








ا|مقدهة

انمقدمة

شرورمن بالك ونعوذ إليه، ونتوب ونمتغمره تعسه وننحمده لد الخمد إن 

له،هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا الك يهده من اعمالغا، سخان ومن أنفا 

الكصلى ورموله، عياه محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده الك إلا إله لا أن وأشهد 

بعدأما كثيرا؛ تسليما ومنم وصحبه آله وعلى عليه 
واصحامشروعا تتينى لا انها العصر هذا فى الإمحلامية الأمة يه أصيبت مما فان 

واقعها،مع ؤيتجم رواها، مع يتفق كافة الأصعدة على بها ينهض عام لإصلاح 
التاحةإمكاناتها اسعلأل، من تتمكن لا أنها كما والعقدية؛ الثمافية حمانمها ويراعي 

الوح٠الأ٠ثل.عر لها 

به.الاهتمام وقلت ا التخفل صعق عن ناع وهذا 

وأنستحقه، الذي الاهتمام الستقبلتة ات الدراممطي لا أن يسنغزب لا ولذا 
أموالاالغرب فه يذل الذي الوقت في والإصلاح، للتقدم قاعدة بوصفها إليها يفر لا 

فىبارزا دورا الستملية للدرامات ؤيجعل المستقل، دراسة سبيل في هائلة ؤإمكانان 

•الرسمي المستوى على والطاقات الوارد وتعبة الكرادر ؤإعداد الخيل رمم 

عر~ المستقل دراسة تتناول التي الطبوعات فإيا الشعبي؛ المستوى على وكذلك 
.تأيداأو نقدا بدراستها ويعتني ، اكزاء عليها ويمل كبير، بانتشار تحفلى ~ كثرتها 

الأمر؛هذا مثل تلاش عر الأمة هذه اء أبنمن الغيورون تحقر فقد ولذا؛ 
دراسةفي والمث المعالخة مجال وفي والإنشاء، الاهتمام صعيد في ممكنهم ما ببذل 

٠٠ الإسلاميق المنهجية معالم من 



أنهإلا الرمس؛ المستوى على منه أبرز الشمي المستوى على كان ؤإن وهو المستقبل، 
التقاول.إلى ويدعو بالخير يبشر أمرا يقي 

تضبطالتي والوجهان الضوابط تأصيل إلى نحتاج الدراسات هده كانت ولنا 
كونهاْع فإنها ؛ ومقاصده الإسلام كلتات مع المنمجم الإنتاج نحر وتوجهها حركتها، 

ببياننعى شرعية ئهثة بدراسة تحظ لم أنها إلا البروز جديدة ولا النشأة، حديثة لمست 
فيها.الحثح ومنهجتة مشروعيتها، 

حولشرعية نظرات تقدمر محاولة يديك لن الموجزة الكتابة هده جاءت فقد ولدا؛ 
وأعمقجدا أكثر لدراسات تقدمه تكون وأن ئارتها تفيد أن راجيا المستقبل، دراسات 
٠تعالى الله بإذن طرحا؛ 

المملوكةوالخلرق السح لعرفة الإنسان تشنف عن تمهيد فى الأئوبة هده جاءت وقد 
٠فصول وثلاثة لذلك، 

المستقبالتة.الدراسات مفهوم فى ؛ أولها 

.المتقيلية الدرامات مشروعية فى ت وثانيها 

المستقبلة.للدراسات وموجهات ضوابط وثالثها؛ 

٠موجزة خاتمة ثم 

عليه،العرض يوم نافعا لوجهه، خالصا العمل هدا يجعل أن — تحال ~ الله أسأل 
٠علمه والقادر ذللتا ور إنه 

الجيرمحمد بن اش عبد بن هاني د. 

الإسلاميةمعالم من ■ ٦ 
اامستق؛اقماادراسات 



ومها_____د;

_،1sllمممه الإنسان شوف تض 

اامسلوممرق J۵واا







عنالعجز في شاوي أي* ،• ١١الساثلاا من يأعلم عنها المؤول *اما ت قال الساعة؛ 
والسائل"*.السوول علم ذلك إدراك 

قالكما نبوته دليل ليكون الغيب من شيء عر أطلعه ~ تعالى ~ الله أن مع 
كئمإن لكم لأيه ذلك في إئ بجونكير في تد-مون وعا تأكثوذ بما وأبجتكم ؤ : - عالى ت- 

كثيرعن ~ واللام الملأة عليه ~ إحبارنبتنا عن ورد وكما . [  ٤٩ت عمران زآل ه مومنثن 
الأحر؛.في يكون ومما ، وبعدم زمنه في يكون مما 

والقايسة،بالتجربه ولا بالحق، يدرك لا هوما ~ بعلمه الله به نفرد الذي ~ والغيب 

الحسص يغيب ما ومنه بعضهم، ؤيدركه الشر بعض حس عن يغيب ما الأشياء من فال 
اسقراءمن تنبهل يمما ونحوها والخسوف الكسوف بحصول كالحلم بالعمل؛ ويدرك 

إدراكه،ممكن لأنه ~ الحس عن غيابه مع ~ الغيب علم محن ليي فهن-ا الكونية، المن 
•أوالمقيد السبي بالغيب يني وهوما 

الأساب،تخلف لحواز قيلعتا؛ وليس خلى هو المتقبلي الإدراك هذا أف غير 
)إزلحفىالباري"*: فح في قال الإنسان، ولذالأيجزم؛ه التقديرْظت، في امحلآ أو 

حقيقيا(.ذلك ليس لكن عليها بها يستدل قع- أسبابا الغيوب 

عنالطلق الغيب هو وهذا الله، إلا الغبِا . أحل. يعلم لا • )■ تيمية: ابن نال 
.[ ,"٢ الخن;] ي أ-مدا عيه عر يفهن فلا ؤ فيه: قال الذي الخلوفض، حميع 

الإنس،أو الخن أو الملائكة من الخلوقالت،؛ بعمى علمه ما المقتد؛ والغسب، 

لم)٨(.مصحيح )١( 
(.٢٨٩القرطص)آ/ ير نفالكتب،. الطم،لأينممير)-؛/آ-آ؛(،دارئلم القران تنسم )٢( 

VU/؛(.)■؛()■؛؛■
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يغيبند كلهم والناس شهده، عمن غيبا ليس عنه، غاب عمن هوغيب فإمما وشهدوه، 

أ. . هذا يشهده ما هدا عن 

الديالغيب من ونحوها ة والقاييالتجرُة يرتتط لا مما التقبل في يقع وما 
اامماخت قال ١^^ رسول أن ~ عنهما الله رصي ~ عمر ابن عن • تعالى الله إلا يعلمه لا 

فيها وخإ امحث ويزل الناعت علي عدن الله ^؛0 الاه: إلا يعلمها لا خص انمب 
عليالله إن تموت ارض باى نص ندرى وها غدا تكب ماذا نص ندرى وما الأرحام 
،آ[^.للسان;نيتب<

نبتاولا ط مللك عليهن مملع فلم يهن الله اسار أشيا، قتادة: وفال 
فيالساعة تقوم متى الماص من أحد يدرى فلا ب، الناعة عننر عدن الله إ0 ؤ مرملا: 

ينزلمتى أحل يعلم فلا ب اشف وبمرل ؤ أونهار، أوليل شهر، أي أوفي سنة أي 
أمأذكئ الأرحام في ما أحد يعلم فلا ب الأرحام في  ١٠و١ناللم ؤ نهارا، أو ليلا الغبثا 
ولاتدريمر، أم أحير ه عدا نكب ماذا نفس تدرى وما ؤ إ أصرد أو أحمر أنثى، 

تدريالناس من أحد لمي ب ممون ارض باي نص نذرتم، وما ؤ تموت، متى آدم بن يا 
مفجعأم.أين 

-اكللعإفىاإسل:

إلىوتشونهم الجهول،، معرية إلى نمشهم الشر بض يى المركوزة البطر من إن 
إلاأحد البشر من فليس حالهم، إليه سيصير ما إدرالث، إلى وتشوفهم النتقبل، معرفة 

:١٨١(و)ه^ ٢٠٨،  Y٤/٢٠٧ابمأر١(..١ ; ١٦)١(سرع!كاوي)
):آ(ءححاوخارى)'اأا-؛(.

لأبنكيرراا/أخ(.اسم، شترالقرأن )٣( 

الإسلاميةمعالم من 

ك^راوطت





وصروبالخيال أنويع من القوم عند ما عر ا،لح من إلا هدا يعرف ولا صوابا، وأنلهم 
شيء،عر أيهم يحسبون وهم والخط، والهوس والهوى الوساوس وفنون المحال 

تنرنرلأ فهي بث إذ ؤ المؤبن: عر نن الذي لله فالحمد الكاذبون، هم إنهم ألا 
لفيثل من كانوا وإن والحيف الكتاب وشنهم ويزكيهم آياته عليهم يظو انمهم 

،.١١[ ١٦٤عمران: ]آل لجوه ضلال 

المشل:لمعرفة الطلوكة لطرق ا- 

ومحلرقايويغ إر الشر ملكها التي واستكشافه المستقبل على التعرف مصادر تنوعت 
بهاالاستدلال صحق باعتبار نفرنها أن تمكننا أننا إلا ا وتعدادها حصرها يصعب متعددة 

تإحمالتتن ًلريف؛ن إر ■ ٌنها الهمود لبلمؤغ امّتسالها وملامة 

;بصحته اكلؤع الهلريق ت الأول الْلريق 

رحمةفمن الصحيحة، ه رسوله وسه ~ تعالى ~ الله كتاب محي جاء ما وهو 

سبيلعلى إما سبكون؛ مما إليه يحتاج ما بخبر بيه إر أوحى أن بعباده ~ تعار ~ الله 
فيه،للشك مجال فلا — واللام الصلاة عليه ~ به أحبر ما وكل التفصيل، أو الإجمال 

تحقيقمن وهدا ٤[، ]افبمم: ه يوحى وحن إلأ نو إن ؤ الهوى: عن يطق لا فإنه 
٠الله رسول محمدا أن سهاده 

'•همُ شيء التقل أمور هئس الني عن والوارد 

.بدلك ؛٠^٢ النبي إحيار الصحابة نقل وقد 

(.٤٢٥لأينالفم)ا/أآأ، العادة، )ا(ضاحدار 
الصحيح• التويجرى لحمود اوساعةا وآشرامحل و١لأم القس يي حاء تما الحماعة إنحاف ت اننلر )٢( 

■الوادعي لقل *ا النوة دلائل س السند 

١٣■الإسلامية المنحجية معالم من 
اكس^تس^^تك^راطت 



ءصلىت تال — عنه الله رصي ~ الأنماري أحهل_ا بن عمرو رواه ما ذلك فمن 
فصلىفنزل الظهر، حضرت حتى فخطبنا التبر عر وصعد الفجر، يومأ قيأ الله رسول 

غرتحتى التبر صعد ثم فصلى، نزل نم العصر، حضرت حتى فخطبنا التبر صعد نم 
آ.١١Kفاعشاأطاإريرماكامة، هوكائن ومما فأحبرنامماكان، الشمس، 
شيناترك فما مقاما ه الله رسول فينا راقام قال ~ عته الله رصي ~ حديقة وعن 

ندنسيه، من ونسيه حففله، من حفغله حدثه، إلا الساعة نيام إر ذلك مقامه من يكون 
الرحليدكر كما فاذكر، ، فاراه نسيته ئد الشيء منه ليكون ؤإئه ، هؤلاء أصحابي علمه 
.ءرفهااُآا را0 إذا ثم عته، غاب إذا الرحل وجه 

هيالصحيحة بالأسانيد ~ والسلام الصلاة عليه ~ نبينا عن الواردة الأحبار وهده 
فهمهفي حاصع لكنه المستقيل، واستشراف الغيب لحرفة وصحته بصيته نومن مصدر 
والظنون.الأهواء للاعب لا الشرعية، المصوص فهم لقواعد 

المشرومة،غير اكلرق وهي صحيحة، غير طرق على الاعتماد ت الثاني الطريق 
الخدسعلى مجبناها بل المعقول، أو المحسوس بالإدراك ارتباط لها يظهر لا واش 

٠ذلك ونحو الخن استعمال أو والتخم؛ن، 

ومنها:

السابقة:الكب، على الاعتماد - ١ 

الكتابأهل أذ قطعا العلوم فمن الأنبياء عن مأحوذة كانت ؤإن السائقة الكتب فإذ 
وافقإن فإئه الأحبار من الكتب هده فى كان فما ولدا وكتموا. وكذبوا وتدلوا حرفوا 

.( ٢٨٩٢تلم)صحيح )١( 
(.٢٨٩١مسلم)وصحيح (، ٦٦٠٤البخاري)صحيح )٢( 

الإسلاميةالمنهجية معالم من ■ ١٤
المستبلمهلليراسات 



مخالغةولا موافقة يتضمن لم ؤإن كدب، أيه عالمنا خالفه ؤإن ، قبلناه شرعنا في حاء ما 
تكذبهولا به نوُن فلا 

الكتابأهل تصدقوا ءلأ ت الله.قال رسول أف - عته الله رصي - هريرة أبي عن 
ا«ُأ/ ١٣٦]i^: إننا أنزل وu بالله ؤآْثا : وقولواولاتكدبوهم، 

الأمرنفس في يكون لثلأ ٠حنمالآ، به يخبرونكم ما كان إذا )أي: حجر؛ ابن قال 
فتماتكذيبهم عن الهي يرد ولم الخرج، في فتقعوا فتصدقون، كذبا أو فتكذبون، صدقا 

بوفاقه(شرعتا ورد فيما تصديقهم عن ولا بخلافه، شرعتا ورد 

وينهونالإمرائيلتة الأخبار رواية يحذرون ~ عنهم الله رصي ّ الصحابة كان وقد 
سألرنوكيف • عباس ابن قال الأخبار، من عندهم تما شيء عن الكتتاب أهل سؤال عن 
محضاتقروونه جهأحدث الله رسول على أنزل الذي وكتابكم شيء عن الكتاب أهل 

الكتاببأيديهم وكتبوا وعيروه الله كتاب بدلوا الكتاب أهل أن حدثكم وقد يثب، لم 
ا.قاليلأأاُ لمنا به ليشتروا الله عند من هو وقالوا 

بالأنأنيتعلق مما المتقبل في يكون ما معرفة في وسرها المحوم عر الاعتماد — ٢ 
ونحودك:ونحا ومعدا وموتا حياة 

منشعبة اقتس رامجن ه؛ الله رسول نال قال؛ ~ عنهما الله رصي ~ هماس ابن عن 
ا.زادااُ ما زاد السحر، من شعبه اقتبس فقد النجوم 

■١( ٠ / كثير)١ ابن ير تغمقدمة ر١( 
)آا(صححالخأرى)هآا؛(.

(.٧٣٦٣)٤(صمحاJخارى)
البيهقيّن (، TUU)\/أحمد ند م(، ٣٧٢٦)ن.بم ابن سن )ْ-أ'م(، داود ر س رْ( 

/a(١٣٨ ،) ْصحيح.وإٍناد

٠■ الإسلامية |رمنمجيت معالم من 
اكسساتشسق





لكلهاترصل1لاسآا'نل: وفكأصارْءر>قهمة، 

الخروف:وعد الجئلُأُ حاب على الاعتماد ~ ٤ 

وكانا الممرفه لدى استعماله ويكثر الحروف، بأسرار يمسني ما عر وهويعتمد 

•اليهود علوم من أصله 
فيأو اي، القرآن في الفانل أو لفظ كلمات أو حروف عدد بحاب وذك 

. ١٠٣واماكخصوضرذكُبقة، ل الالكب 
اكلعةالحروف من والقس الحوادث وأوقات المدد معرفة عر الاستدلال ذللث، فن 

.ود"ءأزلال

صثعماةوأيه ذلك من وأمته الإسلام مللش يقاء مدة على اليهود استدلال ومنها 
للأسفارخاصة بقراءات المستقبل معرفة في ذلك يستعملون اليهود لأن ؛ ا سنئ وأرع 

فيعلمثى)اعالة(.الميممة، 

حروفحاب خلال من منه يستفاد ( ١ )٩ الرقم أل من بعضهم صغ ما هذا ومثل 
.١لساعةأ٦ا وقيام العالم نهاية )موعد معرفه إلى الأيات وأرنام القران فى وكلمات 

٠العشرش القرن معارف دائرة . ٢٦٢ص ٠ خلدون اين مقدمة (. ١٨٢العلوم أبجد ( ١ر 
لفريدوجدى)ه/هأا(.

الموسوعةت انظر ■ حسابية أرقام على للدلالة الأبجدية بالهلريقة الرنة العربية الخروف استخدام هو )٢( 
(.١٦٠/١لعرتةالعالةر

.٤١٣ص خلدون، ابن مقدمة ، ١(  ٩٩آ/ العلوم) أبجد (، الفتاوى)؛/٠٨مجمؤع )"١( 
لأبنكيررا/ماهآ(.)؛(شرالقرآنالشم، 

سرةابنثام)أ/أبما(،شراينممر)ا/يهأ(.
المرصوعةوانظر • الذكورة ودعواه خليفة رشاد المدعو افتراء لعس نقل لاين( أون مرقع)إسلام في )٦( 

.٤( ١ ٥ / ١ > الحاصرة والأحزاب والذاهب الأديان في المسرة 

١٧■الإسلامية المنهجية معالم من 
السوتقط^قك^راوطت 



ستئمالمهافإن ولدا والدحل، والتحكم التلاعب مبناها التعملة العلرق وهذه 
،إمحاقاممدى١ ن يعقوب ت الفلاسفة كبير إن حتى متهافتة، كاذبه أحكامهم تزال )لا 

منمنه ذلك وأخذ وستمائه ودسعان ثلاث عام تنقضي أنها زعم اللة لهذه تسييرا عمل 
.. . أعائم من لبعض الكشف في ظهر كلام حروف من الأسخراجء *مخرج أحرج 
منوالصاثن المتركن وصلال والنصارى، اليهود خلال في توحد الص الأموي فهذْ 
الأه(ص.إلا بملمه لا ُا عر ، ٠٣٧١س مضل ؛ والسم، قة القل

والأام1دت،:الرؤى على الاعتماد - ٥ 

ميدئياإبها يقبل قد كاننؤ ؤإن وهي التقبل، لامتشراف تستعمل قد طرق وهي 
منتعسرها ر يعرض ند ولما ، الاحتمالات، من عليها يرد لما واقعا؛ بها نم يلا لكن 

.٢٣٠عليه يعتمن. طريقا ن، فليولدا ، تخليaلات، 

الهلرق:هذه من لمومف ا- 

وتبانالتقبل، استكشاف في تعتمد لا ومصادر طرق المدكورة الهلرق هذ.ه كل إذ 
يكد.بها.ما وحد إذا إلا أيضا، بكذبها يجزم لا كان ؤإن الغتب، 

طرقريتوعون كما لد<لالثح الناس تشوف لعالمهم الكن.ابون؛ يستغلها الهلرق وهذه 
والأشكالالحركات، عر ؛الإحالة تارةفيه الكذب ؤيتعمدون ذللث،، في الكذب 

والنجومالنطق ش مصنفايت، له ١ معروف، وف فلالكندي، المتاح ين إمحاق، بن يعقوب )١( 
والأعلام(، ٣٧٣)آ/المزان ان يانظر: •ا-آه. عام نوني ديه، في متهما كان والفلقة، 

)ح/هأ'ا(.

