالم يعتمده لي قع ومهه ،وقيل :التَّوقيع :رمي قريب ال تباعده ،كأنك تريد أن توقعه
است ْوقع األمر :انتظر كونه كت وقَّعه،
است ْوقع :ختوف ما ي قع به ،وهو شبه التَّوقُّع .و ْ
على شيء .و ْ
يقال :ت وقَّ ْعت جميئه ،وتنظَّرته ،ويف األساس :ت وقَّعه :ارتقب وقوعه .والوقْ عة :وقوع الطَّائر على
األرض ،والوقيع:
األرض ،والوقْع :احلصى الصغار ،واحدهتا :وقْ عةٌ ،والوقاعة :صالبة ْ
الشَّجر أو ْ
َّصل،
األث ر الَّذي يالف اللَّ ْون ،والت َّْوقيع :س ْح ٌج يف ظهر الدَّابَّة ،ووقع احلديد وامل ْدية ،والن ْ
السيوف :ما شحذ ابحلجر،
َّد ،والوقيع من(ُّ )1
و َّ
يع :حمد ٌ
السْيف ،ي قعها وقْ ًعا :أحدَّها وضرهبا ،ووق ٌ
الرحى ،وت واقعا :حتاراب .
وي قال :ق ْع حديدك ،والواقع :الذي ي ْن قر َّ
()2
اصطالحا :التوقُّع عند ابن هشام هو" :انتظار وقوع الشيء" ؛ أي :توقُّع األمر
التوقع
ً
عرفه الشيخ ابن بيه بقولهَّ :
"إن فقه التوقع يعين :استناد األحكام إىل املستقبل،
املنتظر .ولقد َّ
قد يكون احلكم عدوًال عن إ ْذن إىل حظر ،وعن حظر إىل إ ْذن ،ورفع حرج بسبب أمر ميكن
()3
أن يرتتب على ممارسة الفعل املأذون فيه ،أو االمتناع عن الفعل املنهي عنه" .
وعرفه الدكتور رعد رزوقي والدكتور نبيل رفيق أبنه" :التفكري يف حدوث أمر ما يف
َّ
()4
املستقبل بناءً على شواهد وأدلة يف احلاضر ،فإن مل يكن هناك دليل فهو حدس" .
وعرفه عبد الرمحن املصباحي أبنه" :التعرف على األحكام الشرعية للمسائل اليت يتوقع
َّ
()5
حصوهلا ،أو تبيي احلكم الشرعي للمسائل الشرعية اليت يتوقع حصوهلا" .
وعليه ميكن تعريفه أبنه" :استشراف املستقبل لكل مستجد من خالل مآله املتوقع حدوثه
حبكم شرعي راشد".

()1انظر :الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،ابب "وقع" ،د.ط.367 ،366 ،364 ،362 ،361/22 ،
()2األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق وشرح :عبد اللطيف حممد اخلطيب ،ط.532 /2 ،1
()3ابن بيه ،موقع العالمة عبد هللا بن بيه ،تعريف للعالمة الشيخ عبد هللا ابن بيه ،شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2013/10/28
()4انظر :رزوقي ،رفيق ،التفكري وأمناطه ،السلسلة اخلامسة ،د.ط ،ص.316
()5مصباحي" ،فقه التوقع ..دعوة الستشراف أحداث املستقبل" ،تعريف للدكتور هاين بن عبد هللا اجلبري ،شبكة اإلنرتنت،
بتاريخ .2013/10/28
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واصطالحا
املبحث الثالث :التعريف ابلسياسة لغةً
ً

مصدر للفعل ساس يسوس ،والس ْوس الرايسة؛ يقال :ساسوهم س ْو ًسا،
السياسة لغة:
ٌ
وإذا رأسوه قيل :س َّوسوه وأساسوه ،وساس األمر سياسةً قام به ،ويقال :سوس فالن أمر بين
فالن؛ أي :كلف سياستهم .وقال اجلوهري :س ْست الرعية سياسةً ،وسوس الرجل أمور الناس
()1

على ما مل يس َّم فاعله ،إذا ملك أمرهم ،ويف احلديث« :كان بنو إسرائيل يسوسهم األنبياء»
()2

أي :تتوىل أمورهم كما يفعل األمراء والوالة ابلرعية
أيضا ،القيام على الشيء مبا يصلحه ،والسياسة فعل السائس؛ يقال:
وجاء معىن السياسة ً
()3

هو يسوس الدواب :إذا قام عليها وراضها ،والوايل يسوس رعيَّته .
ب قد ساس وسيس
وكذلك يقال :وس ْست الرعية سياسةً :أمرهتا وهنيتها .وفالن جمَّر ٌ
()4

عليه :أ َّدب وأدب ،وسوس فالن أمر الناس على ما مل يسم فاعله :صري مل ًكا .
اصطالحا:
السياسة
ً

عرف الفقهاء لفظ السياسة بتعريفات متعددة منها:
قال ابن تيمية رمحه هللا" :هي احلكم بي الناس ابلعدل يف حدود هللا وحقوقه وحقوق
()5

الناس ،وأداء األماانت يف األموال والوالايت .

( )1أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب :ما ذكر عن بين إسرائيل ،ط ،169/4 ،1حديث
.3455
()2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط.107/6 ،1
()3انظر :الزبيدي ،اتج العروس ،د.ط.155/16 ،
()4انظر :الفريوز ،آابدي ،القاموس احمليط ،د.ط 708/1 ،وما بعدها.
( )5انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ط.6 ،5/14 ،1
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وقال ابن القيم رمحه هللا" :هي األحكام اليت يسنُّ ها احلاكم فيما يتعلق أبمور الرعية ،واليت
تكون أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد ،مبا حيقق مقاصد الشريعة وال يتعارض مع
()1

أدلتها" .
وقال الطرابلسي رمحه هللا" :هي األحكام املشروعة حلفظ النفس واألنساب واألعراض،
()2

وصيانة األموال ،وحفظ العقل ،والزجر والتعزير للرعية" .
وقال الدكتور قحطان احلمداين -وهو أحد املعاصرين :-هي "مفهوم عام حتتوي على
()3

