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ABSTRACT 

The researcher has studied the role of As-Sunnah An-Nabawayah (prophetic 

traditions) in predicting the future through a close reading of the traditions and 

extracting the benefits and learned lessons. The researcher concluded that As-Sunnah 

An-Nabawayah directly or indirectly can be utilized to forecast the imminent events, 

and then preventive measures can be developed to avoid unwanted health or 

environmental crises, and to warn against economic fluctuations. Additionally, one 

can benefit from the prophetic traditions related to the wisdom and careful planning 

the Prophet, peace be upon him, showed during battles with unbelievers. The Prophet 

even taught us how to administer all human resources. Finally, there are a number of 

prophetic traditions that have dealt with future events like traditions in regard to 

calamities, battles, signs of the Hour, so people may take proper actions and keep on 

the right path. 

Key words, As-Sunnah - Prophesying – future – Prophetic traditions 
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 خلص  امل

 
لنبوي  يف استشراف املستقبل، االسُّنَّ  النبوي  يف استشراف املستقبل( إىل إبراز دور السُّنَّ  يتعرض الباحث يف هذا املقال )دور 

عن طريق استقراء أحاديث الرسول صةلى هللا عةليه وسةلم، ودراس  هذه األحاديث، واستخراج أهم الفوائد والنتائج، وقد 
دابري تهلا دور كبري يف استشراف املستقبل، بشكل مباشر أو غري مباشر، كإجياد السُّنَّ  النبوي  توصل الباحث إىل أن 

توضح السياس   األحاديث اليتوالتحذير من التقةلبات االقتصادي ، كذلك نب املشاكل الصحي  والبيئي ، وقائي ؛ لتج
ث اليت تبني روع  املنهج األحاديو صةلى هللا عةليه وسةلم يف التخطيط السةليم لةلحروب، الرسول احلكيم  اليت كان يتميز هبا 

ن األمور ، وختامًا األحاديث النبوي  اليت فيها إخبار عالدين النبوي يف إدارة املوارد البشري ؛ الستشراف مستقبل هذا
لتوجيه الناس إىل  ؛أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساع كتنبأ عن املستقبل؛  الغيبي  اليت حتدث يف آخر الزمان وهي 

 .اختاذ التدابري، والبحث عن املسةلك السةليم
 حاديث النبوي .، استشراف، املستقبل، األالسُّنَّ كخلمات مفتاحية:
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 )2( Al-Ashmawi, Mohammed. (1432/2011).Fiqh ofplanning under sunnah and prophet’s 

biography. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. Also see 

DhualKafal, Mohammed Yagob and Al-Qaisi Abdul Mohsen. Concept of intellectual security 

and its civilization impact in islam. Ustadh Magazine, Baghdad University, Baghdad, 147, 

2011,  50-51. 

 
 

 املقدمة 
احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني، نبينا حممد وعةلى آله وأصحابه أمجعني، ومن 

 سار عةلى هديهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:

يقول  والتخطيط له يف مجيع جماالت احلياة،لقد أكدت السُّنَّ  النبوي  القولي  والفعةلي ، عةلى ضرورة استشراف املستقبل، 
الدكتور العشماوي يف حبثه املوسوم: فقه التخطيط لةلمستقبل يف ضوء السُّنَّ  والسرية: )إنَّ السُّنَّ  النبوي  يف ُجةّلها دعوة 

ا جاءت أبوامر ونواه، ورتبت عةليها جزاءاً عاجاًل أو آجاًل، فةلفتت السُّنَّ  نظار النبوي  هبذا األ إىل املستقبل، وذلك أَّنَّ
إىل ضرورة النظر لةلمستقبل، والعمل له سواء أكان قريباً أم بعيداً، ومن مث قيل: إنَّ التشريعات العقابي  قائم  عةلى 

ا تدابري واقي  لةلمنع من اجلرمي  قبل وقوعها، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بقوهلم عن احلدود  النظرة املستقبةلي  من حيث إَّنَّ
 إَّنا: " ز واجر وجوابر "()2(.

ويف طيات هذا البحث سيتم تسةليط الضوء عةلى األحاديث النبوي ، اليت اشتمةلت عةلى اهتمام السن  النبوي  ابستشراف 
 املستقبل، يف مبحثني:

مفهوم استشراف املستقبل، وضوابط استشراف املستقبل يف اإلسالم.املبحث األول:   

استشراف املستقبل.األحاديث النبوي  يف املبحث الثاين:   
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)3( Ibn Mandhor, Mohammed bin Mukram.(1997). Lisan al-arab (1sted).Bierut: Dar Sadr. Vol (9), 

p 169. 
)4(Abi DawadSunan, Sacrifice Book, Hated Sacrifice Book, Hadeeth No2804. At-Tirmidhi Sunan, 

Sacrifice Boo, Hated Sacrifice Book, Hadeeth No 1498.  SunanAn-Nasa’e, Sacrifice Book, 

Ear-Ripped Sacrifice Book, Hadeeth No 7372. Ibn Majah Sunan, Sacrifice Book, Hated 

Sacrifice Book, Hadeeth No 3142. Sheikh Al-Albani commented on this Hadeeth while 

assessing Ahadeeth in SunanAn-Nasa’e (redacted edition), p 672. 
)5( Sahih Al-Bukhari, Jihad Book, Shield Book, Hadeeth No 2902. 

 

.املبحث األول: مفهوم استشراف املستقبل، وضوابط استشراف املستقبل يف اإلسالم  

 املطخلب األول: مفهوم االستشراف.

هي مصدر من استشرف الشيء رفع بصره إليه، وبسط كفه فوق حاجبه كاملستظل من الشمس، : كةلم  استشراف
موضع مرتفع فيكون أكثر إلدراكه، وتشرف الشيء، واستشرفه: وضع يده وأصةله من الشرف العةلو، كأنه ينظر إليه من 

 عةلى حاجبه، كالذي يستظل من الشمس حىت يبصره، ويستبينه. 

ويف حديث أيب عبيدة رضي هللا عنه: قال لعمر رضي هللا عنه ملا قدم الشام، وخرج أهةله يستقبةلونه: "ما عةليه يسرين أنَّ 
جوا إىل لقائك، وإمنا قال ذلك؛ ألنَّ عمر ما تزاي بزي األمراء، فخشي أال أهل هذا البةلد استشرفوك، أي خر 

 يستعظموه".

 ومنه قول ابن مطري:

 فيا عجباً لةلناس يستشرفونين    كأن مل يروا بعدي حِمباً وال قَبةِلي)3(

وحديث رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم يف األضحي :" أمران أْن نستشرف األذن")4(  نتفقدها، ونتأمةلها لئال يكون 
 فيها نقص من عور أو جدع، أي نطةلبهما شريفني ابلتمام. 

ويف حديث أيب طةلح  رضي هللا عنه: " أنَّه كان حسن الرمي فكان إذا رمى استشرفه النيب صةلى هللا عةليه وسةلم؛ لينظر 
 إىل مواقع نبةله أي حيقق نظره ويطةلع عةليه" )5(.
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)6( Al-Basheer, Mohammed. (1432/2011). Significance of forecasting future and its restraints as 

established in sunnah. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. 
)7( Ibn Kathir, Ismail Ibn Omar. (1420/1999). Interpretation of the holy quran, 5, 149. 

 

ل مبفهومه العام الذي متيل إليه الباحث : هو التطةلع حنو مستقبل أفضل، أو التشّوف والطموح ومعىن استشراف املستقب
 لنظرة مستقبةلي ، حبسن االختيار واالنتقاء خلطط منهجي  واضح ، يف مجيع جماالت احلياة املختةلف .

 املطخلب الثاين: ضوابط استشراف املستقبل يف الدين اإلسالمي.

اإلسالمي عن غريه، وجود ضوابط حمددة الستشراف املستقبل، حىت ال يتعارض مع ثوابت الدين، وال مما مييزاملنهج 
يتناقض مع مقاصد التشريع اإلسالمي، مماجيعل االستشراف يف التصور اإلسالمي معرف  منظم ، مبني  عةلى أُسس 

عةلمي  ومنهجي  واضح ، وليست خترصاً وال رمجاً ابلغيب، ونتائجها ظني  وليست قطعي ، هتدف إىل جةلب املصاحل 
 ودرء املفاسد، ومن هذه الضوابط)6(:  

االعتقاد اجلازم أنَّه ال يعةلم الغيب إال هللا، وأنَّ العةلم والقدرة له وحده، وليس لإلنسان من ذلك إال ما كتب هللا  أواًل:
النبوي  قد حثت املستشرف عةلى أْن  له، وما االستشراف إال اجتهاد حيتمل اخلطأ والصواب؛ ولذلك فإنَّ السُّنَّ 

يستخري هللا، ويطةلب منه أْن يوفقه خلري األمرين عند االحتياج إىل أحدمها، قال ابن حجر رمح  هللا تعاىل: جيب عةلى 
 العبد رد األمور كةلها إىل هللا، والتربؤ من احلول و القوة إليه، وأْن يسأل ربه يف أموره. 

عدم استشراف املستقبل مبحرم من احملرمات، أو مبا يتعارض مع العقيدة، فقد َّنت السُّنَّ  النبوي  عن الكهان   اثنياً:
والعراف  والتنجيم، ومن أجل ذلك فإن الواجب عةلى املستشرف أن ينطةلق من تصور لةلحاضر جبوانبه املختةلف ، أو 

اجتاهات املستقبل، قال ابن حجر: من وكل أمره إىل هللا عز استقراء معطيات املاضي واحلاضر معاً؛ ليخةلص إىل حتديد 
 وجل، يسر هللا له ما هو األنفع له دنيا وأخرى.

ٍ  ِِينيِ َواَل تـَُقوَلنَّ ِلشَ ﴿اثلثاً: رد األمور إىل مشيئ  هللا تعاىل، واالعتقاد اجلازم أبَّنا ال تعارض وال متانع، قال تعاىل  يء
ُ...﴾ ]سورة الكهف: اآليتان 13-12[، قال ابن كثري)7(: هذا إرشاد من  ٍَ اهَّلَّ فَاِعٌل َذِلَك َغداً )13( ِِالَّ  َأ  َيَشا
هللا تعاىل لرسوله صةلى هللا عةليه وسةلم إىل األدب فيما إذا عزم عةلى شيء ليفعةله يف املستقبل، أْن يرد ذلك إىل مشيئ  

يكن لو كان كيف يكون. هللا عز وجل عاّلم الغيوب، الذي يعةلم ما كان وما يكون، وما مل  
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)8( Al-Hawaryon (the Disciples): have different interpretations. Al-Azhari and others say they are 

the prophet-closest, free shortcoming people. Others say they are the supporters of prophets. 