(.١٩•،  ١٨٩الغتاوى)دم مجموع من تضمن )٢( 
قحافرى)ح/؛لأآ()'اآا/آا-م(.(، ٢٦٧الوانقات،للشاض)أ/)٣(انظر: 

الإسلاميةالمنمجية معالم من ■ ١٨
المسييبيةJادراJطت 



!مهيد

،والرياح والبروق وارعود، والشهب وامواتمب، الأفلاك حركات من . . الحمانيآ 
والحصىبالرمل كالضرب ؛ والأشكال الحركات من هم يحدثونه مما وتارة • ذلك وغير 

فإنهمبالأزلام؛ ام الأسقجنس من هو مما ذلك، ونحو باليد والقرعة والثمر، 
بها(االأسقام هدا من يفعلونه مما الحوادث علم يطلبون 

الفاسدةوالاعتقادات والأساطير الخرافات من كير ت الطرق هده عن يصدر ولدا 
كومنورويا ، نوسراداموس ئيوات ت مثل على يعتمد من عند يشاهد كما ا والأوهام 
.ونموها اللاهوتي 

بدليل؛إلا يكذبها ابرم عدم ْع ، عليها الاعتماد عدم في يتلخهس منها فالونف، 
الأسانحاول لو أما بدليل، إلا ممكن لا كلاهما والإئات فالقي مجهول، السب، لأن 

لمؤإن فهو له احتاط لكنه سيقع مما يجزم ولم واقعه درامة حلال من سيكون ما معرفة 
الشاطئبحث وئا . أ الصواب يخالف، لم فإنه المستقبل لمعرفة قطعيا مصدرا يعتمد 

تعارضأن يسؤخ لا أنها قرر أن بعد — ونحوها والكاسفات الرؤى تراعى أن يسوغ مس 
نحففلأو له فتهيأ أحد يأتيه أن له وقع كمن ؛ الباحة الأمور في ذللثج أن بى — اكيع أحكام 

عليهالحكم أما ٠ فحّت، الاستعداد منه يكون وأن ، يرجوها لقانية ذللئح يكون وأن ٠ منه 
محكومهغير حاكمة الشريعة إذ مشرؤع؛ هو مما إلا تكون فلا ومعاملته 

.٨( ٠ أ/ ر الفتاوى مجموع ( ١ ) 
إيضاح.زيادة الثاني الفصل في سيأتي )٢( 

)ي\ش\ظ\ت)\/م^(.

٩■ الإسلامية |ومنمجية معأوم من 
وكرا،طت



تذثكالسلوكة واثطهمق امميب ممرفة اثتثوف اتتمهيد: علخص 

وتعالى،سحانه الك؛ إلا الغيب يعلم لا أنه الإسلامية العقيدة قواعد من 
والحساب،القياس أو و\كجووة يعلم ولا الحواس تدركه لا ئيء كل هو والغيبح 
ومعالمستقبل في يقع ما ومنها مثلا، أثارها تحس لكن ترى لا الموجودات فعض 

ليستكلها فهدم والخوف، الكسوف وحصول الستة كفصول به؛ يعلم ذلك 
غيبا.

فيلهم يكون ما معرفة عباده عن حجب أن — تعالى ~ الله رحمة ومن 
سلانلك فقد سيكون ماذا لمعرفة يمملي ضلمرته الإنسان كان لما لكن المتقبل، 

وائللأنها سلوكها؛ عن الشيع نهى نبل منها فكان الغريزة هده لإساع 
سالكتاب أهل عن كالأحذ المعقول؛ ولا المحسوس بالإدراك ارتباط لها يظهر لا 

الرؤىعلى الاعتماد أو الحروف، عد أو النجوم، محير على الاعتماد أو قبلنا، 
الخرافاتمن كثير عنها بمدر ولذا المتقبل معرفة تعتمد لا كلها وهده والمنامات، 

والأسامحلير.

ومحنة~ تعالى ~ الله كتاب في حاء فهوما المتقبل لمعرفة الصحيح الهلريق أما 
.الصحيجة.رسوله 

الإسلاميةمعالم من ■ ٢ 
اومستم؛اليها1دراسات 







سسقأادةدراس1ت 11مهه9م الأ9و: اسل 

وتاريخها:المنمية الدراسات ة نشأ فى ممهيد 

ذلكوحاول المقل، إلى بالتهشر الطويل تاريخه عبر قس الإنسان أن آنفا تقدم 
طبيعةوْع الإنسانية، الغريرة مع يتوافق مص هذا سعيه وأذ متعددة، متتوعة بوصائل 
علىالحصول نى جهده باذلا لستقثاله، يتطي أن عليه نحثم التي  ٠٠حوله همن الأشياء 
•له تعرض ئد التي الشرور من والتحرر  ١٠مصالحه 

الفلاسفةيحضى قدم إذ ، له منحئ بأخي للمستقبل التهلي ذللثs تهلور وقد 
كتابهفى ( ٣١٦٢٦)بيكون فرانسيس ت مثل كتاباتهم؛ بعضن فى مستقبلية تصورات 

يعتمدحديد لمجتهع تصوره حلال مجن العالم مستقبل روية يهلرح حيث الحديدة( )أطلتطا 
ا.ُ طويل بزمن ذلك بعد جاءت علمية مخترعات عن إشارات قيه ومحدم الحلم، على 

رؤيتهعن )نموالسكان(، ت بعنوان درامة م( ١  ٨٤٣)ْالتوس توماس قدم وكيلك 
٠وتزايدهم بريطانيا محي العاملة التلبقة لأحوال المقبلمية 

عدةوهمومها؛ المقبلة الأجيال حياة باستكشاف التعلق المجال هدا قى وقدمت 
فىالعالم حول  '•مثل مستقبلية؛ تصورات تمثل روايات عده وصعت كما كتابات، 

القمررمإلى الأرض من ورحلة يومأ، ثماص 

الحياةهده فى التغير لسرعة ونتيجة الميلادي العشرين القرن مجن الثاني الصف وفي 
أسسعلى المستقبل لدراسة بدايات ظهرت المجتمعات؛ بين التنافس واشتداد ٠ الحاصرة 

ا١ صى٨ العاصي، ثناء د. المتقبل، لدراسة علم نحو ( ١ ت 
السابق.لآآ(الرجع 

٢٣■الإسلامية المنمجية معالم من 
انمسمدلااتJكراJطت 



توجيهها،طريق عن للمستمل، المكة الصور على لليهلرة تهدف وكانت خاصة، 

صارغوة،وعأوءرقلةالأصالأتءير
•الرغوبذهااُ

وجورج٢(، ٠ ٠ ٠ )عام بعنوان كاهون هترمان كتابات الكتابات هذه أوائل ومن 
.الغد( )صورة بعنوان سول وجورج ، ذلك؟( يعد الإنسان يكون )ماذا بعنوان راسل 

الهلاعأسسامحس على الدرامحمات لهذه التمهيدة الأرصية وصعت وغيرها وهى 

الخلس^•

هروصىمجزئ من فتحولت الدرامات بهذه الاهتمام تزايد الوقت وممرور 
اتومومحمعاهد أجلها من أنششت حتى منفلمة، علمتة جهود إلى فكرتة واجتهادات 

منعدد فيها وبرز والولفات، والمقالات الدراسات عشرات فيها ووصمت علمتة 

.المتخصّصن 

فيالمتحصصة والمعاهد والحمعيات ات الموّعدد بي؛ المثال مسيل فعلى 
فيالمستقثلية الدراصات معهد ت منها ة، مومحّستمائة م ١ ٩  ٦٧عام المتحدة الولايات 
؟م٠ ٠ ٠ عام حتى أوروبا وفي واشنطن، ومقرها العالم مستقبل وجمعية نيويورك، 

الاتحادت منها المستقبلية؛ الدراسات مجال فى تعمل هيئة وعشرين وأربعة مائة قرابة 
يانيس،في المستقبلية الدراسات ومركز روما، ت ومقره المستقبلية للدراسات الدولي 

السويدي.الوزراء لمجلس التابعة المستقبلية الدراسات وسكرتاؤية 

ألفعثرة حمس من أكثر  ٢١٩٧٤عام حتى الأمريكي الكونجرس مأكتة في ؤيوحد 

الددالأول،ثلفيْجنت)اس(، )ا(الطرض|رامحثافاسل، 
.١١٨حص المستقبل، لدراصة علم نحو ( ٢ ) 

الإسلاميةاكنمجية مع1وم ض ■ ٢٤
المستميليهو1دراطت 



اومستهدلهةا1دراسات مقموم الآ9ل؛ اافصل 

دراسةفي التخصمة الدرامية المقررات رمجمؤع المستقبل، حول علممتة دراسة 
جامعنومحت دراسا، مقررأ  ٤١٥حوالي الأمريكية والخامعات ا،لدارس في المتقبل 

ُأ/م ١  ٩٩٨عام الستقبلية الدراسات في ماجستير درجة أول البريطانية ليدز 

الدراساتمن النؤع هذا فيه يعرف فلم المجال هذا في الإسلامي العالم تأحر وفد 
ما-فرار'/إلأiثلنلأتينءا 

العينيانأوائل منذ إلا الأولويات ملم على مكانا الدراسات هذه نحد لم إذ 
الإحساسثم م ١  ٩٦١^عام نكسة تلا الذي الفكر بزحم ٌرتأُلا الماضي القرن من الميلادية 

إضافةالصهيونية، الدولة مع التعامل وتحولات الفءأ أسعار يازدياد المرتيهلة بالتمنيرات 
المحاولات:أواتل وس العريية. الأوضاع تردى لوفق سبل عن البحث في الرب إلى 

عامنشأت التي القاهرة في العرية للبلدان المدى طويل التخطيهل مجموعق به فات ما 
المذكرات.عشرات وقدمت  ٢١٩٧٤

المشاينعمؤسسة عن ٢( ٠ • ٠ عام العربي )الوطن كتاب حرج م ١  ٩٧٥عام وفي 
العرنة.والإنماء 

المستقبل،إطارها في العاملة والقلمان العرنة الدول جامعة اهتمت وكيلك 
دراساتلست كانت ؤإن مجالات، عدة في للعمل وبرامج استراتيجيات ووصمتا 
.واستكمالها المستقبلية الدراسات إجراء إلى الحاجة عن تعرب ألها إلا مستقبلية 

لحان،عدة لدلك وأفيمحا المتقبل، دراسة في ؤإسلاميه عربية كتابات عدة وصدرت 
تقريرهوكان دراسات، عدة أصدر الذي العربي، الوطن مستقبل استشراف مشرؤع منها• 

.١٢٣ص التقبل، لدراسة علم نحو . ٩ ص السياسية، العلوم في التقبلية الدراسات إلى مدحل ( ١ ت 
السابق.تآ(المطور 

٥٢ I الإسلامية المنمجية معالم من 
المستقيةللدراسات 



.سات(سرظمس؟نمآا.

دااؤس*٠vاتبدأ قد بها الاهتمام أل الستقبالتة الدرامات لحركة التتع ويلاحفل 
الأعمال،ورحال الآل عالم ذلك بعد إليها انقم ثم ا والأمن الحرب رشوون الصكريه 

٠وثقافة قتما الاهتمام؛المجسات ذلك بعد ليظهر الصناعة، مجالات ثم 

بعملالأمريكية التحدة الولايات في الحرية القوات وجهت  ٣١٩٤٤عام فمي 
٠الرئيسة العالم لدول التكنولوجية العسكرية القدرات مستقبل عن دراسة 

معهدوأنشئ المختلفة، الحربية الأنغلمة لدراسة  ٣١٩٤٨عام راني مؤسسة أقيمت ثم 
٠النوويُآا المجال للاهتمام؛استشراف هدسون 

سلسلةمثل• الأحرى، الحياة محاور مستقبل تبحث أحرى دراسات ؤلهرت تم 
وصارت٠ الثالثة الموجة ثم المستقبل، أجل من والتعليم المستقبل، صدمجة ت توفلر ألفن 

الاقتصادفي مستملية دراسات وجدت بل ميدان، على تقتصر لا العلم هدا دراسات 
٠وغيرهارآ* والقانون والهندسة والملب والتكنولوجيا الأجتماع وعلم 

اشالدرامات من عددأ أورد وتد ه، ٠ ص حسب الدين حير • د ، المبي؛ّ الأمة متقبل •' انفلر )١( 
عرب.مفكرون و مهتمون أعدها 

.١٢١ص المتقبل، لدراسة علم نحو ( ٢ ) 
عامر،الرووف عبد طارق للدكتور أهدافها، أساليبها مفهومها . المستقبلية. الدراسات ت انغلر )٣( 

ومملورها.المستقبلية الدراسات لشاة نتع وفته ،  ٢٧~ ٢ ١ صى 
يعدئ.فا ٩ ص المشتح، الرحمن نمد المتشل دراسات عر إطلالة 
اكلميالخيال يراؤيات وارتباطها وتطورها المتقيلية الدراسات لنشأة الأولى البدايات في وانظر 

مستقبلنانكتشف، كيف •  ٣٧ص الأول، الخدد الستقبالتة، مجلة •' الفكرية والدامب، والتفلريات 
تفصيلالمستقبلية كتاب وفي •  ٦٧ص ، الثالث، الخلد التسامح، مجلة اليلاد، زكي متغير عالم في 

.١  ٨٣— ١ ٠ ٤ ص وُراحالبم، اللم نشأة عن واف 

الإسلاميةالمنمجية معا!م من ■ ٢٦
اكساتم^^^هللوراسات 



اكواساتمفمؤم الأول؛ النمعل 

:( Future Studiesافشية:)الدوامات تعريف 

الخيريكدرامات الصغرى؛ والوسات للأفراد تكون قد المستقل دوامة 

عرللحكم والتقديرات الاحتبارات من مجموعة إجراء فيها يتم التي  ٠٠مثلا الاقتصادتة 
استثماري.قرار أو ا مقترح استثماري مشرؤع صلاحية 

الخطعلوكدرامة محدد، تطلع أو للي ~ مثلا ~ الخدماية الاحتياجات وكدراسة 
مثلا.معية معركة في والأمتنة العسكرية 

لمحثنا، موطن ليت ولكنها المستقل، في نحصل أمورا تتناول دراسات وكلمها 
المجتمعاتُاأ.متقز بدراسة بحثنا يخت2س 

تعريفهنم أولا، مفرداته تحلط إر المستقبلية الدراسات موصؤع لتعريف وتحتاج 
٠ذلك يعل حملة 

ويتمهدرآليسهل حتى وتعاهده الشيء فهم هي ت فالدرامة 

.تواحههآ٣؛ لأنك مستقيلك هو أيام من تستقبله فما واجهك، ما هو ٠ والستقز 

اذشلُ؛؛.ئ: الزمان من بأني ما كل مي وي

رصدآتظل أنها إلا فها، الاحتماثيه من مقدار وجود •ع وثماثلاتها الأتتمادتة الخدوى دراصة إن ( ١ ) 
الضوابطأن وأحب المتقل، دراسة من نتاج أدق بهذا دم ثماثلة، ومثاؤيع محدد، لواج 

*الحملة في عليها تطبيقها يكن بحثتا في سترد التي 
(.١٢٧٩/١مبل)الجم )'أ(لانالعرب)ا"/بمما(، 

)اا/ه؛ه(.الحرب لسان ، ( ٥ ١ ره/ اللغة مقايس معجم )٣( 
رئ(ادجد،صا>إه.

٢٧■الإسلامية المنهجية من 
السستى^^قك^راطت 



سكونالتنبؤcL محاولة كونها حول تدور تعريفات بعدة الدراسات هذه عزفت وند 

الحاصرونتاج الماصي دراسة محنريق عن ا فيه الإنسان ومصير الإنساني الجتْع حالة عليه 
المكنة.^^ك1واهروالوس 

انحاهاتتحديد إر تهدف التي والبحوث الدراسات من مجموعة ت بأنها عرفت فقد 
حركةأو الانحاهات هد0 إيجاد في توثر أن يمكن اش التغيرات مختلف ونخيل الأحداث 

. ٢١مسارها 

الشروحلةالتنتوات من مجموعة صؤخ إلى يرمي مظم علمي اجتهاد • بأنها وعرفت 
فترةوعبر الجتمعات، من مجموعة أو مجتمع، لأوصلع الرسنة المعالم تشمل والتي 
الماصيحول الأفتراصات يعص من وتنطالق عاما، عشرين مجن لأبعد قليلا نمتد مقبلة 

وحجمونوعية المجتمع، على مستقبلية عناصر لحول أر ولأستكشاف والحاصر، 
نحوعلى مستقبله يتشكل حتى ما، مجتمع قي حدوثها الواجب الأساسية التغيرات 

منشودُأامعن 

منوخاصة للمستقبل المنهج التكهن I بأيها المؤجر أكسفورد معجم عرفها وفد 
٠المجتمع في الحانة الاتجاهات مطلق 

والاجتماعيةوالأنتصادية السياسية بالأونحلمع بالتنتو الخاص العلم I بأنها وعرفت 
المتعددةالوقانع بجمع والاصتنباحل الاصتقراء إلى دراصتها في ويستند المتقبل، في 

عليهاسيكون التي بالصور ذلك بعد ويخرج نحكمها الش البادئ مجتها ليتخلعس 

.٢ ٩ ص عامر، طارق للدكتور المستقبلة، الدوامات ( ١ ) 

العريية،الوحدة دراصات مركز وآخرون، الدين عد صإبراهتم للدكتور العريي، التقبل صور ، ٢ ر 

الإسلاميةمعالم من ■ ٢٨
اوهستق1ا1هلادراسات 



الصدوم؛وعةاJدراسات الآ9ل؛مقهوم الفصل 

.انممعفيالأحإلالخادئرا<

صورةجوانب لعرفة الدراسات، فيها تكامل علمية محاولة \ بانها عرفت كما 

الماصيدرامة حلال من ١لتاريختة الحركة مجرى على والتعرف وتحليلها الحاصر 
إلىوصولا المستقبل، استشراف إلى كله ذلك من والأنمللاق الكون، سن وملاحفلة 

يجريوأحلاما وحيارات وبدائل حدوثها يحتمل توقعات تضمن له، رؤية طرح 
٠كحقيمهاُآا الممللع 

معارفهإن^ ان الإنبئ ذبه0 مهسقلحة نح^»الآمت رمم يجرئ لى إذا ^لاستراق 
إعمالحل عند يقف لا وهو الغيب، ستر كشف إلى التواقة البشرية النزعة بها ؤيرصى 

نقاحلوبلوره كافة وآفاقه الستقل لبرامج والقياس الحاب واستخدام والخيال الفكر 
دلك،دون هو تما علمي هو ما تتثل والتي والثانوي، الأمامي ين تميز التي الالتقاء 

ؤيشوبهابالخزئية تصف التي تلك على والإحاطة بالشمول تتسم نظرات تغلب والتي 
المهلروحةوتوقعاته المستقبل مشاهد ناول إلى دلك يتجاور الاستشراف إن . . القصور. 

والاجتماعيةوالسياسية والحصارئة جوانبه، بكل الواغ قراءة إعادة ؤإلى أدهانا، في 
مرغوب((،اروصع أنه يقدر ما على التعرف إمكانية يخدم الذي بالقدر والاقتصادية، 

.ذلكر٣<إلى وءلى١uتالوصول 

بشكلالظاهرة متتخده الذي المار يحدد الذي بالعيب التنبؤ ين نفرق وبهذا 
لامتعرانحىتسعى ؤإغا أبدا، ذلك تزعم لا التي المستقبلية الدراسة وبن حامم، 

.١٧١ص بدوي، زكي أحمل ■ د ا الاجتمامة العلوم مصطلحات معجم ( ١ ) 
مجلةقي مقال الدجاني، صدقي أحمل د. الإسلامي، المنهج وحمانص المستقبلية الدراسات )٢( 

.١ ٧ ص ، ٢ العدد المستقبلية، 

■٤ ٠ ص وآخرون، حسيب الدين خير واحيارات، التحديات . الحربية. الأمة متقبل )٣( 

٢٩■الإسلامية المنمجية معااه| من 
ك^راوطت



بمستقليلتزم الذي التخهليط ولن بينها نفرق كما تحققها وشروط الختلفة الاحتمالات 
تقومالشر الأستراتيجية الدرامات وبن بينها نفرق كما غالبا، قصيرا مداه ويكون محدد 

٠الهدف دلك تحقيق بها ممكن التي الأدوات عن البحث ئم هدف تحديد على 

وتوجيهه،المجتمع توعية يهدف تكون فقد أهدافها؛ في تتفاوت الدراسات وهده 
المأمولالصور إحدى تحقيق متطلبات على المجتمع في الفاعلة القوى باطلاع وذلك 

فيها.