كل املعاين واملمارسات السياسية يف اجملتمع" .
مانعا؛ لشموله
جامعا ً
والتعريف الراجح هو تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألنه جاء ً

مجيع احلقوق بشكل صريح وحمدد ،فكان هذا الشمول حلدود هللا وحقوقه وحقوق الناس،
وأداء األماانت يف األموال والوالايت.
واصطالحا
املبحث الرابع :التعريف ابلشرعية لغةً
ً

الشرعية لغة:

الشي والراء والعي أصل واحد؛ وهو شيء يفتح يف امتداد يكون فيه .من ذلك الشريعة،
()4
وهي مورد الشاربة املاء ،واشت َّق من ذلك الشرعة يف الدين ،والشريعة ؛ قال هللا تعاىل:
()5
(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )  .وشرع :الشريعة مشرعة املاء ،وهي مورد الشاربة،
أيضا -ما شرع هللا لعباده من الدين ،وقد شرع هلم أي :سن ،واببه قطع ،والشارع
والشريعةً -
الطريق األعظم ،وشرع يف األمر ،أي :خاض ،واببه خضع ،وشرعت الدواب يف املاء دخلت،

()1انظر :ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.283/4 ،1
()2انظر :الطرابلسي ،أبو احلسن عالء الدين ،معي احلكام فيما يرتدد بي اخلصمي من األحكام ،د.ط ،ص.169
()3احلمداين ،قحطان أمحد ،املدخل إىل العلوم السياسية ،ط ،1ص.24
()4ابن فارس ،أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،د.ط.203/3 ،
()5سورة املائدة ،جزء من اآلية48 :
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واببه قطع وخضع ،فهي شروع ،وشرع ،وشرعها صاحبها تشر ًيعا ،وقوهلم :الناس يف هذا األمر
()1
شرع. ...
شروعا فهو شارع ،واملفعول مشروع فيه ،شرع يف العمل :أخذ فيه ،بدأ،
وشرع يف يشرع ً
()2
مسنوان  ،قال
مشروعا
جديدا :أي سنَّه؛ أي :جعله
ً
قانوان ً
خاض ،وشرع األمر :بدأه .شرع ً
ً
()3
تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) .
اصطالحا:
الشرعية
ً
ذهب البعض إىل أن الشرعية هلا معنيان :معىن عام يتمثل يف كافة التصرفات ،من حيث
وجوب خضوعها للقانون ،سواء يف جمال القانون العام أو اخلاص.
()4
وكذلك هلا معىن خاص يتمثل يف خضوع التصرفات الصادرة من األشخاص للقانون .
ونرى يف إعطاء الشرعية معنيي أحدمها عام واآلخر خاص ،بعيدة كل البعد عن واقع
احلال والعالقة بي السلطة واجملتمع (احلاكم واحملكوم).
كذلك ذهب األستاذ فؤاد العطار ابلقول" :ويقصد ابلشرعية أن حيرتم كل من احلاكم
()5
واحملكوم القانون ويضع لسلطانه" .
فالشرعية وفق ما سبق ابعتبار أن هلا معنيان ،عام وخاص ،ليس مطاب ًقا للواقع ،فالشرعية
تدل على مفهوم واحد؛ وهو اخلضوع للقانون ،وااللتزام أبحكامه من قبل اجلميع احلاكم
واحملكوم ،لذا عندما يطلق عليها معنيان يقصد هبما األحكام ،منها ما تكون العقوبة تشمل
اجلماعات ،ومنها ما تشمل األفراد؛ ألن اجلناايت عامة وخاصة ،وأما الشرعية نسبة إىل الشرع
فصحيح عندان املسلمي ،وأما عند غريان فالشرعية تطلق على ما وضعته حكوماهتم من أنظمة
وقواني تسري حياهتم.
املبحث اخلامس :أمهية فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية
()1انظر ،الرازي ،حممد بن ايب بكر ،خمتار الصحاح ،مادة شرع ،ط جديدة354/1 ،
()2عبد احلميد ،أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط.1188/2 ،1
()3سورة الشورى ،جزء من اآلية.13 :
()4انظر :اجلرف ،طعيمة ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ،د.ط ،ص5
()5وصفي ،مصطفى كمال ،املشروعية يف الدولة االشرتاكية ،جملة العلوم اإلدارية ،ص.13
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إن التطور اهلائل الذي تعيشه اجملتمعات اإلسالمية ،الذي يرتتب عليه اختالف
احتياجات اجملتمع وتغري أحواله بتغري الزمان واملكان ،يتطلب موازنة بي املصاحل املتحققة أو
املتوقعة ،واملفاسد املتوقع حدوثها والواجب درؤها ،وهو ما يتم عالجه عن طريق فقه التوقع يف
استيعاب أي مستجدات ونوازل واقعة ،أو قد تقع يف ميدان السياسة الشرعية.
وهو ما يوضح لنا مدى أمهية املنزلة الدينية للفقهاء ومسئوليتهم الكبرية الواقعة على
عاتقهم يف مواجهة تلك املستجدات ،ووضعها يف إطار شرعي يتوافق مع مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،ويتحقق من خالله جلب املصاحل للمجتمع ،ودرء أي مفسدة متوقعة ،وهو ما
يتحقق من خالل دورهم االجتهادي والتجديد الفقهي ،واخلروج من حيز التقليد؛ للوصول إىل
واقع يستوعب أي نوازل أو مستجدات تطرأ على اجملتمع ،وهو ما تؤكده ثوابت ديننا احلنيف
الذي بلغ رسالته رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم وبلغ أمانة ربه؛ قال تعاىل:

