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الملخص

لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ القرار،

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من أجل
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقتاادية
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤدي إىل
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة جناح
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يعرب عنه
حبياب نيبة املخاطرة
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء الينة
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالبا فيها
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين دفعا
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبول اهلل
وقوته
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،
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واملبحث الياين يووح عوامل جناح القرار يف ووء الينة النبوية
واملبحث اليالث يربز الرتبية على اختاذ القرار يف ووء الينةلعلالنبوية
من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد
وما التوفيق إال باهلل العزيز
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت

الملخص

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
 والنظر فيما ميكن أن يع،واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك
 واالستعداد لك،حياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه
 و،فشله
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إن اختاذ القرار يعد أهم مهام عملية التييري ،حُيتاج إىل ذلك يف لل املراحل واألنشطة
الملخصتعلق بالزواج أم
اليت يقوم هبا الفرد واجلماعة ،فعند الرغبة يف التخطيط ألي أمر ،سواء

يعملومعها
اجلماعةيف اليت
البلد أو
مباري
اجلماعة هي مرحلة اختاذ
حياة الفرد
موقعها اخلاص
اليت هلا
يتعلقاهلامة
موقفالقضايا
اختاذلعل من

الطالق أم البيع والشراء أم
التخطيط لتنفيذه من
سبحانه وتعاىل،
بتحديد باهلل
بعد االستعانة
تفكريرارعميق
ذلك من
وعليه ،جيد اإلنيان نفيه وما
املنشود ،ومث
اهلدف
ابتداء
اختاذ الق
يتطلبإىل
مدفوعا
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
حتديد الوسائل الكفيلة بالتنفيذ وانتهاء باختيار أحين الطرق املوصلة للهدف
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
باألمر
الذيدرجةذلرته،
وال يقف األمر عند هذا
عنضمان أقاى درجة
بالبحثذلك ل
االستعداد لكل
املعينعليه ،و
يقوماإلقدام
خطورة ماإذ سيتم
احلدحياب
فشله ،و

تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
باختيار بأقل
يقومفإنه يكون
ا،،وإذامثحال
أمكن،
االحتماال ،اليت تواجهه الق
أفضلها
الفشل ماالقرار
امل من
وجتنبأيعو نو
عندرار،اختاذ
اسةاملخاطرة
حبيابدرنيبة
املووو من مجيع جوانبه حىت ال يكون اختيارا
واختيار األفضل يكون بناء على
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
عشوائيا ويبقى عليه أن ينظر إىل طبيعة النتائج اليت حققها اختياره عند لل مرحلة
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
الالزمة مراحل
مرحلة من
استعد لهيف لل
يكون ويقظا
يعينار أن
هبدف التعديل إن أمكن وهذا
إلجناحه لل ذلك دفعين
باختاذ التدابري
أن الختاذه،
عليهوهتيأ
املناسب،
باختاذ القر
األلربوومان اجلودة حبو
على هديه،
الكبرية،لليري
اخليارة اإلسالمية
نفيهرسول األمة
جينبسلكها
ا ،اليت
تنفيذه جتنبا للخيارة ،وإذا إىل تتبع
فالضرر
حالتاخلطوفإنه
وقوته
يدفع بالضرر األصغر
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
صاحبه
من هنا ،يتضح لنا أن اختاذ القرار له أمهية بالغة ،إذ إنه بالدراسة املتأنية جينب
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
النبويةعند
ووء الالينةيقف
اختاذ والقرأنار يفاختاذه
خاوصا
اختاذه
تنجم
خطأ،خطوا،
يهتم ببيان
املبحثعناألول
اخليارة الكبرية اليت ميكن أن و

متجدد ،يتابع صاحبه أثره يف الواقع ،وميكن له تعديله يف أي
حلظة واحدة ،بل هو
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،
املتخذ معقوال ،وأثره يكون إجيابيا مما
مرحلة وهبذه الطريقة اليت أشر ،إليها يكون القرار
http://www.prdrklaina.weebly.com
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يؤدي إىل جناح العمل املراد حتقيقه ألجل ما ذلر ،من أمهية للمووو  ،ارتأيت تلمس
خطاه يف الينة النبوية املطهرة ،تأصيال له وطحاوال إبراز الطرق اليت سلكها رسول اهلل عليه
الاالة واليالم من أجل اختيار األفضل ،لعلنا نيتفيد من ذلك بإذن اهلل عز وجل
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ولقد تتبعت الكتابا ،املتعلقة هبذا اجلانب ،فلم أجد أحدا تناوله بالدرس تأصيال منالملخص

لتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم،

موقعهاوحل
اليت هلادروبه،
القضايا يفاهلامةولوج
اهلل تعاىل
اخلاص يف حياة الفرد
فاستخر ،من
لعل

االستعانة باهلل سبحانه وت
تفكريما عميق
عليهايتطلب ذلك
مقفله ،واملاادر فيه باللغا ،األجنبية ،عولت وما
لان بعدمن باب
وقدمتها منعلى
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
الرتمجة ملا ميكن أن ُيال من خلل عندها وقد أفادتين يف االطال على اجلانب التقين
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
اإلقداممن
عليهسيتموسلم
صلى اهلل
رسول اهلل
عليه ،واالستعداد لك
خطورة ما
حياب درجة
فيها والتارخيي ،وبقي علي أن أت تبع ما جاء عنفشله ،و
البكروإذا من
يدخل يف
فعملي إذا
حال فإنه يكون بأق
دائرةأمكن،
الفشل ما
وجتنب عوامل
أحاديث للتدليل على امليائل اليت استنتجتها القرار،
املخاطرة
انب نيبة
حبياب
لدى امليلم ن ،مع إبراز
التميز
البحوث ،يعتين بأسلمة العلوم وإبراز جانب من جو
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
خاائاه ،وما من شك أن لكل فكر خاائص يتميز هبا عن غريه وميكن أن يلمس
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
وجهةوهتيأنظر
القارئ هلذا البحث اجلدة فيه بدءا بتعريف اختاذباختاذالقرالقاررار من
إسالمية،له مثباختاذ التدابري الالزم
الختاذه ،واستعد
املناسب،
اإلسالمية لليري على
اليت سلكها
اخلطوا،
خطوا ،اختاذه ،وعوامل جناحه ،وانتهاء برتبية إىل
األمة اهلل
أصحابهرسولرووان
اليالم
الرسولتتبععليه
وقوته
عليهم على هذا الشأن
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
وقد جعلت البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة ،وذيلته بفهرست
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
املاادر واملراجع
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال

يعتين املدخل ببيان داللة القرار لغة واصطالحا
®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
http://www.prdrklaina.weebly.com
واملبحث الياين يدرس عوامل جناح القرار يف ووء الينة النبوية
¿

واملبحث اليالث يربز الرتبية على اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

المدخل
المطلب األول :داللة اتخاذ القرار
-1

الداللة اللغوية

جاء ،مادة (ق ر ر) على معان ،أذلر منها ما يناسب املقام:
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اقالينة الكالم يف أذنه ،إذا ووعت
المكيقرر،
الدكتورذلك:
مكان :من
في® األستاذ
جعل الشيء يقع ©*
فاك على أذنه فأمسعته لالمك ،ويادِّقه حديث عائِشة روي اهلل عنها قالت" :سأل
رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ناس عن الْ حك َّه ِ
الملخصقالحوا :يا ر حسول
ان فقال :ليس بِش ْي ٍء ف
ح
ٌ
وسلم :هي مرحلة اختاذ
عليه واجلماعة
حياة الفرد
موقعهااللَّ ِهاخلاص
صلىيف اهلل
اليت هلارسول
القضاياقًّا!اهلامةفقال
منكو حن ح
اللَّ ِه ،إِن حَّه ْم ُيدثوننا أ ْحيانًا بِش ْي ٍءلعلف ي ح
وما يتطلب ذلك من تفكري عميقِ بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
احل ِّق خيْط حفها ِْ
عناية ف ي ْخلِطحون معها ِمائة ل ْذب ٍة"
مووو يفيعدأحذح ِنطحطوليِّ ِه،
ينوهوف ي حقيرها
تِْلك الْكلِمةح من ْ
اجل ِّي
الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
جناحه
1

2

االجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
 ،أي يف أذن والكاهن
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
الثبات بعد التحقيق :ويف ذلك يقالَّ :قرر عنده اخلرب
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل3تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
املخاطرةامليألة أو الرأي ،مبعىن ووحه وحققه .
فيقالَّ :قرر
التوضيح والتحقيق:
حبياب نيبة
االستقرار
تدور
اليت ر
األمهية(ق
ونظراأنهلذهمادة
من خالل ما سبق يتَّضح لنا
أعاجل امليألة يف ووء
حولارتأيت أن
مجلتها القرار،
فيما يفخيص اختاذ
ر)إليها
أشر،
صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
واليبا ،والتوويح الدال علىالنبوية،
رسولبإقاهللرارها
شك أنامليألة
العودةفماإىلمنأصل
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين
الداللة االصطالحية:
-2
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
وقوتهجيد مجلة من الباحي ن يعرفونه بتعاريف متنوعة ،منها:
إن الناظر يف تعاريف القرار
4
مباحث وخامتة
اوا،ومدخل
االفيفرتمقدمة
البحث
رى أن
على هذا
املختاورةثالثة "
يكون من
جمموعة
األساس ،أب ن
اختيار من
إنه عبارة عن "عملية
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
بالنيبة
إنه "معرفة ليفية التمييز ب ن ما هو ألير أمهية وب ن ما هو أقلها
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
5

لكل فرد "

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،

m4141@hotmail.com
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 -1متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب الطب ،باب الكهانة  2712/5ح  ،5225ولتاب
األدب ،باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس حبق  2252/5ح ،5555
وصحيح ميلم ،لتاب اليالم ،باب حترمي الكهانة وإتيان ال حكهان  7151/2ح 2225
 -2الفائق يف غريب احلديث :الزخمشري 715/2
 -3املعجم الوسيط :إبراهيم ماطفى وأمحد الزيا ،وحامد عبدالقادر وطحمد النجار 125/2
- La décision : psychologie et méthodologie, Lavergne, Jean-Paul, p: 9.
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وهناك تعاريف عدة الختاذ القرار ،تتنو بتنو مشارب أصحاهبا ،إذ لل واحد ينظرالملخص

إليها من الزاوية اليت يهتم هبا ويرى أهنا اليت هلا

اخلاص يف حياة الفرد
املالحظاليت هلا
القضايا اهلامة
لعل من
موقعهاتأخذ
أهنا ال
جناحه و
دخل يف

االستعانة باهلل سبحانه وت
عميقربعد
ظهر،تفكري
يتطلباليتذلك من
ب ع ن االعتبار جانب املشروعية ،وهذا يرجع إىل وما
يا ،اختاذ
فيها نظ
الظروف
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
القرار يف الغرب ،إذ لانت يف مرحلة التخلص من التبعية الكنيية ،وبناء الفكر بعيدا عن
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
الدين نظرا للخاومة القائمة ب ن املفكرين والكنييةفشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
حال فإنه يكون بأق
بل ماهوأمكن،
اإلسالمي،الفشل
ار،ينوجتنب عوامل
الدافعوإذا إىل
أما بالنيبة للميلم ن ،فال خاومة بيننا وب نالقرالد
املخاطرةاختيار واع وعقالني
نيبة بأنه "
حبيابالقرار
البحث والعطاء على هذا األساس ،ميكن يل تعريف
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
ٍ
ِ
مجموعة
اتعليه وسلم مر بكي
الخياراهلل
رسولمناهلل صلى
منشك أن
انطالقا من
من أجل تحقيق هدف مشروع ،بوسائل مشروعة،النبوية ،فما
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزم
البديلة".
اإلسالمية لليري على
رسول ،األمة
التفكريسلكها
علىا ،اليت
قائما اخلطو
واملقاود بذلك أن القرار ال يكون عشوائيا ،بلإىل تتبع
ومن مث
اليديد
وقوته
ميكن للفرد االختيار ب ن البدائل اليت تظهر له على أساس حتقيق املالحة ،بأقل تكلفة
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
الوسائل
املتبعةواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
أنار لغة و
لما القر
اإلسالمي ،داللة
ممكنة ،ويف الوقت ذاته ال تتعارض مع مبادئ الشر يدرس املدخل
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
لتحقيقها ال تتاادم مع الشريعة اإلسالمية

ومبا أن الكالم عن اختاذ القرار سبق إليه الغرب ،وألفوا يف ذلك ،فإنه من املوووعية
http://www.prdrklaina.weebly.comالفوارق ب ن
أن نلقي الضوء على املووو عندهم حىت ييتطيع القارئ تلمس مجلة من

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

الفكر الغريب والفكر اإلسالمي
المطلب الثاني :اتخاذ القرار في ضوء الفكر الغربي:

تأخر حاوله ،ولتب مفكرو
إن الكالم عن اختاذ القرار والبحث فيه بطريقة منظمة َّ

الغرب يف هذا ااجمال ،وتطور ،لتاباهتم عرب الزمن بفعل التجربة يف امليدان العملي
- Pour vivre mieux : une nouvelle éducation corporelle, Demers, Pierre, pp: 48-49.

5

557

اتخاذ القرار في ضوء السنة النبوية

اقالينةهذا العنوان ولو حن ِ
الغرب َّأول
اختيار
اليبب
اإلداري واالقتاادي واليياسي ©*®هلذا
لانالمكي
الدكتور
األستاذ
من حبث املووو ال يعين غياب ِ
تطبيقه من قبل ،وهذا ما سأحاول إبرازه إن شاء اهلل يف

الملخص ولكن هبدف
هذا البحث ،ال من باب اإلحياس بالضَّعف أمام عطاء اآلخرين،
اجلماعة هي مرحلة اختاذ
عرفاخلاص يف
حدموقعها
من والقضايا
االستفادة من جهود العمل لعل
الفرد واملووو
حياةهذا
امليلمون
اليت هلا ٍّ
اهلامة أي
النظر إىل
اإلنياين،
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
اليعي إىل تطويره إن أمكن
حلالًّ أو بعضا ،مع َّ

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
نيقوالأنمال
النظرلان
التنظيم ،و
الرتبويةعن
بالكالم
االجتماعية وبدءا
هذا ااجمال
يافيليرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
فيما ميكن
وغري ذلك ،و
التعليمية و
ظهر ،الكتابا ،يف و
لتابهضمان أقاى درجة
يف ذلك ل
الباب لكل
هذااالستعداد
عليه ،و
القانونحياب درجة
( ،) 7521-7245رجل فشله ،و
اإلقدام يف
سيتملتبوا
خطورة ماالذين
اإليطايل ،من
تكلفةِم ممكنة ،وهو ما يع
فإنه يكون
الفشل ما أمكن،
يقدع
فيهار،أنوجتنب
"األمري" ( )7572حاول القر
بأقل حلح ْك
الناائح
حالمن
اإليطالي نوإذامجلة
ِّمواملللحكام
حبياب نيبة املخاطرة
دهائه،
يف
اليعلب
صفة
مها:
صفت ن،
إىل
الشعب واحملافظة على دولتهم قوية باللجوء
ونظراً هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
الغاية
أساس:
على
ينبغيصلىأن اهللتنبين
شك وقأنراراتحه
منين،6
اآلخر
املناسبا ،لان مطالب
بكيري"من
سلم مر
عليه و
رسول اهلل
اجهة فما
وصفة األسد يف شجاعته ملوالنبوية،
عشر لل ذلك دفعين
اليامنإلجناحه
القرن الالزمة
مع التدابري
يتطور لهإالباختاذ
مل واستعد
الختاذه،
املناسب،
اختاذوهتيأالقرار
باختاذعنالقرارمفهوم
تبرر الوسيلة" ، 7إال أن الكالم
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
امليالدي
وقوته
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
 -6فال ذلك يف الفال  75من يدرس
لتابه :األمري
الينة النبوية
Machiavel,يف ووء
ا ،اختاذ القرار
(18).ببيان خطو
واملبحث األول يهتم
Le Prince,
Nicolas
Chapitre