Others say they are the fighters in the cause of Allah. Others say they are the ones fit for 

succession after prophets. See An-Nawawi’s Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj, 

2 (217). 
)9( Narrated only by Muslim in his Sahih, Faith Book, Admonition of Vices is part of Faith which 

increases and decreases, Enjoying Virtues and Preventing Vices are a Must. Hadeeth No (177). 

 

 املبحث الثاين: األحاديث النبوية يف استشراف املستقبل

 األحاديث النبوي  اليت تدعو الستشراف املستقبل بشكل مباشر أو غري مباشر كثرية، ومن األمثةل  عةلى ذلك:

ا هو يف حقيقته من  وسائل التصطيط لخلمستقبل عن أواًل: أحاديث السُّنَّة النبوية عن أخبار األُمَّم املاضية، َِِّنَّ
 طريق االستفادة من جتارب تخلك األُمَّم.

ُ يف  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: " َما ِمْن َنيبٍّ بَ َعثَهُ  اَّللَّ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، َأن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
أُمٍَّ  قَ ْبةِلي، ِإالَّ َكاَن َلُه مِ ْن أُمَِّتِه َحَوارِيُّونَ )8(، َوَأْصَحاٌب ََيُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإن ََّها خَتْةُلُف ِمْن بَ ْعِدِهْم 

 َجاَهَدُهْم بةِِلَسانِِه فَ ُهَو َمنْ ُخةُلوٌف، يَ ُقوُلوَن َما اَل يَ ْفَعةُلوَن، َويَ ْفَعةُلوَن َما اَل يُ ْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، وَ 
 ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقةْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن، َحبَُّ  َخْرَدٍل")9(.

مر ابأليدعو احلديث الشريف إىل قاعدة عظيم  بعث هبا مجيع األنبياء عةليهم الصالة والسالم، وهي الدعوة إىل هللا 
َتِنُبوا الطَّاُغو ﴿ ابملعروف والنهي عن املنكر، قال هللا تعاىل: َنا يف ُكلِي ُأمَّة  َرُسوالً َأِ  اعءُبُدوا اهَّلََّ َواجء ُهمء َوَلَقدء بـََعثـء َت َفِمنـء

َرءِض فَانءظُُروا ُهمء َمنء َحقَّتء َعخَليءِه الضَّالَلُة َفِسريُوا يف األء ُ َوِمنـء ِبيَ َكيءَف َكاَ  َعاِقَبُة الء   َمنء َهَدى اهَّلَّ ]سورة  ﴾ُمَكذِي
[ كما بنيَّ النووي عاقب  ونتيج  ترك هذه القاعدة بقوله: )َواْعةَلْم َأنَّ َهَذا اْلَباب َأْعيِن اَبب اأْلَْمر 33النحل: اآلي  

ا،  اِوَل ، َومَلْ يَ ْبَق ِمْنُه يف َهِذِه اأْلَْزَمان ِإالَّ اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهي َعْن اْلُمْنَكر، َقْد ُضيَِّع َأْكَثره ِمْن أَْزَماٍن ُمَتطَ  ُرُسوم قةَِليةَل  ِجدًّ
ُذوا َعةَلى َيد الظَّامل أَْوَشَك ملَْ ََيْخُ  َوُهَو اَبب َعِظيم ِبِه ِقَوام اأْلَْمر َوِماَلُكُه، َوِإَذا َكثُ َر أَوَّاًل َعّم اْلِعَقاُب الصَّاِلَح َوالطَّاِلَح، َوِإَذا

َذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَ  َعنء َأمءرِِه َأ ء ُتِصيبَـُهمء ِفتـء ﴿ْن يَ ُعمَُّهْم اَّللَّ تَ َعاىَل بِِعَقابِِه، قال هللا تعاىل: أَ  َنٌة َأوء ُيِصيبَـُهمء َعَذاٌب فـَخلءَيحء
َبِغي ِلطَاِلِب اآْلِخرَة، َوالسَّاِعي يف حَتِْصيل رَِضا33]سورة النور: اآلي   ﴾َألِيم اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن  [ فَ يَ ن ْ  
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)10( An-Nawawi, Mohi Ad-Deen. (1423/2003). Al-Minhaj fi sharh Sahih Muslim bin al-Hajaj (9th 

Ed.). Beirut: Dar Almarifah, 2, 214. 
 ) 11(Al-Bukhari, Mohammed bin Ismael. Sahih Al-Bukhari: If he buys something without his 

approval, then he approves. Hadeeth No (2215). Aslo in Cultivation Book: If he cultivates in 

a land belonging to people without their approval, Hadeeth No 2333. Also narrated in Sahih 

Muslim, Repentance Book, Story of the Three Trapped in the Cave, Invoking with their good 

deeds, Hadeeth No (6884). Tuhafatul Ashraf (8461). 

 

ْنِكر َعةَلْيِه اِلْرتَِفاِع ي ُ يَ ْعَتيِنَ هِبََذا اْلَباب، فَِإنَّ نَ ْفَعُه َعِظيم السيما، َوَقْد َذَهَب ُمْعَظُمُه، َوُُيْةِلص نِيَّته، َواَل يُ َهاِدن َمْن 
 َمْرتَ َبته؛ 

ُ مَ ﴿فَِإنَّ اَّللَّ تَ َعاىَل قَاَل:  َوَمنء يـَعءَتِصمء ِبَِهَّلَِّ فـََقدء ُهِدَي ﴿ [ قَاَل تَ َعاىَل:20]سورة احلج: اآلي   ﴾نء يـَنءُصُرهُ َولَيَـنءُصَر َّ اهَّلَّ
َتِقيم  ﴾ ]سورة آل عمران: اآلي 101[()10(.  ََِِل ِصَراط  ُمسء

َنَما َثاَلثَُ   ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، أَنَُّه قَاَل: " بَ ي ْ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
جْلََبِل، فَاْنطَبَ َقْت َعةَلْيِهْم، انَ َفٍر يَ َتَمشَّْوَن َأَخَذُهُم اْلَمَطُر، فََأَوْوا ِإىَل َغاٍر يف َجَبٍل، فَاحْنَطَّْت َعةَلى َفِم َغارِِهْم َصْخرٌَة ِمَن 

َ يَ ْفُرُجَها َعْنكُ فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض: اْنظُُرو  َ تَ َعاىَل هِبَا َلَعلَّ اَّللَّ ْم، فَ َقاَل: َأَحُدُهُم ا أَْعَمااًل َعِمةْلُتُموَها َصاحِلًَ  َّللَِِّ فَاْدُعوا اَّللَّ
َيٌ  ِصَغاٌر أَْرَعى َعةَلْيِهْم، فَ  ُت َعةَلْيِهْم َحةَلْبُت فَ َبَدْأُت ِإَذا أََرحْ الةلَُّهمَّ ِإنَُّه َكاَن ِل َواِلَداِن َشْيَخاِن َكِبريَاِن َواْمَرَأِت َوِل ِصب ْ

تُ ُهَما قَ ْبَل َبيِنَّ، َوأَنَُّه ََنَى يب َذاَت يَ ْوٍم الشََّجُر، فَ ةَلْم آِت َحىتَّ أَْمَسْيُت فَ َوجَ  تُ ُهَما َقْد اَنَما، َفَحةَلْبُت َكَما  دْ ِبَواِلَديَّ، َفَسَقي ْ
َيَ  ق َ ُكْنُت َأْحةُلُب، َفِجْئُت اِبحلِْاَلِب فَ ُقمْ  ب ْ ةَلُهَما ُت ِعْنَد ُرُءوِسِهَما َأْكرَُه َأْن أُوِقَظُهَما ِمْن نَ ْوِمِهَما، َوَأْكرَُه َأْن َأْسِقَي الصِّ ب ْ

، فَ ةَلْم يَ َزْل َذِلَك َدْأيب َوَدأْبَ ُهْم َحىتَّ طةََلَع اْلَفْجُر، فَِإْن ُكْنتَ  َيُ  يَ َتَضاَغْوَن ِعْنَد َقَدَميَّ ب ْ  فَ َعةْلُت َذِلَك ابِْتَغاَء تَ ْعةَلُم َأيّنِ  َوالصِّ
َها السَّ َماَء، إىل َّناي  احلديث") َها فُ ْرَجً  فَ رَأَْوا ِمن ْ ُ ِمن ْ َها السََّماَء، فَ َفرََج اَّللَّ َها فُ ْرَجً  نَ َرى ِمن ْ  .11)َوْجِهَك، فَافْ رُْج لََنا ِمن ْ

ال؛ لتفريج كرهبم، مما يدل عةلى أنَّ يذكر احلديث الشريف قص  أصحاب الغار، وتوسةلهم إىل هللا تعاىل بصاحل األعم
ًرا يَـ ﴿العمل الصاحل جيةلب النفع لصاحبه حاضراً ومستقباًل،  مصداقاً لقول هللا تعاىل ( 7َرُه )َمنء يـَعءَملء ِمثـءَقاَل َذرَّة  َخيـء

[، قال النووي: "اْنظُُروا أَْعَمااًل َعِمةْلُتُموَها َصاحِلًَ  َّللَِِّ 8-7]سورة الزلزل : اآليتان  ﴾َوَمنء يـَعءَملء ِمثـءَقاَل َذرَّة  َشرًّا يـََرهُ   
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)12( Unrestrained explanation of the three trapped in a cave and their invocation with their good 

deeds. Retrieved from www.forumegpt.net. For further information, see Al-

QathiAyath’sIkmalAlMualim fi SharahSahih Muslim, 8, 115, from Shamela Encyclopedia (3rd 

Ed.). See also Ibn Baz’s website (www.binbaz.org.mat.9836), accessed on 22/9/2015. 
)13( Sahih Al-Bukhari, Prophets’ Ahadeeth Book, Chapter 54, Hadeeth No (3473), also in Frauds 

Book, What is Hated of Defrauding to Escape Plague Chapter, Hadeeth No (6974). Muslim in 

his Sahih, Salam Book, Plague and Pessimism and Fortune-TellingChapter, Hadeeth No 

(5733). At-Tirmidhi in his Sunan, Funeral Book, Hating the Escape from Plague Chapter, 

Hadeeth No (1065).TuhafatulAshraf (92). 