(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

()1

يتبق شيء من أمور دنياان إال وقد أوضحه نبينا صلى هللا عليه وسلم،
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ)  ،فلم َّ
وب َّي مصاحله ومفاسده للناس.
فالشريعة اإلسالمية قد أوضحت مبادئها العامة ،أما اجلزئيات فقد جاء النص على بعضه
وترك اآلخر لالجتهاد؛ وذلك ألن وقوع املستجدات واحلوادث غري متناه ،وال ميكن القول أبن
كل جزئية ال بد أن يقابلها نص هلا ،وإال ترتب على ذلك وقوع العباد يف احلرج ،إضافة إىل
ذلك أن النوازل أو القضااي قد تتغري وتتنوع بتغري الزمان واملكان ،وهو ما ال يتوافق مع القول
بضرورة وجود نصوص تشريعية ،وإال ترتب على ذلك توقف حركة احلياة واملعامالت بي الناس.
لذا كان االجتهاد ابختالف مسالكه -كاالستحسان ،والعرف ،وسد الذرائع وغريها-
هو السبيل الستيعاب أي مستجدات ،وتوقع أي حوادث قد تقع أو تطرأ.
ويف سياق ذلك قال الشاطيب" :فلم يبق للدين قاعدة حيتاج إليها من الضرورايت
واحلاجيات أو التكميليات ،إال وقد ب ينت غاية البيان ،نعم يبقى تنزيل اجلزئيات على تلك
()1سورة املائدة ،جزء من اآلية .3
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أيضا اثبتة يف الكتاب والسنة ،فال بد
الكليات مو ً
كوال إىل نظر اجملتهد ،فإن قاعدة االجتهاد ً
حماال لالجتهاد ،وال يوجد
من إعماهلا وال يسع تركها ،وإذا ثبتت يف الشريعة أشعرت أبن مثَّ ً
ذلك إال فيما ال نص فيه ...حبسب ما حيتاج إليه من القواعد الكلية اليت جيري عليها ما ال
()1

هناية له من النوازل" .
وهو ما يربز أمهية فقه التوقع من خالل ارتباطه بفقه املقاصد وفقه الواقع واملوازانت،
والذي عرب عنه يف سد الذرائع ابعتبار املآل ،وشهد به مبدأ اعتبار املآل يف عنصر اإلفضاء،
واقرتانه مع املستقبل.
وكذلك أدواته االستنباطية تنطلق من الفقه اإلسالمي ومن القرآن الكرمي والسنة النبوية؛
فكانت داللته من القرآن الكرمي :قال تعاىل( :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()2

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) .
فالنهي عن السب ميثل الوقت احلاضر ،بناءً على ما يتوقع أن يقع يف املستقبل ،وهو
جترؤ الكفار على هللا سبحانه وتعاىل.
ومن الدالالت املرتبطة بذلك يف السنة النبوية امتناعه صلى هللا عليه وسلم عن قتل
()3

صحابه» .
املنافقي؛ فقال صلى هللا عليه وسلم« :ال ي تحدَّث النَّاس أنَّه كان ي ْقتل أ ْ

فالرسول مل أيمر بقتلهم رغم حتقق املفسدة؛ وذلك ألنه لو أمر بقتلهم كان سيفوت مصلحة
أعظم وهو أتليف القلوب ،مما يفهم أن فقه التوقع له دور كبري يف عالج القضااي واملستجدات
املتوقعة ،بناءً على واقع معاش نستطيع فيه الوقوف على نقاط الضعف والرتاجع يف جمتمعاتنا،
وتراجع دوران كأمة إسالمية كان هلا دور رايدي كبري ،وهو ما ال ميكن حتققه إال ابلنظر إىل
املستقبل جباهزية كاملة ،الستيعاب أي جديد أو مستجد قد يطرأ علينا كمجتمع إسالمي.
()1انظر :الشاطيب ،ابراهيم بن موسى ،االعتصام ،ط.817/2 ،4
()2سورة األنعام :جزء من اآلية :رقم .108
()3أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ابب :ما ينهى من دعوى اجلاهلية ،د .ط ،183/4 ،حديث رقم 3518
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أيضا من خالل ما ذهب
إضافة لذلك فدور فقه التوقع وأثره يف اجملال السياسي يظهر ً
إليه العلماء من أن الفتوى تتغري بتغري مناطها من حيث الزمان واملكان واألحوال والعادات،
وهو ما قاله ابن القيم" :فصل يف تغري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال
والنيات والعوائد ،وبنا ء الشريعة على مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،هذا فصل عظيم النفع
جدًّا ،وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب احلرج واملشقة وتكليف ما ال
()1

سبيل إليه ،ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال أتيت به" .
حيث يفهم أن تغري الفتوى قد يكون لتغري الزمان؛ حيث يتم بناء الفتوى يف عصر من
العصور ،مث أييت عصر الحق له تتغري فيه احتياجات الناس وأحواهلم مما يتطلب تغري الفتوى،
حيث جاء يف سياق ذلك" :إن الفتوى تتغري بتغري أهل الزمان ،وهذا صحيح على مذاهب
()2

العلماء من السلف واخللف" .
وهو ما يعرب عنه ما قام به اخلليفة عثمان بن عفان عندما رأى خراب الذمم الذي انتشر
بي الناس يف تطليق النساء يف مرض املوت من أجل حرماهنم من املرياث ،فكان توقعه أن
انتشار تطليق النساء كان من أجل حرمان النساء من املرياث ،ولذلك جنده قام بتوريث تاضر
()3

األسدية عندما قام بتطليقها عبد الرمحن يف مرض املوت .
أيضا بتغري املكان؛ فالفتوى الصادرة يف دار اإلسالم ختتلف عن غريها،
وتتغري الفتوى ً
فالفتوى اليت بنيت على مكان معي ،تتغري ابختالف املكان .وهو ما يظهر عند موقف اإلمام
مالك يف علة الراب يف املطعومات ،حيث كان السائر يف احلجاز أن علة الراب يف املطعومات هو
االقتيات واالدخار ،والتي عندهم غري مقتات أو مدخر؛ وابلتايل مل جتري عليه أحكام الراب،
بينما جند األمر يف بالد األندلس كان هناك وجه آخر ،حيث كان التي هناك يقتات ويدخر،
()1ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعي ،ط1411 ،1ه .11/3 ،
()2ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتاوى الكربى البن تيمية ،ط.271/2 ،1
()3انظر :مالك ،مالك بن أنس ،املوطأ ،ط ،822/4 ،1برقم .2113
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وهو ما وجده تالميذه الذين ذهبوا إىل األندلس ،فأثبتوا فيه علة االقتيات واالدخار ابلنسبة
()1