 -7خاص ماليافيلي لتابه (األمري) هلذا الغرض ،وقد ألفه يف ظروف خاصة بإيطاليا ،إذ لانت
¿
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
عبارة عن إمارا ،متفرقة ،ال ميكن أن جيمعها إال حالم ييتعمل القوة ،وُيافظ على استقرار البلد
http://www.prdrklaina.weebly.com
بكل الوسائل ،فما هو قبيح مرذول بالنيبة لإلنيان العادي ،فإنه ليس لذلك لألمري عندما يكون
غروه ساميا حيب ما مال إليه وإذا لان قومه قد حاربوه وعلى رأسهم الكنيية ،فقد وجد ابتداء
من القرن اليامن عشر من يدافع عنه ،وينتشر لتابه وقد ألف لوزيين لتابا إلبراز فكره والدفا عنه،
مبينا أن ازدواجية األمري ب ن شخاية شريرة وأخرى مقبولة إمنا يرجع إىل طبيعة املهام املنوطة به
للمحافظة على الدولة ،وييتعمل لل صفة يف وقتها املناسب
“Le Prince” de Machiavel et THÉORIE DE L'ABSOLUTISME, L. COUSINET, pp: 349-352.
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مث جاء بعده آدم مسيث اإلسكتلندي ( ،)7151-7122مؤسس المدرسةالملخص

الكالسيكية في االقتصاد الرأسمالي اليت ظهر،

اخلاص يف حياة الفرد
الاناعية ،اليت هلا
اليورةالقضايا اهلامة
لعل من
موقعهاعلى
الذي رلز
إبان

عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
وما يتطلب ذلك من تفكري
ذلك 8لكن نظريته
مبدإ "تقسيم العمل" ،حيث يرى أن زيادة اإلنتاج وحتينه يقوم على
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ه َّشةٌ ،ألهنا تزعم أن "يدا غري مرئية" هي اليت تعيد التوازن إىل اليوق بطريقة حتمية ،وأن
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
اجلماعة مامماسيتميؤدي
اإلقدامإىلعليه ،واالستعداد لك
مالحةدرجة خطورة
معوحياب
الناس يف إطار تارفاهتم الفردية تلتقي مالحتهمفشله،
ار،لة وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأق
خ ِل الق
الدرو
احملافظة على التنظيم بطريقة عفوية من غري تد ي
حبياب نيبة املخاطرة
ويف هذه املدرسة ظهر ،نظرية اإلدارة العلمية اليت يحع يد فريديريك تايلور األمريكي
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
العلمية) ر
( )7575-7554صاحب لتاب (مبادئ اإلدارة
أسلوبعليه وسلم مر بكي
اتبعتصلى اهلل
ائدأنها،رسول اهلل
شك
النبوية ،فما من
9
احةباختاذ التدابري الالزم
استعدرت له
وهتيأ،الختاذه،
باختاذ القرار
ووقتو اس
املناسب،وافز
األجور واحل
التجربة يف اختاذ القرار بالنيبة لتنظيم العمل ،ونظام
اإلسالمية لليري على
اليت سلكها
إىلنياتتبع اخلط
األمة،10
مردوديةرسولاإلنتاج
طحافظوةًا،على
ض
العمال ،وعدد ساعا ،العمل حبيث ال يكون حم ْ
وقوته
وتأطري العمال للحاول على لفاءة عالية واالستغناء عمن ليس لذلك ،11وترى أن
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
التنظيم،راروأنهلغة وجيب در
أهداف
اسةواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
املدخل داللة الق
العمال يشارلون بطريقة آلية يف العملية اإلدارية لتحقيقيدرس
فكان القمارار يف ووء الينة ال
الوقت،ا ،اختاذ
ببيان خطو
ويااألول يهتم
املبحث
اجلهد و
عحْناري احلرلة 12والوقت 13من أجل تفادي ما يؤديوإىل

ح
ييمى "التقييم العلمي للعمل" وقد تعروت نظريته للنقد الحقا من مجلة علماء
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
 http://www.prdrklaina.weebly.comإىل القيم
االقتااد ،وعلى رأسهم هربر ،ساميون ( )2117-7574لغياب النظر

8

- RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES DE LA RICHESSE DES NATIONS,
Adam SMITH, Vo1, pp: 16-21.
9The Principles of Scientific Management, Taylor Frederick Winslow,p: 92.
 10Ibid, p: 95.
 11Ibid, p: 62.
12
- Ibid, p: 77.
13
- Ibid, p: 70.
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واملعتقدا ،يف سلوك العامل ن ،14إال أن فكرة الكفاءة اليت َّ
ألد عليها بقيت حية يعتين
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة
15
هبا اجلميع

الملخص
تطوير نظرية عامة
مث جاء هنري فايول الفرنيي ( )7525-7527الذي حاول
مبدأ هي مرحلة اختاذ
عشراجلماعة
بعةالفرد و
حياة
علىاخلاص يف
موقعها
اهلامةيناليت هلا
حتديد أر
وعمل
القضايااملدير
من على
وقيم الوظائف اإلدارية،لعلورلز
لإلدارةَّ ،
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
من أجل التطوير ومي كن القول إن لال من تايلور وفايول مل يهتما بتحديد العوامل اليت

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
أد ،إىل ظهور تنظيما ،خمتلفة ،ولكن بتحديد قواعد إلدارة األعمال على النحو
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
16
جمموعةما من
عبارة عن
األميل ،هلذا اليبب ،فإن نظر
احملضةاالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
املبادئ عليه ،و
سيتم اإلقدام
درجة خطورة
يتهماوحياب
فشله،
العمل ممكنة ،وهو ما يع
بأقل تكلفة
أمكن،
الفشل ما
7542ار -،وجتنب ع
مث أثار مالس فيرب ( القر
حاللزفإنهعلىيكونتوزيع
اطيةوإذااليت تر
البريوقر
7521و)املنظريته
حبياب نيبة املخاطرة
والتخااا ،،والقيادة ،والتيليل الرئاسي ،ووجود قواعد طحددة وواوحة لليري
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
17
عليها
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
التدابريأمهلت
اإلداري ،و
اجلانب
وهتيأعلى
لز،
الكالسيكية ر
اجلانب لل ذلك دفعين
الالزمة إلجناحه
استعد له باختاذ
الختاذه ،و
املناسب،
وهبذا ،يظهر أن املدرسةباختاذ القرار
العمليةوومان اجلودة حبو
على هديه،
اخلطوا ،اليت
اإلنياين ،فظهر ،مدرسة إىل تتبع
اإلسالمية يفلليريجناح
اإلنسانيةسلكهالتب نرسولدوراألمةاإلنيان
العالقات
وقوته
اإلدارية وتنفيذ القرارا ،من خالل البحوث العملية اليت قام هبا بعض العلماء ،منهم
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
املدخل َّ
اليلطة
يعتمدووءعلى
على لغةأنو التنظيم
ألد
يدرسالذي
شيرت بارنارد ()7547-7554
الفكر الغريب
اصطالحا ،والاختاذه يف
داللة القرار
اختاذ القرار يف
تعتمدخطو
يهتم ببيان
املبحث األول
املمنوحة للمدير فقط ،بل إن و
الينةبولالنبويةقيادته
ووءيف ق
املرؤوس ن
علىا ،رغبة
احلقيقية
اليلطة

18
لان
و
رواهم مبا يتلقونه من حوافز لقاء ما يقدمونه من عمل
والتعاون معه ،ومدى
¿
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
http://www.prdrklaina.weebly.comاإلدارة ويف ذلك ألَّف دوجالس
هذا االجتاه داعيا إىل دخول علماء العلوم اليلولية جمال
14

- The development of the concept of the "one best method" in public administration, Wasim AlHabil, Vol. 2(6), pp: 98-100.
15
- Taylor-made.(19th-century efficiency expert Frederick Taylor), Robert Kanigel, p: 3.
16
- LES THEORIES DES ORGANISATIONS, Gérard CHARREAUX et Jean-Pierre PITOLBELIN, p: 4.
17
Ibid, p: 5.
18 The Functions of the Executive, Barnard, Chester I , p: 85.
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مالرجيوري ( )7542-7514لتابه (اجلانب اإلنياين يف التنظيم) ،بناه على افرتاو ن:الملخص

افرتاض متشائم يف نظرته إىل اإلنيان وأنه ليول

اخلاص يف حياة الفرد
من موقعها
اليت هلا
العقاب،
القضاياإالاهلامةخوفا
من يعمل
لعل وال
بالطبع

االستعانة باهلل سبحانه وت
حتمل بعد
تفكري عميق
العمل ،ذلك من
ويف املقابل افرتاض متفاؤل ،يرى أن اإلنيان ُيبوما يتطلب
امليؤولية،
وييعى إىل
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ولييت هناك ورورة ملراقبته يف ظل ذلك يرى أنه على املديرين افرتاض قدرة العامل ن
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
19
على العطاء ،وبناء التنظيم على أساس ذلك
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
حال فإنه يكون بأق
الفشل ما
وجتنب عو
وقد انتح ِقد االجتاه ا إلنياين ألنه مل يعتمد طريقةالقرار،
أمكن،وملوإذايقدم
النتائج،
امل إىل
للوصول
علمية
ح
حبياب نيبة املخاطرة
نظرية متكاملة لتفيري ظاهرة التنظيم واليلوك ،ومل تضف جديدا على ميتوى اليلوك
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
20
اإلنياين حيب علماء النفس
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
بر،وهتيأساميون
مث ظهر ،يف فرتة اليتينا ،المدرسة السلوكيةباختاذاليتالقراريعد هر
احلاصلباختاذ التدابري الالزم
الختاذه–،واستعد له
املناسب،
اإلسالمية لليري على
سلكهاريةرسول
األمة،21
التنظيم
اخلطرياوا،يف اليتجمال نظ
تتبع تأث
على جائزة نوبل سنة  -7515من أبرز منظريها وإىلألير
وقوته
وو ِصف بكونه أب الذلاء االصطناعي وأن له تأثريا يف عدة جماال ،علمية :االقتااد،
ح
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
22
وعلم النفس ،وعلم احلاسوب
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
غريرار يف ووء الينة ال
اختاذ الق
ببيان خطو
العقالنيةاألول
وعد واملبحث
انتقد ساميون مبادئ املدرسة الكالسيكيةَّ ،
ا ،هبا
تنادي
يهتم اليت
الكاملة

واقعية ،وأن املديرين ال ميكنهم الوصول إىل القرار امليايل بيبب طحدودية إدرالاهتم
http://www.prdrklaina.weebly.com
ليفية صناعته،
ومعارفهم حول عواقب األمور من هنا لان ترليزه على دراسة القرار ،و
وذهب إىل أنه ينبين على ثالث مراحل -7 :حتديد مجيع البدائل املمكنة  -2حتديد لل
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23

النتائج احملتملة هلذه البدائل  -2تقييم مجيع العواقب احملتملة

لما اهتم بتقييم
19

Managers’ theories of subordinates: A cross-cultural examination, of manager perceptions of
motivation and appraisal of performance, Sanford E. DeVoe, and: Sheena S. Iyengar, pp: 47–61.
20
Ibid, p: 9-11.
21
Le management, Voyage au Centre des Organisations, Mintzberg H., p: 94.
22
Herbert Simon Father of Artificial Intelligence and Nobel Prize winner, Spice, B., (2001),
Obituary, Post Gazette, February, 10th, 2001.
23
The New Science of Management Decision, Simon Herbet A, p: 77, and: Administrative
Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative Organisation, pp: 66-77.
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عند اختاذ القرار ،األمر الذي
العواقب ومقارنتها فيما بينها ،وهذه هي امليألة املرلزية
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة
يتطلب لفاءة عالية من املديرين إلدراك العواقب واختاذ قرار رشيد ،إال أن طحدودية هذه

الملخص يتقدم باملراحل
املعرفة حتول دون الوصول إىل حتقيقه 24لل ذلك دفع بياميون إىل أن
وتنهض هي مرحلة اختاذ
اجعةالفرد واجلماعة
اخلاص -يفاملرحياة
لعل-من القضايا
موقعها 2
التاميماهلامة-2اليت هلااالختبار
األربعة الشهرية -7 :الذلاء 2
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
املرحلتان األوىل واليانية بدور أساس يف صناعة القرار ،ويتأثران مبدى سعة معرفة

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
25
أمساه:
ما
إىل
عمد
امليايل،
ار
ر
الق
حتقيق
دون
حتول
اليت
اقيل
ر
الع
على
وبناء
املدير
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
26
سيتمصانعه
املتخ حذ
درجةالقر حار
حيابهذا
حد ،ويروي
اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
خطورة ما
الروا بالقرار  ،أي إىل أي فشله
تكلفةج ممكنة ،وهو ما يع
يكون بأقل
احلوفإنه
بعلمحال
ساميون وإذا
تباطما أمكن،
الفشل
ونظرا ألمهية املعلوما ،يفالقرار،
جنده خير
اسيب،
امل وار
وجتنبالقعروار،
صناعة
حبياب نيبة املخاطرة
بفكرة جديدة تربط صناعة القرار بنظم املعلوما ،تدرجييا ،وبذلك مايز ب ن القرار املربمج
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
املربمج
سلمرارمر غري
ابتكار) ،ووالق
فكري و
جمهود
ُيتاج إىل
(الذي يتكرر بشكل اعتيادي،
املناسبا ،لان مطالب
بكيري من
صلى اهلل عليه
رسول اهلل
شك أن
النبوية،ال فما من
باختاذ وهنا
االبتكار،
وهتيألبري
املناسب،قدر
ُيتاج إىل
(الذي ال يتكرر ،بل هو ظريف
مهارة لل ذلك دفعين
تكمن إلجناحه
التدابري الالزمة
مناستعد له
الختاذه ،و
باختاذ القرار
27
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
املدير)
وقوته
وإن النظر إىل سلوك األفراد ،وطحاولة فهم تارفاهتم وقراراهتم ،أمر بالغ التعقيد
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
املشالل
اختالفهم
املدخلوقرار
سلولهم
معاجلةالفكر الغريب
ليفيةيف ووء
اصطالحا،يف واختاذه
اهتم،رارولغة و
داللة الق
لتداخل عوامل عدة يف حتديد يدرس
النبويةالنبوية
ووء الينة
ا ،اختاذ
ببيان خط
األول يهتم
حبيب انتماءاهتم الفكرية ومنواملبحث
هبدف
جاءالقريفار يفالينة
تتبعو ما
سنحاول
جهتنا،

رصد ليفية اختاذ القرار يف ¿ ووئها ،واخلطوا ،اليت مت سلولها ،لعلنا نقدم صورة عن
ذلك

®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،

m4141@hotmail.com

http://www.prdrklaina.weebly.com

المبحث األول :خطوات اتخاذ القرار في ضوء السنة النبوية:
24

Ibid, p: 4, and: Administrative Behavior, p: 241.
25Ibid, p: 43.
 -26فصَّل هذا الموضوع في كتابهReason in Human Affairs, Basil Blackwell, Oxford, U.K.:
27
Ibid, p: 46.
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إن اختاذ القرار مير جبملة من املراحل قبل إصداره ،فهو خيضع لتفكري وموازنة ب نالملخص

احلاال ،من أجل املفاولة ،وغريها من الوسائل

اخلاص يف حياة الفرد
اهلامة اليت
لعل
موقعها هنا
سليمهلا ،نويد
القضايا قرار
املؤدية منإىل اختاذ