 

َ يَ ْفُرُجَها َعْنُكْم " استدل أصحابنا هبذا عةلى أنَّه يستحب لإلنسان أْن يدعو يف َ تَ َعاىَل هِبَا َلَعلَّ اَّللَّ حال كربه،  فَاْدُعوا اَّللَّ
إىل هللا تعاىل به؛ ألنَّ هؤالء فعةلوه فاستجيب هلم، وذكره النيب صةلى هللا عةليه وسةلم يف بصاحل عمةله، ويتوسل   

معرض الثناء عةليهم، ومجيل فضائةلهم، ويف هذا احلديث: فضل بّر الوالدين وفضل خدمتهما، وإيثارمها عّمن سوامها من 
سيما بعد القدرة عةليها، واهلم بفعةلها، وفيه األوالد والزوج  وغريهم، وفيه فضل العفاف، واالنكفاف عن احملرمات، ال

جواز اإلجارة، وفضل حسن العهد، وأداء األمان ، والسماح  يف املعامةل ، وفيه إثبات كرامات األولياء، وهو مذهب 
 أهل احلق")12(. 

ةليه لنيب صةلى هللا عفهذه األحاديث وغريها من األخبار عن األمور اجلةليةل ، اليت وقعت يف األُمَّم السابق ، وأخرب عنها ا
َرٌة َلَقدء َكاَ  يف َقَصصِ ﴿وسةلم، تضيف بُعداً وتصوراً جديداً، عند التخطيط لةلمستقبل، مصداقاً لقول هللا تعاىل   ِهمء ِعبـء
ِصيَل ُكلِي َشيء  َ يََديءِه َوتـَفء تَـَرٰى َولَِٰكن َتصءِديَق الَِّذي بـَيء َلءَباِب َما َكاَ  َحِديثًا يـُفء ُوِل األء ِمُنو َ ٍ  ألِي ْء م  يـُ ْءًَة لِيَقوء  ﴾ َوُهًدى َوَر

[.  111]سورة يوسف: اآلي    

اثنياً: أحاديث السُّنَّة النبوية يف وضع تدابري وقائية؛ لتجنب املشاكل الصحية والبيئية، مبا يعد سبقاً حضارايً 
العمخلي.وزمنياً يف جمال التصطيط املستقبخلي، وما يسمى عند أهل السياسة تقدير املوقف   

ْعَت مِ نْ   َعُه َيْسَأُل أَُساَمَ  ْبَن َزْيد َماَذا َسَِ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َسَِ
ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم يف الطَّاُعوِن؟ فَ َقاَل أَُساَمُ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعةَلْيهِ َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ  َوَسةلََّم " الطَّاُعوُن رِْجٌز أَْو  َصةلَّى اَّللَّ

ْعُتْم بِِه أِبَْرٍض َفاَل تَ ْقَدُموا ةَلُكْم، فَِإَذا َسَِ ةَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنْ ُتْم عَ  َعَذاٌب أُْرِسَل َعةَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَْو َعةَلى َمْن َكاَن قَ ب ْ
 هِبَا َفاَل خَتُْرجُ وا ِفرَارًا ِمْنُه " وقَاَل أَبُو النَّْضِر: اَل ُُيْرُِجُكْم ِإالَّ ِفرَاٌر ِمْنُه ")13(.

http://www.forumegpt.net/
http://www.binbaz.org.mat.9836/
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)14( It is a hadeeth traceable to the prophet by Aisha’a (May Allah be pleased with her) with a good 

chain of narrators. Aisha’a (May Allah be pleased with her) asked the Prophet (May Allah 

raise his mention): I said: O Messenger of Allah! What is plague? He said: It is like ulceration 

in camels, the resident where the plague strikes is like a martyr, and the escapee is like the war 

escapee. Narrated by Ahmed in his Musnad. As-Sayoti said: it is a good hadeeth.   
)15(Tuberculosis is a global pandemic, air-borne disease. 
)16( Al-Bar, Mohammed Ali. (1432/2011). Infection between medicine and prophetic traditions 

(1sted.). National Library Department, 132. 

 

ومنع أهل (14)حدد احلديث الشريف مبادئ احلجر الصحي، وهي منع الناس من الدخول إىل البةلد املصاب ابلطاعون
املفاهيم اليت هلا  ل َصةلَّى اَّللَُّ َعةَلْيِه َوَسةلََّم، منتةلك البةلدة من اخلروج منها، ومفهوم احلجر الصحي الذي نّبه إليه الرسو 

أمهيتها، ودورها يف احلفاظ عةلى سالم  البشر يف املستقبل من انتشار األمراض ال ُمعدي ، وتقةليص أعداد املصابني هبا، 
كون لوابء قد يويف هذا احلديث إعجاز عةلمي أشار إليه الدكتور حممد البار: )ومنع السةليم من الدخول إىل أرض ا

مفهوماً، بدون احلاج  إىل معرف  دقيق  ابملرض، ولكن منع سكان البةلدة املصاب  ابلوابء من اخلروج، وخاص  منع األصحاء 
منهم يبدو عسرياً عةلى الفهم، بدون معرف  واسع  ابلعةلوم الطبي  احلديث ، فاملنطق والعقل يفرض عةلى السةليم الذي يعيش 

ر منها إىل بةلدة سةليم  حىت ال يصاب هو ابلوابء !! ولكن الطب احلديث يقول: إنَّ الشخص يف بةلدة الوابء أْن يف
السةليم يف منطق  الوابء قد يكون حاماًل لةلميكروب، وكثري من األوبئ  تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من 

رض، و عةليه أثر من آاثر املدخل جسمه امليكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص حيمل جراثيم املرض، دون أْن يبد
وهناك أيضاً فرتة حضان ، وهي الفرتة الزمني  اليت تسبق ظهور األمراض منذ دخول امليكروب إىل اجلسم، ويف هذه الفرتة 
يكون انقسام امليكروب، وتكاثره عةلى أشده، ومع ذلك فال يبدو عةلى الشخص يف فرتة احلضان  هذه أنَّه يعاين من أي 

د فرتة قد تطول أو قد تقصر عةلى حسب نوع املكروب الذي حيمةله، ومن املعةلوم أنَّ فرتة حضان  التهاب مرض، ولكنَّه بع
قد يبقى كامنًا يف اجلسم ملدة عدة سنوات،  (15)الكبد الوابئي الفريوسي، قد تطول ملدة ست  أشهر،كما أنَّ السُّل

والشخص السةليم احلامل لةلميكروب، أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضان  يعرض اآلخرين، دون أْن يشعر 
 .(16) هو أو يشعر اآلخرين، لذا جاء املنع الشديد، وكان الذنب كبرياً كاهلارب من الزحف
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)17(   SunanAn-Nasa’e. Wills Book, Chapter of Rewards of Charity  for the Dead, Hadeeth No 

(3610).  
 ) 18(  Al-Aisawi, Ibrahim. (2000). Future studies and the 2020 Egypt Project. An article in 

Developing Countries Forum. Cairo. 

 

عخلى التصطيط املستقبخلي االقتصادي، والتحذير من التقخلبات الصحية واالقتصادية.اثلثاً: األحاديث يف احلثي   

قال النسائي يف ُسننه:عْن َعْمرو بن ميمون، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصةلَّى هللاُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم ِلَرُجٍل َوُهَو يَِعظُُه: " اْغَتِنْم ََخْسً ا 
قَ ْبَل ََخٍْس: َشَباَبَك قَ ْبَل َهرَ ِمَك، َوِصحََّتَك قَ ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقرَِك، َوفَ رَاَغَك قَ ْبَل ُشْغةِلَك، َوَحَياِتَك قَ بْ َل َمْوِتَك 

.)17(" 

هذه الوصي  الكرمي  من سيد األنبياء واملرسةلني، وهي من أعةلى الوصااي يف الدين؛ ألنَّ فيها ضرورة اغتنام الفرص، 
أبوقات الفراغ، مبا يعود عةلى اإلنسان ابلنفع واخلري يف حاضره ومستقبةله؛ ألنَّ األحوال تتغري، واملسارع  إىل االنتفاع 

 والظروف تتبدل، واألزمان تتجدد.

يقول الدكتور إبراهيم العيسوي: )اصنع مستقبةلك قبل أْن يصنعه لك اآلخرون، فعندما ال تبادر األُمَّ  إىل صنع 
ألشياء أْن يسارع أصحاب املصةلح  إىل ملء هذا الفراغ، ومن مث فإَّنم سيصنعون مستقبةلها، ينشأ فراغ، ومن طبيع  ا

 لتةلك األُمَّ  مستقبةلها، ولكن عةلى هواهم، وحسبما تقضى به مصاحلهم()18(.

ة هللا  ْمن بظالل األمل الفسيح يف ْر رابعاً: األحاديث النبوية اليت تضمنت أدعية وأذكار نبوية، يشعر فيها امل
يبين له مستقباًل خالياً من العوائق واملنغصات.وكرمه، أ ء   

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم يُ َعةلُِّمَنا ااِلْسِتَخارََة يف  اأْلُُموِر   ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ
تَ ْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، اِبأْلَْمِر فَ ةْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيِ، مُثَّ يَ ُقوُل: الةلَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسَتِخريَُك بِِعةْلِمَك، َوَأسْ  ُكةلَِّها، َكالسُّورَِة ِمَن اْلُقْرآِن: "ِإَذا َهمَّ 

ُم اْلُغيُ  ةلَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعةَلُم َأنَّ َهَذا وِب، الَوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضةِلَك اْلَعِظيِم، فَِإنََّك تَ ْقِدُر َواَل أَْقِدُر، َوتَ ْعةَلُم َواَل أَْعةَلُم، َوأَْنَت َعالَّ
ٌر ِل يف ِدييِن َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِ  أَْمرِي، أَْو قَاَل يف َعاِجِل أَْمرِي، َوآِجةِلِه، فَاْقُدْرُه ِل، وَ    ْن ُكْنَت تَ ْعةَلمُ إِ اأْلَْمَر َخي ْ
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 ) 19(  Al-Bukhari Sahih, Supplication Book, Chapter of Supplication when Guidance-Seeking 

Prayer. At-Tirmidhi Sunan, Prayer Book, Witr Prayer Chapter. SunanAn-Nasa’e, Marriage 

Book, How to seek guidance, Hadeeth No (3255). 