للتي .
وذهب خليل املالكي إىل عدم ربوية التي؛ ورمبا مل يكن يدخر يف مصر يف ذلك الوقت،
()2

حيث قال" :ال خردل وزعفران وخضر ودواء وتي وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر" .
مما يظهر مدى أمهية فقه التوقع ملراعاته املتغريات املختلفة ،سواء املكانية أو الزمانية أو
غريمها ،وحاجتهم إليه يف استشراف املستقبل واالستعداد له.
أبدا ضالل يف الدين ،وجهل مبقاصد علماء
قال القرايف" :واجلمود على املنقوالت ً
()3

املسلمي والسلف املاضيي" .
كذلك قد تتغري الفتوى بسبب تغري األحوال؛ وهو تغري أحوال الناس واحتياجهم من
حال إىل آخر ،حيث قال ابن القيم يف ذلك" :هذا فصل عظيم النفع جدًّا ،وقع بسبب اجلهل
به غلط عظيم على الشريعة ،أوجب من احلرج واملشقة ،وتكليف ما ال سبيل إليه ،ما يعلم أن
الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال أتيت به ،فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم
ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة
()4

كلها" .
وما يعرب عن ذلك حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :كنا عند
النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء شاب ،فقال :اي رسول هللا ،أقبل وأان صائم؟ قال« :ال»،
فجاء شيخ ،فقال :اي رسول هللا ،أقبل وأان صائم؟ قال« :نعم» ،فنظر بعضنا إىل بعض ،فقال

()1انظر :اخلرشي ،حممد عبد هللا ،شرح خمتصر خليل ،د .ط.57/5 ،
()2ضياء الدين املصري ،خمتصر خليل ،ط.148/1 ،1
()3انظر :لوح ،حممد أمحد ،تغري الفتوى وأثره يف السياسة الشرعية ،د .ط ،ص.1701
()4انظر :ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.11/3 ،1

25

العدد الرابع والثالثون

مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع )
اكتوبر 2020

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :قد علمت نظر بعضكم إىل بعض؛ إن الشيخ ميلك
()1

نفسه» .

فهنا كان جواب النيب صلى هللا عليه وسلم للشاب خمتل ًفا عن جوابه للشيخ؛ رغم أن
السؤال واحد ،مما يدل على مراعاته لألحوال ،لتوقع النيب صلى هللا عليه وسلم حال الشاب
وهو ما زال يف كامل عنفوانه وقوته وشدته ،فقد ال يستطيع أن ميلك نفسه ويقيدها ويتحكم

هبا؛ لذا كان جواب النيب صلى هللا عليه وسلم بعدم التقبيل؛ بينما يف حال الشيخ كان جواب
النيب جبواز التقبيل لعلمه حبال الشيخ وكرب سنه وهدوء نفسه؛ وابلتايل فإن تقبيله لن يرتتب
عليه أي فعل قد يفسد عليه صيامه.
وجند ما ذكره ابن القيم يف تعليقه على ما ذكر عند املالكية يف اعتبارهم للعرف املتجدد،
فقال" :وهذا حمض الفقه ،وم ن أفىت الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم
وعوائدهم وأزمن تهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته على
الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم
وطب ائعهم ،مبا يف كتاب من كتب الطب على أبداهنم ،بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفيت
()2

اجلاهل أضر على أداين الناس وأبداهنم" .
وهو ما يعرب عنه يف حال تقدير النفقات حيث يتلف من مكان ملكان ،وفق مستوى
غىن وفقر املسلم ،ولذا يكون املتوقع هو اختالف النفقات وفق احتياجات كل جمتمع عن
اآلخر.
وكذلك تغري الفتوى بتغري حال الناس ،ما قاله املتقدمون :إن الدائن ليس له استيفاء دينه
من مال املديون حال غيبته ،إال إذا كان من جنس حقه .وقالوا :على الزوجة أن تتابع زوجها
بعد إيفائه هلا معجل مهرها حيث أحب ،ملا كان يف زماهنم من انقياد الناس إىل احلقوق ،مث
()1أخرجه ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،ط ،630/11 ،1برقم  ،7054وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
(.)138/4
()2ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.67/3 ،1
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ملا انتقلت عادة الناس إىل العقوق ،قال الفقهاء :للدائن استيفاء دينه ولو من غري جنس حقه،
وقال املتأخرون :ال جترب الزوجة على متابعة الزوج إىل غري وطنها الذي نكحها فيه ،وإن أوفاها
()1

معجل مهرها؛ لتغري حال الناس إىل العقوق .
حيث جند تغري األحوال يرتتب عليه تغري األحكام ،فإذا كانت الزوجة ملزمة ابللحاق
بزوجها أينما ذهب ،وذلك يف وقت كانت الذمم ما زالت سليمة؛ لكن ملا أصبح هناك شيء
من العقوق وإنكار احلقوق وجحدها ،فإنه من املتوقع ضياع حقوق الناس ،لذا تغري ما أفىت به
الفقهاء بعد ذلك ،ورجعوا يف إلزامية املرأة يف متابعة الزوج واللحاق به أينما ذهب خلراب
الذمم.
أيضا :أن الف رس يف أول عهدهم ابإلسالم كانوا جيدون صعوبة يف نطق القرآن
وجاء ً
فرخص هلم اإلمام أبو حنيفة لغري املبتدع بقراءة القرآن يف الصالة مبا ال يقبل التأويل
الكرميَّ ،
ابللغة الفارسية ،فلما مر فرتة من الزمن وتعودت ألسنتهم نطق القرآن ،مع انتشار زيغهم
()2