االستعانة باهلل سبحانه وت
عميق بعد
الوقوف على هذه اخلطوا ،من خالل سنة رسولومااهلليتطلب
عند اختاذه
تفكريوسلم
صلىذلكاهللمنعليه
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
القرارا ،،سواء لانت على امليتوى الفردي أو اجلماعي ،أو نبَّه عليها ألجل ذلك،
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
سيتمجند
ألننا ال
استنباطيةً،
فشله ،ونظرًة
البد من النظر يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ذلكعليه ،واالستعداد لك
اإلقدام
خطورة ما
حياب درجة
حال فإنه يكون بأق
الفشل مايف أمكن،
وجتنب عو
جمموعةوإذا من
عليهاملاليالم
طحددا يف مووو واحد ،وهذا يدعو إىل تتبيع ما نحالقِقرلار ،عنه
املخاطرة ما أمكن إىل ذلك
حبيابمننيبةاملووو
أقواله وسلوله حىت نتمكن من اخلروج باورة تقربنا
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
سبيال وألن املووع يقوم على طحاولة حتديد هذه اخلطوا ،املتَّبعة ،لان الزما إبرازها
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
اختذها
تلك قد
اخلطوة أو
فعالباختاذ التدابري الالزم
استعد له
الختاذه ،و
املناسب ،وهتيأ
هذهالقرار
بشكل واوح تب ن تيليلها ،مع الداللة على أنباختاذ
اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ميكن لنا رصدها إىل
فيماتتبعيأيت:
وقوته
الخطوة األولى :تحديد المشكلة :وذلك يكون بتحديد صورة امليألة على الوجه
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
إصدار الق
يياعد
اراختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،ر و
علىار لغة و
داللة القر
اوحةاملدخل
الذي هي عليه ما أمكن ،فإن حتديدها باورة ويدرس
اختاذ ،القإذرار يف ووء الينة ال
يهتم ببيان
األول
ميألةخطزوناا،ماعز
ظ يف
املبحثالح
الاحيح ،فاحلكم على الشيء ف ْر ٌ عن تا يوِره ،لما وهو حم

جنده عليه اليالم يدقق وُيقق معه ملعرفة حقيقة اليلوك الذي صدر منه ،ألن احلكم
" http://www.prdrklaina.weebly.comأ َّن النيب
صوِره ويف هذا الشأن ،روى ابن عباس روي اهلل عنهما
خيتلف باختالف ح
صلى اهلل عليه وسلم قال لِم ِ
اع ِز بن مالِ ٍ
ك :لعلَّك ق بَّ ْلت أو غم ْز ،أو نظ ْر،؟ قال :ال،
ِ ِ ِ 28
يا رسول اهلل قال :أنِكْت ها؟! – ال يكين -قال :فعِْند ذلك أمر بر ْمجه"
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للم ِقِّر :لعلك لميت أو غمز،؟
 صحيح البخاري ،لتاب احملارب ن  ،باب هل يقول اإلمام ح 2512/4ح  ،4225وسنن أيب داود ،لتاب احلدود ،باب رجم ماعز بن مالك  721/2ح
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اقالينةأم يف غريه؟ فكان منه أن قام
المكي الزنا
الدكتوريف باب
األستاذتدخل
الرسول® هل
فاملشكلة املعرووة أمام
©*
بتوجيه أسئلة دقيقة لااحبها حىت تنجلي الاورة أمامه ،ويكون حكمه مناسبا للفعل
الذي ارتكبه ماعز بن مالك
أما الخطوة الثانية ،فهي

الملخص

بالغة هي مرحلة اختاذ
أمهيةاجلماعة
حياةلهالفرد و
حتديداخلاص يف
ذلك أهلانموقعها
اهلامة اليت
تحديدمن القضايا
لعل
األهداف
األهداف:

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
يف اختاذ القرار ،ألنه يف غيابه ال يدري املرء ما يقدم وال ما يؤخر لغياب العنار احملرك
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
أسها أننشر
اليالم و
عليه
لديه واألهداف يف قرارا ،والرسول
الدينرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
علىفيمار ميكن
يأيتالنظر
اوحة،ذلك ،و
الرتبوية وغري
التعليمية و
االجتماعية و
وهذا ما
املياومة
سيتملانت
ليفما
درجة حبال
حياب عنه
ميكن والتنازل
يظهرضمان أقاى درجة
لكل ذلك ل
االستعداد
اإلقدام عليه ،و
خطورة ما
اإلسالمي ،وهذا اهلدف ال فشله،
لعمه ممكنة ،وهو ما يع
يش تكلفة
يكونقربأقل
الكالم وإذا
الفشلمنما أمكن،
وجتنب ع
جبالء يف موقف رسول اهلل القر
حالقالهفإنهلفار
الذي
عليهواملوسلم
ار ،اهلل
صلى
حبياب نيبة املخاطرة
أيب طالب ،إذ جاؤوه فقالوا له" :يا أبا طالب ،إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا ،وإنا قد
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
شتم منآبائنا
عليه وهذاسلمِمن
نارب اهللعلى
رسول ال
وإنا،أن واهلل،
النبوية،تنههفماعنا
استنهيناك من ابن أخيك فلم
املناسبا ،لان مطالب
مر بكيري
اهلل صلى
من! شك
أحد لل ذلك دفعين
يهلكإلجناحه
حىت الالزمة
ذلكالتدابري
يف باختاذ
استعد له
الختاذه ،و
املناسب،
وإياك
وهتيأ ننازله
عنا أو
وتيفيه أحالمنا وعيب آهلتناباختاذحىتالقرارتكفه
نفياوومان اجلودة حبو
يطبهديه،
لليري على
اخلطوا،
الفريق ن" ،مث انارفوا عنه ،إىل
اإلسالمية ،ومل
رسولقومهاألمةوعداوهتم
سلكهاراق
أيب اليتطالب ف
فعظمتتبع على
وقوته
بإسالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلم وال خذالنه "فبعث إىل رسول اهلل صلى اهلل
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الذي
لذا -
لذا و
اصطالحا،واو يل
جاءوين فقال
يدرس ،إن
عليه وسلم فقال له" :يا ابن أخي
الفكر الغريب
ووء
اختاذه يف
قدار لغة و
قومك القر
املدخل داللة
األمرالقرماار اليف ووء
ا ،اختاذ
وعلىاملبحث
علي و
النبويةفظن
أطيقالينةقال:
ببيانْلينخطومن
حتم
األول وال
نفيك،
يهتم ِّ
لانوا قالوا له  -فاب ِق َّ

ْ
رسول اهلل صلى اهلل عليه ¿وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه ِ
خاذلحه وميلمه وأنه قد
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
http://www.prdrklaina.weebly.com
صلى اهلل عليه وسلم :يا عم ،واهلل،
ارتِه والقيام معه قال :فقال رسول اهلل
وعحف عن نح ْ
لو ووعوا الشمس يف مييين ،و القمر يف يياري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره اهلل
أو أهلك فيه ما ترلته قال :مث استعرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبكى مث قام ،فلما
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وىل ناداه أبو طالب فقال :أقبل يا ابن أخي قال :فأقبل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليهالملخص

وسلم فقال :اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت،

29

لشيءاليتأبداهلا" موقعها اخلاص يف حياة الفرد
القضايا اهلامة
فواهلل،لعلال أمنسلمك

االستعانة باهلل سبحانه وت
تفكري عميق
يتطلب ذلك من
حرببعداملعلومة،
احلقيقية هي
ومااحلرب
وأما الخطوة الثالثة ،فهي جمع المعلومات ،ف
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
فمن لانت لديه لان أقوى من غريه الذي ال ميتلكها ،ألهنا تووح لااحبها ما ينبغي
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
يتجرأسيتمعلى
سالنا،درجةأو ال
اختاذعليه ،واالستعداد لك
اإلقدام
خطورة ما
ُيركحياب
فعله ،بينما يبقى من ال علم له هبا ال ييتطيع أنفشله ،و
حال فإنه يكون بأق
ذلكالفشل
على عوامل
وسلموجتنب
قرار سليم وقد اعتمد رسول اهلل صلى اهلل عليه القرار،
أمكن ،قراوإذارا،
هبدفما اختاذ
حبياب نيبة املخاطرة
ذلك جنده عليه اليالم
مبنية على معلوما ،دقيقة تيير له حتقيق اهلدف املراد ،فمن
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
اعتمادهاهللعلى
العدومنلما
يعتمد العيون يف ااجمال العيكري جلمع املعلوما ،عن
اثن نعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
شكيفأن رسول
النبوية ،فما
الختاذه ،وبن
املناسب30،وهتيأوب ْيبس
باختاذ القبينرار النجار
الز ْغباء حليف
عمروباختاذ التدابري الالزم
استعد له
من قبيلة حجهْي نة ،ومها عدي بن أيب َّ
اإلسالمية لليري على
سلكها رسول
اخلطوا،
ب ن تتبع
اجله ِين -31ومشهور عن أهلها معرفة امليالك إىل
املكرمة،األمةوهم
املنورةاليت ومكة
املدينة
ح
وقوته
قريبون من ميالن بدر -فقد أرسلهما إىل بدر لييتطلعا األخبار املتعلقة بأيب سفيان
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
اهلل وعليه
املدخلاهلل
يدرسرسول
وعريه ووقت نزوله بدرا ،فتمكنا من ذلك" ،32فرجعا إىل
وسلمواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
صلىار لغة
داللة القر
ماءرار يف ووء الينة ال
اختاذ الق
ببيان ،خطو
فقاال :يا رسول اهلل ،نزل ماء لذا يوم لذا ،وننزل و
ا ،هو
وينزل
يهتملذا
األول يوم
املبحثلذا
حنن ماء

نلتقي حنن وهو على املاء" ،33فكان ذلك
لذا يوم لذا ،وننزل حنن ماء لذا يوم لذا حىت
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
34
http://www.prdrklaina.weebly.com
سببا الستنفار جيش امليلم ن للتوجه إىل بدر

 -29اليرية النبوية :ابن هشام 717-711/2
 -30اإلصابة يف متييز الاحابة :ابن حجر العيقالين  212/2تر 5254
 -31اإلصابة :ابن حجر العيقالين  255/7تر 571
 -32تاريخ األمم وامللوك :الطربي  ،25/2وزاد املعاد :ابن القيم اجلوزية 712/2
 -33الطبقا ،الكربى :ابن سعد 22/2
 -34دالئل النبوة :البيهقي 712/2
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اقالينةمبعىن أنه عند إدراك أن خيارا
البديلة،
وأما الخطوة الرابعة ،فهي تحديد الخيارات
©*® األستاذ الدكتور المكي

سبق اختاذه ال يالح اعتماده أو استمرار األخذ به مع صالحيته يف مرحلة من املراحل،

يكون اخليار البديل حمعدا من قبل استغالال للوقت وتفاديا الملخص
للمفاجآ ،ويظهر هذا
جليش هي مرحلة اختاذ
أصدرهاواجلماعة
اليتحياة الفرد
اخلاص يف
اليلوك املتعلق بتحديد اخليارا،لعل من
موقعهااليالم
اليتاتههلاعليه
اهلامةقرار
القضايا يف
البديلة جليا
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
امليلم ن يف إحدى الغزوا ،لما يف رواية عبداهلل بن جعفر قال" :بعث رسول اهلل صلى
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
اهلل عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة ،وإن قحتِل زي ٌد أو استح ِ
فأمريلم
ميكنْشهأند يعرتضح
القرار من عناصر تؤد
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما
35
االستعدادميألة
فلم ويرتك
سيتم "
خطورةرومااحة
اهلل بن
عبد
فأمريلم
إمارةضمان أقاى درجة
لكل ذلك ل
اإلقدام ،عليه،
درجة
جعفر ،فإن قحتل أو استشهدفشله ،و
حياب ح
ٌ
يقع ممكنة ،وهو ما يع
حىتبأقلالتكلفة
اليالم،يكون
حال فإنه
وإذا
أمكن،
ما
الفشل
امل
و
ع
وجتنب
ار،
ر
الق
اجليش من غري حتديد اخليارا ،امليتقبلية ،وهي قرارا ،منه عليه
حبياب نيبة املخاطرة
اجليش يف بلبلة عند استشهاد األمري لما يظهر أيضا يف ختيريه عليه اليالم زوجاته ب ن

ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
اختاذ
اجلميل ،اهللوترك
وب ن أناليراح
ذا،فمااليد
هلنمنبناءاملناسبا ،لان مطالب
سلمالقمرراربكيري
عليه و
رسول اهلل صلى
من شك
اإلبقاء على الزوجية مع ويقالنبوية،
حديثله جابِ
التدابريعبداللَّ
إلجناحه لل ذلك دفعين
الختاذه ،واستعد
على االختيار الذي متيل إليهباختاذ
الالزمةِه قال:
باختاذِر بن
املناسب،فقدوهتيأجاء يف
للالقرواراحدة،
هديه،بِِهوومان اجلودة حبو
ك ٍر ييتأْ ِذن علىإىل تتبع اخلطِوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
وسا بِبا
"دخل أبو ب ْ ْ ح
رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم ،ف وجد الناس حجلح ً
وقوتهِحذن ِ
ٍ
ِ
مث
استأْذن فأ ِحذن له،
ف
ر
م
ع
ل
ب
ق
أ
،
ل
خ
د
ف
ر
ك
ب
يب
أل
مل يح ْؤذ ْن ِألح ٍد منهم ،قال :فأ
ْ
َّ
ح
ْ
ح
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف حمقدمة ْومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الغريبَّن
الفكرألقحول
فقال:
اصطالحا،الِتًوا،
داللةح نِالقريار حاؤهحلغة وو ِامجًا س
املدخلح ْوله
النيب صلى اهلل عليه وسلميدرسجالِ ًيا
اختاذهقاليف :ووء
ف وجد َّ
ول اللَّ
الينة
خطسوا،
األول يهتم
املبحث
ك النيب صلى اهلل و
النبويةِرجة
ت خا
ووء بِْن
اختاذِه،القرارلو يفرأيت
فقال:ببيانيا ر
وسلم،
عليه
شيئا أ ْ
حو ِح ح

ْ
ح
ِ
ت إِلْي ها ¿ف وجأْ ،عنحقها! فض ِحك رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم
سألْت ِين النَّفقة ف حق ْم ح
® أستاذ حالينةح وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
ْhttp://www.prdrklaina.weebly.comك ٍر إىل عائِشة جيأح عحنحقها ،ف قام
وقال :حه َّن ح ْوِيل لما ت رى ي ْيألْن ِين النَّفقة ف قام أبو ب
عحم حر إىل ح ْفاة جيأح عحنحقها ،لالمها يقول :ت ْيألْن ر حسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ما

 -35أخرجه أمحد يف مينده  212/7ح  ،7151وقال فيه اهلييمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد
" :751-754/4رواه أمحد والطرباين ،ورجاهلما رجال الاحيح"
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ليس ِعْنده؟! ف حق ْلن :واهلل ،ال نيأ حل رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم شيئا أب ًدا ليس ِعْندهالملخص