)20( At-Tirmidhi Sunan, Virtues Book, Chapter of Abi Hafs Omar Bin Khatab’s Virtues, Hadeeth 

No (3681), made authentic by Ibn Haban (6881), Ahmed bin Hanbal in his Musnad (2/95) and 

also mentioned in his Musnad in Virtues of Companions, Hadeeth No (312). It is also narrated 

by Ibn Sa’ed in at-Tabaqat al-Kubra (3/267), by Al-Baihaqi in Prophecy Evidence (2/215-216), 

by At-Tabrani in al-Muajam al-Awsat (4739): A hadeeth on Omar bin Al-Khatab traceable to 

the prophet: ‘O Allah strengthen Your deen with whoever is the more beloved of the two men 

to You, either Abu Jahl ibn Hisham or Omar.” Its narration is hassan(good) due to varied 

opinions regarding one of the narrators: Kharija bin Abdullah bin Sulaiman. However, the 

hadeeth enjoys a state of good. Al-Hafith describes Kharija by veracious with illusions in at-

Tagreeb (1621). The hadeeth has evidence in Ibn Mas'od mentioned in At-Tabrani’s book (ak-

Kabeer) (10/196-197) and Al-Hakim’s al-Mustadrak (3/83) yet Mujaled bin Saeed, one of its 

narrators, Al-Hakim said in at-Tagreeb (6520), was not well-established and changed at his 

late years.To sum up, the hadeeth is authentic by its other similar narrations. At-Tirmidhi says 

it is very good (hassansahih). Al-Albani considered authentic in At-TirmidhiSahih (2907). As-

Sayoti mentioned similar ahadeeth in ad-Durar al-Manthora (32).  

 

 َعْنُه، َعاِقَبِ  أَْمرِي، أَْو قَاَل يف َعاِجِل أَْمرِي ، َوآِجةِلِه، فَاْصرِْفُه َعينِّ َواْصرِْفيِن َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر َشرٌّ ِل يف ِدييِن َوَمَعاِشي وَ 
يِن ِبِه َوُيَسمِّي َحاَجَتُه ")19(.  َر َحْيُث َكاَن، مُثَّ َرضِّ  َواْقُدْر ِل اخْلَي ْ

يف هذا احلديث يعةلمنا رسولنا الكرمي صةلوات هللا عةليه وسالمه دعاء االستخارة، وهو من األدعي  اجلامع  اليت توجه  
 املسةلم إىل طةلب العون واالختيار، واملساعدة يف استشراف املستقبل القريب، لكمال يقينه ابختيار هللا.

 كذلك أدعيته صةلى هللا عةليه وسةلم يف مستقبل الدعوة اإلسالمي ، مثال ذلك:

قال الرتمذي يف سننه: َعن اَنِفع َعن ابِن ُعَمَر َأّن َرُسوَل اَّللِّ صةلى هللا عةليه وسةلم قالَ : "الةّلُهّم أِعّز اإلْسالَ َم أبََِحّب 
 َهَذْيِن الّرُجةَلنْيِ إلَْيَك أبَِيب َجْهٍل أْو ِبُعَمَر بِن اخلَْطّاب، قاَل وَكاَن أَحبّ ُهَما ِإلَْيِه عُ َمرُ ")20(.

ويف دعائه صةلى هللا عةليه وسةلم لعمر، استشراف ملستقبل هذا الدين، فرمبا أطةلع هللا تعاىل نبيه عةلى املستقبل، وعةلى 
الفتوحات اليت سيحققها عمر فدعا له؛ ليسرع عمر لةلدخول إىل اإلسالم، أو أنَّه عرف بفراسته واستعداده فدعا له 

 هبذا الدعاء.
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)21( At-Tibari in Supplication (p. 315). The wording is for him. Some scholars refer it to al-Mujam 

al-Kabeer. Adh-Dhya Al-Maqdasi narrates from At-Tibari in his al-Mukhtar (9/179), Ibn Odai 

in al-Kamel (6/111), ibn Asakr (49/152), Al-Khateeb Al-Bagdadi in AlJamau li AkhlaqiRawi 

(2/275). All of them narrate from Hisham bin Arwa, from his father, from Abdullah bin Ja’fer 

(May Allah be pleased with him). All of them narrate from Wahb bin Jareer bin Hazem who 

narrated from his father from Mohammed bin Ishaq, from Hisham bin Arwa, from his father, 

from Abdullah bin Ja’fer. We said: this narration is week owing to ananah(uncertain 

hearing)of Mohammed bin Ishaq who is fraudulent and narrates from weak and unknown 

people as said by Ahmed and Ad-Dar Qutni. See Maratib al-Mudliseen (Ranks of the 

Fraudulent) by ibn Hajar (51) who describes him as “he is the kind of person who no one 

should accept his hadeeth until he [Mohammed ibn Ishaq] says explicitly he has heard, lest he 

should drop a name of a weak sheikh from the narration.” Al-Haithmi says: it is narrated by 

at-Tabri and bin Ishaq is one of the narrators and he is fraudulent, but all narrators are 

trustworthy (Majmo’aaz-Zoad (6/35)). The hadeet is also labeled weak in Fatawa Permanent 

Committee (Group II (3/208)) by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdullah bin Ghadeen, 

Abdul Aziz Al Shaikh, Saleh Fawazan, and Bakr abu Zaid. It is also labeled weak by Al-Albani 

in his as-Silsalatu Dhaifa (Weak Chain) (2933). 

 

عود: كان إسالم عمر عزاً، وهجرته نصراً، وإمارته رمح ، وهللا ما استطعنا أْن نصةلي حول البيت قال عبد هللا بن مس
 ظاهرين حىت أسةلم عمر.

قال الطرباين يف املعجم:عن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه :" ملا تويف أبو طالب، خرج النيب صةلى هللا عةليه وسةلم 
اإلسالم، فةلم جييبوه، فانصرف، فأتى ظل شجرة، فصةلى ركعتني مث  إىل الطائف ماشياً عةلى قدميه، فدعاهم إىل

قال:)الةلهم إليك أشكو ضعف قوِت، وقةل  حيةليت، وهواين عةلى الناس، أنت أرحم الرامحني، إىل من تكةلين، إىل عدو 
هك ذ بنور وجيتجهمين، أمإىل قريب مةلكته أمري، إْن مل تكن غضبان عةليَّ فال أابِل، غري أنَّ عافيتك أوسع ِل، أعو 

الذي أشرقت له الظةلمات، وصةلح عةليه أمر الدنيا واآلخرة، أْن تنزل يب غضبك، أو حتل عةلي سخطك، لك العتىب 
 حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك ")21(

خامساً: األحاديث يف استشراف مستقبل األُمَّة اإلسالمية بتمام اإلسالم ومتكينه، والثقة بنصر هللا، وقدرته 
ْمني، ِالَّ أ َّ األمر النبوي املباشر هو أال نستعجل، فخلخله حكمة يف التأخري. سبحانه وتعاَل  عخلى نصرة امل  

ٌد ب ُ ْرَدًة  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم َوُهَو ُمتَ َوسِّ ، قَاَل: َشَكْواَن ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ
ةَلُكْم يُ ْؤَخذُ َلُه يف  الرَُّجُل فَ ُيْحَفُر َلُه يف   ِظلِّ اْلَكْعَبِ ، فَ ُقةْلَنا: " َأاَل َتْستَ ْنِصُر لََنا، َأاَل َتْدُعو لََنا؟  فَ َقاَل: َقْد َكاَن َمْن قَ ب ْ

، َومُيَْشُط أِبَْمشَ اأْلَْرِض، فَ ُيْجَعُل ِفيَها، فَ ُيَجاُء اِبْلِمْنَشاِر فَ ُيوَضُع َعةَلى رَْأِسِه، فَ ُيْجَعُل ِنْصفَ  اِط احْلَِديِد َما ُدوَن حلَِْمِه نْيِ  
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)22(  Sahih Al-Bukhari. Hadeeth No (3366). SunanAbi Dawad, Jihad Book, Chapter of Muslim 

Captives Forced to Disbelieve, hadeeth No (2288). 
)23( Al-Othaimeen, Mohammed bin Saleh. (1426). Sharh raidhu Saleheen. Riyadh: Dar Al-Waten 

for Publication, 123. 
 )24( Musnad Ahmed. Musnad the ten paradise heralded companions. MusnadAnas bin Malek, 

hadeeth No (12736). Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad (1/168). Shuaeeb Al-Arnauat&et al. 

say its narration is authentic in Musnad Ahmed (1421/2001), Ar-Resalah Foundation.   

 

عَ  ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواَّللَِّ لََيِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمُر َحىتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمْن َصن ْ  ِإىَل َحْضَرَمْوَت اَل َُيَاُف ِإالَّ اءَ َوَعْظِمِه، َفَما َيُصدُّ
َ ، َوالذِّْئَب َعةَلى َغَنِمِه ، َوَلِكنَُّكْم َتْستَ ْعِجةُلوَن ")22( .   اَّللَّ

هذا احلديث يبنّي احلكم  من عدم استعجال النصر والتمكني، وهو تثبيت اجلانب العقدي عند املسةلمني وهو الثق  
يضاً أابهلل تعاىل، والتوكل عةليه، والرضا بقضائه وقدره، مع األخذ ابألسباب، ويف هذا يقول الشيخ ابن عثيمني: )وفيه 

دليل عةلى وجوب الصرب عةلى أذي  أعداء املسةلمني، وإذا صرب اإلنسان ظفر، فالواجب عةلى اإلنسان أْن يقابل ما 
حيصل من أذي  الكفار ابلصرب واالحتساب، وانتظار الفرج، وال يظن األمر ينتهي بسرع  وسهول ، فقد يبتةلي هللا عز 

كما قتةلوا األنبياء اليهود من بين إسرائيل، الذين هم أعظم من الدعاة، وجل املؤمنني ابلكفار يؤذَّنم، ورمبا يقتةلوَّنم،  
وأعظم من املسةلمني، فةليصرب ولينتظر الفرج، وال ميل وال يضجر، بل يبقى راسياً كالصخرة، والعاقب  لةلمتقني، وهللا 

ون استنفار، وبدون تعاىل مع الصابرين، فإذا صرب واثبر وسةلك الطرق توصل إىل املقصود، ولكن بدون فوضى، وبد
إاثرة بطريق منظم ؛ ألنَّ أعداء املسةلمني من املنافقني والكفار ميشون عةلى خطا اثبت  منظم . وحيصةلون 

 مقصودهم()23(.