وابتداعهم يف القراءة ،رجع عن رخصته هلم يف ذلك .
وهنا جند اإلمام أاب حنيفة عندما أجاز للفرس قراءة القرآن ابلفارسية ،كانت له أسبابه؛
تيسريا عليهم -أجاز هلم قراءة القرآن
وهو صعوبة نطق أهل فارس ابلعربية بشكل سليم ،لذاً -
الكرمي ابللغة الفارسية؛ لكنه بعد ذلك رجع يف إجازته للفرس بقراءة القرآن ابللغة الفارسية،
لقيام أسباب يف ذلك ،وهو كثرة الزيغ واالبتداع ،واملتوقع من وراء ذلك مفاسد كبرية؛ تتمثل
يف انتشار هذا األمر على نطاق أوسع ،وابلتايل فإن اآلاثر املرتتبة عليه هو حتريف القرآن
واالبتداع يف قراءته كل وفق هواه ،وابلتايل كان توقعه مبنيًّا على درء تلك املفسدة وسدها،
وهو ما ظهر يف رجوعه يف قوله األول ابإلجازة ،وذلك بعدما تعودت ألسنتهم على العربية
وأصبح قراءته ابللغة العربية ال تثل تلك الصعوبة اليت كانت يف بداية األمر.
()1انظر :الزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرح القواعد الفقهية ،ط.227/1 ،2
()2انظر :السرخسي ،حممد بن أمحد ،املبسوط ،د.ط6/4 ،
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كذلك ملا تغريت أحوال الناس يف زمن اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،حيث
أقروا مبدأ تغري
كان يضمن الصناع ،بعد أن كانت يد الصناع أمانة ،فجاء يف ذلك" :وقد ُّ
االجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص يف االجتهاد ،ويف تفسري النصوص ،مبا يالئم حكمة
التشريع وفالح العباد ،ويناسب تطور الزمان واملكان وتقلبات األحوال .وتعرض يف ذلك
ملسائل عديدة منها :املؤلفة قلوهبم ،والطالق الثالثي املتسرع ،وبيع أمهات األوالد ،وعدم

وزجرا
التغريب يف احلدود ،وإعفاء السارق من القطع عام اجملاعة ،وتطوير عقوبة التعزير أتديبًا ً
()1
للمذنبي واجملرمي ،وحتديد عاقلة الدية يف القتل واجلراح ،وتفصيل أمور ضريبة اخلراج" .
وهنا جند أنه يف وقت اخلليفة علي بن أيب طالب كانت يد الصانع أمانة؛ لكن بعد تغري
أحوال الناس وضعف نفوسهم وخراب ذممهم ،جعل ضمانة الصانع على السلعة املباعة ،وهو
ميثل توقعه؛ ألن خراب الذمم وضعف النفوس وقلة األمانة يكون مآله ضياع حقوق العباد يف
ذلك ،وهو ما جعل ع لى سبيل املثال اخلليفة عمر بن اخلطاب يغري موقفه يف مسألة العطاء
للمؤلفة قلوهبم؛ وذلك ألن هذا األمر قد فرض لتشجيع الناس على الدخول يف اإلسالم؛ ألن
املتوقع يف ذلك لو كان غري موجود فإن املفاسد املتوقعة أكرب من املصاحل املتحققة ،فحفظ
املال يعترب مصلحة ال شك ف يها ،ولكن عندما تكون اخلسارة املمثلة يف فقدان هؤالء من
دخوهلم اإلسالم ،تكون املفسدة أكرب ،واإلسالم يف ذلك الوقت كان يف حاجة إىل القوة وإىل
زايدة أعداد الداخلي لتقوية شوكته ،لذا كان املتوقع هو عدم الدخول يف اإلسالم من هؤالء؛
لذا أجزل هلم العطاء لتشجيعهم على البقاء يف اإلسالم ودخول غريهم ،فتقوى شوكة املسلمي،
لكن بعدما أعز هللا اإلسالم وأصبح ذا شوكة مل يعد يف حاجة إىل استمالة أحد ،وهو ما يفسر
موقف اخلليفة عمر بن اخلطاب يف هذا األمر.
مما سبق نستطيع أن نلمس مدى أمهية فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية ومدى أتثريه
فيها؛ وذلك ألن السياسة تكمن أمهيتها يف ارتباطها ابجملتمع اإلنساين ،وارتباطها ابلنظام العام
()1احملمصاين ،صبحي ،تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء ،ط ،1ص.589
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ووضع اإلطار الذي تنضبط به احلياة بي اإلفراد ،وهو ما يفرض االهتمام بتفاصيل تلك احلياة
وقراءة متطلباهتا واحتياجاهتا املتوقع حدوثها ،وارتباط ذلك مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،وحتقيق
غاايهتا النبيلة املستهدفة ملصلحة اجملتمع بشكل عام واإلنسان بشكل خاص ،مما يظهر أمهية
هذا الفقه على املستوى السياسي ،وأال تقتصر املعرفة الفقهية للفقيه على اجلانب الديين فقط،
وأوضح ذلك ما ذكره ابن خلدون أن اإليغال يف القياسات الفقهية الفرعية قد حتجب نظر
الفقيه عن التبصر ابألحداث والوقائع احلالية واملستقبلية ،وهلذا السبب يفق بعض فقهاء
الفروع عند دخوهلم املعرتك السياسي العملي ،يف حي سجلت جناحات ممتازة للفقيه املتزود
أبدوات النظر األصويل والفروعي ،ومن يقرأ سرية ابن تيمية رمحه هللا ويتأمل نتاجه املعريف يوقن
نظرا
أنه كان يتسامى فوق بعض االستدالالت والقواعد الشائعة ،ويستأنف يف بعض الوقائع ً
مناسبًا الئ ًقا بتلك الوقائع ،ومثله يف ذلك العز بن عبد السالم رمحه هللا ،فإنه حي عزم جيش
التتار الرهيب على غزو مصر ،قام الشيخ يقوي نفوس الناس واألمراء ،وقال ألهل مصر
ولسيف الدين قطز" :اخرجوا وأان أضمن لكم على هللا النصر" ،وكذلك حي أقسم اإلمام ابن
تيمية لألمراء يف وقعة شقحب أبهنم منصورون يف مناجزهتم للتتار ،وكان يتنقل بي العساكر
اإلسالمية ويتحدث بلغة الواثق الذي ال يرتدد وال يتلعثم ،فقالوا له :قل :إن شاء هللا ،فقال:
()1

"إن شاء هللا حتقي ًقا ال تعلي ًقا" ،وكانوا يف ذلك قارئي جيدين لسنن االجتماع البشري .