ح
ح
ْ ح
ِ
ِ
ت
ي
ي ح
ح
حمثَّ ْاعت زهلح َّن ش ْهًرا أو ت ْي ًعا وع ْش ِرين ،حمثَّ ن زل ْ
ذلك من تفكري عميقِ بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
وما يتطلب
ِّأل ْزو ِاجك} حىت ب لغ{ :لِْلمح ِين ِ
اِ ،من حك َّن أ ْجراً ع ِظيماً } ،36قال :ف بدأ بِعائشة فقال:
حْ
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذلك،ويْ وك
وغريي أب
الرتبويةتش ِري
حىت ت ْي
االجتماعيةيو فيه
ب أ ْنوال ت ْعجل
يد أ ْن أ ْع ِرض علْيك أ ْمًرا أحح ي
يا عائِشةح ،إين أحِر ح
النظر فيما ميكن أن يع
التعليمية و
قالتو :أفِ
سيتم أست ِ
ِ
شريعليه ،واالستعداد لك
حياب
قالت :وما هو يا رسول اللَّ ِه؟ ف تال عليها ْاآلية فشله،
يك،درجةيا ر حس
خطورةولما اللَّهْ ،
ح
اإلقدام ح
حال فإنه يكون بأق
وإذا
أمكن،
ما
الفشل
امل
و
ع
وجتنب
ار،
ر
الق
ِ
ِ
ِ
ِ
ي؟! ب ْل أ ْخت حار اللَّه ور حسولهح والدَّار ْاآلخرة ،وأ ْسألحك أ ْن ال حختِْرب ْامرأ ًة من نيائك بِالَّذي
أب و َّ
حبياب نيبة
املخاطرةعنِّتًا وال مت عنِّتًا ،ول ِ
ِ
ن
ك
م
ين
ي
ع
قلت قال :ال ت ْيألحِين ْامرأةٌ ِمْن حه َّن إال أ ْخب ْرتحها ،إِ َّن اللَّهونظرامل ي ْب
ْ
األمهية اليت أشر،ح إليها فيما ْ
هلذه ح
خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
37
ب عي ِين حمعلِّ ًما حمي ِّيًرا"
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
األمثل.باختاذ التدابري الالزم
واختيارواستعد له
وهتيأ الختاذه،
لخياراتاملناسب،
باختاذ القرار
البديلة،
وأما الخطوة الخامسة ،فهي المفاضلة بين ا
اخلاص يف حياة الفرد
عليهلعل من
موقعها قل
اهلامةا أاليتي هاهلا النَِّيب
القضايا{ :ي
هذه ْاآلية

إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
وإن تفضيل خيار على آخر ينبين على النظر إىل جمموعة من اخليارا ،البديلة املقرتحة يف
وقوته
وعلى
املالحة،
ذلك
يف
اعيا
ر
م
بينها
النازلة املعرووة ،فينظر إليها بع ن متبارة ،ويوازن على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
وسلم ،ميكن
املدخلاهللداللةعليه
يدرسصلى
أساس ذلك يتم االختيار األميل وبتتبع سنة رسول اهلل
لنااختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
القرار لغة و
منها:خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
بينها ،ببيان
األول يهتم
إرجا ذلك إىل جمموعة من املعايري ،على أساسها قام واملبحث
باملفاولة



رفع الحرج ودرء المفسدة :يظهر

اختيار
عليه اإلسالمية جبامعة
اهللراسا،
صلى والد
اهللالشريعة
رسولبكلية
وعلومها
يف الينة
ذلكأستاذ
¿®

وسلم يف حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن عن ف ِ
اطمة بِْن ِ
http://www.prdrklaina.weebly.comبن ح ْف ٍ
ت ق ْي ٍ
ص
س "أ َّن أبا ع ْم ِرو
ِ
ب ،فأ ْرسل إِلْي ها ولِيلهح بِشعِ ٍري ،ف تي َّخطْتهح ،فقال :واهلل ،ما لك علْي نا
طلَّقها ألْبتَّة وهو غائ ٌ
ٍ
ِ
 ،ذلك له ،فقال هلا :ليس ل ِ
ك
 ،ر حسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم فذلر ْ
من ش ْيء فجاء ْ
ِ
ِ
ٍ
صح ِايب،
عليه ن فقةٌ وأمرها أ ْن ت ْعت َّد يف ب ْيت أ ِّحم ش ِريك ،حمثَّ قال :إِ َّن ت ْلك ْامرأةٌ ي ْغشاها أ ْ

 -36سورة األحزاب ،اآليتان25-25 :
 -37صحيح ميلم ،لتاب الطالق ،باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بنية  7712/2ح
7215
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تفِ
ك ،وإذا حل ْل ِ
ْاعتدِّي يف ب ي ِ
اقالينةثِياب ِ
آذنِ ِيين
المكيضعِ ن
الدكتورى ،ت
األستاذٌل أ ْعم
ت ابن أ ِّحم مكْتح ٍوم®*©،فإنه ر حج
ْ
 ،له أ َّن حمعا ِوية بن أيب حس ْفيان وأبا ج ْه ٍم خطب ِاين ،فقال رسول
ت ،ذل ْر ح
قالت :فلما حل ْل ح
ِِ ِالملخص
ِ
وك
ا ْعلح ٌ
اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :أ َّما أبو ج ْه ٍم فال يض حع عااهح عن عاتقه ،وأ َّما حمعا ِويةح ف ح
اجلماعة هي مرحلة اختاذ
اخلاصِ يف حياة الفرد و
بن زيْ ٍد،
موقعها :انْ ِكحي أحسامة
اهلامةْهتحهحاليت حهلامثَّ قال
القضايا فك ِر
لعل ٍدمنقالت:
ال مال له ،انْ ِك ِحي أحسامة بن زي
ْ
 38بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق
ف نكحتحه ،فجعل اهلل ت عاىل فيه خي را ليِ
ت بِِه"
وهو ًريا وا ْغت
موووبطْ ح
ْح
جناحهْ ً
يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت

واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
 -38موطأ مالك برواية ُيىي بن ُيىي اللييي ،لكن جاء عنده (أبو جهم) منيوبا ،لتاب الطالق،
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
أمحد ،من طريق ابن مهدي عن سفيان  277/4ح
وميند
باب ما جاء يف نفقة املطلقة 551/2
املخاطرة
حبياب،نيبة
عييى
إسحاقر بن
خيصطريق
فيماومن
21245
 272ح
مالك /4
 ،21247ومن طريق ابن مهدي عن
أعاجل امليألة يف ووء
تأيت أن
اختاذ القرار ،ا
أشر ،إليها
األمهية اليت
ونظرا هلذه
الطالق،
لتاب
صحيحه،
ميلم يف
عن مالك ،ح  ،21245ومن طريق
املناسبا ،لان مطالب
بكيري من
سلم مر
اهلل عليه و
أخرجهاهلل صلى
مالك،رسول
ُيىيمنعنشك أن
النبوية ،فما
يق لل ذلك دفعين
إلجناحه
الالزمة
ح التدابري
باختاذ
استعد له
ومن طر
،7251
7772
الختاذه -،و/2
املناسب،عندهوهتيأمنيوبا
باختاذيردالقرأبوار جهم
باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا – ومل
الطالق،وومان اجلودة حبو
على هديه،
لتاباألمة
سلكها،-رسول
ا ،واليت
القعنيب عن مالك أخرجه أبو إىل
لليريواب
اإلسالميةريع أب
الطالق وتف
اللفظ له
اخلطو–
تتبع سننه
داود يف
باب يف نفقة املبتوتة  255/2حوقوته ،2252والنيائي يف سننه ،لتاب النكاح ،باب الرجل إذا ترك
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
اخلاطب أو أذن له من طريق ابن أيب ذئب عن الزهري  12/4 -ح  ،2222وباب إذا استشار،
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
املرأة رجال فيمن خيطبها ،هل خيربها مبا يعلم – من طريق ابن القاسم عن مالك 15/4 -ح
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

 2225وقد مالوا عن رواية ُيىي بن ُيىي اللييي – واهلل أعلم – ألنه وقع له وهم يف الرواية حيب
قطر ،جهم
جبامعة وأبا
اإلسالميةسفيان
اسا ،ابن أيب
إنالدرمعاوية
أستاذقولالينةُيىي يف
ما نص عليه ابن عبدالرب ،قال®"¿ :أما
m4141@hotmail.com
احلديثيعة( و
وعلومهاهذابكلية الشر
http://www.prdrklaina.weebly.com
املوطأ أبا جهم بن هشام غري ُيىي ،وإمنا
بن هشام خطباين) فمن الغلط الب ن ،ومل يقل أحد من رواة
يف (املوطأ) عند مجاعة الرواة غري ُيىي (أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين) ،هكذا (أبو
جهم) غري منيوب يف (املوطأ) ،وهو أبو جهم بن حذيفة بن غامن العروي القرشي ويقال :عبيد
بن حذيفة ويف بعض نيخ (املوطأ) رواية ابن القاسم من طريق احلارث بن ميك ن( :أبو جهم بن
هشام) ،وهذا لما وصفنا عن ُيىي قد ذلرناه يف لتابنا يف الاحابة مبا يغين عن ذلره ههنا ،وليس يف
الاحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام" التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 724/75
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ففي احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وازن ب ن مكث فاطمة بنت قيس يفالملخص

بيت أم شريك وبيت ابن أم مكتوم ،مث فضل بيت

اخلاص يف حياة الفرد
موقعها
اهلامة اليت هلا
لعل أممن القضايا
يفدون
أصحابه
مكتوم ،ألن
ابن

االستعانة باهلل سبحانه وت
هذاعميق بعد
تفكري
يتطلب ذلك
االختيار يرفع
وذلكمنألن
على أم شريك ،خالفا لبيت ابن أم مكتوم ،مث هووماأعمى،
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
احلرج عنها
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
حديث
اعتبار المصلحة :لما يظهر ذلك يف

اليابقعليه ،واالستعداد لك
قيس اإلقدام
بنتما سيتم
فاطمةخطورة
حياب درجة
فشله ،و
حال فإنه يكون بأق
بنار،زيدوجتنب عوامل
الذلر ،فقد نبه النووي على سبب اختيار أسامة القر
وإذاوله:
أمكن ،بق
الفشل مااآلخرين
وتفضيله على
حبيابما علِ
"وأما إشارته صلى اهلل عليه وسلم بنكاح أسامة ،فلِ
وح ْي ِن
املخاطرة دينه وفضله
نيبةمهح من
ح
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
ِ
أسود اهللجدا،
ولكونهشكلان
صلى اهللَّ
فكررعليه وسلم مر بكي
أن رسول
موىلفما من
طرائقه ولرم مشائله ،فناحها بذلك ،فكرهته لكونهالنبوية،
ذلك،
مالحتها يف
علمارمن
احلث على زواجه ملا
عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم َّ
لانباختاذ التدابري الالزم
استعدوله
الختاذه ،و
املناسب ،وهتيأ
باختاذ القر
اإلسالمية لليري على
سلكها رسول
اخلطوا،
لذلك ،وهلذا قالت( :فجعل اهلل يل فيه خريا)"39إىل تتبع
األمةلان
االختيار
يظهراليتأن هذا
وبذلك
وقوته
بناء على املفاولة ب ن اللذين تقدما خلطبتها ،مربزا ما لكل واحد من صفة تدعو إىل
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
اجتنابه ،مع تقدمي البديل املناسب مبا ُيقق هلا املالحةيدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
مفيدة،رار يف ووء الينة ال
يوقعببياناملرءخطويفا ،اختاذ الق
أنيهتم
ميكناألول
املبحث
إال أن اعتبار املالحة مرهون بعدم تعاروها مع وما

احم بينهما ،لان درء املفيدة أوىل
فإذا حال تز ٌ

اوح
¿®منأستاذجلب
يف اإلسالمية جبامعة
اسا،
هويعة ووالدر
لماالشر
املالحةبكلية
الينة وعلومها
http://www.prdrklaina.weebly.com

ميألة اخلمر ،فإن بيعه جيلب األموال ملن يتاجر به قد تكون ألير من بيع غريه ،إال أن

املفيدة املرتتبة على ذلك من إورا ٍر بعقول الناس وإفياد ااجمتمع أعظم من املالحة،
اخل ْم ِر
فكان درء املفيدة أوىل جلب املالحة لما جاء يف قوله تعاىل˚ :ي ْيألحونك ع ِن ْ
40
والْمْي ِي ِر قح ْل فِي ِهما إِ ْمثٌ لبِ ٌري ومنافِ حع لِلن ِ
َّاس وإِْْثححهما أ ْلب حر ِمن نَّ ْفعِ ِهما˝
 -39شرح النووي على صحيح ميلم 55/71
 -40سورة البقرة ،اآلية275 :
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تقدميهاقالينةعلى اجلهاد ،فإهنما إذا تزامحا
ويدخل يف ذلك أيضا واجب رعاية الوالدين و
©*® األستاذ الدكتور المكي

لان األوىل تقدمي رعاية الوالدين وبرمها ،وهذا ما يلميه الباحث يف حديث عبداهلل بن

الملخص
وسلم فاستأذنه يف
عمرو روي اهلل عنهما قال" :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه
لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها41اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
اجلهاد ،فقال :أحي والداك؟ قال :نعم قال :ففيهما ِ
فجاه
ٌّ
بعدد"االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق
اليياسية منها واالقت
ااجماال،،
الباحي ن
اخليار طحط
مووو يعد
اعتبار الهدف :جنمباحه
اهلدف
لل ُيقق
هو يفالذي
البديلعنايةاملختار
عىن أنوهويكون

االجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
زولو ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند رأي احلحباب بن املنذر
املراد ،وعلى هذا ي ت ن َّزحل نح ح
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
رسول اهلل
ببدر" :يا
وإذا ماء
أمكن،أدىن
وقفما عند
سأله
الكربىار،عندما
تكلفة ،ممكنة ،وهو ما يع
يكون بأقل
حال فإنه
اململاالفشل
وجتنب عو
بن اجلموح يف غزوة بدر القر

املخاطرةلنا أن نقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي
حبياباهللنيبةليس
أرأيت هذا املنزل ،أمنزال أنزلكه
أعاجل امليألة يف ووء
رسولالقرار،
خيص اختاذ
املكيدةإليها فيما
احلرباليتو أشر،
هلذهواألمهية
تأيتن أنهذا
اهلل ا،ر فإ
فقال :يا
ونظرارأي
واحلرب واملكيدة؟ قال :بل هو ال
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
ليس مبنزل ،فاهنض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم فننزله مث تحغ ِّوحر ما وراءه من

باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين
اإلسالميةربون
األمة وال يش
رسولشرب
القوم فن
تتبع ماء
فنملؤه
رسولوومان اجلودة حبو
فقال هديه،
لليري على
نقاتلسلكها
مث اليت
اخلط،وا،
القلب ،مث نبين عليه حووا إىل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :لقدوقوتهأشر ،بالرأي فنهض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن
مباحث وخامتة
بالقلبوثالثة
مقدمة ومدخل
القوميكون
منرى أن
األساس ،أ
على هذا
فغور،،
البحث،يفمث أمر
نزل عليه
أدىن ماء
معه من الناس ،فيار حىت إذا أتى
اختاذه يف ووء الفكر الغريب
و
اصطالحا،
و
لغة
ار
ر
الق
داللة
املدخل
يدرس
42
النبويةمبنيا
فكانالينةالقرار
،
وبىن حووا على القلب الذي نزل فملئ ماء ،مث قذفوا فيه اآلنية"
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء

على أن اختيار املكان الياين ُيقق اهلدف ،وهو االنتاار

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،

m4141@hotmail.com

http://www.prdrklaina.weebly.com

 -41متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،لتاب اجلهاد واليري ،باب اجلهاد بإذن الوالدين
 7152/2ح  ،2522ولتاب األدب ،باب ال جياهد إال بإذن األبوين  2225/5ح ،5421
وميلم يف صحيحه ،لتاب الرب والالة واآلداب ،باب بر الوالدين وأهنما أحق به  7515/2ح
2525
 -42اليرية النبوية :ابن هشام 745-741/2
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اعتبار الوقت :وذلك ملا له من قيمة رفيعة تتطلب عدم إهداره ،لما أن لهالملخص