معينة.وتوحهات فرارات صوئها على لتتبتى رسمتة لخهة مقدمة تكون وقد 

إلىنبهنا فهي المجتمعات، لكل عنه غز لا أمئ المستقيلتة فالدرامات كل؛ وعلى 
متوقعةغير للخهلر ومصادر حواتب إلى تشير وهى والمكنة، المحتملة المستقبل صور 

يستثيركله وهدا أيضا، اليوم ظاهرة ليست والحيوية للقوة مصادر إلى تثير كما اليوم، 
همومتتخطى المجتمعات مشاكل أن إلى وينبهها الإقدام، إلى ويحقنها الإنسانية الإرادة 
حسباننافي نفع يل عاحل، هو محا ممواجهة نكتفي لا أن علينا وأن الثقيلة، الحاصر 
ونعملوقرعها، دون والحيلولة التهيؤلمواجهتها على ونعمل وأزمانه، المستقبل تحديات 

والتواصلةُاا.الشاملة التنمية تحقق جديدة مسارات استكشاف على 

السمانة:للدرامات الأماسة والمادي اممات 

والفرصياتوالمبادئ المسلمات من عدد على فكرتها تقوم المستقبلية الدراسات 
ممكنوالتي الدراسات، هده نثلريات حلالها من ويتشكل منها يتطالق التي الأساسية، 

ومعقوليتها.الدراسات هده منهلقية مدى معرفة يفهمها 

هلالالدين علي الدكتور الُريي، الوطن مطقبل استشراف ْشروع صمن والعالم، العرب )١( 
•١  ٣٣ص تخططة، روى • ٢ ٦ ص وآحرون، 

الإسلامية aj__Iمعالم من ■ ٣ 
انمستمياليةللدراسات 



اكستقيلمقا1دراسات مفموم الأ9ل؛ المصل 

واللمات:البادئ هد0 واهم 

الخاسمة:الزمن أهمية ~ ١ 

وتراكمنحنع هي بل فجاة، تفلهر لم الحاصر مشكلات أن تدكرنا إذا ذك ويتضح 
المشكلةهي الكبيرة والأزمات العويصة، والمشكلأت عاصية، كثيرة سنوات لمشكلأت 

وفيوأسهل، أيسر بشكل معها التعامل يمكن كان والتي سابقا أهبملناها التي الصغيرة 
القادمة،السنوات في رئيسة نحسينات ينتج أن اليوم يتم بسيط لتغيير ؛كن اكابل 

يجعلما وهذا وتفاقم، تتأزم حينما إلا للمشكلمة يتنبه لا الناس من كثيرا أذ والأشكال 
أومستحيلمته.الإنحاز صهلة الأشياء يجعل هوالذي الزمن لأن * كثيرة أهمية للزمن 

تفاعلهعن ينجم وما الزمن، عامل إليه مضافا ا يمدحلاته الحاصر إلا المستقبل وما 
.، تعيرات١١من المدخلان ْع ياحتمالأته 

وترابطه:الكون وحدة — ٢ 

يمكنلا ويذللئ، متراطة، واحدة قطعة الكون أف ت المستقبلي التفكير ساس أس 
الكل،في مكانه الحيان في يؤخذ أن بدون متفرد موصؤع أو وصع لأي الكامل الفهم 
وماالكلي الوصع على والموثرات التأثيرات تفاعل ونتائج غيره، في وتأثيره وائره 
فيالتفاوت بقدر بيتهما فيما تتفاوت التي الاحتمالات من عدد فالمستقبل ا إليه يودي 

احتماورآ؛.أو خط كل داخل المدخلان هذه وتفاعل مدخلاتها 

.١١٥صى المستملية، الدراسات , ١٩٥ص كورنيثى، إدوارد الستشالتة، )١( 
. ١١٠صالملية، الدرازت )'آ(افقبلإة، 

٣١■ الإسلامية المنمحية سالم من 
الس4تْدسقمم^راطت 



الأمار:م-أهث 

احياتنا بناء في تستخدمها التي والسودان الخططات هي التمل فتصورات 

الممولن،من الأموال على صيحصل فاته يناية، فعلا سني أته الناس أثغ إذا فالئاء 
دوراتلعب عقولهم في الناس يحملها التي المستقبل فصورة فعلا، البناية ومتشاد 
فعلا.الستقبل تقرير قي حاصما 

مرعوبعالم إقامة ممكن مولك تبماد، أنه الناس اعتقد إذا بناء إشادة ممكن وكما 
حاصرهتصغ وفكره ان الأتعقيدة فاذ وكذلك صحح، Jثاكل تصوره أمكن إذا قيه 

راآ.مستقبله نوعتة ونحيي 

 i ~ التمرات:ملاحظة ودفة المعلومات وفرة على يعتمد التتجؤ نجاح درجة

بالقدرةمرهون المستقبل إدراك في النجاح لأذ صرورى؛ كافة يأشكاله التغير فرصد 
بعضا.يبعضها وعلاقتها التغير، عناصر إدراك على 

إذالأنه له؛ وحوي لا ات؛ لم التي الزمنية الفترة ممعنى المسشل أف ت ذلك وبنان 
عليهسيكون ما هو يدرس اللي المستقبل إها مستقبلا، يعد ولم حاصرا، صار وجد 

وصعهمن يتكون أوالموصؤعإكا الوصع وهدا قائمة، فترة في ما أووصع ما، موصؤع 
الماصيفي العالم عليه كان عما مفاهيمنا من تنبق المستقبل عن فأصرنا وبدلك اليوم، 
المجتمعات،بالمستقبل التنبؤ على القدرة درجة تتفاوت ولذا يتغير، رأيناه وكيف 

منأقدر نفسها؛ عن ومعهليات معلومات من لها توفر ما بحكم التقدمة فالمجتمحات 
مستقبلها.رؤية على النامية المجتمعات 

.٣ ٠ ص k الرشيد أحمد محمد واكيليم، للترية مستقبلية روية . ٢٠٤ص المتقبلية، )١( 

الإسلاميةالمنمجية معالم من ■ ٣٢
المستبحةلأدراسات 



اومسوهط^ت|لدراوطت مفهوم الأول* الفصل 

المستقبلي،التفكير ترشيد على ناعي ودقتها مصداقيتها ودرجة اليانات فوفرة 
.صدقارا؛ أكثر وجعله 

الاستفادة.مها:بمع لا فها الخطأ إمكانمة - ٥ 

التتبوحطأ يثت ما كثيرا ولدا للخطأ؛ حدأ عرضة انية الأنالحياة بأحوال فاكبوات 
تنبو.أو دراسة أي وحول عدم من أقفل ذلك مع ولكنها الدراسة، أو 

اصرأ؛نبئريأ جهدأ كونه إلى افة إمحووروده الخطأ احتمالية نى واف 
بالعالممعرفتنا أذ ذلك إلى أصم، انية، الأنالحياة أحوال جميع ندرك أن، ممكن لا أننا 

ستشرقالثمو أي، يدرك فالإنسان، ومشاعرنا، ومفاهيمنا نا نحربتمن نتخلحها 
عرفةواأللأحظاتا التجارب، وهده الكررة، تجربته حلال من التالي اليوم صاح 

ندالش الأحربن روايات على الماضي معرفة في نعتمد فإننا ذللث، على وزيادة للخطأ، 
دقيقة.تكون، لا 

الأرصادذللثح ومثال منها، الاستفادة ممع لا والدراسة التنبؤ في هدا ولكن 
لأهميتها،بها اهتمامهم الناس يعير ولكن صلثخ، ؛دون، الخهلآ فيها يرد اكي الخونة 

اللهقدره الذي الغيب، هو ليس الدراصامتج هده تدرسه الذي التقبل ألت، هدا ويوضح 
ولن،وجوده يمؤخ أن الإنسان يريد التي الحياة نهج هو بل يعلمه، احتص والذي 

.الغدا" في أولاده يحياها أن، يريد والم، متهللباتها، 

الدراساتإر مدحل . ١ ١ 0 - ١ ١ ٤ ص التقلمث، الدراسات . ١ ٩ ١ ص اس، الرجع )١( 
.٢ ٩ - ٢ ٨ ص الممبلتة، 

•٣ ه ص والتعليم، للتربية تقبلين مرؤية . ١٨٨ص ، ا1وقبالتن ( ٢ ) 

٣٣■الإسلأسة المنممة معالم من 





اودأراوطتصثهؤم األآ9ل■ اكصل 

الحكومةأمانة اختارتها التي النسمة هى المستقبل( )دراسات تسمة أن كما 
السوياليةُاآ.

تهى أسماء ثلاثة بينها انتشرت فقد العربية والبحوث الدراسات وأما 

والمستقبلية.ا المتقبل واستشراف ا المستقبل علم 

والأبحاثالأدبيات مختلف في المائي هو المستقبل استشراف مصطلح ولعل 
ستئملهالاستشراف مصطلح أن إلا المتقبل، دراسة مصطلح! يليه ، والدراسات١٢٢

التحليلمنهج وهو المتقبل، دراسة مناهج من منهجا به قاصدين الباحشن بعض 
مصطلحاستعمال فيكون السناريوهاترم، من مجموعة بإجراء يقوم الذي المتقبلي 

منالنؤع هدا تسمية فان يكن ومهما ■ مدلوله لاحتمالية المتقبل( )الاستشراف 
محفلورعليه يرد ولا عليه، الألقاب أسهر من صار المتقبلتة بالمراسات البحوث 

٠ضا به اسم ممكن لا U ض م إٍللاق 

المنمية:الدرامات أنواع 

متقبل\ المتقبل من صور ثلاث بين المتقبلتة الدراسات مجال في الباحثون ممتز 

فيه.مرغوب ومستقبل وملممكن، متوقع، 
ظروفظل في ممن واغ إليه يؤول أن يتوغ الذي المتر هو ٠ التوي؛ فالمتقبل 

وثقافنة.واجتماعية وافتصادية سياسته ومعهليات 

,٤  ٨٦ص رقن، علم المقبلة )١( 
علمنحر . ٤ ٥ ص ، ١ ٤ ٤ اسد العربي، المتقبل مجلة بريس، محمد المتقبل، علوم إر حاجتنا )٢( 

■٨ ١ ص المتقبل، لدراسة 
._UUرمآ(سقبلالأمةالمرية، 

٣٥■الأسلامية أومنمحية عالم مض 
الصسقيبةمم^راسات 



سنذهب؟أين ت أو التوف،؟ المسنشل صورة هي ْا ت الياحث صوال يكون وفيه 

البياناتجمع إلى الباحث يعمي إذ ، الأستفراء يعتمد ودراسته فيه والبحث 
مستمليةتتوان إلى لها ليتوصل ونحوها التغترات انحاهات وتحليل والمعلومات 

النماذج.وتكوين الإحصائي التحليل باستعمال 

التيحلحال في الواقع هذا إليه يؤول أن ممكن الذي الصتر هو الممكن: والمستقبل 
فيحصولها ممكن الخي الدائل ممثل وهو يعيشها، الص والعطيات الظروف لتغيير 

•ممن ندحل حال فى المستقبل 

الأّتقراء.يعتمد وهوكذللئ< 

٠الأستهللاهمة أو الامتكشاتة، الدراسات النوعتن: هذين على ويطلق 

إحداثبعد إليه ضير أن الأنة تأمل الذي الصثر فهو ٠ فته الرغوب المستقبل أما 
٠العامة ومعهلياته الوافر محلروف قي تعسران 

نيلتا،ترتيبا لأهميتها ومما الأساسية الأهداف ترتيب من ينهللمق فيه والبحث 
هذهكل لتحقيق المطلوبة الأعمال تحدد ثم تحديدها، في والاعتقادات القيم تتدحل وهنا 

إدراساتالأمتهدامةأوالعيارنةر١^.الأهداف، 

فيالدراسة تبدأ فبينما إليه، توصل البحث في أّالسءا الأنولع هده من مع ولكل 
المتونمةالمستقبل صورة منه لتصؤغ الحاصر، من الاستكشافية آو الاستطلاعية، البحوث 

صمنمتلبوع بحث الوشيخي، الدين عز للدكتور الخمع، إلى الفرد من والمستقبل: الواقع ؛١( 
للدكتورالتقبلية، الدراسات (. ٢٩١— العاصر( أمتنا لوافر سديد فقه ندوة)نحو 

, ٩٦-  ٩٥ص طارقعامر، 

الإسلاميةالمنمجية معالم من ■ ٣٦
السسقبلدمللدراسات 



اومستقبءدةاودراساد4 مهموم الأول؛ النميل 

صورةبرسم أولا تبدأ الأستهداب أو العارية البحوث أ0 نحد تحقيقها؛ الممكن أو 
الطلوبة.التغييرات لتحدد الحاصر إلى تنتقل ومنها تحقيقه، محي الرغوب المستقبل 

تلمتمالية الدرامحات أماليبؤ 

لمتاهجتبعا المستقبل درامة في الباحثون استخدمها التي البحث أساليب تتنؤع 
دراسةعلى تركز الش وللمجوانب الباحث، لدى المتوفرة العلمية المائة ومحلثيعة ا الباحتين 

بعفىؤيتلأفى نتائجها يقوي ما إليها ويضاف تتهلور الأساليب هد0 تزال ولا مستقبلها، 
فكرتهاببيان وأشهرها المستقبلية الدراسة أمحاليب أبرز هنا وّأعرمحرر فيها، القصور 

منالنؤع لهذا السليم التصور لتقدثم وذلك ومراحلها، تقنياتها تفصيل دون المركزية، 
الدراسات.

تالأساليب هذه فمن 

الاتجاهات:اطراء -١ 

سوفالقريب التارخ فى ثبتت التي الاتجاهات أ0 على الأسلوب هدا ويحتمي 
تشكيلفى نوثر كانت التي القوى أف الأسلوب هدا ؤيفترصن المستقبل، في تستمر 
المستقبل.فى تأثيرها يتمز موف الماصى؛ فى الاتجاه 

أنبمكن فائنا سنويا؛ / ١ ر ٧ ممعدل ينمو العالم سكان تعداد كان إذا أته ت ذك ومثال 
وهداالمقبلة، الأرسن الأعوام حلال سيتضاعفون العالم سكان أن على ذك من نستدل 

المستقبلي.الواع عن بعيدا يكون لا قد كميا تصورا يعقلنا أنه إلا دقيقا يكن لم ؤإف 
تاييرهاسيستمر الماصى فى الموترة القوى أل افتراضه هو الأسلوب هدا صعقت ونقهلة 

تتقرئالإحصائية الطرق تعتمد فنية أساليب ابتكرت ولدا الدرحة، بنفس المتقبل فى 

٣٧■الإسلامية المنمجية معالم من 
اامستقباليةلادراسات 





^^تقيةا|در|سأت مقموم الأول: اصل 

يقدمبل السائقة الأساليب في كما تحديدا سيحدث تما التنبؤ إلى يسعى لا فالبا-محّثا 
.سيترتب وما القرصيان من عددا 

والأحلرافدراصتها، يريد الش الظاهرة تحديد إلى الباحث يحتاج السيناريو ولبناء 
صتترتبأنها يفترض التي التداعيات وتحديد حلرف، لكل احتمال كل وصع نم انمية، 

سيتركتدلخ كل إن حيث ا بعضا ببعضها الختلفة التداعيات ربط ثم حطوة، كل على 
•غترْ على آثاره 

بنظريةالتعلقة التعلييقية العلوم مجن بالاستفادة الفكرة هذه تطورت وفد 
الأحت٠الأتر١أ.

فيها،الوقوّء وتحتب ا الفلهور الحتملة المشكلات إلى التنبه ممكن الأسلوب وبهذا 
التاحة.للفرص والاستعداد التعبة فى ويساعد 

؛-انحاكاة:

هذهدراسة حلال ومن كير، بقدر فعلا موجود وام ْع تتشابه وضعية افتعال وهى 
٠الفعلي الواقع خى الخال عله يكون بما اكو يمكن انمعلة الوضعية 

منالبرلمان ذلك يدراصة نقوم فإننا معينة؛ لدولة برلمان بلوك نتتثا أن أردنا فلو 
أصحاصنباختيار نقوم يم المركزية*١ والشخصيات فيه٠٠ التيارات وممهل عدده، حيث 

الأفرادعن انخومات مجن متوفر قدر بأتمر تزويدهم حلال مجن تمثيلية، أدوارا يتقمصون 
سحاكونها.الص والكتل 

.١١٩ص المتقبلة، الدوامات إلى دخل ما 

٣٩■ الأسلاصة المنهجية معالم من 
المستشيةاكراطت 



اشالوضعيات فى حانة الحاكاة إجراء ني الالي بالحاب الأتانة وض 
محلللذلامة والثموكة التعقيد نتيجة الأفراد؛ من محاكاة نماذج بناء فيها يصعب 

؛.١^١^١١

ه—اكاذج:

نموذجامثلا فشع ا دراسته يراد موصؤع بنية حلاله من تحاكي نغلري بناء والنموذج 
النموذجمكونات من العلاقات بتحديد وذلك وآليته، سياسية منظمة عمل بنية حاكي 

أساسعر القاتمة الأنتراصات من الة وسالمقدمة ذلك ليكون ايختلمة، تفاعلاتها عبر 

أحدترجيح ثم بها، ايحيطة الييثة أو ا الكونات العلاقة في تغير أو جزئية أى في تغتر 
٠مسأماليةُآا يصورة للخروج اطلتوافرة، العطيات من انمللأثا الأفتراصات، هذه 

مناهج،إر قررها يمكن المستقبلية الدراسة أساليب من وغيرها الأساليب وهذه 
تثلاثة إر الأسالمج م نمن ومنهم ذلك، الباحشن من عدد حاول وند 

الانحاهات.استفراء ت مثل إسقاطيه، أساليب ~ ١ 

,والشاهد التميز، التشاور ٠ مثل ا حدسية أساليب ~ ٢ 

النماذج.وبناء ّآ-فليبالنمذجة،كالخاكاة 

ممنعدد بين والزج ما، ظاهرة دراسة في المستخدمة الأمالسبا تعدد أن سلث، ولا 
ارمفقطُم.واحد أطوب عر الاعتماد جرى لو مما أفضل نتائج إر يودي المناهج، 

. ٨٥ص اكيلية، الدوامات إر مدخل )١( 
)آ(الرجعانبق،صأ؛.