سادساً: األحاديث يف التصطيط االسرتاتيجي لخلمستقبل، بتعويد املسخلم عخلى العمل، وسخلوك طريق الكسب يف 
 احلاضر، وانتظار احلصاد يف الغد.

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " ِإْن قَاَمْت  قال اإلمام أْد يف مسنده:عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال، قال َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
السَّاَعُ  َوبَِيِد َأَحدُِكْم َفِسيةَلٌ ، فَِإْن اْسَتطَاَع َأْن اَل يَ ُقوَم َحىتَّ يَ ْغرَِسَها، فَ ةْليَ ْفَعْل ")24( . احلديث الشريف تطبيق عمةلي 
الستشراف املستقبل، ولبعض القيم اليت دعا إليها النيب صةلى هللا عةليه وسةلم، مثل التعاون عةلى اخلري، والعمل لنفع 

 الغري.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 36 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 )25( Sahih Muslim, Wills Book, Chapter What Rewards Follow the Dead, hadeeth No (4199). 

Sunan At-Tirmidhi, Rulings Book, Chapter of Endowment, hadeeth No (1376). SunanAn-

Nasa’e, Wills Book, Chapter of Merit of Charity on the Dead, hadeeth No (3653). Tuhafatul 

Ashraf (13975). 
)26( An-Nawawi’s Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj, (11/87). 
)27( The word khad’ahhas three ways of pronunciations. The best of them iskhad’ah where the 

khaletter has a small diagonal line, and the  dal letter has a circle-shaped diacritic. Tha’alab 

and et al say it is the dialect of the prophet (May Allah raise his mention). The second 

pronunciation is where the kha letter has a small curl-like diacritic, and the dal letter a circle-

shaped diacritic. The third pronunciation is where the kha letter has a small  curl-like diacritic, 

and the dalletter has a small diagonal line. See Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajaj 

(11/272). 
)28( Sahih Al-Bukhari, Jihad and Expeditions Book, Chapter of War is Deceit, hadeeth No (3030). 

Suhih Muslim, Jihad Book, Chapter ofPermissibility of deceit in war, hadeeth No (4514). 

Sunan Abi Dawad, Jihad Book, Chapter of Deception During War, hadeeth No (2636). 

SunanAt-Tirmidhi, book of Jihad, Chapter of What Has Been Related About The Permission 

To Lie And Be Deceitful In War, hadeeth No (1675). Tuhafatul Ashraf (2523). 

 

نْ َساُن انْ َقَطَع َعَمةُلُه ِإالَّ  ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم قَاَل: " ِإَذا مَ اَت اإْلِ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأّن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
تَ َفُع بِه، َوَوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُه ")25( .  ِمْن َثاَلثٍَ  ِمْن َصَدَقٍ  َجارِيٍَ ، َوِعةْلٍم يُ ن ْ

هذا احلديث يؤكد عةلى أنَّ املسةلم قادر عةلى تشكيل مستقبةله، وامتداد فعةله حىت بعد املوت، وذلك ابلولد الصاحل، 
اجلاري ، والعةلم املستدام الدائم العطاء. والصدق   

َقِطع جَتَدُّد اجْلََواب َلُه، ِإالَّ  َقِطع مبَْوتِِه، َويَ ن ْ  َهِذِه اأْلَْشَياء الثَّاَلثَ ؛ ِلَكْونِِه  يف قَاَل اْلُعةَلَماء َمْعىَن احْلَِديث: َأنَّ َعَمل اْلَميِّت يَ ن ْ
َكاَن َسَببَها؛ فَِإنَّ اْلَوَلد ِمْن َكْسبه، وََكَذِلَك اْلِعةْلم الَِّذي َخةلََّفُه ِمْن تَ ْعةِليم أَْو َتْصِنيف، وََكَذِلَك الصََّدَق  اجْلَارِيَ ، وَ ِهَي 

 اْلَوْقف)26(.

سابعاً: األحاديث اليت توضح السياسة احلكيمة اليت كا  يتميز هبا صخلى هللا عخليه وسخلم يف التصطيط السخليم 
املسخلمي.لخلحروب، واملعارك مع غري   

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " احْلَْرُب َخْدَع ٌ )27( ")28(.  قال مسخلم يف صحيحه: عن َجاِبر يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
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)29( An-Nawawi’s Al-Minhaj fi SharhSahih Muslim bin Al-Hajaj, (11/272).  
)30( The meaning of wora is to cover and used when the speaker says something and means another 

meaning. Pragmatically speaking, the intention of the speaker is to deceive especially in war. 

See Fathul Bari bisharah Sahih Al-Bukhari (6/130). 
)31( Sahih Al-Bukhari, Jihad and Expeditions Book, Chapter Concealing the true destination of a 

Ghazwa, and Who Wishes to Set Out on Thursdays, hadeeth No (2947). 
 ) 32( Qumidi, Adh-Dhawadi bin Bakhwash. (1432/2011). Positive forecasting of future under 

prophetic traditions. Fifth Scholarly Forum. Islamic and Arabic Studies College, Dubai. 

 

هذا احلديث يوضح جواز اخلداع يف احلرب؛ ملصةلح  تقتضي ذلك، وقد بني ذلك النووي عند شرحه لةلحديث، 
َعةَلى َجَواز ِخَداع اْلُكفَّار يف احْلَْرب، وََكْيف أَْمَكَن اخلَِْداع؛ ِإالَّ َأْن َيُكون فيه نَ ْقُض َعْهد أَْو أََمان  بقوله:)َوات ََّفَق اْلُعةَلَماء

وز ِمْن اْلَكِذبا جيَُ منََّ َفاَل حيَِّل، َوَقْد َصحَّ يف احْلَِديث َجَواز اْلَكِذب يف َثاَلثَ  َأْشَياء: َأَحدَها يف احْلَْرب، قَاَل الطَّرَبِيُّ: إِ   

 

َكِذب َلِكْن يف احْلَْرب اْلَمَعارِيض ُدون َحِقيَق  اْلَكِذب، فَِإنَُّه اَل حيَِّل، َهَذا َكاَلمه، َوالظَّاِهر ِإاَبَح  َحِقيَق  نَ ْفس الْ  
 ااِلْقِتَصار َعةَلى الت َّْعرِيض أَْفَضل، َوَاَّللَّ َأْعةَلم( )29(.

ْعُت َكْعَب بْ َن  ُ َعْنُه، وََكاَن قَائَِد َكْعٍب ِمْن بَِنيِه، قَاَل: َسَِ قال البصاري يف صحيحه:عن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َكْعٍب َرِضَي اَّللَّ
ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم " َومَلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَُّ  عَ ةَلْيِه َوَسةلََّم يُرِ يُد َغْزَوًة ِإالَّ َورَّى  َماِلٍك ِحنَي خَتَةلََّف َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ

 )30( ِبَغرْيَِها ")31(.

يرشد احلديث الشريف إىل أمهي  االلتزام مببدأ السريّ  والكتمان، وعدم تسريب األنباء، وهو السبب يف إمتام كثري من 
 املشاريع املستقبةلي ، عةلى املستوى الفردي واجلماعي يف السةلم أو احلرب.

اثمنًا: األحاديث النبوية اليت حتوي اخلطاب النبوي املستقبخلي، فاخلطاب النبوي املستقبخلي ثالثة أقسام، ولكل 
 قسم مقاصده)32(، عخلى النحو اآليت:

 اخلطاب املنذر الذي من مقاصده التحذير من الشرور املستقبةلي . (أ

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 38 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
)33( Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Hard Times, hadeeth No (436). Sunan Ahmed 

(2/291). Al-Hakim in al-Mustadrak, Tribulations and Battles, Chapter of Hour Signs (4/512), 

which is considered good by Al-Hakim and Adh-Dhahabi, and Al-Abani made it good in 

SahihulJami’a, hadeeth No (3650). 
)34( Sahih Al-Bukhari, Knowledge Book, Chapter II, hadeeth No (59). 
 )35( Ibn Batal, Ali bin khalif bin Abdulmalik. (1423/2003). Sharahsahih al-bukhari (2nd ed.). 

Riyadh: Ar-Rushad Bookshop, 3, 342. 
)36( Sahih Muslim, Book of Tribulations and Portents of the Last Hour, Section of This Ummah 

Will Destroy One Another, hadeeth No (7187). Sunan abi Dawad, Tribulations Book, Chapter 

of Tribulations and Their Signs, hadeeth No (4252). Sunan At-Tirmidhi, Tribulations Book, 

Chapter of What Came in Asking the Prophet, hadeeth No (2176). Sunan Ibn Majah, 

 

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " َسَيْأِت َعةَلى النَّاِس َسنَ َواٌت  قال ابن ماجه يف سننه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
اَعاُت، ُيَصدَُّق ِفيَها اْلَكاِذُب، َويَُكذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق، َويُ ْؤمَتَُن ِفيَها اخْلَاِئُن، َوُُيَوَُّن ِفيَها ا ِمنُي،َويَ ْنِطُق ِفيَها الرَُّويِْبَضُ ، أْلَ َخدَّ

 ِقيَل: َوَما الرَُّويِْبَضُ ؟ قَاَل: الرَُّجُل التَّاِفُه يف أَْمِر اْلَعامَِّ  ")33(.