صفة خاصة يف اإلتيان بالطاعا ،عند أول وقتها

اخلاص يف حياة الفرد
اهلامةقداليت هلا
من يفالقضايا
لعل
موقعهاألول
يأيت هبا
صالته
فامليلم

االستعانة باهلل سبحانه وت
عميق بعد
فيكونتفكري
أفضل،ذلك من
وقتها يتطلب
وقتها أو أوسطه أو آخره ،لكن اإلتيان هبا ألول وما
قائما على
االختيار
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ذلك ما مل يكن هناك دافع قوي لإلتيان هبا يف غري أول وقتها ،ففي حديث أم فروة –
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
درجةصلى
حيابالنيب
قالت ،:و"سئل
وسلم:عليه ،واالستعداد لك
عليهاإلقدام
اهلل سيتم
خطورة ما
ولانت ممن بايعت النيب صلى اهلل عليه وسلم  -فشله
حال فإنه يكون بأق
أمكن،تزوإذا
امل الفشل
لما وجتنب
ي األعمال أفضل؟ قال :الاالة ألول وقتها" 43القرار،
امحت
الباب ماأنه إذا
يدخلعويف
أي
املخاطرة مازال فيه متيع لما
نيبة الذي
حبياب على
الواجبا ،،فإنه يتم اختيار الواجب الذي زامحه الوقت
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
وسلم
صلى اهلل
يتضح من حديث أيب هريرة روي اهلل عنه أن رسول
"إذاعليه وسلم مر بكي
قال :اهلل
اهلل صلى
عليهرسول
شك أن
اهلل فما من
النبوية،
44
أقيمت الاالةح ،فال صالة إال املكتوبة"
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزم
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
وقوته
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
 -43ميند أمحد  212/4ح  ،21721وح  ،21725و 225/4ح  ،21725و 221/4ح
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
 ،21574وسنن الرتمذي ،لتاب أبواب الاالة ،باب ما جاء يف الوقت األول من الفضل
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال

 221-275/7ح  ،711وامليتدرك على الاحيح ن :احلالم النييابوري ،أول لتاب الاالة،
عندر إير
ميعود
عبداهلل بن
الاحيح ن
اده اإلسالمية جبامعة
اسا،
يعة والد
بكلية الشر
الينةعنوعلومها
باب يف مواقيت الاالة  212/7ح  451والذي يف ¿®أستاذ
http://www.prdrklaina.weebly.com
التوحيد ،باب
جواب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :الاالة لوقتها" ،صحيح البخاري ،لتاب
ومسى النيب صلى اهلل عليه وسلم الاالة عمال  2121/4ح  ،1154وصحيح ميلم ،لتاب
اإلميان ،باب بيان لون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال  55/7ح  ،55و 51/7ح  ،55ويف
رواية عنها يف صحيح البخاري" :الاالة على وقتها" ،لتاب مواقيت الاالة  751/7ح ،512
ورواه ميلم عن عبداهلل بن الاامت عن أيب ذر بالرواية األوىل ،لتاب املياجد ومواوع الاالة ،باب
لراهية تأخري الاالة عن وقتها املختار ،وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمام  225/7ح 425
 -44أخرجه ميلم يف صحيحه ،لتاب صالة امليافرين وقارها ،باب لراهة الشرو يف نافلة بعد
شرو املؤذن  252/7ح 171
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اقالينةأوقاهتا ،وعدم إهدار الوقت،
باألعمال يف
ييتنتج من ذلك أمهية املبادرة إىل اإلتيان
©*® األستاذ الدكتور المكي
فما ميكن اإلتيان به يف وقت قد ال يتأتى يف آخر


الملخص فال يتشدد يف
اعتبار األيسر :مبعىن أنه إذا تعدد ،صور اخليارا ،البديلة،

دوما هي مرحلة اختاذ
وسلماجلماعة
عليه الفرد و
اخلاصاهلليف حياة
وميلاليت هلا
التشديد،اهلامة
اطنمن القضايا
مولعل
موقعهاصلى
الرسول

مواطن التييري ،وال ييير يف
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانةِ باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
ادي حقهح ما جاء يف حديث عائشة قالت" :ما حخيِّ ر
إىل التييري إال أن يكون يف حرام ،ت ْ
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
ح َّ ِ
ميكنفِإأنْن لان
النظرحك ْنفيماإِْْثًا،
ذلك ،ومل ي
وغريرحمها ما
الرتبويةأيْي
التعليمية أوخذ
االجتماعية ْموريْ ِن إال
وسلم ب ن أ
يعرتض إِْْثً
القارار من عناصر تؤد
رسول الله صلى اهلل عليه و
لكلحْنت ه
االستعدادأ ْن ت
عليهْ،فوِي ِه إال
سلم لِن
عليه و
درجةصلى
حياب اللَّ ِه
فشلهم ،ورسول
لان أبْعد الناس منه ،وما انْت ق
كضمان أقاى درجة
ذلك ل
اإلقدام
اهلل سيتم
خطورة ما
حرمة اللَّ ِه ف ي نت ِقم لِلَّ ِه هبا" 45القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
ْ
حْ ح
حبياب نيبة املخاطرة

مث إنه عليه اليالم لان يأمر أصحابه مبا يطيقون حىت ال يتعذر عليهم تطبيق ذلك،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
رسول اللَّ
منه ْم،
وسلممر إذا
صلىاهلل
رسولِه اهللصلى
بكيريأمرح
املناسبا ،لان مطالب
عليه وسلم
اهلل عليه
لانشك أن
قالت:فما" من
فعن عائشة روي اهلل عنها النبوية،
املناسب،يناوهتيألهيئتِ
باختاذ الق ِ
استعدحسلهول اللَّ
إلجناحهر لل ذلك دفعين
الختاذه،
الالزمةقد غف
التدابري اللَّه
باختاذهِ ،إِ َّن
ك ويا ر
أمرحه ْم من ْاأل ْعم ِال ِمبا يح ِطي حقون
ْ
قالرواار :إنَّا ل ْ
هديهَّ ،نوومان اجلودة حبو
لليريمثَّعلى
ضا ،اليت سلكها رسول األمة
لك ما ت قدَّم من ذنبِك وما تأإىلختتبع اخلطو
يقول :إِ
اإلسالميةج ِه ِه ،ح
َّ
ْ
ب يف و ْ
ب حىت يح ْعرف الْغض ح
وقوتهر ف ي ْغ ح
46
أتْقا حل ْم وأ ْعلم حك ْم بِاللَّ ِه أنا" ولان عتابه لاحابته رووان اهلل عليهم أهنم أرادوا
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

 -45متفق عليه ،صحيح البخاري – واللفظ له  -لتاب املناقب ،باب صفة النيب صلى اهلل عليه
وسلم  7214/2ح  ¿ ،2241ولتاب األدب ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ييروا وال
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
 ،5115 http://www.prdrklaina.weebly.comولتاب احلدود ،باب إقامة
تعيروا" ،ولان ُيب التخفيف واليير على الناس  2245/5ح
احلدود واالنتقام حلرما ،اهلل  2257/4ح  ،4212وصحيح ميلم ،لتاب الفضائل ،باب مباعدته
صلى اهلل عليه وسلم لآلثام ،واختياره من املباح أسهله ،وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته  7572/2ح
2221
 -46صحيح البخاري ،لتاب اإلميان ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :أنا أعلمكم باهلل"
 74/7ح 21
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الرتخيص هلم يف مزيد من األعمال ألهنم لييوا ميله عليه اليالم ،فهو معاوم ال ُيتاجالملخص
47

إىل مزيد من العمل خبالفهم

لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد

االستعانة باهلل سبحانه وت
انب بعد
اجلوعميق
مجيعتفكري
ذلك من
وما يتطلب
عند إرادة
األمور من
وهكذا جاء ،الينة النبوية تؤلد على النظر إىل
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
اختاذ القرار
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
درجة صلى
رسول اهلل
وسلمعليه ،واالستعداد لك
عليهاإلقدام
خطورة مااهللسيتم
لانوحياب
وأما الخطوة السادسة ،فهي االستشارة ،فقدفشله،
وإذارارحال فإنه يكون بأق
فيشاركعوامل
ا،،ار ،وجتنب
ييتشري أصحابه من ذوي الرأي عند اختاذ القرار القر
أمكن ،الق
الفشليف ماصناعة
اجلميع
حبياب
املخاطرةالعلي القدير باعتماد
الكرمي،نيبةإذ أمره
وهذا اليلوك نابع من التوجيها ،اإلهلية لرسوله
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
االستشارة أسلوبا يف هذا الشأن ،قال تعاىل{ :فبِما ر ْمح ٍة ِّمن الل ِه لِ
شكنتأن هلح ْم
رسولول ْواهلل ح
نت فاهللظاًعليه وسلم مر بكي
لصلى
النبوية ،فما من
ِ
غلِيظ الْق ْل ِ
الختاذه ،واأل ْم ِر
وهتيأحه ْم ِيف
املناسب،شا ِوْر
باختاذت ْغالقِفرْرار هلح ْم و
اس
ب النف ي
استعد فِإلهذاباختاذ التدابري الالزم
ضواْ ِم ْن ح ْولك ف ْ
اع ح
ف عْن حه ْم و ْ
اإلسالمية لليري على
رسول
استجابةا ،اليت
للِ ن}48إىل ،وتتبع اخلطو
ب الْ حمت وِّ
بانية،األمةجنده
سلكها الر
للتوجيها،
عزْمت ف ت وَّل ْل على الل ِه إِ َّن الله حُِي ي
وقوته
عليه اليالم يطلب مشورة أصحابه روي اهلل عنهم أمجع ن ،من ذلك مشورته هلم يف
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
صلىراراهلللغة وعليه
النداء للاالة ،فعن عبداهلل بن عمر روي اهلل عنهما "
وسلمواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
النيبداللة الق
يدرسأ َّناملدخل
ببياني هخطِ
اختاذلرالقوارار يف ووء الينة ال
املبحثههحاألول
ودوا،حمثَّ ذ
الاالةِ ،فذلروا الْبحوق،و فك ِر
استشار الناس لِما يحِه يم حه ْم إىل َّ
من أ ْ
ْ
يهتمج ِل الْ ح

ح
ح
ِ
ال له
النَّاقحوس ،فك ِرههح من أ ْج ِل النَّاارى فأح ِري النِّداء ¿ت ْلك اللَّْي لة
الينة ر حج ٌل من ْاألنْاا ِر ي ق ح
وعلومها بكلية الشريعة وحالدراسا ،اإلسالمية جبامعة
®أستاذ
اخلطَّ ِ
http://www.prdrklaina.weebly.comعليه وسلم
ي ر حسول اللَّ ِه صلى اهلل
عبداللَّ ِه بن زيْ ٍد وعحم حر بن ْ
اب ،فطرق ْاألنْاا ِر ي
ي :وزاد بِال ٌل يف نِد ِاء
لْي ًال ،فأمر رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم بِالًال بِِه فأذَّن قال اليزْه ِر ي

 -47يراجع :عمدة القاري ،شرح صحيح البخاري :العيين 741/7
 -48سورة آل عمران ،اآلية755 :
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اقالينة صلى اهلل عليه وسلم قال
رسول اللَّ ِه
األستاذ فأق َّره
من*®الن َّْوِم)،
صالةِ الْغداةَِّ ( :
الدكتورا المكي
الاالةح خْي ٌر ©
49
ِ
أيت ِميْل الذي رأى ،ول ِكنَّهح سب ق ِين"
عحم حر :يا ر حسول اللَّه ،قد ر ح

الملخص
استشار
واستشارته عليه اليالم هلم يف الغزو يوم بدر ،فعن أنس بن مالك قالْ " :
القضايا اهلامة اليت هلا موقعها ٍاخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
لعل من
استشار عحمر فأشار
النيب صلى اهلل عليه وسلم خمْرجهح إىل ب ْد ٍر ،فأشار عليه أبو ب ْكر ،حمثَّ
ْ
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
يد نيب اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم
يعدا حل ْم
ضوهواألنْا
فقال ب
استشارهم
موووا ِر :إِيَّ
طحطيحِر ح
احه ْع ح
عليه حعم حر ،حمثَّ ْ
عناية يالباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
ح ْ جن
االجتماعيةِر:و تيت ِ
ِ
ِ
لكأنلما
ذلك،إ ونا ال
وغرياللَّ ِه!
نيب
التعليميةش وريحنا يا
النظر ن حقفيما ح
قالترار من عناصر تؤد
يعرتض الق
ولميكن
الرتبوية َّ
يا م ْعشر األنْاار فقال قائ وحل األنْاا ْ
حيابْذهدرجة خطورة ما سيتم ِ
 50ل،ضمان أقاى درجة
ذلك
اعدلكل
اإلقدام عليه ،و
فشله ،و
ون}
اهنا ق
ب نحو إِ ْسرائِيل لِ حموسى عليه َّ
االستعدادِ ح
ب أنت وربيك ف قاتال إِنَّا ه ح
اليال حم{ :فا ْ
ِ القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكنٍ ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
احل ِّق  -لو وربْت أ ْلبادها إىل ب ْرك  -قال ابن أيب عدي :إىل
ول ِك ْن  -والذي ب عيك ب ْ
 51حبياب نيبة املخاطرة
ب ْر ِك  -الْغِم ِاد التَّب ْعناك"
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
للنازلة
ميكنوسلمأن مرتكون
صلىاليت
البديلة
اخليارا،
املناسبا ،لان مطالب
بكيري من
اهلل عليه
رسول اهلل
تظهرشك أن
الذهن،فماو من
وهذه االستشارة تفتح النبوية،
عليه لل ذلك دفعين
الالزمةاهللإلجناحه
الختاذه ،و
املناسب،
منالقرار
املعرووة للدرس ما ال يتييرباختاذ
التدابريصلى
باختاذ اهلل
استعد لهرسول
حرص
ألجلوهتيأذلك،
غريها

إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
وقوته
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
 -49سنن ابن ماجه ،لتاب األذان والينة فيها  222/7ح  ،111ويف لفظ الاحيح ن عن نافِع
ا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
وِاملبحث األول ِيهتم ِ
ببيان خطو ِ

الاالة ليس يحنادى
أ َّن ابن حعمر لان يقول" :لان الْ حم ْيل حمون ح ن قد حموا الْمدينة ْجيتم حعون ف يتحيَّنحون َّ
الينة َِّ
قطرْم ،:ب ْل
ض حه
وقال ب ْع
َّاارى
وس الن
بكليةا ِمي
وس
اخت حذوا
ض حه ْم:
فقال ب ْع
m4141@hotmail.com
اإلسالمية
اسا،
الشْرليعةناقوحالدِر
هلا ،ف تكلَّ حموا ي ْوًما يف ذلك®¿ ،
جبامعة ح
أستاذ ح
وعلومهاناقح ً
بوقًا ِميْل ق رِن الْي ه ِ
http://www.prdrklaina.weebly.comالةِ؟! فقال رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
الا
ود فقال حعمحر :أوال ت ْب عيحون ر حج ًال يحن ِادي بِ َّ
ْ ح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
الاالة" صحيح البخاري ،لتاب األذان ،باب بدء األذان  275/7ح
وسلم :يا بال حل ،قح ْم ف ناد ب َّ
 ،515وصحيح ميلم ،لتاب األذان ،باب بدء األذان  255/7ح 211
 -50سورة املائدة ،اآلية22 :
 -51ميند أمحد  755/2ح  ،72511وجزء منه يف صحيح البخاري ،لتاب التفيري ،باب