()1املزيين ،خالد عبد هللا ،فقه التوقع ،اتريخ االطالع على شبكة اإلنرتنت .2018/4/1
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اخلامتة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأشكر هللا عز وجل على توفيقه يف إجناز هذه
الدراسة وإتامها ،واليت استعرضت من خالهلا حبثنا املسمى ب :فقه التوقع وأثره يف السياسة
الشرعية ،والذي رأينا من خالله طرح رؤية ملشكلة كبرية؛ وهو عالج أسباب الضعف والقصور
والرتاجع الذي أصاب أمتنا اإلسالمية على كافة املستوايت ،والذي تطرقنا إىل ما يهمنا يف
دراستنا هذه هو املستوى السياسي من خالل بيان أثر هذا الفقه من خالل ميدان السياسة
الشرعية ،واليت يظهر أثره يف عالج املستجدات الواقعة أو املتوقعة من خالل استشراف املستقبل
فيها ،ووضعها يف إطار يتوافق مع ثوابت شريعتنا السمحة ،وحيقق غاايهتا ومقاصدها ،وإيضاح
أنه ميكن حتقيق كل ما تصبو إليه أمتنا اإلسالمية من تقدم وتطور ومنو ومكاسب على كافة
أوال من جتارب وجهود فقهية كبرية سابقة ،ومناذج انجحة
املستوايت ،من خالل االستفادة ً
جمدا ما زالت جناحاته يف نفوس وأذهان اجلميع،
حققت لإلسالم كدين وللمسلمي كأمة ً
حيث إن املستجدات العصرية واألقضية اليت تقع -أو قد يتوقع أن تقع -تفرض على اجلميع
االستعداد لفهمها وتلقيها ،وإجياد األحكام املناسبة والراشدة اليت تستوعب مصاحل العباد
وحتافظ عليها ،وتدفع عنهم أي مفسدة واقعة أو متوقعة ،وهو ما يعين ضرورة أن يكون هناك
جاهزية من أهل االختصاص املعنيي أبمر هذه األمة من فقهائنا وعلمائنا األجالء ،إضافة إىل
أهل السياسة ،وضرورة إجياد تواؤم وتفاهم ما بي كل منهما ،لتحقيق رؤية واسرتاتيجية تستطيع
من خالهلا أمتنا اإلسالمية العودة والنهوض من كبوهتا ،والتخلص من أسباب الضعف والتأخر،
والظهور مبظهر ال يليق بتاريخ أمة سادت الدنيا يف يوم من األايم؛ حيث إن فقه التوقع فقه
أصيل وقدمي ،يتسم ابلعمق واملنهجية واألصالة ،واليت تظهر من خالل أقضية فقهاء وعلماء
أمتنا اإلسالمية من املتقدمي ،والذي يعطي نتيجة واضحة يف ميدان دراستنا ،وهو ميدان
السياسة الشرعية ،وأمهيته يف ذلك ووجود الدالئل الكثرية اليت تدل على أمهيته يف طرح احللول
الناجعة لكافة أشكال الضعف والتأخر ،وذلك من خالل استشراف مآل تلك املستجدات
اليت تقع يف عصران احلاضر على املستوى السياسي ،واالستعداد هلا حبلول فقهية وأحكام راشدة
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ومناسبة ،تستوعب كل ما هو جديد .إضافة إىل ذلك بيان مدى أصالة ذلك الفقه والتعبري
عنه من خالل أقضية الفقهاء ،ولكن بدالالت أخرى كسد الذرائع ،واعتبار املآالت،
واالستحسان ،واستشراف املستقبل ،والذي ميكن من خالهلا قيام هذا النوع من الفقه بدور
كبري يتالئم ويتواءم مع ما يقع يف الساحة السياسية يف عصران احلاضر ،وميكن من خالله
االستعداد ابسرتات يجيات ورؤى مستقبلية تساعد يف إعداد مكامن القوة ،سواء على املستوى
العسكري أو على املستوى االقتصادي ،الذي يعترب حجر أساس يف قوة كل دولة ،وهو ما
ميكن من خالله إجياد موضع قدم ألمتنا اإلسالمية يف عصران احلديث ،بكل معاين الدولة
القوية اليت تلك قرارها وقوهتا ،وابلتايل ال ميكن أن تقبل سياسة اإلمالء أو األمر الواقع ،وهو
اسرتشادا
ما يظهر أمهية هذا الفقه ودوره يف بناء تلك املنظومة السياسية هلذه األمة ،وذلك
ً
بقوله تعاىل:

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
()1

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ) .
إضافة إىل ذلك تطرقنا إىل بيان أمهية القائد السياسي يف بناء هذه املنظومة الناجحة
وكيفية دور هذا القائد ،وبيان دوره يف حتقيق النهضة هلذه األمة ،وليس اختصار دوره كرئيس
دولة يتوىل مقاليد هذا املنصب ،بل إن هناك اشرتاطات وضوابط لشخصية القائد السياسي
اليت حتتاجه األمة يف هذا الظرف اليت تر به األمة اإلسالمية ،خاصة يف حال وجود تغيريات
سياسية كبرية على املستوى العاملي ومستوى الشرق األوسط ،وبيان مدى حاجتنا إىل شخصية
قائد سياسي يعود بنا إىل مصاف الدول الكربى واملتقدمة ،اليت تلك القوة والتقدم والتطور،
وهو ما يذكران بشخصية أول قائد سياسي يف اإلسالم :النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن بعده
صحابته الكرام ومن جاء بعدهم ،وكيفية االستفادة وحاجتنا ملثل تلك النماذج يف عصران