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " ِإَذا ُضيِّعَ ِت  ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ قال البصاري يف صحيحه:َعْن َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اَّللَّ
؟ قَاَل: " ِإَذا أُْسِنَد اأْلَْمُر ِإىَل َغرْيِ أَْهةِلِه فَانْ َتِظِر السَّ اَعَ   اأْلََمانَُ ، فَانْ َتِظِر السَّاَعَ  "، قَاَل:  َكْيَف ِإَضاَعتُ َها اَي َرُسوَل اَّللَِّ

.)34(" 

قال ابن بطال : )معىن " أسند األمر إىل غري أهةله " أن األئم  قد ائتمنهم هللا عةلى عباده، وفرض عةليهم النصيح  هلم، 
 فينبغي هلم تولي  أهل الدين، فإذا قةلدوا غري أهل الدين فقد ضيعوا األمان  اليت قةلدهم هللا تعاىل()35(.

 اخلطاب املبشر الذي من شأنه زرع روح التفاؤل، وشحذ العزائم؛ لتحقيق االنتصارات الكربى. (ب

َ َزَوى ِل اأْلَْرَض، فَ َرأَْيُت  ُ َعةَلْيِه َوَسةلَّ َم: " ِإنَّ اَّللَّ قال مسخلم يف صحيحه:َعْن ثَ ْواَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
َزْيِن اأْلَمحَْ  َها، َوأُْعِطيُت اْلَكن ْ ةُلُغ ُمةْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمن ْ بْ َيَض، َوِإيّنِ َسأَْلُت َريبِّ َر َواأْلَ َمَشارِقَ َها َوَمَغارِبَ َها، َوِإنَّ أُمَّيِت َسيَ ب ْ

يبِّ قَاَل اَي َنٍ  َعامٍَّ ، َوَأْن اَل ُيَسةلَِّط َعةَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى أَنْ ُفِسِهْم فَ َيْسَتِبيَح بَ ْيَضتَ ُهْم، َوِإنَّ رَ أِلُمَّيِت َأْن اَل يُ ْهةِلَكَها ِبسَ 
ُتَك أِلُمَِّتَك َأْن اَل أُْهةِلَكُهْم بِ  ٍ ، َوَأْن اَل أَُسةلَِّط َعةَلْيِهْم َعُدوًّا َسَنٍ  َعامَّ حُمَمَُّد: ِإيّنِ ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء، فَِإنَُّه اَل يُ َردُّ َوِإيّنِ أَْعطَي ْ

طَارَِها َحىتَّ َيُكوَن بَ ْعُضُهْم قْ ِمْن ِسَوى أَنْ ُفِسِهْم َيْسَتِبيُح بَ ْيَضتَ ُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعةَلْيِهْم َمْن أِبَْقطَارَِها، َأَو قَاَل: َمْن بَ نْيَ أَ 
 يُ ْهةِلُك بَ ْعًضا َوَيْسيب بَ ْعُضُهمْ  بَ ْعًضا ")36(.
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Tribulations Book, Chapter of Tribulations that will Appear, hadeeth No (3952). Tuhafatul 

Ashraf (2100).  

 
)37( Part of a hadeeth in Sahih Al-Bukhari, Faith Book, Chapter of What is said regarding the 

statement: "The reward of deeds depends upon the intention and hoping to get rewards from 

Allah," hadeeth No (1295), also in Book of Funerals, Chapter of the sorrow of the Prophet 

(pbuh) for Sa'ad bin Khaula, hadeeth No (1295), also in Book of The merits of Al-Ansar, 

Chapter of O Allah! Complete the emigration of my Companions,” hadeeth No (3936), also in 

Book of Expeditions, Chapter of Hajjat-ul-Wada, hadeeth No (4409), also in Book of the 

Patients, Chapter of To say "I am sick," or "Oh, my head!" or "My ailment has been 

aggravated," hadeeth No (5668), also in Book of Invocations, Chapter of To invoke Allah to 

take away epidemic and diseases, hadeeth (6373), also in Book of Inheritance, Chapter of 

Girls’ Inheritance, hadeeth No (6733). Sunan Abi Dawad, Book of Wills, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (2116). An-Nasa’eSunan, Wills Book, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (3628). Sunan Ibn Majah, Wills Book, Chapter of 

Bequeathing One-third, hadeeth No (2708). Bridged Tuhafatul Ashraf (3890). 
)38( Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of It is disliked to be appointed to a position of 

authority unnecessarily, hadeeth No (527). 

 

 خطاب التأسيس لةلتخطيط االقتصادي لةلمستقبل. (ت

ٌر ِمْن أَ ْن َتَدَعُهْم  ُ َعْنُه:" ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثَ َتَك َأْغِنَياَء َخي ْ قول النيب صةلى هللا عةليه وسةلم لسعد بن أيب وقاص َرِضَي اَّللَّ
 َعاَلً  يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهْم ")37(.

 اتسعاً: األحاديث اليت تبي روعة املنهج النبوي يف ِدارة املوارد البشرية؛ الستشراف مستقبل هذا الدين.

، َأاَل َتْستَ ْعِمةُليِن، قَاَل: َفَضَرَب بَِيِدِه َعةَلى َمْنِكيب مثُّ   قال مسخلم يف صحيحه:حديث َأيب َذرٍّ، قَاَل: " قُ ةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
قَاَل:" اَي أَ اَب َذرٍّ: ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإن ََّها أََمانَُ  َوِإن ََّها يَ ْوَم اْلِقَياَمِ  ِخْزٌي َونََداَمٌ ، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَ قَِّها َوأَدَّى الَِّذي َعةَلْيِه ِفيَها 

.)38(" 

احلديث بيان عمةلي لشخصي  الرسول الكرمي القائد صةلى هللا عةليه وسةلم، يف اختياره أمري القوم القّوي القادر عةلى  هذا
حتمل أعباء اإلمارة؛ ليثبت لةلعامل أنه ال جمال البت  لةلعشوائي ، والصدف  يف هذا الدين، وأنَّ كل شيء يسري بقدر 

 وختطيط حمكم دقيق.
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 ) 39( Sahih Muslim, Prayer Book, Chapter of The Prohibition Of Reciting The Quran While 

Bowing And Prostrating, hadeeth No (1074). Also in Sunan Abu Dawad, Prayer Book, 

Chapter of Supplication While Bowing and Prostrating, hadeeth No (876). Sunan An-Nasa’e, 

Clasping One’s Hands Together Book, Chapter of the command to strive hard in supplication 

when prostrating, hadeeth No (1119), also in Chapter of Glorification of the Lord while 

bowing, hadeeth No (1044). Sunan Ibn Majah, Book of Interpretation of Visions,, Chapter of 

A Good Dream Seen by A Muslim, hadeeth No (3899). Also in Tuhafatul Ashraf (5812). 
)14( Prophesying the Future with Ibn Taymiyyah, p 56. 

 

 عةليه وسةلم، جيد أروع األمثةل  يف متيزه يف إدارة املوارد البشري ؛ الستشراف املستقبل، من واملتأمل يف سريته صةلى هللا
 خالل صناع  الرجال، وتعةليم الكفاءات، وتوجيه القدرات، واختيار القادة، واالهتمام مبستقبل الدعوة اإلسالمي . 

 عاشراً: األحاديث يف الرؤاي الصادقة.

َتارََة، َوالنَّاسُ   ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم السِّ قال مسخلم يف صحيحه:َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنه، قَاَل: " َكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
رَاِت الن ُّبُ وَِّة، ِإالَّ الرُّْؤايَ  احِلَُ ، يَ رَاَها اْلُمْسةِلُم، َأْو تُ َرى لصَّ  اُصُفوٌف َخةْلَف َأيب َبْكٍر، فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس، ِإنَُّه ملَْ يَ ْبَق ِمْن ُمَبشِّ
لَّ، َوأَمَّا السُُّجوُد، فَاْجَتِهُدوا  َعزَّ َوجَ َلُه، َأاَل َوِإيّنِ َُّنِيُت َأْن أَقْ رَأَ اْلُقْرآَن رَاِكًعا، َأْو َساِجًدا، فََأمَّا الرُُّكوُع، فَ َعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ 

 يف الدَُّعاِء، فَ َقِمٌن َأْن ُيْستَ َجاَب َلُكْم")39(. 

نـءَيا وَ عرب احلديث الشريف عن الرؤاي الصاحل  أبَّنا من مبشرات النبوة، قال تعاىل:  ََياِة الدُّ َرى يف احلء يف ﴿ََلُُم الءُبشء
ُز الءَعِظيُم﴾ وقد متي ََّز ابن  وهي من الغيبيات،[32]سورة يونس: اآلي   اآلِخَرِة الَ تـَبءِديَل ِلَكخِلَماِت اهَّلَِّ َذِلَك ُهَو الءَفوء

تيمي  عن املستقبةليني املعاصرين إِبعمال الرؤاي كأس ةلوب من أس اليب االس تشراف كالتحديث، وغريمها، ومل أتخذ حقها 
من الواقع النظري أو العمةلي، سوى دعوات حمدودة من بعضهم)40(،عن أيب الدرداء: )سأل رجل أاب الدرداء عن هذه 

َرى يف ااآلي  نـءَيا َويف اآلِخَرِة﴾﴿ََلُُم الءُبشء ََياِة الدُّ  ، فقال: لقد سألتين عن شيء ما َسعت أحداً سأل عنه، فقال صةلىحلء
 هللا عةليه وسةلم: هي الرؤاي الصاحل  يراها الرجل املسةلم أو ترى له، بشراه يف احلياة الدنيا، وبشراه يف اآلخرة اجلن (. 