{فا ْذهب أنت وربيك ف قاتِال إِنَّا هاهنا ق ِ
اع حدون}  7452/2ح 2222
ح
ْ
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وسلم على ذلك يف غري األمور الدينية املتعلقة بالتشريع ،52فإهنا من وحي اهلل عز وجل،الملخص

اخلاص يف حياة الفرد
القضايا
موقعها "قام
اهلامة واليتائلهلا قال:
حديث
من يف
لعلاوح
هو و

ولذلك فيما يؤمله من خري بافته رسوال لما
االستعانة باهلل سبحانه وت
َِّوما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد
س ْهل بن حن ْي ٍ
رسول اللَّ ِه
ف يوم ِصفِّ ن فقال :أ يها الناس ،اهت حموا أنْ حفي حك ْم ،لقد لنا مع
ح ح
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ذلك ،ولان
وغري الذي
ا ْل ِح
التعليمية ويف ال
االجتماعية -ووذلِك
احلحديْبِي ِة ،ول ْو ن رى قِت ًاال ولقات ْلنا
صلى اهلل عليه وسلم يوم ْ
الرتبويةي
النظر فيما ميكن أن يع
ب ن رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم وب  ن الْم ْش ِرلِ
سيتم ِ
اخلطَّ
اإلقدامأتى
اب ف
درجةحم حر
حياباء ع
فشله ن ،و -فج
خطورةبنما ْ
عليه ،واالستعداد لك
ْ ح
أمكن ،ب ِ
حال فإنه يكون بأق
وجتنب عو
وإذاٍل؟!
اط
الفشلحه ْمما على
علىاملح ٍّق و
ر حسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا ر حسول اللَّالقِهر،ار،أل ْينا
حبياب نيبة املخاطرة
اجلن َِّة وق ْتال حه ْم يف النَّا ِر؟! قال :ب لى قال :ف ِفيم نح ْع ِطي
قال :ب لى قال :ألْيس ق ْتالنا يف ْ
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
رسولِ
اخلطَّ
اب،اهلل إين
فقال:منيا ا
الدَّنِيَّة يف ِدينِنا ون ْرِج حع ول َّما ُْي حك ِم اهللح ب ْي ن نا وب ْي ن حه ْم؟!
شكبن أن ْ
رسولعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
النبوية ،فما
فقال:له ياباختاذ التدابري الالزم
الختاذهٍ ،رواستعد
وهتيأ أبا ب ْك
املناسب،فأتى
اِ ْربالقرحمارت غيِّظًا،
اللَّ ِه ،ول ْن يحضيِّ ع ِين اهلل أب ًدا قال :فانْطلق حعم حر فلم ي
باختاذْ
اإلسالمية لليري على
تتبعلىاخلطوا،
أبا ب ْك ٍر ،ألينا على ح ٍّق وهم على ب ِ
اجلن َِّة
سلكهاق ْتالنا
اليتلْيس
قال :أ
اط ٍل؟! قالإىل :ب
رسول يفاألمة ْ
حْ
ْ
وقوته
وق ْتال حه ْم يف النَّا ِر؟! قال :ب لى قال :ف عالم نح ْع ِطي الدَّنِيَّة يف ِدينِنا ون ْرِج حع ول َّما ُي حك ِم اهلل
يكون ْالبحث يف مقدمة ومدخل وثال
على هذا األساس ،أرى أن
اخلطَّ ِ
اهللر أارب ًدالغة وقال :ف ن
اب ،إنه رسول اللَّ ِه،
ب ْي ن نا وب ْي ن حه ْم؟! فقال :يا ابن ْ
اصطالحا،زولاختاذه يف ووء الفك
داللة الق
املدخل
ضيِّ عهح
يدرسول ْن يح
فقال:القرياار يف ووء الينة ال
ا ،اختاذ
خطواهح،
يهتمفأقْ رأ
األولعحمر
املبحثإىل
الْ حق ْرآ حن على رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم بِالْفْت ِح ،فوأ ْرسل
ببيانهح إِيَّ
53
صلى
اهلل
رسول
أن
ذلك
ر حسول اللَّ ِه ،أو ف ْت ٌح هو؟ قال :نعم فطابت ن فيه ورجع"
ْ ْ ح¿ح®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
http://www.prdrklaina.weebly.comيدخل البلد
اهلل عليه وسلم يعلم من اهلل ما ال يعلمون ،ويرجو أن يهدي اهلل القوم ،وأن
سلما ،فكان الفتح حبمد اهلل وقوته

 -52اختلف العلماء يف حمت علَّق املشاورة ،فقيل :يف لل شيء ليس فيه نص ،وقيل :يف األمر الدنيوي
فقط وقال الداودي :إمنا لان يشاورهم يف أمر احلرب مما ليس فيه حكم ،ألن معرفة احلكم إمنا
تلتمس منه فتح الباري ،شرح صحيح البخاري :ابن حجر العيقالين 221/2
 -53صحيح ميلم ،لتاب اجلهاد واليري ،باب صلح احلديبية يف احلديبية  7277/2ح 7155
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وأما الخطوة السابعة ،فهي االستخارة ،فقد لان
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة

يقوم باالستخارة ،وذلك بالعودة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،والتضر إليه ليلهمه الطريق

الذي ييلكه والشك أن العودة إىل الباري سبحانه والتوجه إليهالملخص
خبالص الدعاء قم ن
عليه هي مرحلة اختاذ
لاناجلماعة
املتخذيف حياةوقدالفرد و
موقعهاار اخلاص
اهلامة اليت هلا
بأن يوفقه للتمييز ب ن األمور ،لعل
لنجاح القر
القضاياسببا
من ذلك
ويكون
وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل
بن
سبحانه جابِحر
فقد روى
اليالم يعلم أصحابه روي اهلل عنهم ليفية القيام باالستخارة،
ح
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
عبداللَّ ِه روي اهلل عنهما قال" :لان رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ي علِّمنا ِاالستِ
يعرتضخار
ميكن أن ْ
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيماح ح
القةرار من عناصر تؤد
من ،الْو حقر ِ
لكلْ ِ
االستعدادرْلعت
عليهِ،روف ْلي ْرل ْع
اإلقدامبِ ْاأل ْم
أح حدلم
يقول :إذا
آن،
منضمان أقاى درجة
 نذلك ل
خطورة هما َّمسيتم
حياب درجة
يف ْاأل ححموِر لما يحعلِّ حمنا ال ييورةفشله ْ
الفشل ما أمكنِ ،
ِ ِ
القرار ،وجتنب ِعوامل ِ ِ ِ
من ممكنة ،وهو ما يع
بأقلكتكلفة
ِ
حالْدرتِفإنهك ،و
وإذارك بِحق
يكونأ ْسألح
غ ْري الْف ِريضة ،حمثَّ لي حق ْل :اللهم إين أ ْستخريحك بع ْلمك ،وأ ْست ْقد ح
نيبة
حبيابأقْ ِ
املخاطرةم وال أ ْعلم ،وأنْت ع َّالم الْغحي ِ
وب اللهم إن
ل
ع
ت
و
،
ر
د
ضلِك الْع ِظي ِم ،فِإنَّك ت ْق ِد حر وال
فْ
ْ
ح
ح
ح
ح
ح
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
اشي وعاقِب ِة أم ِري  -أو قال :ع ِ
حلْنت ت علم أ َّن هذا ْاألمر خي ر يل يف ِد ِيين و ِ
اج ِ
من ِري
بكيريل أ ْم
املناسبا ،لان مطالب
صلى اهلل عليه وسلم مر
النبوية ،فما من
شكمعأن رسول اهلل ْ
ْ ٌْ
ْح
وِ
يف لل ذلك دفعين
إلجناحه
املناسب،
الالزمةٌّر يل
التدابريْمر ش
استعدحم لهأ َّنباختاذهذا ْاأل
الختاذه،تو ت ْعل
فيه،وهتيأوإِ ْن حلْن
باختاذمثَّ بالقارِرارْك يل
آجلِ ِه  -فاقْ حد ْرهح يل وي ِّي ْرهح يل ح
هديهِ،ينوومان اجلودة حبو
اإلسالمية لليري على
إىل تتبع اخلطوا ،اليت ِسلكها رسول ِ ِ
ِ
األمةِ
ِِ
ِ
اص ِرفْ
اص ِرفْهح ع ِّين و ْ
د ِيين ومعاشي وعاقبة أ ْم ِري  -أو قال :يف عاج ِل أ ْم ِري وآجله  -ف ْ
وقوته
54
ث لان ،حمثَّ أ ْر ِو ِين به قال :ويحي ِّمي حاجتهح"
عنه ،واقْ حد ْر يل ْ
اخلْي ر حْي ح
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

 -54صحيح البخاري ،لتاب الكيوف ،باب ما جاء يف التطو ميىن ميىن  257/7ح ،7715
¿
الدعاء عند االستخارة  2225/5ح  ،4175ولتاب التوحيد ،باب قول
ولتاب الدعوا ، ،باب
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
 http://www.prdrklaina.weebly.comأيب داود ،لتاب الاالة ،باب يف
اهلل تعاىل( :قل هو القاهر)  2451/4ح  ،4555وسنن
االستخارة  55/2ح  ،7525وسنن الرتمذي ،لتاب أبواب الاالة ،باب ما جاء يف صالة
االستخارة ،مث قال فيه" :ويف الباب عن عبداهلل بن ميعود وأيب أيوب قال أبو عييى :حديث جابر
حديث حين صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالرمحن بن أيب املوايل ،وهو شيخ مدين ثقة،
غري واحد من األئمة ،وهو عبدالرمحن بن زيد بن
روى عنه سفيان حدييا ،وقد روى عن عبدالرمحن ح
أيب املوايل"  224-225/2ح  ،251وسنن النيائي ،لتاب النكاح ،باب ليف االستخارة 51/4
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وميل هذا اليلوك القائم على التوجه إىل اهلل تعاىل ال جند له مييال يف الفكر املاديالملخص

الذي يقتار على دراسة اجلوانب املادية للمووو

اخلاص يف حياة الفرد
اليلوك موقعها
اهلامة اليت هلا
اإلنياين
القضاياراسة
مبالعليفمنذلك د

للنجاح بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
تفكري عميق
ار من
ذلك
أقرب
يتطلبالقر
والظروف االجتماعية وما جيب القيام به عمليا لكيومايكون
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
وأما الخطوة الثامنة ،فهي التوكل على اهلل تعالى .والتولل هو االعتماد على اهلل يف
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
سيتم وهو
وقوعها،
درجةبعد
ورفعها
املض،ر وا،
اإلقداممنعليه ،واالستعداد لك
خطورة ما
حياب
حتايل املنافع أو حفظها بعد حاوهلا ،ويف دفع فشله
حال فإنه يكون بأق
من وإذا
ومانأمكن،
الفشل ما
وجتنب ع
للِالقر
ب الْ حمت وِّ
اخلالق
ويفواملذلك
 نار، 55}،
أرفع الدرجا ،لقوله تعاىل{ :إِ َّن الله حُِي ي
املخاطرة ،56وقد يكون واجبا
حبيابحهونيبةح ْيبحهح}
لعبده فيما يريد ،قال تعاىل{ :ومن ي ت وَّل ْل على اللَّ ِه ف
57ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
اإلميان ،و
فجعله
لقوله تعاىل{ :وعلى الل ِه ف ت وَّللحواْ إِن حلنتحم يم ْؤِمنِ ن} ،
الظاهرعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
شرطاأنيفرسول اهلل
من شك
النبوية ،فما
58
التوجيها،
وهوار من
لرسولباختاذ التدابري الالزم
اإلهليةاستعد له
الختاذه ،و
املناسب ،وهتيأ
من قوله جل جالله أن األمر طحمول على الوجوبباختاذ القر
اإلسالمية لليري على
اخلطابرسول
اآليا،وا،ويفاليت سلكها
هذهتتبع اخلط
اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما هو واوح يف إىل
األمة إليه
املوجه
ِ ِوقوته
نت هلحم ول ْو حلنت فظاً غلِيظ الْق ْل ِ
ب
خباوص العزم على أمر ما{ :فبِما ر ْمح ٍة ِّمن الله ل
ْ
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
ِ
است ْغ ِف ْر هلح ْم وشا ِوْرحه ْم ِ
داللةا القعرزْمارتلغة فوت وَّل ْل عل
املدخلِر فِإذ
يدرسيف األ ْم
النف ي
ضواْ ِم ْن ح ْولك ف ْ
اع ح
اصطالحا،ىواختاذه يف ووء الفك
ف عْن حه ْم و ْ
59
ب الْمت وِّ
املبلغوا،عناختاذاهللالق،رار يف ووء الينة ال
القدوةببيانو خط
األول يهتم
للِ ن}  ،والرسول عليه و
املبحث هو
اليالم
الل ِه إِ َّن الله حُِي ي

ح
باب إحيان الظن باهلل عز وجل ،واهلل ال
وسلوله مطابق ملا جاء به الوحي لما أنه من
¿

®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
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ح  ،2252وسنن ابن ماجه ،لتاب إقامة الاالة والينة فيها ،باب ما جاء يف صالة االستخارة
 221/7ح 7252
 -55سورة آل عمران ،اآلية755 :
 -56سورة الطالق ،اآلية2 :
 -57سورة املائدة ،اآلية22 :
 -58يراجع :التيهيل لعلوم التنزيل :ابن جزي 722/7
 -59سورة آل عمران ،اآلية755 :
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اقالينةوسلم قال" :يقول اهلل تعاىل:
المكيعليه
صلى اهلل
خييب من أحين الظن به ،فعن رسول اهلل
©*® األستاذ الدكتور
أنا ِعْند ظ ِّن عْب ِدي ِيب ،وأنا معه إذا ذلرِين ،فِإ ْن ذلرِين يف ن ْف ِي ِه ذل ْرتحهح يف ن ْف ِيي ،وإِ ْن
اعا ،وإِ ْن ت قَّرب
ت إليه ِذر
الملخص ً
ذلرِين يف مأل ذل ْرتحهح يف مأل خ ٍْري منهم ،وإِ ْن ت قَّرب إيل شربا ت قَّربْ ح
ِ
اليتةً"هلا60موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
اهلامةْرول
القضاياْيتحهح ه
اعا ،وإِ ْن أتلعلِاينمنميْ ِشي أت
ت إليه ب ً
إيل ذر ً
اعا ت قَّربْ ح
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
ويأيت التولل بعد املشاورة والعزم من حيث الرتبة ،أي أنه بعد أن يطلب الرأي ويقرر