. ٨٨ص المتمية، الدرامات )٣( 

الإسلأسةالمنهجية معالم من ■ ٤ 
المستقيماادواسات 



اومستهبلدةاكراسات الآ9لت9ثهوم اافصل 

انف)اسانمحمهوم الأول؛ اتمصل ملخم، 

العشرينالقرن من الثايي الصف ش المستقبل دراصسات ظهور بدابات لكنت 
وأولستعلمية، وموسات معاهد لها أنشئت حتى بها الاهتمام تزايد وقد اليلادي، 

كبيرة.عناية 

الخدوىكدراسات الصغرى؛ والمؤسسات للأفراد تكون هد المستقبل ودراسة 
البحث.موطن هو وهدا المجتمعات مستقبل لدراسة تكون وقد الاقتصادية، 

التيوالبحوت الدراسات من مجموعة ت بأنها المستقبلية الدراسات تعزف أن ويمكن 
هدهإيجاد فى توثر أن يمكن التي التمرات وتحليل الأحدان اتحاهات تحديد إلى تهدف 

.ارها متحديد أو الاتحاهات 

التهوييجرى وحيارات وبدائل حدوثها يحتمل توقعات تتضمن دراسات وهي 
.والخيارات البدائل هده لتحقيق وسروطا لتحقيقها، 

الفاعلةالقوى اطلاع طريق عن وتوجيهه المجتمع لتوعية هادفة الدراسة تكون وقد 
.المأمولة والصور البدائل إحدى تحقيق متطلبات على المجتمع في 

•معينة وتوجيهات قرارات صوتها على لتتبنى رسمية أوجهات لدول تكون وقد 

إلىتهدف اسطادعية( رأو استكشافية دراسات إلى! تنقسم المتقبلية والدرامات 
حصولهايمكن التي البدائل وهو الممكن والمستقبل المتوع المستقبل صورة معرفة محاولة 

•مخ تدحل حال في المشل في 
تصبرأن الأمة تامل الذي الصتر بتان إلى تهدف ميارية، رأو استهدافية ودراسات 

ومعهلياته.الواع ظروف في تغييرات إحدات بحد إليه 

٤١■الإسلامية سالم من 
السسضولأهللدراسات 





اثانى:اصل 

اودراسأتمعفروس 





اامسق؛اايةاادراو،،ات مفروعية اكصل 

ُ~هجيإطار في العلومات مع ويتعامل الواقع يعتمد علم الشج الدراسات 
تفادىدراسة هي بل محمل، وابع في للخوض الواقع من هروبا قليتا علمي، 

اكّاباالمسار ترسم ولم المشل، يقفايا الأمة تهتم لم ؤإذا الحلول، وتقدم الأزمات 
•الخلل من صربا في ووقعتا والاتزان احكمة حانبتح فد فإنها سلوكه؛ عليها الذي 

ليت،العالي المجتمع بها يفاجأ التي والوقاع الأحداُت، أذ نعلم عندما هدا ويتأكد 
الحلقاتمتصلة أحداث هى ؤإنما إ وغرابتها مجالاتها كانت، مهما أوميهمة حيارتة أمورا 

والأستنباحل.الربهل على القدرة لديه من ترابهلها توعتج ي

علىيهلرة والأهدافها نحقيق في الأم ض والتنافس الحثيثخ عي التأملنا ؤإذا 
رسمأهمية أدركتا الاجتماعية؛ وأنماؤلها الفكرية ونوجهاتها نفوذها وفرض الأحرين 

•النهوض وطرق المواجهة، حتلقل 

الواسعالاقشار من لكأكد )الانترنت( المعلومات شكة على الاطادع ويكفي 
دولإن بل المتملتة، بالدراسات تعنى التي والمؤسسات والمعاهد والمراصد للمراكز 

القطاعاتمختلف في خثلمها وضع في الدراسات من النؤع هده على تعتمد الحالم 
معهاالتحامل وكيفية الدول مختلض مع عالآقاتها وتحديد 

فإنهاوالخطأ؛ الصواب محملا خلنا، إلا،ljL ليست التملتة الدراسات أذ ومع 
مححالخة)في ت الدراسات هذ0 رواد أحل يقول ولدا ، حتلمنها حال في حتى مفيدة ذلك ْع 

لذكونالمائة في م١نة صحيحة تكون أن إلى تحتاج لا الطريات فإذ . الستقبل. أمور 

.٣٣٠ ' ص التنلة، والدراسات . ٦٤، ٢١ص ا.لتقّل دراسات على إطلالة ; !ظر ( ١؛ 
٠( ٢٨٩)٢/ العاصر أسا لواير سديد فقه نحو ندوة محاصر 

I٤٥ الإسلامية المنمجية معالم من 



للعالمرسمها التي الخراممل إن ٠ ٠ ٠ فوائدها لها الأخطاء حتى الخدود، أبعد إلى مفيدة 
.. بالأخطاء مليثه وكانت الدقة، م• تكون ما أبعد كانت، الوستلى العصور جغرافيو 

لمبل الخريرة، الدنيا يكتشفوا أن ١^^^٦^ لعظماء الممكن من يكن لم دونها من ولكن 
الحديثةوالأئردقة(آآا.ا>اط ترسم أن الممكن من يكن 

التكليفي.وحكمها المستقبلمتة الدرامامتح لمشروعتة بيان يلي يما فو 

اسقيل:أولأ:نظرةالإمخمإش 

إلىالدنيا هده نجاوز بل حدا، بارزة عناية المستقبل أولى الإسلام أذ شك لا 
أركانمن ركنا به الإممان وجعل به، الله وعدم مستشاليا جزاء ينتظر فالمسلم بحدها، ما 

ولتنظرالله ائقوا آمحوا الدين أيها يا ؤ ت ~ تعالى — نال بدونه، إبمانه بمح لا الإيمان، 
٠[  ١٨: الحشر ] ه لخد قدث ئا شو 

توالأنفس والأحياء والسماء الأرض في التفكر إلى بالدعوة مليء ١ميم والقرآن 
ملكوتفي بمظزوا أولم ؤ . [ ١ ■ ١ يونس; ] ه والأرض النموات في ماذا اjظنوا ش ؤ 

خلىفي ؤورضكنوj . [  ١٨٠]الأعراف; فزءب من الله خلى وما والأرض النموات 
كانكيف فهلزوا الأرض في يسيروا لم او ؤ • [  ١٩١ت عمران ]آل ب والأرض السموات 

.الروم:٩[ ت ب ءوْ منهم افد كانوا للهم م الذين عانه 
أفلمؤ منها! والاستفادة الن ومعرفة الحماس اصتجلأء هو التفلر هذا وفائدة 

الخج:آت[.] ب بها ينمغون اوآذاذ بها ينهلون هلوب لهم فتكون الأرض في يسيروا 
أذالأسان ستفيان الخلق ؛ي ~ تعالى — الله نن في والنغلر التفكر هذا ومن 

.٦ ءس ناصف، على محمد ت جمة ت توغلر، ألفان •٠ التقبل صدمة I كتاب ( ١ ر 

الإسلاميةالمنمحية معالم من ■ ٤٦
المستقيمللدراسات 



المسهبإيةا1دراسات مثر9عيق الثاب اصل 

وهذاوالخاصر، معطسات على قائمة الحياة هذه في تتم التي التحولات معظم 
لها.والاستعداد دراستها إلى يدعوه 

ذلكفليس ة ارصطلينر وضص السادقين، أحبار علينا يقص إذ الكركم والقرآن 
قسالأيام، مستقبل في الأمة هازه ستراه مما إعلام أيضا هو بل فحب، به للاعتبار 

.أحداتحابي لا ~ تعالى ~ الله 

قوةنن اننطغثم ما لهم واعدوا ؤ ت سباتي لما بالاستعداد أمر — تعالى — والله 
اللهتغلنونهي لا دونهم س وآحرين وعدوكم الله عدو به نرهون الخيل رناط ومن 

•![.هنمح]الأثال:

اللهاستاثر مما فهدا ودقيقة، محددة بصورة رويته أحل من ليست المستقبل ودراسة 
علمإذا )لأته الإنسان؛ منها يستفيد مشروطة احتمالات تقدكم لأحل هو ؤإمما بعلمه، 

إبعضها نفه عن يدغ أن أمكنه الأيام، بعد كائن أو المستقبل في حادت من يكون ما 
حنالماس سائر يفعل كما لها؛ يستحي أو منها يتحزز ولكن ا كونها ويدغ ممخ ان لا 

الغلاءولسني الكن، بأحد الصيف ولحر الدثار، بجمع الشتاء برد لدي؛ يستعدون 
المخاوف،عند الأسفار وترك عنها، والبعد منها بالهرب القس ولمواضع بالادحار، 

وءليهم(رلهم الله كتب ما إلا يصيبهم لا بأنهم علمهم مع ا ذلك ثاكل وما 

الإسلاميةالحضارة أذ لمقالة يروحون الدين الأديان أعداء على الرد بصدد هنا ولمست 
لدراسةعلمية قواعد إرساء على قادرة ليت رماصوية( حضارة فهي دينية حضارة لكونها 

لكني، وعقيدته الإسلام حضارة درس منصف لكل ظاهر قالوه ما بطلان لأن المستقبل؛ 

.٤( ٠ المستقبلة)١/ مجالة بواسطة (، ١٦٩)"Y/ الوفاء وخلان الصفاء إخوان رسائل ت من تضمين )١( 
. ١٧العدد المعرفة، املامية مجلة الأمة، مستقبل امتشراف ت انظر )٢( 

٤٧■الإسلامية المنهجية معالم من 
الهسدسث^،س^راس^ت 



التالية،الأنولع قي ومأحملها به، واهتمامه بالمتمل الإسلام عناية سن قليلة أمثلة سأسرد 
٠وشواهد أدلة منها نوع كل نحت يندرج والس 

السمل:لمعرفة الكونية يالمن الأمار من ورد ما - ١ 

حديجةإلى رحع ه النيئ فإف البعتة، أول محي وي ما ت الاعتبار هذا أمثلة ومن 
رصيخديجة فقالت له، حصل ما حير وأخبرها نوائم، يرجف النلك حاءه يعدما 

وتكبالكل، وتحمل الئحما لتصل إنك أيدا، الله يخزيك ما والله كلأ ت عنها الله 
٠الحق ئوائب عر وتعن الضيف، وتقرى العلوم، 

الخاهلتة،في تنصر امرءا وكان نوفل، بن ورقة يه أتتا حش خديجة به فانطلقت 
اينيا خديجة له فقاك عمي، ند كبيرا شيخا وكان البراز، الكتاب يكتب وكان 

هدات ورنة له فقال رأى، ما خبر سع الله رسول فأخبره أخثاك، ابن من اسمع إ عم 
يخرجكإذ حيا أكون ليتز جدعا، فيها ليتي يا مومص، عر الله يرل الذي الناموس 
ماجثتممثل رجل يأت لم نعم، ت تال هم؟! اومخرجي اللهقأ• رسول فقال قومك، 

•بهإلأعودىُأا

والناصمالله لدين المبالم إبداء عش تتبدل لا التي الكونية بالمن استدل ئد فورقة 

"

الحرالساحر ليعلمه نبلنا كان ممن ملك انتديه الذي الغلام قصة في ورد ما ت ومثله 
أتىإذا فكان أعجبه منه وسمع للراهب قعد فلما راهب، سلك إذا محلريقه عر وكان 

حبستقد عظيمة دابة على أتى إذ كيلك هو فبينما إليه، وقعد بالراهب مر الساحر 

١٦١ملم)صحيح ، البخاري)٣( صحح ( ١] 

الإسلاميةالمنهجية معالم من ■  ٤٨
الس^م^^^،ك^راس^ت 



اامس،تصاايةاادراس1ت مشروعية اوث1نى: اصل 

إنلكناللهم فاخدحجرآفقال: الراهب، أم أشل الأحر أيلم اليوم فقال: الاس، 
فرماهاالناس، ممضى حتى الدابة هدْ فامحل الساحر أمر من إليلث، أحب اراهب أمر 

اليومأنن، بي؛ أي ؛ الراهب، له فقال ، فاحبر0 الراهب، فاني الناس، ومضى فقتلها، 
•٠ ءاتيُ تدل فلا ابتليتخ فان نثبتلى، ؤإنلثذ أرى، ما أمرلث، س يلغ قد مى، أفضل 

الثناءمعرض فى لكه الخدين، هذا ذكر و. )نبينا للحديث،; شرحه فى القرطبي قال 
صدرمما شيء لكن فلو عنهما، صدر لما الامتحان حهه على والغلام الراهب، على 

حملةس ولامتثناْ لأمته، لبينه شرحه فى جائز غير أو محرما أفعالهما س عنهما 
الفعل(١ومؤخ حجة عنهما يه أحبر ما فكل ، ذللئ، يفعل ولم عنهما، صدر ما 

;نمل الاستشراف على افنة الصحابة اجئهاداشح - ٢ 

أن~ عنه الله رصي — عمر أراد ، وادأالأرض لمون المفتح لما أته : هداأمثلة وس 
فتحن،قد بوصفها ، فتحن، لما حيبر الني. م فكما لهم، غنيمه الفامحن بض مها يق

يحلاتدر والتي بعدها يأتي وما العظمة الأراصي تللثح مة قأن رأى إنه ثم عنوة، 
اللم؛نس قلة انتفاع إلى ذللث، يفقئ إذ المتقبل؛ في لمن المصلحة بخلاف، عفليما 

وصربفأوقفها معدما، لمين الس ياتي من ويبقى ~ وذرياتهم الفاتحون وهم — بها 
طالبجأبي بن علي ذللث، على ووافقه المال سن، سارد من موردا ليكون الخراج عليها 
•منهما الله رصي، جل بن، ومعاذ 

سلممحاب أدكلنيسص 
يسمونوهم والأشجار، والنخيل Jاإزررع لرادها بدللته سميته وصاعها، ثرى هى )٣( 

.( ٢٧٢البلدان)r/ سجم سوادا، الأحضِ 

I٤٩ الإسلامية المنهمية ا5أأ0أ ْض 
اامستق؛اويةلادراسات 



المسلمنأحر ®لولا ت قال — عنه الله رصي ~ الخطاب بن عمر أن البخاري أجرج 
حيبرءُآ/ه الض م قكما أهلها بض متها نإلا قرية فتحت ما 

افتتحناهفإنا بيننا افمه ت لعمر قالوا السواد الملمون فح ئا • قال عبيد أبو وروى 
أحرياتي أن تريدون وقال؛ السلمين؟ من بعدكم حاء لن فما وقال فابى، قال؛ عنوة، 
شيء؟"<.لهم ليس الماس 

المدنالملأخر الفلن حن عنده عارض . . عنه الله رصي رعمر ت حجر ابن قال 
يجمعالذي الخراج عليها وصرب اللمقن على فوقفها خاصة بالأرض يتعلق فيما 

صارقمتها إن معاد؛ فقال الأرصى قمة أراد عمر أن عبيد أبو وروى • ٠ مصلحتهم 

أوالواحد الرجل إلى فيصير ~ يهلكون أي؛ - فيبمدرون القوم أندي في العفليم الريع 
أولهميسع أمرا فانفلر ثبئا، يجدون فلا مسدآ الإسلام من يسدون القوم ؤياتي المرأة، 

يجيءلمن عليها الخراج وصرب الأرض، قم تاحير عمر رأي فاقتضى وآجرهم، 
؛.دْم(>^.

ورعايةالأمة، تقبل لظاهر استشراف فيه - عنه الله رصي "" عمر من الفعل وهدا 
•جيل أول قتل من استنزافها بعدم ثرواتها في القادمة الأجيال لحق 

العالمأهل أف العلم، إلى الحاجة استشرف — عنهما الله رصي ~ عاس ابن وكيلك 
لذلكاستعدادا الحلم تحميل فى جهده فبدل جيله، أبناء إلى الماس وميحتاج سيفنون، 

الزس•

)ا(صحٍحاوخارى)هأا؟(.
(٥٦•حزم)م،/ لأبن المحر، عبد، لأبي )آآ(الأمرال، 

)م(ءحالاوتم،)ا'/ا'هآ(.

الإسلاميةالمنمحية مع1وم ض ■ ٠ 
انمستص^^قلكراطت 



اامستقوايةاادراس1ت مثر9ءية ااداذى؛ اصل 

!الأنصار من لرحل قلت ، الله. رمحول قبض لما ت — عنه الله رقى — يقول 
عباس!واعجأم1اين فقال: فإنهم رّولالاه.، أصحاب فلنال 

محال:إ فيهم؟ س ه الله رسول أصحاب من الناس وفي إلك يفتقرون الماس أترى 
الرحلذلك فعاش الحديث، عن ه الله رسول أصحاب أسأل وأقبلت ذلك فتركت 

أعقلكان الفتى هذا فيقول: يسالوئي، حولي الماس اجتمع ومحي رآني حتى الأنصاري 
•س

:الصادقة بالروي حصوله علم نا الاستعداد من روي  ١٠٠— ٣ 

االمكنات أحر باحتيار المحتوم القدر لمواجهة المهللوبة المواقف بتحديد يفيدنا وهدا 
رويافان اللام، عليه يوسف قصة هذا ومثال ممكنة، مستقبلات الواحد للواف، فإن 

انواليابوالعجاف مخصبة، نين بأولها الخضر نبلأت والالسمان للبقرات الملك 

.االجدية السنين قي المخصبة اكن في جمع ما بأكل الممان وابتلاع مجدية، يسنتن 

جوعا،الماس؛ فيه يهلك مستقبلا سيواجه الملك أن ومضمونها الرؤيا تعبير هذا 
القحتللهذا تدابير يتخذ أن والثاني: ، ذللئ، حصول ينتظر أن الأول: حثاران؛ فامامه 

اشل-

حصدما يترك القحط لواجهة التدابير تحديد ~ السلام عليه ~ يوسف موقف فكان 
تعبيرمن، وليت منه نصيحة وهذ0 ، الموس ياكله ^ سنبله فى الخصب سنن فى 

الزلأ-
(.T'-iA./r__)لأبن )ا(الطقات، 

_.الرجعIU)*ا(انفلر: 

الإسلاصةاJمنهجعة مءاوهأ من 

ك^راس^ت

٥





اامستةطنةا|دراسات مسروعية |لفصل 

إرغ؛رذلكسالأخار.