ا جزء ابق من النبوة)قيل معناه إنَّ الرؤاي جتيء عةل :قال اخلطَّايب ةلم املعىن إَّنا جزء من ع :وقيل ،ى موافق  النبوة، ألَّنَّ
، وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد الرب أنه سئل أيعرب الرؤاي كل النبوة؛ ألنَّ النبوة وإْن انقطعت، فعةلمها ابق

ا نبوة ابقي ، وإ ،يةلعب ابلنبوةالرؤاي جزء من النبوة فال  :مث قال ؟أِب النبوة يةلعب :فقال ؟أحد منا واجلواب أنَّه مل يرد أَّنَّ
ا ملا اشتبهت النبوة من جه  االطالع عةلى بعض الغيب ال ينبغي أْن يتكةلم فيها بغري عةلم؛ انتهى، قالو  أراد أَّنَّ  
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)12( Al-Mubarakfori, Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulraheem. Tuhafat ulahwadhi bishrah 

sunani tirmidhi. Ali Mohammed Mawadh and Adel Ahmed Abdulmojod. Beirut: Dar Ahyah 

Al-Turath Al-Arabi, 6, 547. 
)42( Sahih Al-Bukhari, Virtues Book, Chapter of The signs of Prophet hood in Islam, hadeeth No 

(3606), also in Tribulations Book, Chapter of If there is no righteous group of Muslims, hadeeth 

No (7084).Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of The obligation of staying with the 

Jama'ah (main body) of the Muslims when Fitn (tribulations) appear, and in all circumstances. 

The prohibition of refusing to obey and on splitting away from the Jama'ah, hadeeth No (4761). 

Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Isolating oneself, hadeeth No (3979). Tuhafatul 

Ashraf (3362). 

 

 صاحب جممع البحار: وال حرج يف األخذ بظاهره فإنَّ أجزاء النبوة ال تكون نبوة، فال ينايف حديث ذهب النبوة 
 انتهى( )41(. 

 ِحدى عشر: أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة.

ُ َعةَليْ ِه  قال البصاري يف صحيحه:عن ُحَذيْ َفَ  ْبَن اْلَيَماِن رضي هللا عنه، يَ ُقوُل: " َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
، ِإانَّ  ُ ا يف ُكنَّ   َوَسةلََّم َعِن اخلَْرْيِ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشَّرِّ ََمَاَفَ  َأْن يُْدرَِكيِن، فَ ُقةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  َجاِهةِليٍَّ  َوَشرٍّ، َفَجاَءاَن اَّللَّ

َل: نَ َعْم، َوِفيِه َدَخٌن، ؟ قَاهِبََذا اخلَْرْيِ فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْرْيِ ِمْن َشرٍّ؟  قَاَل: نَ َعْم، قُ ةْلُت: َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّرِّ ِمْن َخرْيٍ   

ُهْم َوتُ ْنِكُر، قُ ةْلُت: فَ َهْل بَ ْعَد َذِلَك اخلَْرْيِ ِمْن َشرٍّ؟ قَ قُ ةْلُت: َوَما َدَخُنُه؟  قَاَل: قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ِبغَ  اَل: نَ َعْم، رْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ
، ِصْفُهْم لََنا، قَ  َها َقَذُفوُه ِفيَها، قُ ةْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ تَِنا، اَل: ُهْم ِمْن ِجةْلدَ ُدَعاٌة َعةَلى أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَي ْ

َماَمُهْم، قُ ةْلُت: فَِإْن ملَْ َيُكْن هَلُْم َوإِ  َويَ َتَكةلَُّموَن أِبَْلِسَنِتَنا، قُ ةْلُت: َفَما أَتُْمُرين ِإْن أَْدرََكيِن َذِلَك، قَاَل: تَ ةْلَزُم مَجَاَعَ  اْلُمْسةِلِمنيَ 
مَجَاَعٌ  َواَل ِإَماٌم؟ قَاَل: فَاْعَتزِْل تةِْلَك اْلِفَرَق ُكةلََّها، َولَ ْو َأْن تَ َعضَّ أبَِْصِل َشَجرٍَة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنتَ  َعةَلى َذِلَك 

.)42(" 

واألحاديث النبوي  يف الفنت اليت تظهر آخر الزمان كثرية جداً، حىت أننا جند يف معظم كتب السُّنَّ  كتباً، وأبواابً خاص  
حاديث اليت تنبأ عن املستقبل؛ لتوجيه الناس إىل اختاذ التدابري، أبحاديث الفنت، واملالحم وأشراط الساع ، وهي من األ

والبحث عن املسةلك السةليم، حني تكثر الفنت، وتنغةلق الطرق، وأنَّ الرسول قد أجاب عن تساؤالهتم فَاْعَتزِْل تةِْلَك 
 لةلخروج من َوأَْنَت َعةَلى َذِلَك، فقدم هلم الرسول إجابتنياْلِفَرَق ُكةلََّها، َوَلْو َأْن تَ َعضَّ أبَِْصِل َشَجرٍَة َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت 

 هذا املأزق، عةلى التواِل:
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)43( Sahih Al-Bukhari, Virtues Book, Chapter of The signs of Prophet hood in Islam, hadeeth No 

(3606) also in Tribulations Book, Chapter of If there is no righteous group of Muslims, hadeeth 

No (7084).Sahih Muslim, Book of Government, Chapter of The obligation of staying with the 

Jama'ah (main body) of the Muslims when Fitn (tribulations) appear, and in all circumstances. 

The prohibition of refusing to obey and on splitting away from the Jama'ah, hadeeth No (4761). 

Sunan Ibn Majah, Tribulations Book, Chapter of Isolating oneself, hadeeth No (3979). Tuhafatul 

Ashraf (3362). 

 

 البحث عن اجلماع  اخلرّية، واالنضمام إليها ملقاوم  الشر. .1

الَِّذيَن آَمُنوا  اَي َأيّـَُها﴿االعتزال، ويكون إما جتنباً لةلذوابن، أو اخلضوع ملبدأ اإلمعي ، قال هللا  تعاىل  .1
نَـبِيُئُكمء مبَِ  يًعا فـَيـُ َتَديـءُتمء ََِِل اهَّلَِّ َمرءِجُعُكمء َجَِ  ﴾ا ُكنُتمء تـَعءَمخُلو َ َعخَليءُكمء َأنُفَسُكمء اَل َيُضرُُّكمء َمنء َضلَّ َِِذا اهء

 [.101]سورة املائدة: اآلي  

ُ َعةَلْيِه َوَسةلََّم: " يُوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى  قال أبو داود يف سننه: َعْن ثَ ْواَبَن رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى اَّللَّ
يَ ْوَمِئٍذ َكِثرٌي َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء  مْ َعةَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكةَلُ  ِإىَل َقْصَعِتَها، فَ َقاَل قَاِئٌل: َوِمْن ِقةلٍَّ  حَنُْن يَ ْوَمِئٍذ؟ قَاَل: َبْل أَنْ تُ 

ُ يف قُ ةُلوِبُكُم اْلَوْهَن ف َ السَّيْ  ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدوُِّكُم اْلَمَهابََ  ِمْنُكْم َولَيَ ْقِذَفنَّ اَّللَّ َزَعنَّ اَّللَّ َقاَل قَاِئٌل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما اْلَوْهُن؟ ِل َولَيَ ن ْ
نْ َيا وََكرَاِهَيُ  اْلَمْوِت")43(.  قَاَل ُحبُّ الدُّ

حّذر احلديث الشريف من عاقب  الوهن يف املستقبل، وهو تكالب العدو عةلى املسةلمني؛ هذا الوهن ينزع من قةلوب 
األعداء املهاب ، وهو الواقع الذي تعيشه أغةلب الشعوب اإلسالمي  يف عصران احلاضر، ولكن ثقتنا بنصر هللا كبرية، 

ِمِنيَ ﴿عةلى ديننا، قال تعاىل  إذا متسكنا بقوةنصل إىل حتقيق أهدافنا، ونستطيع أْن  ْء ُر الءُم َنا َنصء  ﴾وََكاَ  َحقًّا َعخَليـء
[ قال السعدي رمحه هللا: )أي أوجبنا ذلك عةلى أنفسنا، وجعةلناه من مجةل  احلقوق املتعين ، 27]سورة الروم: اآلي  

طةلوب، جاء الوعد وحتقق النصر ووعدانهم به فال بد من وقوعه( فاعةلم رمحك هللا أنَّه مىت حتقق اإلميان عةلى الوجه امل
الذي وعد هللا سبحانه وتعاىل به، قال العاّلم  ابن القيم يف إغاث  الةلهفان: وكذلك والي  هللا تعاىل لعبده هي حبسب 

ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنواء﴾إميانه، قال هللا تعاىل:  ان كما وكذلك معيته اخلاص  هي ألهل اإلمي[  117]سورة البقرة: اآلي  ﴿اهَّلَّ
ِمِنَي﴾قال تعاىل:  ْء فإذا نقص اإلميان وضعف، كان حظ العبد من والي   [11]سورة األنفال: اآلي  ﴿َوَأ َّ اهَّلََّ َمَع الءُم

ا هو ألهل اإلميان الكامل، قال  هللا له، ومعيته اخلاص  بقدر حظه من اإلميان، وكذلك النصر والتأييد الكامل، إمنَّ
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)44( As-Sadi, Abdulrahman Naser. (1419/1999). Taisir Alkareem elrahmani fi tafseeri kalamilmanan 

(1st ed.). Dar Al-Mugni, 107. 

  

َهادُ َِِّنَّ ﴿ تعاىل: َشء َم يـَُقوُم األء نـءَيا َويـَوء ََياِة الدُّ [ وقال تعاىل: 11آلي  ]سورة غافر: ا ﴾لََننُصُر ُرُسخَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احلء
َبُحوا ظَاِهرِينَ ﴾ ]سورة الصف: اآلي  12[()44(. ِهمء فََأصء ََّن الَِّذيَن َآَمُنوا َعخَلى َعُدوِي  ﴿فَأَيَّدء

وأشراط الساع ، أصل إىل َّناي  البحث، اليت مت فيه استعراض مجةل  من األحاديث النبوي  اليت بذكر أحاديث الفنت 
 اهتمت ابستشراف املستقبل بصورة عام .

 اخلامتة:

 بعد دراس  أحاديث السن  النبوي  ودورها يف استشراف املستقبل، توصل الباحث إِل مجةل  من النتائج، كالتاِل:

 لنبوي  اليت تدعو الستشراف املستقبل والتخطيط له، مما يدل عةلى أمهيته، يفكثرة واستفاض  األحاديث ا (1
 مجيع شؤون احلياة حنو حياة أفضل، ومستقبل أمثل.