()1سورة األنفال ،اآلية.60 :
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وتوص لت إىل نتائج كثرية ،سأقتصر فيها على أهم النتائج اليت هلا عالقة وطيدة
احلاضرَّ .
ابلدراسة ،وهي كالتايل:
النتائج:
 -1فقه التوقع يطرح آفاقًا جديدة يف استيعاب املستجدات واألقضية العصرية ،من
خالل استشراف املستقبل فيها وطرح احللول ،وعلى سبيل املثال مسألة اإلعداد االقتصادي
ومدى أمهيته يف تقوية الدولة اإلسالمية ،من خالل اإلمكانيات االقتصادية املتاحة وتطويرها
وتقويتها ،وذلك لعدم خض وعها ألي ضغوط اقتصادية قد تواجهها وجتنبها التأثري عليها يف
توجيه سياساهتا اخلارجية من قبل الدول القوية وحماولتها استغالهلا.
 -2إن التخطيط املستقبلي أثبت من جتربة الدول املتقدمة أنه أجنع احللول يف وضع
مرئيات لسنوات قادمة تستطيع هبا الدول النهوض والبقاء ،ومسايرة كل ما هو جديد ،وهو ما
يتحقق من خالل فقه التوقع ،خاصة عندما يكون جماله متعل ًقا ابلسياسة واسرتاتيجيات الدولة
يف وضع خطط التنمية على مجيع احملاور اخلاصة بسياساهتا الداخلية أو اخلارجية.
 -3ال شك أن الضعف الذي تعاين منه األنظمة السياسية يف وطننا العريب له أسبابه،
وهو البناء اخلاطئ لسياسات تلك الدول بفصل الدين عن السياسة ،وهو فهم خاطئ؛ ألن
كالمها وجهان لعملة واحدة ،فكيف تقضى حاجات العباد وتصان مصاحلهم ويدفع الضرر
عنهم بدون أن يسوسهم حاكم عادل يعرف ثوابت دينه ومقاصد شريعته ،وهو ما يدلل على
التالزم ما بي الدين والسياسة ،والذي ال ميكن حتقيق أي تقدم أو منو إال هبما.
 -4إن الضعف والرتاجع احلضاري على كافة احملاور يف عصران احلاضر يستدعي من
عقول هذه األمة ومن حيملون أمانة هذا الدين ،تكثيف اجلهود من املختصي ،وكل من هو
معين بذلك يف اخلروج من امليدان التقليدي يف التعامل مع املستجدات العصرية إىل ميدان
االجتهاد واإلبداع ،لطرح رؤى ومنهجية يف التعامل مع كل ما هو جديد ،وهو ما تستوعبه
شريعتنا السمحة الصاحلة لكل زمان ومكان.
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 -5ثبت أننا حباجة إىل شخصيات قيادية مؤهلة حلمل أمانة هذه األمة والعبور هبا من
حالة الضعف والتأخر إىل مصاف األمم القوية املتقدمة ،وهو ما يسهل حتقيقه لو مت النظر إىل
اترينا اإلسالمي وتراثنا الفقهي ،الذي أثبتت جتارب سابقة كيف استطاعوا أن يسودوا العامل
وحيتلوا صدارته يف يوم من األايم.
 -6أثبتت التجربة أن الدولة القوية ال بد أن يكون هلا خطط اسرتاتيجية لعشرات السني
القادمة ،تستطيع هبا رسم طريقها يف السري بي بقية الدول ،وهو ما ال ميكن حتقيقه إال
ابالستعداد وتوفري كل عناصر القوة ،وتوفري اقتصاد قوي تستطيع به الدولة أن تفرض سياساهتا
على الغري ،وال يتمكن الغري من فرض سياسات ال تتوافق مع ثوابتها ،وهو ما نفتقده يف أمتنا
اإلسالمية ،وشواهده كثرية ،ونستطيع أن نراها يف سياسات اإلمالء من الدول الكربى جتاه
الدول النامية اليت ال تستطيع فعل شيء.
 -7إن منوذج الدولة املتقدمة والناجحة ال ميكن أن يتحقق دون أن يكون هناك ختطيط
مستقبلي واستشراف للمستقبل ،وهو ما حيققه لنا فقه التوقع يف جمال السياسة الشرعية ،اليت
أصبح الواقع الفعلي يف حاجة إليها بعدما أثبتت السياسات والقواني والتشريعات الوضعية
فشلها الذريع يف النهوض هبذه األمة الذي أصاهبا الضعف والرتاجع ،وهو ما ميكن حتقيقه لو
نظران إىل جتربة فريدة ممثلة يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكيف قاد دولته ومن بعده
صحابته الكرام الذين استطاعوا الوقوف هبا أمام إمرباطورايت ذلك الزمان ،وهو ما ميكن حتقيقه
من اإلعداد اجليد ،والتخطيط الدقيق واستثمار مصادر قوة هذه األمة اليت تلك الكثري ،ولكنها
يف حاجة إىل مهم وعقول رجال ذلك الزمان.
التوصيات:
 -1تكثيف اجلهود الفقهية من خالل عقد املؤترات والندوات وورش العمل ،اليت تطرح
أفكارا ومسامهات تساعد على حتفيز اجلهود يف هذا امليدان.
ً
 -2استعانة اجلهات الفقهية املعنية أبهل اخلربة يف هذا امليدان على خمتلف املستوايت؛
للوقوف على املشكالت وأوجه القصور ،وعالج مواطنه برؤى جديدة ،لتحقيق غاايت
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ومقاصد شريعتنا من خالل حفظ حقوق العباد وصيانتها ،وأداء الواجبات وااللتزامات ،ودفع
أي مفاسد متحققة.
 -3التشجيع على إنشاء املعاهد اليت تؤهل الكوادر الشبابية ملمارسة القيادة والعمل
السياسي ،وفق متطلبات العصر احلاضر.
 -4االهتمام بدراسة علم السياسة الشرعية ،وارتباطه ابملستقبل من خالل االستفادة من
تراث ديين كبري ،تضمن الكثري من الدالئل على مدى تقدم هذه األمة يف السابق ،وحتقيق
أمسى معاين التقدم واإلنسانية والعدل واملساواة ،من خالل اتريخ وجتربة اثقبة منذ عهد نبينا
الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،ومن بعده اخللفاء الراشدون ،ومن جاء بعدهم على مر العصور
اإلسالمية.
 -5أمهية االهتمام من قبل الكوادر املؤهلة للعمل السياسي ،من اجلمع ما بي العلوم
السياسية وبقية العلوم األخرى مع العلم الشرعي ،حىت ميكن إخراج قائد سياسي يتحقق معه
مقصد هذا الدين وحفظه.
 -6العمل آبلية التوسع يف االستفادة من التجارب السياسية الناجحة يف الدول املتقدمة،
وفهم عناصر تقدمها وآليات عملها ،مع تنفيذها وربطها مبجتمعنا اإلسالمي وقيمه السامية،
لتحقيق التقدم والقوة ،والتخلص من آاثر الضعف واالهنزامية اليت حلَّت أبمتنا اإلسالمية.
 -7تكثيف الدراسات الفقهية اليت هتتم بفقه التوقع وارتباطه ابلسياسة الشرعية ،ومراعاة