معينأ،تقبلا مترم وهي ، لسان على لورودها صادقة؛ كسرة أحبار فهدم 
فىعليه يجب مما لها الومن لهتعد بذلك جاءت ؤإمما خاصة، أمور بحصول ونش 

٠يعباده الله رحمة من وهذا الوقت واحب، أيضا نقمن بعضها أن ْع حينها، 

به:الشارع اهتمام دليل التمل وقائع بعض حضر لمن القرع تكليفات< - ٦ 

حضرهاأو أدركها من كلمح فانه تقبلتة، المالخواديئؤ بعض عن أخبر كما فالنايع 
أنالفرات ءيوثالث، I هقال الله رمول أن هريرة أبو رواه ما ت ذللئ، فمن يتكليفات؛ 

'.١٠شيئا١١ منه ياخذ قلا حصرم فمن ، ذم، من كنز عن يحر 

الدجال،مع مما أعلم »لأنا ^نال: الله رسول أو - عثّ الله رصي ~ حذيفة وعن 
الذيالنهر فليأت أحد أدركه فإما تأجج، نار والأخر أبيض، ماء أحدهما لهران؛ معه 
١ماءبارئافانه منه فيشرب، ليهتأؤلئرأسه ثم نارأولينمخس يرام 

يناميه.مما له والاستعداد بالمستقبل الشريعة اهتم،ام على تدل كثيرة ذللئ، وأمثلة 

المتوقع:تمل للمبالتهيؤ الإذن — ٧ 

وادخارالفمان، كندبئر حصوله؛ يتوغ لمستقبل بالاستعداد التمع أذن محقي 
ذللئ،.ونحو العدو لمواجهة العدة ؤإعداد الأقوات، 

عدوبه ^٥^)؛ الحيل رباط ومن قوة من اننْلنتم ما لهم وأعدوا ؤ ! — تعالى ~ قال 
•;[.]الأنفال: اللهوءدن'كممح 

.( ٢٨٩٥)صحيحمسالم (، ٧١
(.٢٩٣٤ر٢(٠ححطمر

٥٣■الإسلامية اامنمجية معالم من 
اكس^تىوةلأ^راسطت 





،IjLaju^Iمسروعية اصل 

وغيروالمحن، الديوان، ووصع الصاحمح، كتحريق شرعي؛ نص خصوصها 
؛٠ذلك١١

فىآت هو ل1 والامتيداد العواقب، تقدير الصلحة ؤإعمال الحكمة ومقتضى 

يحمدؤإنما لعواقبها، وعهد الأمور أسبان يبخن الذي هو الحكيم )إذ الأيام، مستقبل 
ومدرالعواقب، به نجيء ما وامسشفافهم الأمور، أوائل ش التشت بحس العلماء 

فيهيعتدل أمر فدلك، تكنفها عند الأمور معرفة وأما فضائلهم، نستبين ذللث، في تفاوتهم 
والحاهلون(ُآ/والعالون والفضول، الفاصل 

الثمر،العمل على يحرض الذي وهو والإصلاح، البناء باب هو المستقبل ودراسة 

صغربا يكن لم هنا ومن الإشكالات، من كبر ءى الوقوع من ~ الله بإذن ~ ويقي 
الإسادمي.التشرع 

اثتممميتيرراساتالستقبل:ثانيا*

هلهركما الإسالآم، عن غريا أمجرآ ليس ودراسته المستقبل إلى الطر أئ تقدم تما تبتن 
يتفاوتفانه مشرؤخ أمر وكل الحملة، في مثرؤع أمر المتقبلتة الدراسة أل قدمته مما 

هدافي الستقبلتة الدراسأت حكم أن لي والظاهر إليه. الأحه حب، التكليفي حكمه 
الأمة.نحتاجه ما ائر ككفاية، فرض ' أنه العصر 

مستقبلته،دراسات إعداد المسلمة الدولة على يجب أنه ت كفاية فرخي كونه ومعنى 
الأمةعلى يجب كما بعمالها، الكفاية تحصل بحيث تتولاها موثوقة جهة تكليف أو 

منظورمن العامة الصيحة . ١  ٧٦— ١  ٧٥ص ألششهلى، الحرام، الله بت إلى الحج رحلة ت انظر )١( 
لفوزيحلل•إّلأم، 

.٩ ١ ص هارون، السلام عبد تحقيق للجاطل، والمعاش، الماد رسالة )٢( 

٥٠■ الإسلامية المنهجية معاكر من 
ك^راطت



عليها،يجب ما فعل إلى فتها الفاعلة القوى توجه مستقبلية دراسات إعداد ممجموعها 

ذلك.على القادرة الكوادر إعداد في جهدها وذل 

منوطوهو بعضهم، بفعل حاصلا منه القصود يكون ما كل هو الكفاية فرض فإذ 
يفعله،أن عليه وجب به يقم لم عيره أذ الكلف ظن على غلب فإن الفلز؛ بغلبة 
هذهلأل وذللث، ؛ ، ١١٠؛-التكليف عنه مقيل الفحل يدلك غيره قتام ظنه على غلب ؤإن 

وأهدافها؛منافعها من سبق لما عنها الاستغناء ممكن لا التي الحتميان من باتت الدراصات 
Cوالوارد الطاقات واكتشاف ، لواحهها والتهيؤ ، وقوعها نبل المشكلات اكتشاف من 

علىتقوم الدراسات هدْ أن كما بينها، الفاصلة وترثيد المتاحة الاختيارات وبلورة 
الأوس—اطفي الاحترام من عال يقدر وتحفلى متقنة، درس وأدوات بحث مناهج 

العلمتة.

يلي:مجا الحكم هذا على ويدل 

واجب:فهو به إلا الواجب يشم لا ما أن - ١ 

ؤإعدادلها، تدبير وحسن للأمة، حماية المستقيالية الدراسات في أف في إصكال ولا 
حالأحسن على يتم ولا بنفسه، واجب منها واحد وكل تحتاجه، ما مواجهة على للعدة 

الدراسات. ٥Jإلابملها

الشاؤع،أوجيه ما تحصيل بوجوب القول إطلاق على مجمعة )الأمة أل علمنا ؤإدا 
تحصيلوجوب جليا اصح ؛ أ١٢٢الإتيان؛همن الممكنة الأمور بتعاًلى هو أيا وتحصيله 

الدراسات.هده 

؛٥٧٢هالأصول،ضمنالأرموي)آ/
(.٥٨٠)آ(الرجعىبقرآآ/

الإسلاميةالمنهجية معالم ض ■ ٥٦
اكس^^^^لمس^راس^ت 



المستي^ةاادواس1ت صيٍوءته اود1وى؛ الفصل 

يكملحتى الأحوال، إصلاح في عي اليجب • • ) ت ~ الله رحمه ~ تنمية ابن قال 
علىيجب كما وتعلوها؛ والأمارات الولايات أمور من منه لهم بد لا ما الناس في 
وكماعليه، يقدر ما إلا منه يطلب لا الخال في كان ؤإن ا دينه وفاء في عي الر ا،لع

الما فال للعجز، سقوطه وقت فى الخيل ورباحل القوة بإعداد للجهاد الاستعداد يجب 

فهوواحب(ُأُ.به إلا الواجب يتم 

علىوالاطلاع الرعايا، أمور في الفلر س الولاة على يعبمب ما الخوبي ئ وئا 
الأقدار،ممواتاة الثقة الحزم من روليس قال؛ التيقظ-والخبرة ووجوب والخفايا، الغوامض 

الأسالوايع ؤيوتى مكمنه، س المحذور يثور فقل. إ الدوار الفللثه مل-ار إلى والأستنامة 
سماسه(>أ<.

;واجب الضرر ردم الأنة، عن ضرر دغع السمية الدرامامحت، في أن — ٢ 

وفدالفرر، دفع ت وقواعده ومقرراته الإسلام أصول من أن ومعلوم 
اللهأن اللفظ هذا عموم في ؤيدحل ؛. صرار٠١٣ولا صرر •لا ه: الهي فال 

الينربكم الله يريد ؤ • ~ تعالى ~ قال هم، أنفعن الضرر لغ عباد، على يوجب 
بضكان الله إن أنمي تفظوا ولا ؤ وقال: [.  ١٨٠]القرة: الننرب، ض نريد ولا 

[.٢٩]الساء; ى رحيما 

.٢( ه ٩ ; ٢٨الفتارى)مسرع )١( 
.)آ(ءياثالأتم،صآ'ا-ا

بنمادة عن ( TYA)؛/الدارثيي سن )ه/أآ■؟(، احمد مد (، ٢٣٤)• ، LrUابن ّتن )٣( 
رجبلأبن والحكم، العلوم جامع اننرت ■ >،د٠وممج٠رءهح ، *ر.نم'' وش هماس وابن اكامت، 

(T'V/T.) ،اسل)1أ'\/(.اروا

٧٠ I الإسلامية المنمجية معالم من 
انمستس^^تلأ^راوطت 



بأنالخرمثن إمام علم ولما العباد، بمصالح ومحيامها وعدلها الشريعة محاسن من وهذا 
علىياطبة الملمون )أجمع له! وقال له حروحه بمحرمه أفتاه للحج جارج الملك ظام 

منطوائف ت>ض أو صه، تم إلى الحج إلى خروجه إفضاء الفلن على غلب من أن 
وبذويه('*'.ه ينفيغرر أن له يجز لم والخْلر للغرر السلمين 

المالح:بتحمل جاء والفرع مهنة، مصالحة الدرامات تاللث، في أن - ٣ 

غالبمصلحه وحدنا فإذا العباد، مصالح لتحميل الرنل بعث إثما ~ تعالى ~ فالله 
واجب.المعمر بالغلن والعمل أفرادها، من فردآ لكونها شرعا؛ مطلوية أنها الغلن على 

شريعة،كل في انب، أوجبها المصلحة عفلمتؤ )إذا ت الملام عبد بن العز فال 
.< (١٢ذمة كل في >مها ة القد عقلت إذا وكاللالث، 

الدواسات،هذه بمقل الاهتمام على تدل - عرضه سق مما - الشرع شواهد أن - ٤ 
قالعليه، مثاب حصوله الفلمن على غل لما الاستعداد أل العالم أهل ذكر وقد ورعايتها، 

المخبرصدق سان الإنجوز )ؤإذا بالحساب: والخوف بالكرف العلم عن تيمية ابن 
واستعدإ ذلك عند والخوف الكسوف، يصلى أل قوى ظنه، على غلب أو ، بذللئ، 

.< (١٢وعبادته الله طاعة إلى ارعة المباب من هدا كان ؛ ذلك، لرؤية الوقت، ذللن، 

الكبيرة.الفاسد ودفع الهمة، الصالح تحقيق من للواجبا؛تح بالاصتعداد فكيف، 

.)ا(غات،الأبم،ص؛ا-ا
الأنام)\/\\ا.ممالح ني الأحكام تواعد )٢( 

)"آ(.جموعاكاوى)؛آ/ههأ(.

الإسلاميقالمنهجية ؤمالم من ■  ٥٨
ك^راس^ت



Jk_JI المستقبلتةمسروعية الياني؛ ؛

موطالرعتة على المزق أو العلم: أهل عضد المروة الفقهنة المراعي ومن - ه 
رعايةومحن الأمة. مصالح رعاية عن الدولة مسؤولية على يدل وهل.ا والملأحةأاا، 

عاليه،ستقدم لما للامتعداد اللازمة الدرامايت، إعداد لها؛ والسح الأمة الح مم
لها.يحدث أو 

وكلكمربع اكلكم ت جونال الله ول رّأن - عنهما الله رصي عمو- ابن عن 
رءيتهءأ'آا.عن مؤول وهو )يأ فالإمام رعيته، عن مؤول 

عيهيستر عيد من ءما : هءتنال الله ربول أن - عنه الله لصي ار"" يبن معقل وعن 
الخهءرم.رح يجد لم إلا بصحه يحطها فلم رعية الله 

بلكله، المجتمع يعمى لا فإنه عنه؛ غفل أو به، الخاطئ، فيه صر إذا الواجب وهذا 
فرصىلو وكن.لالثإ . ).—تالله رحمه تيمية" ابن يقول منه، ممكنه مما القيام القادر على 
القرصيذللث، لكان ، لدللئ، أوإضاعته والحقوق، الحدود إقامة عن الأمراء بعمى عجز 
.(٠؛؛.عليه. القادر على 

يعفىعن الوالي اعراصى لمجرد الأمة أحوال د تفاعتباره بدون فإنه خئاهر؛ وهذ.ا 
يعفا،يعفه ويقيم بعضا، يعفه يعضد كالحد لمة المالأمة أل والحال ط الواحبامت، 

أعلم.والله 

.٢٣٣ص !يرر، والأشياْوالفلائر، لأيننجم)ا/بمما-ا(م )\(الأث_اْوالنلاتر، 
)آ(صححالخارى)آ*أآ(.

صحح.سلم)آ؛ا(.الخارى)\*آ'ا1(. صحح )٣( 
)ل(ُجموعاسوى)أمهيا(.

I٠٩ الإسلامية انمنهجية عالم مض 
اوم|ستقبايةكوراسات 



سقباناتاتدراسات همحومية اثثائي: اممصل سص 

فالمسلم، بعدهاما إلى الدنيا يتجاوز فهو يالمسشل، جدا بارزة عناية الإسلام أور 
الإيمان.أركان من ركنا به الإيمان وجعل يه الله وعده ستمليا جزاء ينتظر 

استأثرمما فهدا ودقيقه، محددة يصورة رؤيته إلى تهدف ليت المستقبل ودراسة 
٠*مثل الإنسان، منها سمميد مشروطة احتمالات إلى تهدف ولكنها ا بعلمه الله 

له.الله كتب ما إلا يصتبه لا أثه مع يلزم بما الغلاء أو للرد يستعد أن 

يتبنبه واهتمامه الإسلام؛المستقل عناية سن الي الأمثلة من جملة الدراسة وفي 
الحملة.فى مثرؤع أمر هى ز الإسلام عن غريبة ليست المستقبل دراسة أذ منها 

يوصلما الدراسة رصدت فقد التكاليفى؛ حكمه يتفاوت مجشرؤع أمر كل كان ولما 
دراساتإعداد الملمة الدولة على فيجب كفاية، فرض الدراسات هد0 أن بيان إل 

مستقبليةدراّسات إعداد الأمة على يجب كما صونها، على حطلها لتبتى مستقبلية 
.عليهايجب ما فعل إلى فيها الفاعلة القوى توجه 

الإسلاميةانمنمجيد معالم من ■ ٦ 
الميسىويخمم^راوطت 



اامصلااثأوث:

اوسقلأةسراس1ت 





انمستقيلنةلأ^راسات، ومو|مج^ت، ضوابط، ت الثالث الفحهل 

التيالعلوم تحت ينصوي حداثته ْع وهو حديث، علم المستملية الدراسات إن 
الأمةتحفق أن ولأحل العلمابه، الغرب ثقافة إطار في غريتة، صياغة صيغت 
ينسجمالذي التصور أماس على الدراسات هده أن بل فلا العلم هدا س الصيحة 

وصبطالإسلامية. الشريعة بضوايهل دشّءل أن بر لا كما وتطلعاتها، الأمة هوية مع 
وجه،أتم على منها المصلحة تحقيق من فته ما ْع ^٤، ١١يضوابهل الدراسات هذه 
لنفلرياتهاوتمحيص وتحقيق تنقيح من تكسبه مما شها الدراسات لهده نام أيضا فهو 

فصاغوهاالأوائل، علوم إلهم اتصلت الذين تحد )ولذا ت تيمية ابن يقول ومبادئها، 
والاختصاروالإحاطة والتحقيق الكمال من فيها حاء ا المسالمن بعقول العرنة بالصيغة 

لكنومحلال، نفاق فيه من ظيونما هؤلاء في كان ؤإن الأوائل، كلام في يوجد لا ما 
امتهوماأوتيته الكلم، جوامع جأمن الله رسول به مابعث بركة الحملة في عليهم عادت 

أحد(را؛.فيه يشركها لم الذي واليان العلم من 

معاداةالإصلأم في )فليس وجدا، أين يوحدان والحكمة الحق أن الشرعية والقاعدة 
منهجالحضاري الإسلامي النهج فال لذا الصفر، نقهلة من للبل■، محاولة أو للوالح، 
منالاستفادة في غفامحه يجد لا والإسلام الاحرون، أنجزه ما على يعتمد واقعي، 
هوما تتثنى الي الفريدة وأصالته وتهللحاته وأدواته أساليبه هع يتفق وما الأحرين جهود 
وثر.دمار مافيه كل عن وتقلع حير، 

■اْجموءاكادى)بم/آ"آ( 

٦٣■الإسلامية معالم من 
اومسدقبإيةك^راسات 



سيمثلهدا لأف الصفر؛ نقطة من الدء من أشل والشرق الغرب حصاد وأملمة 
الإسلامعقيدة مع متعارض غير دام ما الداية(ااأ، الرحلة خاوز العصر، هع تواصلا 
ومنهجه

الشمعدور فإل الاجتماعية، الثقافة ميدان في تغ الستقالتة الدراسات كانتآ ونا 
فيالإJلاع على يحرض الدي الحذر أن ومع ٠ الضوايهل وبيان والتهديب النقد هو فيها 

ومخالفات؛عيوب من المسالمين غير وصمها التي الناهج في ما تلافى بديلة مناهج 
صبطتإذا والأساليب الناهج نالك من الأسفادة يغ لا لكنه ومتأكد؛ مطلوب 

وتنضج.البديلة الناهج توخي حتى الشرعية بالضواط 

الإسلأمةستقبل،^كنأنفلنواةأركاننلر:ةالدراّة كماك 

ومحقها.المستقبل دراسة الخاصة والأساليب الناهج توصع التي 

جمعمحي يسيرة —هادات اجتأعرض أن القادمجة الأوراق هده محي وسأحاول 
تصورا— الأنل على — تقدم أو الباب هذا في تفيد أن أرجو ومرجهات صوابط 
منالشرعي؛ التصزر ومحق الستقبلتة الدراسات إعداد عد له التيه ينبغي ما لبعض 

٠الضوايط من مجموعات ثلاث حلال 

التقبليةtمجلة • الزحيلي وهبة ئ- الإسلامية، التقلية منهج قي تأملات محن• ضمتن ت ا

الإسلاميةمعاكر من ■ ٦٤
ا1مستىوةوكرا،هطت 



اومستقدا1ةالدراساد4 وموجحات ااثالث؛ضواوط 

عموما:الستسانةا مموراسات وموجهات ضوابط أولا: 

عنهاكانت مواء التمالتة، ات الدرام١^١٤ جمح تشمل صوابط وهي 
انماينث.أو الامتطلأب 

والط:بالكتابة الانضاط - ١ 

كلعلى واجب إليهما والرد الذين، لهذا امحان الأمالصدران هما والسنة فالكتاب 
ذنازءتمؤ)، ؤ ت — تعالى ~ فال أواجتهاد، أورأى معارصتهمابدليل كمالايجوز لم، م

.[  ٠٩الماء:] ه الأخر والنوم باش ئوبوذ "تحم إن والرنرل اش إلى نزدوء ي؛ فش 
ه.ينلنون لا الذين أنواء نتخ ولا فابنها الأم نن قرمة غنى جفاك ؤ ؤ وفال: 

امح\[]ا-رائٍة:

الثرعتة.الأدلة تطيه ما ْع الدراسة معطيات تتق أن يهما؛ الانضباط ومعنى 
المعنى.لهذا أفراد القائمة والوجهان الضوابهل من وكبر 

المعياريةالدراسة تراعى أن • والسنة بالكتان الدرامحة معهليات انضباط أمثلة ومن 
جرءهذا لأن والفضيلة؛ الحق ومبادئ التوحيد عقيدة نشر في بدورها الأمة تتام ضرورة 

كتمؤ : - تعالى - قال الناكر. عن والنهى بالمعروف وهوالأمر منها اشللوت دورها من 
[.١١٠عمران:]آل ه انثغكر عن وينهون بانمروف يأمرون لائاس اخرجن أئة خنر 

البادئمن ونحوها الحرج ورغ والتتستر للعدل ورعايتها العلم بنشر أيضا وتيامها 
الشرعية.

٦٥■الإسلامية المنهجية معالم من 
الس^تقدةونمرا،طت 



العامةلأن تما.ا؛ الحق اضمحلال ممكن لا أنه الاسطلاعإ الدراسة تراعى وأن 
لأدلأهلالإءانولوْلالالزس.

.والسنة بالكتاب الانضامحل أوجه من كيرا يفلهر ما يلي مما ولعل 

الكونية:السن ملاحفلة - ٢ 

ونواميسس على انتة الإنوالحياة الكون أحرى أن ~ تعالى — الله حكمة )من 
نتيجةأو بب مٍب ارناط يعضها محرتبهلة الأحداث نحعل محنلردة نواس في تتمثل 

ممقدمة.