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
تنفيذ القرار الذي عقده ،عليه أن يتولل على اهلل سبحانه وتعاىل لما جاء يف اآلية
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
لكل ب ْي ن حه
االستعدادورى
عليه،وأ ْموحرحه ْم حش
اإلقدام{ :
سيتم ت عاىل
خطورةْوِلما اللَّ ِه
درجةاب ق
البخاري "ب
ذلك ْلمضمان أقاى درجة
عقد ،وحياب
الكرمية ،وعلى هذا األساس فشله
ِ
تكلفة :ممكنة ،وهو ما يع
يكونَّب ي ِ
اه ْم يح ِنف حقون}{ ،61والقرشاارِ،وْرحه ْم ِ
بأقل لِق ْولِِه
 ن
فإنهزِم والت
وإذاة قبل
أمكن،شاور
الفشلوأماَّن الْ حم
وجتنبيفعواألاملْم ِر}،
حال الْع ْ
وممَّا رزقْ ن ح
حبياب نيبة املخاطرة
ول صلى اهلل عليه وسلم مل ي حك ْن لِبش ٍر
{فِإذا عزْمت ف ت وَّل ْل على الل ِه} ،فإذا عزم
الر حس ح
َّ
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
بكيري الْ حممنق ِام
ححمرٍد يف
وسلم أ
شكاهللأن عليه
النيب منصلى
يم على اللَّ ِه ور حسولِِه وشاور
صلى ْ
صاهللحابهح
التَّقد ح
املناسبا ،لان مطالب
رسول اهلل
النبوية ،فما
عليه ويومسلمأ ح
استعدميِلهل إِلْي ِ
اخلحروج ،فلما لبِ
الالزمة وقال:
التدابريد الْع ْزِم
باختاذه ْم ب ْع
وهتيأوا :أقِ ْم
املناسب،م قال
باختاذسالقرألارْمتهح وعز
إلجناحه لل ذلك دفعين
اخلححر ِ
وْ
الختاذه ،وفلم ْ
وج ف رأ ْوا له ْ ح
هديه،اهللوومان اجلودة حبو
سنة على
اإلسالميةيف لليري
تتبعهااخلطو
إىل
ِ ِ
رسول
األمةالناظر
سلكها"62رسولوإن
اليتكم اهلل
يب ي ْلب
حىتاُْ ،ي ح
ال ي ْنبغي لنِ ٍّ
س ألْمتهح ف يضعح
ح
وقوته
مباحث وخامتة
األساس ،أ
 -60متفق عليه ،صحيح البخاري ،على
ثالث ْةفيهح}
ومدخلاللوهح ن
مقدمةوحُي ِّذ حرحل حم
البحثعيفاىل{ :
يكونِل اللَّ ِه ت
رى بأناب ق ْو
باب
لتابهذاالتوحيد،
وبابالغريب
،4511الفكر
اختاذه يف ووء
اصطالحا ،و
داللةِيفالقنرفارِيلغة
يدرس املدخل
قول
 2452ح
ك و} /4
 ،وق ْولِِه ج َّل ِذ ْلحرهح{ :ت ْعل حم ما ِيف ن ْف ِيي وال أ ْعل حم ما ْ
املبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
و َّ ِ
ِ

يدون أن يحب ِّدلحوا لالم الله}  2125/4ح  ،1144وصحيح ميلم ،لتاب الذلر
اهلل تعاىل{ :يحر ح
¿
باب احلث على ذلر اهلل تعاىل  2147/2ح  ،2415وباب فضل
والدعاء واالستغفار والتوبة،
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
 http://www.prdrklaina.weebly.comولتاب التوبة ،باب يف احلض على
الذلر والدعاء والتقرب إىل اهلل تعاىل  2141/4ح ،2415
التوبة والفرح هبا  2712/2ح 2415
 -61سورة الشورى ،اآلية25 :
 -62صحيح البخاري ،لتاب االعتاام بالكتاب والينة  2452/4واحلديث مل خيرجه البخاري يف
مووع آخر ،وقد وصله احلالم يف امليتدرك ،وقال فيه" :هذا حديث صحيح ومل خيرجاه" 727/2
ح 2555
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صلى اهلل عليه وسلم يدرك أنه إذا عزم على األمر فإنه ال يرتاجع عنه ،وال يرتدد فيه ،بلالملخص

يتولل على اهلل ويقدم على تنفيذه لما سبق ،ألن

اخلاص يف حياة الفرد
اهلللعل من
موقعها يعزم
اليت هلاقبل أن
اهلامة أما
ومؤيده
ِّدهالقضايا ح
ميد ح

االستعانة باهلل سبحانه وت
لكن بعد
يه ،عميق
تفكري
يتطلبمنذلك من
عند العزم
ميتشار
عليه ،فإنه قد ييتشري ،وقد خيتار من اآلراء اليت وماتلقاها
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ليس له أن يرتاجع عن التطبيق
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
إمهال
ارات .و
وأما الخطوة التاسعة ،فهي متابعة تنفيذ القر
عليه ،واالستعداد لك
عدماإلقدام
املقاودخطورة ما
حياب درجة
فشله ،و
بذلكسيتم ح
حال فإنه يكون بأق
لعله أمكن،
الفشل ما
وجتنب عوامل
القرار بعد اختاذه ،بل يلزم تتبعه ملعرفة مدى حتقيقهالقرار،
وإذا هو
يظهر ما
املرجوة ،و
األهداف
املخاطرةأخرج ابن عبدالرب عن
حبيابويفنيبةذلك
أفضل منه ،فال بأس من مراجعته تعديال أو إلغاء،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
بال ٍ
قوم
وسلم" :ما
احلين عن األسود بن سريع قال قال رسول اهلل صلى
رسول ح
بالغواعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
اهلل
عليه شك أن
النبوية،اهللفما من
فقال
وهتيأل ن؟!
املناسب،املشر
همار أوالد
رسولباختاذ التدابري الالزم
استعد له
الختاذه ،و
إمنا القر
يف القتل حىت قتلوا الولدان؟! فقال رجل :أو ليسباختاذ
اإلسالمية لليري على
ا ،اليت
املشرتتبع
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أو ليس خيارلم أوالد إىل
األمةوهو
رسول إال
سلكها مولود
ليس من
اخلطوإنه
ل ن؟!
وقوته
يولد على الفطرة ،فيعرب عنه ليانه ويهوده أبواه أو ينارانه" ،63ففي هذا احلديث يظهر
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
ل ن احملار
املشر
ب ن،اختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
لغة و
أوالدالقرار
قتل داللة
عنهماملدخل
أن الرسول عليه اليالم أنكر على أصحابه روي اهلليدرس
عدمار يف ووء الينة ال
اختاذ القر
توجيهخطو
يهتم ببيان
و
منها،إىل
املبحثويفاألولذلك
احلرب،
بينما لان يلزمهم عدم تعديِّهم إىل الاغار يف

إباحة ميل هذا اليلوك ،ويف الوقت ذاته ينبئ أنه عليه اليالم لان يتتبع تطبيق الاحابة
http://www.prdrklaina.weebly.com
أوامره وُياسبهم على ذلك

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

وأما الخطوة العاشرة ،فهي تقويم القرارات ،ذلك أن مراجعة القرارا ،املتخذة تفيد
جدا يف إصالح الووع واألخذ باألوىل بناء على ما ييتجد من ظروف وقد لان صلى
اهلل عليه وسلم ُيث على ذلك لما يف حديث عبدالرمحن بن مسحرة قال :قال يل النيب
 -63التمهيد :ابن عبدالرب ،وقال فيه" :وروى هذا احلديث عن احلين مجاعة ،منهم :بكر املزين،
والعالء بن زياد ،واليري بن ُيىي وقد روي عن األحنف عن األسود بن سريع ،وهو حديث باري
صحيح" 45/75
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اقالينةِ
اإلمارة ،فِإنَّك إن أحوتِيت ها عن
الدكتور ال ت
األستاذ مسحرة،
الرمحن بن
المكيْيأ ِل ْ
صلى اهلل عليه وسلم" :يا عْبد ©*®
ميأل ٍة ولِْلت إِلْي ها ،وإِ ْن أحوتِيت ها من غ ِْري ميأل ٍة أ ِحعْنت عليها وإذا حل ْفت على ميِ ٍ
 ن
ْ
ْ ح
64
الملخص
ِ
ِ
ِ
ف رأيْت غْي رها خْي ًرا منها فكف ِّْر عن ميينك ،وأْ ،الذي هو خْي ٌر" وهذا يعين أن امليلم
لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
إذا قرر قرارا وحلف على ذلك ،مث رأى ما هو أفضل منه ،فعليه تعديل قراره ،والتكفري
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
عن ميينه ،ولذا يف لل أموره ما مل ينشأ عن ذلك ورر بطرف آخر لان قد التزم معه
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت

ميكن أنعليه
صلى اهلل
رسول واهلل
الرتبويةأمر
حائض،
وهي
وملا طلق عبداهلل بن عمرو زوجته
وسلمرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
النظر فيما
وغري ذلك،
التعليمية و
االجتماعية و
االستعدادحائِ
يفضمان أقاى درجة
ذلك ل
أباه أن يراجعها لما جاء يففشله ،و
سيتمنَّهح طلَّ
ض
عليه،رأتوهح وهي
اإلقدامق ْام
خطورة عحمامر أ
حيابافِ ٍعدرجةعن ابن
حديث ن
لكل ٌ
فإنهِ يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
أمكنِ ،وإذا حال
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما
ول اللَّه صلى اهلل عليه
اخلطَّاب ر حس
ع ْه ِد رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ،فيأل حعم حر بن ْ
حبياب نيبة املخاطرة
ِ
ِ
مث
ا
ه
ل
ر
ت
ي
ل
،
ا
ه
ع
اج
ر
ي
ل
ف
ه
ر
م
وسلم:
عليه
اهلل
وسلم عن ذلك ،فقال له رسولونظرااللَّ ِههلذهصلى
األمهية اليت أشر ،إليها فيما ح ْ ح
أنْ أعاجل امليألة يف ووء
خيص ْحاختاذ القْرار ،ارحَّتأيت ْ ح
رسولب ْعاهللحد ،وإِ
س،
قبل أ ْن
عليه طولَّق
صلى ْناهللشاء
شك أ ْمأنيك
النبوية ،حمثَّفماإنمنشاء
حىت تطْ حهر ،حمثَّ ِحتيض حمثَّ تطْ حهر،
املناسبا ،لان مطالب
سلم مر
بكيري ميمن َّ
65
الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين
املناسب،
فتِْلك الْعِ َّدة اليت أمر اهلل عز باختاذ
وهتيأِّياءح"
هلا الن
وجل أالقْنراريحطلَّق
ح
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
وقرر ثالثة من الاحابة املبالغة يف العبادة ،والزهد يف الدنيا ،فعلم الرسول عليه
وقوته
اليالم بذلك ،فنهاهم عن هذا األمر ،ويف ذلك روى أنس بن مالِ
ٍ
قال:
عنه
اهلل
روي
ك
على هذا األساس ،أرى أن يكونحالبحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
64

 متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب األميان والنذور  2222/4ح  ،4225ولتاب األحكام،إليها،
جبامعةولل
اإلسالميةاإلمارة
من سأل
وباب
4121
 2472ح
عليها 4
m4141@hotmail.com
قطر ،
اسا،
يعة،والدر
بكلية الشر
الينة /وعلومها
اهللأستاذ
باب من مل ييأل اإلمارة أعانه ¿®
http://www.prdrklaina.weebly.comحلف ميينا ،فرأى غريها خريا منها أن
ح  ،4125وصحيح ميلم ،لتاب اإلمارة ،باب ندب من
يأيت الذي هو خري ويكفر عن ميينه  7212/2ح 7452
 -65متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب الطالق  ،باب إذا طلقت احلائض ،يعتد بذلك الطالق
 2177/5ح  ،2552وصحيح ميلم– واللفظ له ،-لتاب الطالق ،باب حترمي طالق احلائض
بغري رواها ،وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها  7152/2ح  ،7217ولرره يف
 ،7152/2و ،7155 /2و7151/2
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"جاء ثالثةح ره ٍط إىل ب ي ِ
اج النيب صلى اهلل عليه وسلم ييألحون عن ِعبادةِ النيبالملخص
و ،أ ْزو ِ
ْ
حح
ْ
اخلاص يف حياة الفرد
النيب موقعها
مناليت هلا
القضاياحنناهلامة
صلى اهلل
لعللحوا:من وأين
صلى اهلل عليه وسلم ،فلما أحخِربوا ،لأنَّهم ت قاليوها! ف قا
ْح

حْ

ْ ْح

ِ وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
عليه وسلم؟! قد غفر اهللح له ما ت قدَّم من ذنْبِه وما تأ َّخر! قال أحدهم :أ َّما أنا ،فِإ ِّين
جناحه وهو مووو حيعدح ْطحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ذلك،اء وفال
وغريالنِّي
الرتبويةعت ِزحل
وقال آخ حر
َّهر وال أحوفْ ِط حر
التعليمية :وأنا أ ْ
وم الد ْ
النظر فيما ميكن أن يع
االجتماعية و
صح
أحصلِّي اللَّْيل أب ًدا وقال آخ حر :أنا أ ح
عليه ،واالستعداد لك
أت زَّوج أب ًدا فجاء رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فشله،
اإلقدامأما
سيتملذا؟!
خطورة لماذا و
درجةين قح ْلتح ْم
حيابالَّ ِذ
فقال:و أنْتح حم
ح
حال فإنه يكون بأق
وإذا
أمكن،
ما
الفشل
امل
و
ع
وجتنب
ار،
ر
الق
ِ
ِ
ِ
ِ
وم وأحفْط حر ،وأحصلِّي وأ ْرقح حد ،وأت زَّو حج النِّياء،
ص
واهلل ،إين أل ْخشا حل ْم للَّه وأتْقا حل ْم له ،لك ِّين أ
ح
ح
حبياب نيبة املخاطرة
ِ 66
فم ْن ر ِغب عن حسن َِّيت ف لْيس م ِّين"
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
األهداف اهللاملرجوة
لتحقيق
بأقلعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
شك أن رسول
وروريفما من
من خالل ما سبق ،يتب ن أن تقومي القرار أمر النبوية،
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزم
خيارة ممكنة ،وذلك أدعى لنجاحه
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
وقوته في ضوء السنة النبوية:
المبحث الثاني :عوامل نجاح القرار
يكونرياا
اليالم ح
الرسول
إن املتتبع لينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيد
علىمقدمة ومدخل وثال
البحث يف
عليه أرى أن
األساس،
على هذا
يقوياختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
االستنادلغة و
املدخلغريداللة القرار
هتيئة الظروف املؤدية إىل جناح القرار ،حبيث ال يرتك يدرس
إىل ما
األمر من
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال

أمره ولنا يف سلوله صلى اهلل عليه وسلم خري نرباس نيتنري به يف هذا ااجمال ،وخري
تؤدييعة وإىل
وعلومها اليت
الينةالعوامل
أستاذمن
مشكاة ييتضاء به وفيما يأيت ميكن لنا رصد ¿®مجلة
جناح اإلسالمية جبامعة
الدراسا،
بكلية الشر

القرار املتخذ يف ووء الينة النبوية الشريفة:
-1

http://www.prdrklaina.weebly.com

اعتماد أصحاب الكفاءة لتنفيذ القرارات :يقاد بذلك أن من يعتمد

عليهم لتنفيذ القرار جيب أن تكون لديهم أهلية حلين أداء ما أنيط هبم ،وقد لان رسول
 -66متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح  7525/5ح
 ،2114وصحيح ميلم  ،لتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفيه إليه ووجد مؤنه،
واشتغال من عجز عن املؤن بالاوم  7121/2ح 7217
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اليت يكلفهم هبا ،فإن من شأن
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيين اختيار من يكلفهم باملهام
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة
ذلك جناح القرارا ،اليت يريد تطبيقها ،ولذا ما يرمي إىل حتقيقه من أمور وبناء على