مشول أحاديث املصطفى صةلى هللا عةليه وسةلم، الذي تركز عةلى استشراف املستقبل، جلوانب احلياة  (1
صادي، والتحذير ل،التخطيط املستقبةلي االقتاملختةلف ، عةلىالنحو اآلِت: التخطيط االسرتاتيجي لةلمستقب

من التقةلبات الصحي  واالقتصادي ، مستقبل األُمَّ  اإلسالمي  بتمام اإلسالم ومتكينه، اخلطاب النبوي 
املستقبةلي إدارة املوارد البشري  األحاديث يف الرؤاي الصادق ، أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساع ، 

 وغريها.

النبوي  ابستشراف املستقبل جتعل املسةلم يبذل أقصى ما يستطيع من االهتمام والعمل أن اهتمام السن   (3
 اجلاد، وتثري فيه إمكاانته الروحي  فيبحث عن الغاي  العظمى،  ويسهم يف حتقيقها يف املستقبل.

صوص ن جيب أن يعةلم املسةلم أنه مهما ساء واقع األم  فإن املستقبل لدين هللا تعاىل، وذلك مبا تشهد  به (2
 القرآن الكرمي واألحاديث النبوي  املتواترة، مما يبعث األمل يف نفس كل مسةلم وجيعةله واثقاً ابستشراف 
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)45( narrated by Ahmed, Ibn Haban, and Al-Hakim. Ahmed said its narration is authentic, which 

was agreed by Adh-Dhahabi. 

 

ةلم: )بّشر هذه هللا عةليه وس املستقبل هلذه األم ،  وأَّنا عةلى احلق مهما بةلغت األحوال والظروف، لقول رسول هللا صةلى
 .(45)األم  ابلسناء والنصر والتمكني(

دعواان أن احلمدهلل رب العاملني، وصةلي هللا عةلى سيدان حممد وعةلى آله وصحبه وسةلم.وآخر   

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 )الرايض: مكتب  الرش             د   شــــــــــرخ صــــــــــحيح البصارىابن بطال، أبو احلسن عةلي بن خةلف بن عبد املةلك،  (1
 م(.1003ه  / 1213السعودي  . الطبع  الثاني . 

 ه (.1213)الرايض: دار الوطن لةلنشر.  شرخ رايض الصاحليابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،  (1
ه/ 1211)مكتب  الرتاث اإلس   المي .  زاد املتقي من شــرخ رايض الصــاحليابن عثيمني، حممد بن ص   احل،  (3

 م(  1002
تفســري ه                (                  772)املتوىف: ابن كثري، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرش  ي البص  ري مث الدمش  قي  (2

 1111ه      /1210 الطبع  الثاني  طيب  لةلنشر والتوزيع      دار احملقق: سامي بن حممد سالم  ) القرآ  العظيم،
 م(.

طبع  الثاني    )مكتب  املعارف لةلنش  ر والتوزيع. ال ســنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين،  (1
 م(  1008ه / 1211

 م(. 1117)بريوت: دار صادر    لسا  العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،  (3
والتوزيع  )الرايض: مكتب  املعارف لةلنشرسخلسخلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة األلباين، حممد انص ر الدين،  (7

 م(.1000ه/ 1210  الطبع  الثاني    
 .وأحاديث املصطفىالعدوى بي الطب البار، حممد عةلي،  (8
 م(.1003ه/ 1212)بريوت: دار ابن حزم  صحيح البصاريالبخاري، أبو عبدهللا حممد بن إَساعيل،  (1

 ، حتقيق الشيخ حممد انص ر الدين األلباين . صحيح األدب املفردالبخاري،  (10
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ع  مص    حح  طب )القاهرة: جن  األفكار( توضــــيح األحكام شــــرخ بخلو  املرامالبس    ام، عبدهللا بن عبدالرمحن،  (11

 وحمقق  وفيها زايدات هام .
ر الكوثر   )داروخ ورايحي شـــــرخ رايض الصـــــاحليالبس      تاين، عبد اهلادي بن س      عيد، حممد، زايد بن حممد،  (11

 م( .1001ه/ 1212
حبث بعنوا  أمهية اســــــتشــــــراف املســــــتقبل وضــــــوابطه دراســــــة  صــــــيخلية يف ضــــــٍو الســــــنة البش       ري،حممد،  (13

ه   1231مجاد األول 13مس                .كةلي  الدراس              ات اإلس              المي  والعربي . ديب )الن دوة العةلمي  اخلاالنبويـة،
 م(.   1011إبريل   10 11

 البيهقي، أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين أبو بكر البيهقي  (12
ثالث .  الطبع  ال. املؤلف: احملقق: حممد عبد القادر عطا                   )بريوت: دار الكتب العةلمي                     الســـنن الكربى  (11

 م(. 1003ه  /1212
 م(.1001ه/ 1211)اجلامع الصحيح( )بريوت: دار ابن حزم       سنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى،  (13
 حتقيق: مص       طفى عبد القادر عطا، ، )بريوت دار.املســــــتدرك عخلى الصــــــحيحياحلاكم، حممد بن عبد هللا،  (17

 م(.1110ه  / 1211الكتب العةلمي . 
ن يف تفســـري كالم املنا الس   عدي، عبدالرمحن بن انص   ر،  (18 ه                     1211)دار املغين                    تيســـري الكرل الْر

 م( .1111
احملقق:  .مســـــــند اإلمام أْد بن حنبلالش        يباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس        د،  (11

 شعيب األرنؤوط   عادل مرشد، وآخرون   إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن 
                       دار الراين لةلثراث    1)ط فتح الباري بشــــــرخ صــــــحيح البصاريالعس       قالين، أمحد بن عةلي بن حجر،  (10

 م(.1187ه   1207
حتقيق: أبو عاص  م  .التخلصي  احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عةلي بن حجر، العس  قالين (11

 م(.1111ه /1213حسن بن عباس بن قطب   )مصر: مؤسس  قرطب  .
  .الندوة العةلمي  اخلامس                            كةليفقه التصطيط يف ضــــٍو الســـــنة والســــرية العش     ماوي، حممد، حبث بعنوان (11

 م(.1011إبريل   10 11ه   1231مجاد األول 13الدراسات اإلسالمي  والعربي  بديب )
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ياء . )دار إحعو  املعبود شـــــرخ ســـــنن أ  داودالعظيم اآلابدي، أبو عبدالرمحن ش      رف احلق حممد أش      رف،  (13

 الرتاث العريب. الطبع  الثاني (  
 م )معهد التخطيط القومي. القاهرة(. 1010 الدراسات املستقبخلية ومشروع مصرالعيسوي، إبراهيم،  (12
ب ، حتقيق: أمين ص احل ش عبان                 )بريوت: دار الكتاَلدايةالبناية شـرخ العيين، حممود بن أمحد بن موس ى،   (11

 ه (1210العةلمي    
مود ض   بط وتص   حيح: عبد هللا حم، عمدة القاري شــرخ صــحيح البصاريالعيين. حممود بن أمحد بن موس  ى،  (13

 م(.1001حممد عمر، )بريوت: دار الكتب العةلمي    
 م( 1110ه /1210)القاهرة: دار الشروق   الطبع  السادس  عشر    يف ظالل القرآ قطب، سيد،  (17
 م(. 1188ه    1208)دار النفائس لةلطباع  والنشر والتوزيع   ) معجم لغة الفقهاٍقةلعجي، حممد رواس،  (18
الندوة                  حبث بعنوا  االسـتشراف اإلاا  لخلمستقبل يف ضٍو السنة النبوية قوميدي، الذاودي بن خبوش. (11

إبريل   10                  11ه                    1231مجاد األول 13امس     . كةلي  الدراس    ات اإلس    المي  والعربي . ديب )العةلمي  اخل
 م(.1011

ديب )دائرة الشؤون اإلسالمي  والعمل اخلريي ب الذرية الصاحلة وأثرها يف مستقبل األمةالقيس ي،كامل صكر،  (30
 م(. 1008ه / 1211  

 )دار بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ه               (187 الكاس اين، أبو بكر بن مس عود بن أمحد احلنفي )املتوىف: (31
 م( .1183ه    1203الكتب العةلمي    الطبع  الثاني    

عتىن هبا: ا حتفة األحوذي بشــــرخ جامع الرتمذي،املباركفوري، أبو العال حممد بن عبدالرمحن بن عبد الرحيم،  (31
 العريب(.عةلي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود )بريوت: دار إحياء الرتاث 

ه/ 1213)بريوت : دار ابن حزم                       صـــــحيح مســـــخلممس      ةلم، أبواحلس      ني مس      ةلم بن احلجاج القش      ريي،  (33
 م(.1001

ن األحاديث املصتارة أو املســــتصر  ماملقدس     ي، ض     ياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدس     ي،  (32
 لدكتور وحتقيق: معاِل األستاذ ا ، دراس األحاديث املصتارة مما مل ُيرجه البصاري ومسخلم يف صحيحيهما
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ه      /  1210عبد املةلك بن عبد هللا بن دهيش )بريوت: دار خضر لةلطباع  والنشر والتوزيع       الطبع  الثالث  . 

 م(. 1000
ه: حس  ن حققه وخرج أحاديثالســنن الكربى،النس  ائي،  أبو عبد الرمحن أمحد بن ش  عيب بن عةلي اخلراس  اين،  (31

ه: شعيب األرانؤوط              قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )بريوت: مؤسس  عبد املنعم شةليب، أشرف عةلي
 م(. 1001ه /  1211الرسال    

ق: الش  يخ خةليل حتقياملنها  شــرخ صــحيح مســخلم بن احلجا .النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن ش  رف،  (33
 .م(1003ه/ 1213مأمون شيحا )بريوت : دار املعرف    

 تاثنياً : املقاال
مقالة مفهوم األمن الفكري وأثره احلضـــــــاري يف يعقوب&عبد ال                       ُمحس        ن القيس        ي،  حممدذو الكفل،  (37

 م( .1011لسن   127، جمةل  اأُلستاذ الدولي  احملّكم  )العراق   جامع  بغداد   العدد اإلسالم
 .بتصرفwww.forumegpt.netأصحاب الغار الثالث  والتوسل بصاحل األعمال،  قصةشرح  (38
 .املوسوعة الشامخلة اإلصدار الثالثعياض، إكمال املعةلم شرح صحيح مسةلم،  (31
 .binbaz.org.mat.9836.wwwموقع ابن ابز  (20
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