الكونمجال ني حققها التي الكثيرة الاستثمار صور بمحقق أن سمملمر لم كان ؤإذا 
-ونحوها والضوء الحركة كقواص - عليها الكون الله نملر التي بالسن ممعرفته إلا 

يرتقيلن الإنسان غإذ الساضن؛ بال على تخئلر لم آفاق إلى المائية بحياته ارتقى ا مم
الحياةحركة عليها الله أحرى التي السن على بتعرفه إلا والحقارنة الإنسانية بحياته 

.' (١١حياته لتستقيم معها التعامل ؤيحسن يتنمرمحا أن أحل من البشرية 

وحولعلى تنبيه وهدا الماصن مسيرة فى والتفكر بالطر — تعالى — الله أمر فقد ولدا 
فيقسيروا محن فنلكم محن حلت فد ؤ ت ~ تعالى ~ فال انخرامها، وعدم الكونية السن 

فيستنوا ثل ؤ فال: [.  ١٣٧عمران: ]آل النكدبنب< عايه كاذ كنف هانءلنوا الأرض 
يسينواأفلم ؤ وقال: [. ٠٢]الروم: ب( فنز من الدين عاقه كاذ كنم ف١نظنوا الأزض 

ولكنالأنفان تنمى لا فائها بها يننعون اوآذان بها ينهلون قلوب لهي فتكون الأرض في 
•[ ٤٦الخج:أ الصدورب في التي الئلوب تنمى 

أمتنالوالحر سديد فقه نحو ندوة: صمن مطبؤع الواق؛، فقه حقيقة بعنوان: بحث من تضمين ر١( 
الزنيدي.الرحمن همد الدكتور سصررا/ا/ا-ا(، 

الإسلاميةانمنمجية قعالم من ■ ٦٦
لادراسات



السدس^^تللدراو،طت وهوجمات ضوابط الدالث؛ الفصل 

ترتبفي صريح آخره إلى أوله من فالقرآن )ويالخملة ؛ — الله رحمه — القيم ابن قال 
هد0في تفقه ومن ٠ ■ الأسباب، على والأمرين الكونية والأحكام والشر، بالخير الخراء 

وعجزامنه جهلا القدر على يتكل ولم الم، غاية بها انتفع الخامل حق وتأملها المسالة 
يردالذي الفقيه كل الفقيه بل توكلا، وعجزه عجزا تركله فيكون ؤإصاعة، وتفرطا 

أن. عليه. يبقى لكن • بالقدر• القدر ويعارصن بالقدر، القدر ويدغ بالقدر، القدر 
العالمفي شهده مما ذلك في بصيرة له ويكون والخير الشر أسباب تفاصيل يعرف 

. ٢١وحديثا(ر قدمما الأم أحار من سمعه وما ، وغيره ه نففي جريه وما 

ؤيخضعالبشرية، الخياة تحكم التي، الكونتة السن هده يتأمل أن المستقبل دارس فعلى 
٠السرإآآ به حرت حسبما احتيار كل على الرئة الحتمية بالختاج واعيا لها دراصته 

اكرعته:ملأحفلiاضراهوس ٣- 

البشرحياة ش وقواعد ونواميس قو١تارا على مبنية الشرهمة النصوصن جاءت فمد 
أساسيابعدا اإشرع يوايت نحعل أن يجِ_، كما مستقبالية، دراسة كل في اعتمادها يجب 

الفاصلةتواعد مبناها — مثلا — الاختيارات فالفاصالة؛،ن ا إليها يوصل نتيجة كل فى 

إممانيا،رصيدا مملك الملمة الأمة أئ تحرف الشرعية ومملاحفلتنا الشرعية، والموارنة 
٠المستقبلية الدراسة في اعتباره مجن بد لا صخما موردا ممثل دينيا واستعلاء 

.را(الخوابالكافيشال،صالدواءالشافي،صأا
،السن لهدم بيان تطب محمد للأستاذ L الاجتماعية( للعلوم الإسلامي التأصيل )حول كتاب قي ( ٢ ) 

واف، يدل جهد بغتر تحصيل لا أل •' منها ذكره ومما ، كتابه من مواصع عدة في منها عددا تناول وقد 
النجاحوأل ، يبدلون ما قدر على سواء والكافر للمؤمن الدنيا في الخهد على يعهلي ~ تعالى ~ الله 

• ١٣٤- ٩٢ص سرت، شاما ليس 

٦٧■ سانمااسجيةيس 
وكراس^ت



أحوالني العتبرون يستقروها التي الكونتة الربانية السن ئلاحظ أن نهليب كنا ؤإذا 
دلا الهلالق الصدق تحمل الش الشرعية السن فان لها؛ يعرض قد ما ٌع الجتمعات 

للسنالباحثن استتباحل صدق يه يقاس الذي العيار تجعل أن بل وتلاحظ، تعتبر أن 
٠الربانية 

القرآن؛تدبر ذلك أضر )ومن ت قريا بعضه نقاك كلام بقية في القيم ابن يقول 
منتة،مجفصالة حميعا والشر الخير أساب وفيه ، الوجوه أكمل عر بدلك كفيل فإنه 

بهمااكتفى عنايته إليهما صرف ومن الثاني، الوحي وهي القرآن، شقيقة فإنها السنة نم 
أحبارتانلت فإذا ذلك، تعاين حص وأسبابهما والشر الخير يريانلث، وهما ا عيرهما عن 
والئنة،القرآن من عانمه ما ذلك طابق معصبه وأهل طامحه أهل في الله وأيام الأم 

ألعلى يدلك ما الأفاق فى آياته من وعلمت به، ووعد به الله أخر ما بتفاصيل ورأيته 
لخزئياتتفصيل فالتاريخ محالة، لا وعده ينجر الله وأل حى، الرسول وأل حى القرآن 

والشر(ااأ.للخير الكلتة الأسباب من ورسوله الله عرفتا ما 

تفسيرفي الياحشن احتلاف في الإنسان يحكم الشؤع ومميزان الشرعية السن وبهذه 
ء

٠ومعهلياتها نتائجها توير أو وأسبابها، الظواهر 
الكتابهو علم كل في اللم للماحش الأساس الصدر أن معنى أخراد س وهذا 

٠بهما يعتبر إنما مصدر كل وأل والسنة، 

تيلي ما فيه نحن بما التحلقة الشرعية السن أمثلة من وإن 

أفرادها،في تغير حدث إذا إلا العامة الأمة أوصلع في تغيير حدوث يمكن لا أنه ~ ١ 
يغتنلا الله إل الله أنر من يحفظونه حلفه وس يديه بثل س نعمات له ؤ ؛ — تعار ~ نال 

■١ ٤ ص الشافي، الدواء عن سأل لمن الكافي الخراب ا ١ ' 

الإسلاميةالمنهجية معالم مس ■  ٦٨
المستش^^^لليراسات 



الاستمي|تةّ.واس1ت وموجحات ضوابط الثالث؛ الفصل 

عندونه نن لهم وها له مرد فلا نوءا بقوم الله اواد وإذا بانمهي ها حتى؛غثنوا يموم «ا 
آا[.واوب<لالرعد:

الأمنوحمرل للإسلام والتمكبن الأرض في الاستخلاف يتم لا أنه — ٢ 
الذينالله وعد ؤ تعالى ~ ثال المطلوب، الوجه عر للمه العبودية بتحقيق إلا 

قألهلمهن الذين انتحلم كما الأرض في بمتحلسهم المالحان وعملوا هنكم أهنوا 
يفركونلا يمحدونتي اننا خوفهم بمد ض ولذتهم لهم اذتضى الذتم، ليهم لهم وليمكئ 

•ْْ[ بيشثاب<]النور:
اهلكناممالقرى وتلك ؤ ت — تعار ~ فال الهلاك، ونهايته الظلم عانة أن ~ ٣ 

.[  ٥٩الكهف: ] ؟ا< موعدا لمهلكهم وجعنا ظلنوا لما 
فيوفساد عقوية نتيجته — تعالى ~ الله منهج عن والبعد الانحراف استشراء ~ ٤ 

لثذيمهمالناس أيدي كسغ بما والبحر البر في الماد ظهر ؤ ت ~ تعالى ~ فال الأرض، 
•[  ٤١الروم: ت ه يزجنوذ لعلهم عملوا الذي بمض 

أوصاعهاؤيقلّح أحلافها يدمر إليها ودحولهم لللاد الأجانب غزو أن ~ ٥ 
ؤإ0اثلوكإذادظواينأمدوهافال-تعار-ءركنملأئسأ: الاجنماعية، 
.[ ،٣ اقل: ] ي يفعلون وكذلك أهلها؛ذله وجعلوا؛عزة 

وجلُا'.عز الرب قاله يفعلون( )وكذلك عباس: ابن فال 

؛~ تعار ~ نال عردينهم، داموا ما بتغير لا للملمن اليهودوالتماري عداء أن — ٦ 
.[ ١ ٢ • الثرة: ] ي قع حثي الئمارى ولا اليهود صك رضي لن وؤ 

لأينممير)«ا/ت'؛ءالقرآناس، :ا(-ف 

I٦٩ الإسلامية أإمنهحية معاكر من 
ا1سسش^^ق



أنحخم أم ؤ ; - تعالى — قال ، الابتلاء بعد إلا ياتي لا الصر أف الأصل ~ ٧
حتىويلزلوا والضراء اباماء ننئهم ملكم من حلوا الذين ئتل يأتكم ولنا البمة تدحلوا 

.[ '٢ ؛ ]القرة: ه قريب الله نمر إن ألا ١^٥ ننز ض منه آم؛وا والذين الرسول يمول 
،جهاد على تمرين مالحق، على ا،لسالمان من حمامة بقاء من يد لا — ٨ 

-مهما الله رصي - العاص بن عمرو ن الله همد زمن.عن كل في عليهم يسرون 
لعدوهم،ناهرين الله أمر على يقاتلون أمي من عصابة تزال *لا نال: ه الله رمول أن 

'.ذلكاُ على وهم الساعة تاتيهم حتى حالفهم، من لايضرهم 

ولوتعالى، الله للمتمسك؛ن؛شئ الصر والظروف الأحوال كل فى العانة أن — ٩ 
لهمإئهم ؤتني  JjLrانم،لمادنا كلثا سمغ ولقد ؤ ت - تعالى ~ قال ذلك، ناحر 

>ؤإئاونال: [. ١٧٣-  ١٧١]المافات: الغاتوذه لهنر -بمدنا وإ0 حجم انمموزون 
[.٠١]غافر:ي الأشهاد يقوم ويوم الدنيا انحياة في أبموا والذيل رسلنا كنن 

الإسلام:اكوجه ممثل نحليل اختياروحدات - ٤ 

تهملنهى ولن.ا الغربية، الزمة عليها نسيطر التقبلية الدراسات أن فالملاحفل 
وعلىا واحدة حضارة تحكمه العالم أن وتفترض الإ؛داعية، وياوراتها انية الأنالطبيعة 

وهىأهداف، من أقررنه ما إلى ليصل مفاهيم، من تحدده ما تخدم\ يعي أن الكل 
هوحاص،ما تعمم فهي وكاولك عداها، ما مهملة والمالية الاقتصادية الأبعاد على تركز 
السكرات،وانتشار الروحي والخواء والبءلالة، الخرممة ومعدل السكان، مشكلة مثل: 

توجدلا وقل- وجودها، في تتفاوت أنها ْع الأحرى المجتمعات على تعمم والتي 
١أصلا مشكلة بوصفها 

.١( ٩ ٢ مسلم)٤ صأحح )١( 

الإسلاميةاكنمجية منساوم ■ ٧ 



المستقبلنهمم^واسات وموحمات ضوابط الثالغ؛ الفصل 

قيامهاإمكان وتنفي وغيرها، اللمة الشعوب لدى الإرادة انعدام تقرصن وهي 
تهتمفهي ولدا حضارتها، من مأخوذة وقيما موسرات للتقدم ونحيي موئر، بدور 

االشعوب أو الحماعات دون بالسكان وتهتم توعيتهم، دون السكان عدد بتوقعات 
القوةأو ا الاجتماعي العدل أو الائتلاف، مستوى أو الوحدة النمودون ممعدلأت وتهتم 

والخرصنالعلم انتشار أو الحرية، وعشق والغيرة والحمتة الديني والاستعلاء الإممانية 
لمعرفةأهم والدراسة والتحليل القياس قي الوحدات هد0 أن مع ، الحاد العمل على 

•علميه السيهلرة والهمنايت، المراد المستقبل 

وأنماحلتحليل وحدات لتبحث الإطار هذا عن تخرج أن بد لا الإسلامية والدراسة 
ورواهاالخاصة، مصادرها من انململاقا متقبلها؛ وتحديد لواقعها بالنسبة أهم تراها وأطر 

ولتتخلصنلها، مفيدة للأمة نافعة دراسة لتكون قيه؛ والمرثرات وواقيها وترجهاتها، 
,مؤتراتهاُاا يكل الغربية المنعة استعمار من الستمالية الدراسة 

عليها:الاعتماد يمكن ودلائل قرائن على منة الدراسة تكون أن ند لا - ه 

عبرةلا قيل• وقد به، اعتبار لا خيال محقر تكون ذللي بدون لألها وذلك 
بالوهم.

.. سرعاالمعتبر ت أحدهما صربان؛ الشريعة محي )الاجتهاد ت الشاطبي قال 

لأنإليه؛ الاجتهاد يفتقر مما بعارف ليس عنن الصادر وهو المعتبر، غير ٠ والثاني 
رأيفكل ط للهوى واباع ا عماية قي وخط والأغراض، التشهي بمجرد رأي أنه حقيقته 

قالكما الله، انزل الذي الحق صد لأنه ؛ اءتبار0 عدم قي مرية قلا الوجه هدا على صدر 

الأمةمتقبل . ١ ٧ العدد العرفة، إسلامية مجلة t الله عناية صهيل د. الأمة، متقبل صتشراق ا ا
•٤ ٠ ص وأحرون، حبب الدين حير • د العريية، 

١٧ ■ الإسلأسة الءذ^هحيق معالم من 
الس^يوةلادرا|طت 



.٢١٢[ ٤٩:] أماءهلمه نتخ زلا ١^ أززز نسهم؛U احكم زان ؤ ؛ - تعار ~
إليه،اسد ما إلى يفلر نانه رأى أو دراسة فول مدى ومعرفة نياس أريد فإذ 

به.يعبا فلا ؤإلأ معتبرا دليلا كان فإن منه؛ اصتمد وما 

وتفاوت، الأشياء وحماتص العالم، تاجات إنمراعاة والقرائن: الدلائل ومض 
الاقتصاديةالأحوال ومحراعاْ السائقة، الدراسات في الفلر ومثل ينها، والقدرة القوة 

الوافرفي الوجودة والظواهر والعلاقات العالية والتحالفات والصحتة، والاجتماعية 
•الحائدين المتقبلية الدراسات حبراء من كثير به ؤيهتم يرصده مما ونحوذلك 

•ير ما منه ويقرن 

الواقع:فهم في التمس - ٦ 

عليهايبي بيئة الواقع رؤية لأن الوايروفهماينبئاله؛ تثبتامن تتضمن لابدأن فالدراّة 
الامتظلاعيةالدراسة ذلك في سواء الماّبة؛ الرؤية إلى أقرب افقئة دراسة تكون أن 

صمنؤيحبها الواقع مقرنات الدارس يعرف أن وفهمه الواقع ر التعمق ومن • أوالعيارية 
الراهنةالانحاهات على ف التعن يكون ما وكثيرا حسنها، ؤيتثمر سها يقي مما دراسته 

فيالتقثل.فتانلفهمالأنحاuتالخلة 
أنهماإلا والحاضر، للماصي انعكاس مجرد يكون لن المستقبل س جزءآ أن ومع 
.تقبزإأُ مكل إر الرئيس الدخل فهما منه، هاما جزءآ يثكلان 

)ا(الواممات)ا/'اا"ا(.
:ه ص، زام، الدين ضنا، للدمحور الطبل، تعلم ز العرة انميبة تفكر كتف محاب: في )٢( 

بهما،محكوعأ كوته ز والحاصر مع العاصرة ايتماية الحطابات شامل موجز عرض 
•صّآّآ الرشيد، احمد محمد والتعليم، للتربية متقبليه رؤية وانظر؛ • منهما منقطعا أو 

الإسلامية__ aJIمعالم من ■ ٧٢
الس^تش^طةلكراطت 



انمستق؛انة، IjLuiIjixJJوموحمات ضواJط، الفصل 

تمنها الرائع، مقرنات ْع للتعال ممرة شواهد الجوية السيره وفي 

هدات قال ليأتيه، كنانة بتي من رجلا فريش إليه أرسلت لما الحديبية يوم ه الني أن 
يالبرن،القوم واستقبله له، فبعنوها له، فابعثوها البدن يعظمون قوم من وهر فلأن، 

.، اJت١١عن يصدوا أن لهؤلاء يبني ما الله مجحان ت قال ذلك رأى فلما 

فيالأمار وحد العرب وئانل قريش في هوازن من غنائمه ه الني م فولما 
الأنصار!معشر ءايا ت قال ثم عليه وأنتي الله فحمل هت النبي فجمعهم أشهم، 

إلىووكلتكم ليسلموا، قوما بها تالفت الدنيا من لعاعة في أنفكم في علي أوجدتم 
وترجحونوالبعير، باكاء الناص يدهب أن الأنصار! معشر يا ترصون ألا إسلامكم؛ 

به،ينقالبون مما خير به تتقلبون ،نا بيده! محمد نفس فوالدي رحالكم، إلى الله برسول 
شهبلكت لوواديا شعبا الناس ملك ولو الأنصار، من امرءا لكنت الهجرة ولولا 

رصينات وقالوا القوم فبكى الأنصاراا وأبناء الأنصار ارحم اللهم وواديها، الأنصار 
وحذلاآ٢آ.قسما الله برسول 

لتتهاالواع بإصلاح الدارس يعنى أن منه والشن الواقع فهم في التعمق ومن 
دفلحي ممن هدف إلى يهدف دام فما ايبارنة، بالدراسة ألمق وهدا للمشل، 

٠الطلوب الإصلاح ملامح 

المطلحات:استعمال محي الخدر - ٧ 

هدافي الحاصل التن_ا ندرك تقبلية)حن المالدراسات في الخطورة إدراك وعكن 
مصطلحاتلّقاءل إلى ا،لودي . الأحنبتة. للغة ل۵طالحات المتعملن طرف من ايجال 

/r(3ادالماد)(.٢٩٢)ا
«٥٩:١سبرa٣١٤٦)٢(هحٍحالخارى)

٧٣■الإسلامية المنهجية معالم من 
ال؛سستى^^ت



لغويةفوصى فمهل لت الموصى وهذه أبعادها، حمع من معانيها يدركوا لم أعجمنة 
أضأ(ُا*.فية فلولكنها نقط، 

علمكل مصعللحامته إذ واقعة، يامية وّاجتماعية حقيقة عن تعبر كالمة فالمصطلح 
منها.وانطلقت، فيها ترعرعتح الص بينتها أصول إلى تنتمي 

أمور:نلاثة المعللحان، في والأصل 

لها.ومغذية راعية وحضارامحت، فامحت، محلمن تتضمنه مما دلالتها تفهم أن ~ ١ 

ولمأمكن، متى الدلالة واصحة العربية المصطلحات عنها عوضا تستعمل وأن ~ ٢ 
المصهللحات.تلك استعمال إلى يحتج 

استعماله.فبل بالصهللح الراد يحدد أن فيجب اصتعمالها إلى احتج ؤإذا — ٣ 

ممكروْفليس ولغتهم الاصطلاح؛1صءللأحهم أهل مخاطة )وأما ت تيمية ابن نال 
والفرسالروم من العجم؛ كمخاطة ~ صحيحة المعاني وكانت ذلك، إلى احتيج ذا إ— 

للحاجة.حن جائز هدا فإل وعرفهم، بلغتهم والترك 

حاليبنت، حالي لأم M الني نال ولهذا إليه، ثحتج لم إذا الأئمة كرهه ؤإنما 
حالي!أم يا الحبشة بأرض ولدت قد صغيرة ت، وكان— العاص بن سعيد بن 
وكدللئ،اللغة. هذه أهل من كانت لأنها الحثن؛ الحنة: بلسان والتا ستا، هدا 

المسالميقرأ وكدللث، بالترجمة، إياه تفهيمه إلى يحتاج لن ث، والحديالقرأن يترجم 
أمركما العرية، إلى ؤيترجمها بلغتهم، وكلامهم الأم كتب من إليه اج يحتما 