استشراف املستقبل يف الرؤى واألحكام املطروحة ،حىت يكون هناك جاهزية ألي مستجد يطرأ
على الساحة يتم تكييفه ووضعه يف إطار شرعي يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 -8أتهيل الكفاءات والدارسي يف جمال العلم الشرعي ،ابلتوسع يف معرفة العلوم
السياسية اإلنسانية األخرى ،وعدم االقتصار على دراسة العلوم الشرعية فقط ،حىت ميكن
تكوين إطار منهجي وفقهي من خالل هؤالء الكفاءات يف التعامل مع كل املستجدات
واملسائل الواقعة أو املتوقعة.
املراجع:
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 -1ابن فارس ،أبو احلسي أمحد بن فارس بن زكراي القزويين ،من أئمة اللغة واألدب ،من
تصانيفه :مقاييس اللغة ،واجململ ،والصاحيب يف علم اللغة العربية ،ولد عام 329ه ،وأصله
من قزوين ،أقام مدة يف مهذان ،مث انتقل إىل الري فتويف فيها سنة 395ه .انظر :الزركلي،
األعالم ،ط.193/3 ،5
 -2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة فقه ،د .ط.242/4 ،
 -3ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعي اإلفريقي ،ولد مبصر ،وقيل يف طرابلس الغرب ،وتويف مبصر ،من أشهر كتبه :لسان
العرب ،وخمتار األغاين ،ونثر األزهار يف الليل والنهار .انظر :الزركلي ،األعالم ،ط.108/7 ،5
 -4ابن منظور ،لسان العرب ،حممد بن مكرم ،ط.522/13 ،1
 -5ابن حجر ،شهاب الدين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط.165/1 ،
 -6مال خسرو ،مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ،د.ط.44/1 ،
 -1مال خسرو ،مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ،د.ط.50/1 ،
 -8انظر :ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ط ،41/1 ،2وانظر :الشوكاين ،إرشاد الفحول
إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ط .17/1 ،1وانظر :الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته،
ط.17/1 ،2
 -9سيبويه :هو عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء ،أبو بشر ،امللقب :سيبويه ،إمام
النحاة ،وأول من بسط علم النحو .ولد يف إحدى قرى شرياز عام 148ه ،ورحل إىل بغداد،
وتويف يف األهواز عام 180ه ،وصنف كتابه املسمى "كتاب سيبويه -ط" يف النحو .انظر:
الزركلي ،األعالم ،ط.81/5 ،5
 -10انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط.402/8 ،1
 -11انظر :الرازي ،أبو بكر ،خمتار الصحاح ،د.ط.740/1 ،
 -12انظر :الزبيدي ،حممد بن حممد ،اتج العروس من جواهر القاموس ،ابب "وقع" ،د.ط،
.367 ،366 ،364 ،362 ،361/22
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 -13األنصاري ،ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق وشرح :عبد اللطيف
حممد اخلطيب ،ط.532 /2 ،1
 -14ابن بيه ،موقع العالمة عبد هللا بن بيه ،تعريف للعالمة الشيخ عبد هللا ابن بيه ،شبكة
اإلنرتنت بتاريخ .2013/10/28
 -15انظر :رزوقي ،رفيق ،التفكري وأمناطه ،السلسلة اخلامسة ،د.ط ،ص.316
 -16مصباحي" ،فقه التوقع ..دعوة الستشراف أحداث املستقبل" ،تعريف للدكتور هاين
بن عبد هللا اجلبري ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2013/10/28
 -17انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط.107/6 ،1
 -18انظر :الزبيدي ،حممد بن حممد ،اتج العروس ،د.ط.155/16 ،
 -19انظر :الفريوز آابدي ،القاموس احمليط ،د.ط 708/1 ،وما بعدها.
-20انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ط،1
.6 ،5/14
 -22انظر :ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.283/4 ،1
 -23انظر :الطرابلسي ،أبو احلسن عالء الدين ،معي احلكام فيما يرتدد بي اخلصمي من
األحكام ،د.ط ،ص.169
 -24احلمداين ،قحطان أمحد ،املدخل إىل العلوم السياسية ،ط ،1ص.24
 -25ابن فارس ،أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،د.ط.203/3 ،
 -26انظر ،الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،مادة شرع ،ط جديدة.354/1 ،
 -27عبد احلميد ،أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط.1188/2 ،1
 -28انظر :اجلرف ،طعيمة ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ،د.ط ،ص.5
 -29وصفي ،مصطفى مجال ،املشروعية يف الدولة االشرتاكية ،جملة العلوم اإلدارية ،ص.13
 -30انظر :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،االعتصام ،ط.817/2 ،4
 -31ابن القيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي ،ط1411 ،1ه.11/3 ،
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 -32ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،الفتاوى الكربى البن تيمية ،ط.271/2 ،1
 -33انظر :مالك بن أنس ،املوطأ ،ط ،822/4 ،1برقم .2113
 -34انظر :اخلرشي ،حممد عبد هللا ،شرح خمتصر خليل ،د.ط.57/5 ،
 -35ضياء الدين املصري ،خمتصر خليل ،ط.148/1 ،1
 -36انظر :لوح ،حممد أمحد ،تغري الفتوى وأثره يف السياسة الشرعية ،د.ط ،ص.1701
 -37انظر :ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.11/3 ،1
 -38ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين ،إعالم املوقعي عن رب العاملي ،ط.67/3 ،1
 -39انظر :الزرقا ،أمحد حممد ،شرح القواعد الفقهية ،ط.227/1 ،2
 -40انظر :السرخسي ،حممد بن أمحد ،املبسوط ،د.ط.6/4 ،
 -41احملمصاين ،صبحي ،تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء ،ط ،1ص.589
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