الصطلحتةالدرامات ندوة صمن ■<طيوع محمدبريش، > التقبلي للمصطالح معاصرة نحوصياغة ( ١ ر 
 /T(٧٢١ .) :١٩٨ص للدىورطنىَ، الإناية، العلوم قي تحن، -ناهح وانظر •

الإسلأسةالمنم^ىت معالم من ■ ٧ ٤ 
الصسقبليقلليراسات 



ستقيالنهلادراسات وموجمات صوابط، ااثااث؛ اكصل 

له،ؤيكتب له، ليقرأ اليهود كتاب يتعلم أن ~ عنه الله رصي ~ تايت بن نيد يحن الني 
•عله اليهود من امن لم حيث 

بل. الولية. الاصطلاحات من فه ما لمجرد الكلام كرهوا لم رالأتمة فالثنف 
والأحكامالأدلة ني المذموم الباتلل من فيها المارات بهدم عنها يمرون الش المعاني لأن 

والإيات.النفي في مجملة معاني على الألفاظ هدم لاشتمال عنه؛ النهي يجب ما 
والسنة؛بالكتاب ووزئت البارات هذه بامثال يقصدونها التي المعاني عرفت فإذا 

والسنة؛الكتان نفاه الذي الباطل ؤينفى والسنة، الكتان أنته الذي الحق شن، بحث 
ساسمبهذْالألفاظشالآ^افي

٠المستقيم هوالصراط الذي والتقسيم التفصيل بيان غير من ا والسائل الوسائل 

بهذهيفهم لن عنها وعبر والستة، بالكتاب الثابتة الصحيحة العاني عرف فإذا 
وهوالنفحة عظيم فهذا حالفه؛ وما ، هؤلاء معاني من الحق وافق ما ليتٍيرن الألفاظ 

الئاز؛ثهؤكان ; - تحار - قال كما فيه اختلفوا فيما الاس بض بالكتاب الحكم من 
الناس jyلحكم بالحي ائكتاب نجإ وانزل ونغذوين مقرين افن اللن فعث واحده 

.[  ٢١٣]القرة; ب فته احتلموا فتما 

بوصحهمعنها يمرون التي العاني من فيه اختلفوا فيما الأم صائر من الحكم وهومثل 
وعرفهم■

نمبألفاظهم هؤلاء معار ومعرفة والسنة، الكتاب معاني معرفة إر يحتاج وذلك 
. ٠١١والمخالف(الموافق ليظهر المعار بهذه المعار هذه اعتبار 

.٣( • ٨ - ■١ • ٦ الفتاوى)م جرع :١( 

٧٠■ الإطس انمنمتية أكأ سض 
انمستقيةلادراسات 



الدوامة;سجة ابزم عدم ~ ٨

أنعليه فالباحث ، قطعي إجماع ولا شرعي نص محته ليس أمر كل محي متع وهذا 
غيرمحي يكون محلا بنتيجتها الحزم أما ، وبتنات وقرائن دلائل من رأيه يعضد ما إلى يسند 

.بها بالخزم المأمور القطميات 

يجزملا أنه إلا استعمالها؛ حاز ؤإن محالها المستقبل كدراسات الظنية العلرق أما 
فيهيختلف لا الأمر وهذا الغيب، إدراك عدم من به المقطؤع يخالف لئلا بتتيجتها 

والقاريةالبدائل درامة عملهم أن بوصوح يقررون هالهم المستقبل، بدراسة المختصون 
البحشرمدار عن وخارج ، محدرلهم عن خارج فذاك ، ستكون بما التنبؤ مجرد وليس بينها 

.بعض على بعضها ومتراكمة متشايكة الحياة مظاهر يرى الذي العلمي 

لمرأي فكل ، به الإلزام يسوغ لا أيضا فإنه ظنيا دليلا لكونه أنه هذا من ويقرب 
الخهJابل ، الصواب ويحتكر يه يستبد أن لقائله يسوغ لا فإنه الشريعة ش ®١٥^٠ إلى يستند 

.يلي فيما بيان مزيد ولهذا ، ساع والخلاف وارد عليه 

الدراسة؟بمتيجة العمل يلزم هل ~ ٩ 

فيالفاعلة وللقوى الأنة، في والشر الحل لأهل إمما المستقيلية الدراسة 
٠للعامة توجه ولا المجتمع، 

تضمنته،مما للأدتنااع مؤهل نتائجها على ويطي الدراسة يقرأ من فإن وعليه؛ 
٠يه يقتغ بما معارضته أو 

ظنهعلى غلب أو ؛نتيجتها، ~ بالدراسة الأحد تبعة عليه تسر من ~ اقتغ ؤإذا 
مهئالبوالإنسان صدفها، ظنه على غلب قد لأنه وهقها؛ العمل يلزمه فانه صحتها؛ 

٧٦  I منjqJIAjQ  الإسلاميقا1منمجية
المستقبإدهللدراسات 



الخسدق؛إية، IjL_ju،i1Jوموحمات ضوابط اjثlJثت اصل 

٠عليه يجب لما تاركا لكان ذلك ترك ولو حلته، غلبة ومحق بالعمل 

نحملهاأو بها، الأحد من تمنعه معارصة يعارصها ما لوحود بها يقتغ لم إن وأما 
فيقام قد لأنه الدراسة؛ بنتيجة العمل عدم في عاليه حرج لا فهدا لديه؛ شك محل 

غيرهلاجتهاد اجتهاده سيترك أنه كما وفقه، بالعمل يهنالب ظنا اعتبارها يمغ ما مقايلمها 
ساع.غير وهذا 

المدينةفي بقاءه أق استشرف أنه مع ه الني فإل أحد، غزوة قنة ذلك على ؤيدل 
الدينالمشورة أهل رأى استشرافه مقابل في قام قد لأنه المشرين؛ كال حرج له؛ حير 
.[  ١٥٩ت عمران ]"آل ه الأمحر في وفاورهم ؤ • برأيهم بالأستعانة أمر 

كأني®رأيت ت قال ه الله رسول أن - عنهما الله رصي ~ الله عبد بن جابر عن 
هوالبقر وأن المدينة، ت الحصينة الدمع أذ قاولت منحرة، بقرا ورأيت حصينة، ليع في 

قاطناهم.فيها علبا دحلوا فان بالمدينة أنما أنا لو لأصحابه: فقال قال: نحر. والله 
فيهاعليتا يدخل فكيف الحاهلتة، فى فيها علينا يحل ما والله إ الله رسول يا : فقالوا

علىرددنا الأنصار! فقالت قال: لأمته. فليس قال: إذا، شأنكم فقال: الإسلام؟ في 
إذالمي ليس إنه ت فقال إذآ، شأنك الله! نبي يا : فقالوافجاووا رأيه، ه الله رسول 

*، يقاتلٌُ حش بمهها أن لأنته لبس 

بنتيجةالعمل يلزمه لا أنه الأقرب فلعل ؛ شيء ظنه على يغلب فلم توقف ؤإن 
وكلاهماالغلن، ويغلبه بالوجود التكليفي الحكم إناطة الأصل أن ذلك ومبتى اكراسة، 
معدوم.

النوةدلأتل (، ٣٦٤الرزاق)ه/ عد مصف الدارمي س (، n٣٥١/ أحمد مد )١( 
 /T(٣٠٨للسهقي .) الصحح رجال ورجاله أحمد رواه ت ١( ٠ ٧ )٦/ الزواثد مجمع في الهيثمي تال•

٧٧■ الإسلأمبة الستجية ْاءالم من 



عرأفنقرة مكلها الشريعة )وأصول ت ~ الله رحمه ~ تيمية ابن الإسلام شخ قال 
يحرم(ولا بواجب ليس الاحتياثل 

سٍئا:نمل الكان ولو نوخر ولا تترك لا الشرعية الواجؤات أن ~ ١ ٠ 

سواءدبا؛ أو إيجابا اذ~او؛؛ ر جاء مما مأمور عليه، الله أوجب مما معلال_، فالمسلم 
أنيوهم ما وكل العمل، هدا مثل إر يدعو لا المتقبل كان أو نمله شجة يتفلر كان 

إلقاءمن ونم فهو شرم، حكم أو شرعية قاعدة حرم إر يحتاج المتقبل أو الحاصر 
زمانلكل عام الإسلأس التثرع بل عليه، التعويل ولا اعتباره بمح لا الشياطان 
.٠'^

أناسطاع فإن فيلة، أحدكم يد وني الساعة فاْت، ارإل هآ: الني نال وند 
•غليغرّهاااُ'آ* يغرمها، حتى يقوم لا 

نالالأجل، يانقفاء إلا أمدا لدللث، يجعل ولم يانمل — تعار ~ الله أمرنا وقد 
.[  ٩٩; الحجر ] ب التقئ بأتنك حى زنك راعيي ؤ • ~ عال ت~ 

عملنإن بقدره، — تعالى ~ الله قدر يداسر أن الملم على الواجب من ؤإي، 
,منه هو بل القدر يحارصن لا الأسباب 

،الشام بأرض وع قد الوباء أن فاُتحر الشام إلى ~ عنه الله رصي، ~ صر جرج ولا 
مصبحرأز الناس؛ في، ونادي الوباء عر يقدمهم ولا بالناس يرجع أن ض أمرْ فأجمع 

'ا(.)ا(بوعاكاوىرهآ/.

صحح،ني مب(؛ ٤٧٩)للخارى الفرد الأدب (، ٢٠٦٨)الطيالي (، ١٨٣)م أحمد مد )٣( 
اكححنر٩(.الس 

الإسلاميةالمنمجية معالم من ■ ٧٨
ارمستةططلليواسات 



اوس،تصاايةر1دراس1ت وموجمات ضوابط |وثألث: اسل 

عمر:غال الله؟ قدر من أفرارا الخراح: بن عيية أبو له نال عليه؛ ناصبحوا ظهر على 
الاله(ُآ'.ندر إر الله قدر من نفز نعم 

شرعا.به أمر ما حمق فقد ؤإلأ مراده تحفق فإن 

تقدممحل الغمس حاجات م التوازن ومراعاف اننة الإنباليعغ العرفة - ١ ١ 

المشكلات:و،عالخة الخلول 

فىالوصعيه الفلريات، من الكسر مل مثب يرموا الدين الباحشن من كيرا إن 

بحقيقةالخهل إلى ردوه للإنسان؛ العللوب التوازن وتحقيق البئرين، المشاكل معالخة 
تكوينه.رطتيعه الإنسان 

الأكلكغريزة لإشباعها؛ صامها سماتزتحئو الإنسان ركب - تعار - خالف 
الارتماءتحو صاحبها توجه روحية نوانع فيه ركب كما ، والتملك  ٤١٠٠٠^•^؛والشرب 

٠نيته نما بإ 

عاريضخمه ولا منها شيئا يلغي فلا والوانع الغراتز تلك يلك، الذي والمهج 
فهوالإنسان حلق الذي تعار، الله عند من لأنه الإسلاص؛ الدين هو غيره؛ حاب 

انكماضوئئاساشزهلس:،ايىفالإن
عىنؤإرادة غاية له وكذلك المائية، حاجاته له وروح، مائة من يتكون الإسلام يقرر 
حاةفي مالكا فعل لكل الإسلام ويجعل والإصلاح، الخير ونمد السموالروحي إلى 
حياةفى الفردي البمد ب؛ن تعارضا يرى لا الإسلام فإن وكذلك روحيا، بمدأ سان الإن

حاجته.و الفرد كيان في حقيقة ملأهما الخمار، والثني الإنسان 

(.٢٢١٩صمح،^)ت؛(صحٍحالخارى)آألأْ(، 

٧٩ا الإسلاميق أامنمجية معاتم من 
الس^تس^^تلأ^راطت 



كنتjlilوالادتت والخواص، الرغبات على تعمد اكي الغربية ا،لادية فشالت ولقد 
اني،الأنلاكبان ازدرية الأنمى الشرق في والدانات الحاجات عر انممدة 

بخلافقللها، ر الفرد وعار والمجمعات، للأفراد اللام تحقيق في جميعا فشالت 
•حفه شيء كل أعمر الذي الإسلامي النمور 

هذاتراعي أن بد لا لها معيارا الإسلامي التصور من تحعل دراسة كل فاذ ولذا؛ 
الخاطثة.العالخات في الوقوع عن سان الإنفتمون المنهج 

لهلمن هو تقبل المأن يدعي العالمي والت3لور بالتقدم قس ممن عددا أن نحد I فمثلا 
هوالتخلف، بث، أن قرر وربما الثقر، والميدان الاقتصادي الجال، في واضح تقدم 

الاقتصاد،فيه يتبلور الذي الاجتماعي النسج فلواهر يعالج أن دون العلمي، الضعف، 
ودورالديني العقدي الخانب، عن فيغفل التقنية؛ فيه تمملور الذي القار المناخ ولا 

الإنسانلنوانع واضحة مصادرة ر الحضاري والوعي الشرعي والعلم الإيمان غبابخ 
'.١١الفءلرتة

-الإيمان؛القضاءوالقدر: ١٢

هذافي ما كل فان متقبله؛ أو واقعه إلى نافلر كل صوابعد من محابصل وهذا 
العتدمراد حلاف عر تحري أمور من فه كان فما تعال، الله بأمر يجري إنما الكون 

مجنعفليمة؛ حكما الابتلاء هذا ر أن يدرك والقدر بالقضاء بإتمانه فائه ومصلحته؛ 

إشكالياتهوبعض الواثع فقه حقيقة . ( ٥٧٢ التقبلي)آ/ للمصطالح معاصرة صياغة نحو I انظر )١( 
/\(TTi .) سةادهمةفىاممر. ٢٩•ص ءبدالط_مممر. د. ومح^بةاك^رخ، اليون

السلوكيةوالعلوم الإسلامية النهجتة ندوة أبحاث صمز ٠ أبوسليمان الحميد عبد • د ط الإسلامي 
. ٠٢ص الاجتمابة، للعلوم الإسلامي حوواياصيل . ١( واكر؛وتة)ا/-آا 

الإسلاميةانمنمجية مع1ام ض ■ ٨ 
||مستقبالهللدراسات 



اامسدموانةوادراس1ت وموجمات ضوابمل الث|اث؛ اصل 

أسابعن الحث القس إل ودجؤع تعار، الله إل و;جوع للمؤم؛ن، نمص 
عقم.حكيم - تعار - فالله كلأفيها، الضير 

المستقيلمن الخوف يستبه الذي القلق من يتعتق يجعله الله بقدر العيد إعان أف كما 
هذافي الأبرز الستة النمة أف المحصن بعض قرر حتى عالتة، ء؛لاهره أصبح والذي 
وضرهمالفكرين من تمثر عدد لدى وصار المستقبل، فى الوثوق بعد الشعور هي العصر 

أنهعر الحاصر إر بعضهم نظر وربما حولهم، يجري ما فهم عر القدرة بعدم إحساس 
أصبحتالعالم نواحه التي التحديات وأف مؤسف، مصيره وأل أمل، بلا انحْلاءل عصر 

غاةفىس،ولأألفىحلها'ار

ممكنهأنه ويعلم أماله، وتتنع الله، بوعد يثق الله يقدر لإيمانه الومن؛ بينما 
الحكممن فيها الماب هذ0 أل ويتيفن تقبله، ميحتس أن الخال والعمل لحكمة با 

•الرأي بادي يظهر لا ما دالئعم 
:- تعار - قوله صوء في والماب، المحن مر ر هي التي النعم الاحث، فلثتلثس 

ينقموالله لكم فر وم شيئا نحئوا ان وعنى لكم خير وم سيئا تكرهوا أن عسى وؤ 
.[  ٢١."القرة: ] ي تنلنون لا وأنتي 

أحلوقعة ر كانتح التي والغايات؛ الحكم من بعضا — الله رحمه — القيم ابن ذكر وند 
والخنانعوالفشل العصية عاقبة سوء تعريفهم ت )فمنها فقالr فتها المسالمان أصاس، ومجا 
٠ذلك؛ بشؤم هو أمما أصابهم ما وأن 

حذرأأشد ذللئ، بعد كانوا وفشلهم؛ وتنازعهم للرسول معصيتهم عاقبة ذاقوا فلما 
.الخذلان أصباب من ونحررا ويقغله 

.٢ ٦ ص والتعلم، للتربية مستقبلية رؤية . ١ صء السشلية، ( ١ ت 

٨١■ الإسلامية المنهجية معالم من 
المستقبليةللدراسات 



عز~ الله حكمة فانتئت الكاذب، النافق من الصادق ا،لومن يتمتز أن ت ومنها 
فيعدوا لهم أن المؤمنون فعرف والمنافق المؤمن ( juميزت محنة لعباده سثب أن ~ وحل 
•منهم وتحرزوا لهم فاستعدوا ودهم دص 

لطغتمرؤلن؛ وكل بعدوهم وأخلفرهم دائما نصرهم لو — سبحانه — أنه ت ومنها 
يحكمته.يليق كما لعباده المدبر فهو والفراء الراء إلا عباده يصلح فلا نفوسهم 

تكونإنما الصر حلقة فإن ، والصر العز فيتوحبون ؤينكرون يدلون أنهم ومنها 
عمران;]آل ب أذله بمدروانم الله صركم ولقد ؤ ت ~ تعالى ~ قال والانكسار، الذل مع 
.[  ٢٠التوبة: ] ه شجا عكير من ؛؛ iiكترمحر اعجسكم إذ حش ونوم ؤ وقال: • [ ١  ٢٣

الأسبابلهم قيض وبمحقهم أعداءه يهلك أن أراد إذا ~ سبحانه ~ الله أف ت ومنها 
وطغيالهم،بغيهم، كفرهم؛ بحد أعفلمها ومن ومغقهم، هلاكهم بها الييستوجبون 

•عليهم والتنل وقتالهم ومحاربتهم أوليائه، أذى في ومالغتهم 
يستحقمحمودة وغاية بالغة، لحكمة وغيره ذلك من فدره ما قدر يكون أن أنكر فمن 

أحبهي مهللوبه وغاية حكمة، عن مجردة مشيثة عن صدر إنما ذلك وأن عليها، الحمد 
•وء(ُا' الظن بربه ظن ففد ؛ •• فوتها من إليه 

إظتعامله أئ المستقبل دارس عند المسئمات س يجعل بالقدر الإممان فان وكيلك؛ 
قدمحضة أسباب ذلك ْع لكنها نتائجها، إلى الغالب في تفضى التي الأسباب هوْع 

سبحانه.الأسباب فهومستب تعالى، الله أراد إذا نتائجها تتحقق ولا أنارها تتخلف 

ل\(زادالمعاد)■أ/ا-بما،

٨٢  I الإمخسماوسجية مم1لم ض
|ومستقوإيهJادراسات 



اامسممايةوادراس1ت ضوابطوم9جمات اصلاوثأاث؛ 

تعالى:الك رضي الدراسة دافع يكون أن - ١ ٣ 

ت؛ما ونل - تعالى - الله رصي ني الرمة دافعه بكرن لا عمل كل فإن 

يحدث;كتبهم الحارس من كثير افتتح ولذا الماركة، تقارنه ولا التوفيق، بماحبه لا 
الطمض الإخلاص مراعاة وهو انمى، لهذا نبيها ؛ ٠١٠٠ياليا^،الأعمال •إنا 

والعمل.

.[  ٢٩الأنفال:] ب يزقانا محم يجز الك تصرا إن الذينآمنوا أبجا يا ؤ : - تحالى - فال 
وًلءمّتا ^^ ٦١١وأدناس الحرام من الأبدان حلمت )متى القيم! ابن فال 
فاحش، ، وتعزفوقانية علم، من كرم زوج كل من أنبتت، الدنيا؛ علائق من الأنفاس 

ُ.والفوائد(' الهلرف، أنولع صاحبها محنها 

؛مقمدْ له والإخلاص هدفه، - تعالى — الله رصي جاعلا دراسه فى شؤع ؤإذا 
بإلحاحوالاستغفار ؛،^،١٠ — تعالى ~ الله إلى االآلتجاء ؤإن الله، بإذن التوفيق له نحقق 

التاج.فى والتوفيق المعايت، تذليل فى عفليما أثرآ ومكنة؛ وذلة وتضنع 

;نمل الاُت، درامفي العلمي البحت، منهج ألبنان -مراعاق ١٤

بدلا والأستنتاج واللاحفلة للثحث، قواعد يتممن منهجا ودراسة علم لكل فإذ 
•محفلور فيها يكن لم ما يراعيها؛ أن باحثح لكل 

راعاتهامن بد لا الختضون يحرفها البحث قواعد من حملة المتقبل ولدراسايت، 
٠الدراسة من المؤع هذا ضوء فى مقبولة التاج لكون 

١٩٠٧)ملم صحح ، ( ١ ر البخاري صحح ( ١ ) 
AiUT/y)jS}U\^j\x.U)

٣٨ I الإسلامية مع|ام من 
ارص^تىلةكنمراطت 



التبسيطفي الإفراط ومادي الأمور، إلى الكلية والظرة الشمول، ت أبرزها ومن 
والحادية،علاقات، من الواغ يه يوحد ما فهم ش والتعس المدروسة، للمظواهر والتجريد 

والخاصرللماصي الحد والرصد بينها، والمزاوجة الأساليب بين والزج الانحياز وعدم 
والتاجللتحليلأت المتتاع والتصحح الخماعي، والإبداع والعمل وتحاربه، بانحاهاته 

الاسْلاصة:باتدراسات حاضة ضوابط حانيات 

إلىتضاف ضوابط وهى الممكن، أو التوغ بالمستقبل الخاصة الدراسات وهي 
تالسشالتة الدراسات ١نواع لكل وموجهات صواثط من مبق ما 

-اكفازل:

لأثهالفلروف؛ أحلك في حتى الملم يستهبحبه فاصل حلق الياص وترك فالتفاؤل 
٠يمرا الءسر ْع جعل الذي َ تعالى — بالله الظن إحسان من 

كانتمهما — الدراسة في فسقى الأستطلاضة، الدراسات مجوحهات من والتفاؤل 
الصادق،ووعده — تعالى ~ الله والأستبشاربصر العانة، بحسن للتفاؤل مكان ~ الفلروف 

مجردة.أمية أو حلما يتحول حتى فيه يياير لا الذي حفله التقاول هذا إءهإاء مع 

لعاسةحكام ما وهو المواقف، أصعب من موقف في الخلق هذا ه الّكا تمش وقد 
يوممنهم لقبت ما أسد وكان لقبت، ما قومك من لقيت أرلقد ٠ بقوله ~ عنها الله صي ر~ 

أردت،ما إلى يجبمي فلم كلأل، عيد بن التل عبد ابن على نفسي عرضت إذ العب، 
فإذارأسي، فرفعت الثعالب، بقرن إلا استفق فلم وجهي، على مهموم وأنا فانهللشت، 

د.طارقالمتقبية، الدرامات ت وانظر . ٣٧٤ص وآخرون، هلال علي د، والعالم، العرب )١( 
. ٧٧ص العربية، الأمة متقبل •  ١٣٦ص .  ١٢١^ص عامر، 

الإسلامية،، JL__JIم،والم من ■ ٨٤
المستقيملأدراسات 



ارمستم،ايةوردراس1ت 9موجه1ت ضوابط ااد1وق: اسو 

ثدوحل عز الله إن نقال؛ فناداني حيريل، فيها فإذا فنظرت، أظلتني، قد بحابة أنا 
شئتمما كأمرْ الحبال ملك إليك بعث وقد عليك، ردوا وما لك، قوملئ، فول سمع 

إليكبعثتي قد الله إذ محمدا يا ت قال ثم علي، وسلم اُبمبال' مللث، فناداني • قال فيهم، 
هق!الله رسول له فقال الأحثبين عليهم أطبق أن نشت، إن نثن؟ فما بأمرلث، لتأمرني 

ُ. ٠٠نيئابه يشرك لا وحده الله يعبد محن أصلابهم من يخرج أرحوأن بل 
تفكيرايفكر لن تقاوله يفقد من لأن الشر؛ كثر مهما المتقاتلة رويته يفقد لا فالمسلم 

متفاظةصورة تملك التي الحضارات أذ نحد ولدا به، النهوض في ولا مستقبله، في حادا 
أماصاعدة، حفارات هي نمنعه؛ أن ممكن ما حيال إيجابيا انهلياعا وتحمل إ للمستقبل 

•وتدهور موط في فهي وصلية تناوم التقبل إل تنظر التي تلك 

فررتهحسبما الكبار المستقبل دارسى فى العامة النمة هى المتعقل التقاول وسمة 
حملةمنالدراّاترأ/

الصائنة:باثدراسات حاضة ضوابط حالثإ: 

عامة؛صوابهن من سبق ما إر تضاف الضوابعل وهدم إ المامرل بالتقبل المتعلقة وص 

:والإحسان العدل — ١ 

وإبماءوالاخان بالخيل ام الله إذ ؤ فقال: والإحسان بالعدل - تعالى - الاه أمر 
.[ •٩ ; ]الحل ب وانني والنكر الفحشاء عن وينهى المربى ذي 

وفوقه.ذللثج من أحسن والإحسان! والموارنة، عل الفهو فالعدل; 

اوارْآلأا(.صمحم)ا(صمحاوغارى)ت"اأ"ت(، 
الددي>.مجالأإّلأبالعرين، د.ّه_لئا؛ةاس، )آ(اسثراقسمبلالأت 
اسة،صللأ-ْ^

٠٨٠ الإسلامية المنهجية عالم مض 
ا1مس^س^^ةك^راوطت 



موافقةلكنت والإحسان؛ العدل مقتضى على المأمولة المستقيلات صيغت فإذا 
مجتمعإنسانية فيه تهدر أو أحد، فيها يظلم مستقبل فيها يفرض فلا تعالى، الله لأمر 

فىالإحسان ويبقى العدل يبقى بل معن، مجتمع مصالح لتحقيق كرامته أو 
الواُح،وفىالأمل.

افشالية:التحزلأت مع العامل عقلانية - ٢ 

ْعمتواكيا متدرجا التحول يكون أن يراعى أن بد لا المأمول المستقبل صياغة فعند 
والدة، ظروفه ومجفرزات الواع مستوى إدراك على مبتغ ، الكونية ~ تعالى ~ الله مس 

٠المجردة والأماني الخيال من صربا صار ؤإلأ ، لتجاوزها اللازمة 

هدهملاحفلة أن له تيينر والمحرمات الواجبات من أنولغ في التثرع ندنج تأمل ومن 
*منها بد لا التغيير في العقلانية 

سن،ميع بلغ إذا بالصلاة الصبي ررمروا ت فقال ذلك مراعاة إلى السي. وجه وند 
.* ١١١الضاجع في سهم وفرقوا عليها فاصربوْ سن عشر بلغ ؤإذا 

حقفوات من حشى لما ~ عنه الله رصي - الخطاب بن عمر من لكن ما قدمنا وقد 

.الضابهل لهدا شاهد وهدا ، الغاءان البلاد يتوزع ومحررها القائمة الأجيال 

هالله رمول امتفتى لما - عنه الله رصي ~ وقاص أثير بن لسعد وقع ما له يشهد كما 
تدرإن »)_ قال: مالي بثلثي أفأنحدق واحدة، ابأ إلا يرش ولا لكل ذو U فقال: 

الناسااآ،.يتكففون عاله تدرهم أن من أغنياءحيث ورثتك 

يلائمها.مما معها وتحامل المستقبلية بالتحولأت عناية الشواهد مجن تقدم ط ففي 

حسن.ومنيه ( ٤٠٧الترمذي)ّان (، ٤٩٥داود)أيي سس )١( 
صححطم)مأW.)\1 ( ١ ٢ ٥ ٥ ) البخاري صحح ( ٢ ) 

الإسلاميةالمنهجية  jaJbuمن ■  ٨٦
المستقبلعهالدراساأت، 



اسسقطنتو1دراس1ت، وموححات ضوابط ااثأاث; اسل 

السقيلنةئلدراسات و4وجهات ضوابط ا1ثاتث; اتتصل يؤص 

تصوراتقدم الي والوجهان الضوابط من حملة لتقديم محاولة الفصل هذا في 
المتملة،الدراسات إعداد عند تراعى أن يبني الي ادهجتةالإخمة لعالم 

الاحتماهمة؛الثقافة ميدان في واقعة كانت لئا المتقبل دراسات أن شك ولا 
صياغةنجعل التي "٠ الضوابط وبيان والتهذيب القد هو فيها الشيع دور فإن 
الضوابهلكانت وقد وتطلعاسما، الأمة هوتة ْع منسجمة صباغة الدراسات يراو0 

تمجموعات ثلات على الفصل هدا فى المرصودة والوجهان 

كانتاسراء عموما؛ المتملمة للدراسات ت وموجها صرايهل الأولى 

^لأشة٠نهاأواديارتة٠

سبقما إلى تضاف الاستطلاعية للدراسات خاصة وموجهات صوايهل الثانية 

عامة.صوابط من 

منمبق ما إلى تضاف المعيارية للدراسات خاصة وموجهات ضوايعل ت الثالثة 

.عانة ضوابهل 

٨٧■ الإسلامية المنهجية عالم مض 
اامستيوةس.راوطت 









لبعضيسيرة ونظرات تصورات أفدم أن فها ح-اولت —اله عج فهده وبعد؛ 
نظرتةمحاولة به قمت ما يكون أن راجيا الدرامات،١ هده يعالج من له يتنبه أن ممكن ما 

بتوفيق~ ممكنها الأمة فإن الحنة والنية الحازمة الإرادة توفرت ومتى إسلاميا. لتأصيله 
بضوايطومنضبطة إسلأمة، صياغة مصوغة مستقيلتة بدرامات مستعينة ~ تعالى الله 

مستقبلهاإلى الوصول فى تتدرج أن ومنكرين؛ وناشطن قادة أيدي وعلى الثريعة 
'وبينه بينها كان مهما الرغوب 

يلى؛فيما ألخصها ومائل معلومات من جملة على العجالة هده اشتملت وقد 

احللعالله أن مع ، سوا0 أحد الغيب يعلم فلا الغيب بعلم ~ تعالى ~ الله استأثر ~ ١ 
نبوته.دليل ليكون الغيب من شيء على عياله بع،ص 

بالحس،إدراكه ممكن لا ما مر بعلمه ~ تعالى ~ الله اصتأنر الذي الغيب ~ ٢ 
والمائة.يالتجرية ولا 

مجنفهو ونمحوهما؛ والقامة ؛التجربة يرتبهل لا مما المستقبل فى يخ ما كل ~ ٣ 
الديلأثهإلأالله.الغيب 

,له مناسبا مستقبله ليكون له والاستعداد الجهول إلى ١^^ على الإنسان فهلر ~ ٤ 

المستقبل،فى يكون ما معرفة عنهم حجب أن بعيادم ~ تعالى ~ الله رحمة من — ه 
.لمعرفته تشوفها لتحقق عدة مساللي سلكتؤ البشرية لكن 

٠٩١ الإسلأمبق انمنمجية  joibLaض
كراسان



لبلؤخاستعمالها ومحلأمة بها الاستدلال صحت باعتبار الطرق هدْ تفرر أن يمكن ~ ٦
\نمن إلى منها؛ القصود 

.رسوله وسنة ~ تحار ~ الله كتاب في جاء ما وهو بصحته القطؤع الطريق ~ أ 
الصحيحة.

ارتباطلها يظهر لا التي ا الشروعة غير الهلرق وص ا الصحيحة غير الطرق ~ ب 

النجوم،سير أو السابقة، الكتب على الاعتماد ت ومنها ا العقول أو المحسوس بالإدراك 
معرفةمحي تعتمد لا مصائر وهي الحمل، حساب أو الضعيفة، والأنار الأحاديث أو 

يكدبها.ما وجد إذا إلا بكذبها يجرم لا كان ؤإن افقبل 

والأساطيرالخرافات من كثير عنه ينج الصحيحة غير الطرق على الاعتماد إن — ٧ 
.الفاسدةوالاعتقادات 

إلىتهدف الض والبحوث الدراسات من مجموعة هى • المستقبلية الدراسات — ٨ 

هدهإيجاد فى توثر أن يمكن الش التغيرات مختلف وتحليل الأحداث اتحاهات تحديد 
٠مسارها أوحركة الاتحاهات 

وارتيادالمستقيل، ورؤية المستقبل، استشراف دت الدراسات هده سميت — ٩ 

السممسل.

التيالاستطلاعية الدراسات بن الدراسات هده مجال فى الباحثون يقرق — ١ ٠ 

الممكنالمستقبل وبيان ُعين، واح إليه يؤول أن يتوفر ما وهو النوع المستقبل يتان تمحى 
الدراساتوبن ممن؛ تدحل حال في المستقل في حصولها ممكن التي الداتل وهو 

إليهتصير أن الأمة تأل الذي الصتر وهو فيه الرغوب المستقبل يثان تمنى التي العيارية 
.الوافرظروف فى تعيرات إحداث بعل 

الإسلاميةانمنمجية معالم من ■ ٩٢
اّططىلةك^راوطت 



الخاتمة

علىوالأدلة يعدها، لما الدنيا نجاوز بل بالستقبل بارزة عناية الإسلام أور " ١١
المتقبل.دراسة مشروعية عر تدل دثيرْ دلك 

الأمة.نحتاجه ما كسائر كفاية، قرصن المستقبلية الدراسات أن تبثن — ١ ٢ 

دورفان الاجتمامحة؛ الثقافة ميدان في تقع المستقبلية الدراسات كانت ئا - ١ ٣ 

الضوايعل.وبيان والتهذيب النقد هو فيها الشيع 

تعموما المستقبلية للدراسات والوجهان الضوابْل من —إل ١ ٤ 

والمة.بانكتاب -الانضباط 

الكونية.المن لاحظة م— 

.الشرعية المن لاحظة م— 

٠الإسلامي التوجه تمثل تحليل وحدات ختيار ا— 

^رةرسودلأتلبمكنالأصادشا.تكون -لابدأن 

-التعنقفيضالواقع.

الصطلحات.استعمال عند لخذر ا— 

,الدراسة بنتيجة الحزم دم ع~ 

٠الدراسة بنتيجة العمل يلزم د ق~ 

٠سيئا المستقبل كان ولو الشرعية الواجبات ترك لا — 

الإنسانية.بالطبيعة لمعرفة ا— 

٩٣■الإسلامية المنمجية معا!م من 
اكس^ش^^^ك^را،طت 



والقدر.بالقضاء الإبمان —

تعالى.الله رصي للدراسق الدافع يكون ن أ~ 

العلمي.البحث منهج ألبنان راعاة م~ 

التفاؤل.ت سق ما إلى إصافة الأستطلأب بالدراسات الخاصة الضوابط من — ١ ٠ 

العدلت سق ما إلى إصافة المعيارية بالدرامات الخاصة الضوابط من — ١ ٦ 
.السشلتة التحولات 4ع التعامل وعقلأتية ، والإحسان 

الوضع:هذا في يذكر أل وتمكن به بهم أل سغي ومما 

التوىعلى شرعية نواعد على مثة البمتقية لالادراس١ت مراكز إنشاء رورة ض— 
الشرعيةالقواعد تطيق ويجرى مستقبلية، دراّات باعداد تقوم والشعبي الرسمي 

ثمالطرية، الدراصايت، من أكثر ااعملتة المارّة حلال من تترصد العالرم لأن عليها؛ 
•مها النشوية الغاياين، لتحقيق الهللوب الاهتمام الفلرين الدراسات هدم تولى 

القائمولعليها يهللع وفقهنة، دعوية تقبلته مدراسات باعداد العناية رورة ض— 
■ونوجهاتهم نشاطهم علها وسوا مها، ليتمدوا الهام بهذا 

أنتإنلث، رحمة، لدنلقؤ من كا رمنا أنسا، شن رما رثينا، الهسا اللهم 
الوهاب.

.٧٠٥٠٢١رممه آله وعلى محمد نما على رملم اذ وصلى 

 ٩ ٤ I الإسلاميءانمنمجية ضْعأام
مم^راس^ت















انمراجع

زاهر،الدين صياء د. التقبل، نعلتم في الُربية النخبة تفكر ، كيف— ٤٥
.٢٠١٩٩٠اسةالأور، الفكراسمبي،متدى 

الثقافيالمركز الميلاد، زكي متغير، عالم في متقبلنا نكتشف، كيف — ٤٦
.٢٠١٩٩٩العريي، 

الطبعةصائر، دار مفلور، بن محمد الدين جمال العرب، لسان — /١٤ 

١٤١الأولى،  ٠.^،
الهلعةالفكر، دار قلاني، العحجر بن أحمان الحافظ الميزان، لسان — ٤٨

الأولى،

عنتصدر يتملة بالدراسات تعنى فصلثة مجلة الستقلجة، مجلة " ٤٩

بيروت،للنشر، الفلاح ت تورع المستقبلية، للدراسات الإملامي الركن 
>توقفت لم عددان منها صدر 

الأمة،مستقبل استشراف مقال؛ ، ١٧العدد انمرفة، إسلأمة مجالة — ٥٠
د.سهيلعناةالل4.

النشأة. . الستماوة ات الدرامت مقال الثالث، العدد التسامح، مجلة — ٥١
*الخى عبد وليل إل- والتطور 

العلمية،الكتب دار الهيثس، الدين نور الموائد، ومنع الزوائد مجمع — ٥٢
ه١٤٠٨٠

^١٤١٢، الكتب عالم دار ، تيمية ابن فتاوى مجمؤع " ٥٣

•الفكر دار حرم، بن أحمد بن علي المحلى، " ٥٤

١■الإسلامية المنمجية معاكر من  ٠ ١
ااهس^^^^^^هاكراس^ت 





انمراجع

الأولى،الطبعة الخيل، دار فارس، بن أحمد اللغة، مقايس معجم — ٦٧
٥١٤١١..

الطبعةوالتونع، للشر زمزم ' ابوزية قتم ابن عادة، الدار مفتاح — ٦٨
^١٤١١٠الأولى، 

ابندار القرطي، أبوالعباس لم، مكتاب، تلخيص من أثكل لما الفهم - ٦٩
ى١٤١٧الْلعةالأولى،كير، 

 ٠V — الطبعةالباز، عباس مكتبة خلدون، بن الرحمن عبد حلدون، ابن مقدمة
.٥١٤١٣الأولى، 

الرابعالزممر بحوث والتربوية، اللوكية والعلوم الإسلامية المهجنة - ٧١
الأولى،الهلثحة الإسلامي، للفكر الحار معهد الإسلامي، للفكر 

ااأكت_،دار حلمى، مصهلفى د. الإنسانية، العلوم ر البحث مناهج — ٧٢
.٥١٤٢٦الطبعةالأور، العلتة، 

الرابعة.الطبعة لمان، الشرقية، الكية دارالمثرق، المجد، - ٧٣

الرياضمكية الشاطئي، إسحاق أبو الشريحة، أصول ر الموافقات، — ٧٤
٠الحديثة 

والتورع،للشر الموسوعة أعمال مومة العالية، الحربية الوسوعة —  ٧٥
.٥١٤١٩الملمعةالثانة، 

٣■ الإسلامية المنهجية عالم مض 
اكستقبليةلادواسات 