67
خاائص معاذ بن جبل ،اختاره ليكون واليا على اليمن خلربتهالملخص
باألحكام ،وللف زيد
اليالم ،هي مرحلة اختاذ
الفرد واجلماعة
اخلاص يف
ترمجة موقعها
علىاليت هلا
القضايارا اهلامة
لعل من
حياةعليه
للرسول
رسائلهم
يكون قاد
بن ثابت بتعلم اللغة العربانية حىت
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
ويتمكن من الكتابة إليهم عن طريقه ،وإال فإنه سيحتاج إىل يهودي يقوم بالرتمجة ،وهو
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
ميكن،أنوه ْل
وز
احلح َّك ِام
اب وت ْرمج
عليه اليالم ال ييتأمن أحدا منهم ،وقد عقد البخاري "ب
النظر ِةفيماْ
يعرتضجيح ح
القرار من عناصر تؤد
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك،
ت ر حمجا ٌن و ِ
سيتم ثابِ ٍ
حيابثابِ ٍ
النيب
اإلقدام أ َّن
ت
خطورةزيْماِد بن
ت عن
فشله،زيْوِد بن
اح ٌد؟ وقال خا ِرجةح بن
عليهضمان أقاى درجة
اهلل ذلك ل
صلىلكل
االستعداد
عليه ،و
درجة
ْ
ِ
ِ
ِ
تكلفةه ممكنة ،وهو ما يع
بأقل
يكون
فإنه
حال
وإذا
أمكن،
ما
الفشل
امل
و
ع
وجتنب
ار،
ر
الق
ت للنِ ِّ
وسلم أمرهح أ ْن ي ت علَّم لتاب الْي حهود حىت لتْب ح
َّيب صلى اهلل عليه وسلم حلتحبهح وأقْ رأْتح ح
حبياب نيبة املخاطرة
حلتحب حه ْم إذا لتبحوا إليه" 68ولان عليه اليالم يعرف خاائص أصحابه ،فنجده ياف أبا
هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
ونظرا
69
مكتوم
أم
بن
وعمرو
بالل
منهم
مؤذنيه،
اختار
و
،
األمة
عبيدة بن اجلراح أنه أم ن هذه
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
التدابريجاء
أهله مما
الاحابة مبا
ووصف آخر
اللذان الزما األذان باملدينة،70
لتب لل ذلك دفعين
الالزمةيفإلجناحه
استعد لههمباختاذ
من الختاذه ،و
ين وهتيأ
املناسب،
باختاذ القرار

إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
 -67أصل احلديث يف سنن وقوته
النيائي ،لتاب الزلاة ،باب إخراج الزلاة من بلد إىل بلد  55/5ح
مباحث وخامتة
ومدخل وثالثة
مقدمة
بقيميكون
األمررى أن
األساس ،أ
 ،2522وصحيح ابن خزمي ة ،لتابعلىالزهذا
تؤخذ منها
البلدة اليت
البحثيفيفأهل
الادقة
لاة ،باب
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
الادقة  55/2ح 2224
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
68

 صحيح البخاري ،لتاب األحكام  2427/4وقد نبه ابن اجلوزي على أنه "إمنا أمره أن يتعلم¿
لتبهم ،وإذا مل يكن عنده من أصحابه من يعرف العربانية ،احتاج أن يقرأ
هذا ليكتب إليهم وليقرأ له
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
http://www.prdrklaina.weebly.comمن حديث الاحيح ن :ابن اجلوزي
له اليهود وأن يكتبوا له وهو ال يأمنهم" لشف املشكل
712/2
 -69جاء ذلك يف حديث متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب املغازي ،باب قاة أهل جنران
 7552/2ح  ،2775وصحيح ميلم ،لتاب فضائل الاحابة روي اهلل عنهم ،باب فضائل أيب
عبيدة بن اجلراح روي اهلل عنه  7557/2ح 2275
 -70الرتاتيب اإلدارية :الكتاين 12/7
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احلديث من مناقبهم وبناء على ذلك ،لان يكلف الواحد منهم مبا يناسبه وهذا يربزالملخص

أنه عليه اليالم لانت له عناية خاصة مبن ييند

اخلاص يف حياة الفرد
اهلامة اليت
املهام،القضايا
إليهملعل من
موقعهاهلذه
يكونواهلا أهال
ويلزم أن

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
امليؤولية امللقاة على عاتقهم
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
مراعاة الظروف المحيطة باتخاذ القرار :وهذا يعين أن يراعي صاحب
-2
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
رسول
القبولدرجةوهذا
القرار الظروف اليت حتيط مبا يود إصداره حىت تلقى ق
صلىعليه ،واالستعداد لك
سيتماهللاإلقدام
خطورة ما
فشلهرا،رواتهحياب
حال فإنه يكون بأق
يرغبما يفأمكن،
فلم الفشل
اإلسالم،عوامل
اهلل عليه وسلم جنده يراعي ظروف من دخل قريبا القيفرار ،وجتنب
إعادةوإذابناء
حبياب نيبة املخاطرة
قال رسول اللَّ ِه صلى اهلل
الكعبة جتنبا ليوء الفهم منهم ويف ذلك ما روته عائِشةح قالت:
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
ك ح ِدييحو عه ٍد بِ ِ
عليه وسلم" :يا عائِشةح ،لوال أ َّن ق وم ِ
من ،هل
فماش ْر ٍك
رسولك ْعباهللة فألْ
ت الْ
صلىزقْ تح
شكد ْمأن ح
ْ
ْ
ْ
اهللهاعليه وسلم مر بكي
النبوية،
ِ
ِ
ِ
ت هلا باب ْ ِ
بِ ْاأل ْر ِ
احلو ْج ِر،
وهتيأٍ من
املناسب ،أ ْذ حر
،القرارفيها ستَّة
 ن ،بابًا ش ْرقيًّا وبابًا غ ْربِيًّا ،وِزْد
الختاذهْ،
فإنباختاذ التدابري الالزم
استعد له
باختاذ ح
ض وجع ْل ح
ث بن ِ
اإلسالمية لليري على
أن رسول
سلكها
اخلطوا،
ت الْكعبة" 71ويف هذاإىل تتبع
الرسولاألمةعليه
داللةاليتعلى
احلديث
قحريْ ًشا اقْ تارتْ ها حْي ح
ْ
وقوته
اليالم راعى ظروف من دخل اإلسالم قريبا لي ال يظن أن ما فعله عليه اليالم من
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
النووي
يدرس هلذا
اهلدم والبناء للكعبة من الكبائر ،فتحال فتنة ،فرتك ذلك
معلقاواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
قاللغة و
اليبب،القرار
املدخل داللة
املااحلرار يف ووء الينة ال
ا ،اختاذ الق
يهتمذاببيان خطو
املبحث،األول
على احلديث " :ويف هذا احلديث دليل لقواعد من و
تعاروت
منها :إ
األحكام

أو تعاروت مالحة ومفيدة وتعذر اجلمع ب ن فعل املالحة وترك املفيدة بدئ
http://www.prdrklaina.weebly.comلانت عليه
باألهم ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أن نقض الكعبة وردها إىل ما
من قواعد إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم مالحة ،ولكن تعاروه مفيدة أعظم منه ،وهي

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

خوف فتنة بعض من أسلم قريبا ،وذلك ملا لانوا يعتقدونه من فضل الكعبة ،فريون
 -71متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب احلج ،باب فضل مكة وبنياهنا  512/2ح ،7515
ولتاب التمين ،باب ما جيوز من اللَّو  2424/4ح  ،4574وصحيح ميلم – واللفظ له-
لتاب احلج ،باب نقض الكعبة وبنائها  545/2ح 7222

اتخاذ القرار في ضوء السنة النبوية
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اقالينةميل هذا احلديث بىن الفقهاء
الدكتور72المكيوعلى
وسلم "
تغيريها عظيما ،فرتلها صلى اهلل©*®عليه
األستاذ
قاعدهتم املشهورة" :درء املفاسد مقدم على جلب املااحل"
-3

الملخص
هدف مشرتك ب ن
وجود هدف مشترك بين األطراف المعنية :إن وجود

اجلماعةا هي مرحلة اختاذ
منه،الفرد و
ييتفيدحياة
الكلاخلاص يف
ألنموقعها
اليت هلا
القضايا اهلامة
لعل
فهناك إذ
تطبيقه،
يؤدي منإىل جناح

صاحب القرار واجلهة املنفذة
ً
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
واز داخلي يتحقق على ميتوى املالحة اخلاصة تعود إىل املنفعة يف الدنيا أو اآلخرة أو

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
للأنمن
فيما و
مجاعية
التعليمية واليت
املالحة والعامة
هذينرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
ميكن
مالحةوالنظر
متيلوغري ذلك،
الرتبوية
مها معا ،ولذا على ميتوىواالجتماعية
عليهم،ضمان أقاى درجة
االستعداداهلللكل ذلك ل
عليه ،و
سيتم اإلقدام
خطورة ما
امليتوي ن جيمع ب ن رسول فشله
رووان
وصحابته
وسلم
درجةعليه
حياب اهلل
اهلل ،وصلى
اإلسالم ،ممكنة ،وهو ما يع
بيضة بأقل تكلفة
فإنه يكون
وجتنب عوامل
فاملالحة العليا تكمن يف القر
أمكن ،ووإذاالدفاحالعن
الفشل ماوتطبيقه
اإلسالمي
نشرار ،الدين
حبياب نيبة املخاطرة
اليت
اإلسالمية
البيئة
على
احملافظة
إىل
يؤدي
واملال حة اخلاصة تعود إىل لون هذا التطبيق
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
النبوية،أم ٍنفماو من ٍ
اجلنةمر إنبكيريشاءمن اهلل
وطمأنينة،
ُيب امليلم أن يعيش فيها من
املناسبا ،لان مطالب
بابسلم
تفتحاهلللهعليه و
لما صلى
رسول اهلل
أمانشك أن
هات ن لل ذلك دفعين
الالزمة إلجناحه
حتققالتدابري
الينة باختاذ
استعد له
وهتيأ الختاذه،
تعاىل وقد جاء ،أحكامباختاذ القر
لال من
الكتابو و
املناسب ،يف
احلاللار واحلرام
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
املالحت ن ،حىت يف الطعام والشراب ،فما أحله اهلل فيه املنفعة ،وما حرمه فيه املضرة
وقوته
البعيدة
الرؤية
ببيان
ما
أمر
على
التشجيع
بذلك
-4
التحفيز :نقادعلى هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الختالف
اختاذه يفونظ
املقاودو منه
للمووو  ،وإقنا الطرف اآلخريدرسبذلك
ووءرا الفكر الغريب
اهلدفاصطالحا،
بتوويحالقرار لغة و
املدخل داللة
ميكنووءأنالينة
فمارار يف
اختاذ الق
شخصخطوا،
يهتم ببيان
التحفيزاملبحث
و
النبويةحافزا
يكون
آلخر،
األولمن
ختتلف
طبيعة الناس ،فإن طريقة

جبامعةعنقطرط،ريق
يكون
اسا ،وقد
معنويا،
يكون
لغريه،الينةفقد
ألحدهم قد ال يكون
اإلسالمية
مادياريعةأووالدر
بكلية الش
وعلومها
لذلكأستاذ
¿®

m4141@hotmail.com

http://www.prdrklaina.weebly.com
صلى اهلل عليه وسلم يراعي الفروق
الرتغيب أو الرتهيب من أجل ذلك ،جند رسول اهلل
الفردية ،فيخاطب لل واحد مبا جيعله يندفع له مرحبا باألمر ،وهو عليه اليالم متتبع

 -72شرح النووي على صحيح ميلم55/5
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للهدي القرآين الذي ييتعمل وسائل متعددة يف هذا ااجمال من وسائل الرتغيبالملخص

والرتهيب ،والناظر يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه

بوووحهلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد
اهلامة اليت
وسلم من
لعل
القضاياذلك
يلمس

االستعانة باهلل سبحانه وت
قيامه عميق
عند تفكري
ذلك من
وما
بتنفيذبعدأمر من
يتطلب ربه
اإلنيان عند
ففيما خيص الرتغيب يف األجر وما يلقاه
مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
جن
احهنسوهوبن مالِ ٍ
ك قال" :ب عث رسول
أ
روى
باب زر احلافز على اجلهاد وامليابرة يف ذلك ،و ح
االجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
فشلهع ،و ِ
ِ
اإلقدام يف
سيتماء وما
ان،ما فج
درجة حس ْفي
حياب أيب
عليه ،واالستعداد لك
خطورة
اللَّه صلى اهلل عليه وسلم بحيْيية عْي نًا ي ْنظححر ما صن ْ
ت عريح
الْب ي ِ
ت أح ٌد غ ِْ
حال فإنه يكون بأق
ريي وغي ر رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه القرار،
أمكن،ىن بوإذاْعض
املْد ِري،
وجتنب :عوال أ
وسلم ،قال
استيْ
ْ
الفشل ماما ْ
ْح
املخاطرة
نيبة
حبياب
ِ
ِ
ِ
نِيائه! قال :فحدَّثهح احلديث ،قال :فخرج رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم ف تكلَّم فقال:
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
ِ
ِ
ِ
شكيتأْأنِذنحونهح يف ظهراهنِِم يف
ب معنا فجع
النبوية،لفماِرجمنٌ
إ َّن لنا طلبةً ،فم ْن لان ظ ْه حرهح حاوًرا ف ْلي ْرل ْ
ال ي ْ
رسول اهلل ح ْصلى ْاهلل عليه وسلم مر بكي
ع ْل ِو الْم ِدين ِة ،فقال :ال ،إال من لان ظهره ح ِ
صلىو اهلل
رسول ال
عليهباختاذ التدابري الالزم
استعد له
وهتيألَّ ِهالختاذه،
القرطارلقاملناسب،
اوًراباختاذفانْ
ح
ْ حح
اإلسالمية لليري على
سلكها
لوا،
رسولاللَّ ِهاألمةصلى
رسول
ون،اليتفقال
تتبع حم ْش
صحابحهح حىت سب حقوا الْ حم ْش ِرلِ ن إىل ب ْد ٍر وجإىلاء الْ
اخلطِرح
وسلم وأ ْ
وقوته
اهلل عليه وسلم :ال يحقدِّم َّن أح ٌد ِمْن حك ْم إىل ش ْي ٍء حىت أ حلون أنا حدونهح فدنا الْ حم ْش ِرحلون،
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
ِ
ض
املدخلاليما
وها
وموا إىل جن ٍَّة ع ْر
ا،ار و ْ
يدرس ح
لغةاأل ْور ح
قالو:اختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
داللةوالقر
فقال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قح ح
ِ
ض؟!اختاذقال
ببيانو ْاأل
يهتموا،
اليما
و
القر:ار يف ووء الينة ال
ا،
املبحثهااألول
يقول عحمْي حر بن ْ
احلحم ِام ْاألنْاا ِر ي
ي :يا ر حسول اللَّه ،جنَّةٌوع ْر ح
خطْرو ح

عليه وسلم :ما ُْي ِملحك على ق ْولِك :ب ٍخ
نعم قال :ب ٍخ ب ٍخ! فقال رسول اللَّ ِه صلى اهلل
¿
®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
http://www.prdrklaina.weebly.comمن أ ْهلِها
ب ٍخ؟! قال :ال واهلل ،يا ر حسول اللَّ ِه ،إال رجاءة أ ْن أ حلون من أ ْهلِها قال :فِإنَّك
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اقالينة فيه الغنية للتدليل على هذا
اليالم مبا
العلماء يف الرتغيب والرتهيب مما جاء عنه عليه
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الملخص أمر ذايت نابع
الرغبة في القيام بتنفيذ القرار :إن الرغبة يف تنفيذ القرار

إذ هي مرحلة اختاذ
اجلماعة
موقعها اخلاص
وهذه اليت هلا
القضايا اهلامة
يف لعل
الفردر وياته،
حياةورو
اإلسالميف من
امليألة يف
جناحمنتنفيذه،

من نفس الفرد ،وهو سبب
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
ال يتاور وجود اإلميان مع عدم الرغبة يف االمتيال ملا جاء يف لتاب اهلل وسنة رسوله،
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
قال سبحانه وتعاىل{ :فال وربِّك ال ي ؤِمنون ح َّىت حُي ِّكموك فِ
يعرتض حدو
ميكنم حأنمثَّ ال ِجي
النظرجر ب
ذلك،يماو ش
فيماْي ن حه ْ
واالجتماعيةح ْو حالتعليمية والرتبوية ح
القاْرار من عناصر تؤد
وغري
74
االستعداد ابن
اآلية قال
درجةلِيماً}
حياب ت ْي
ِيف أن حف ِي ِه ْم حرجاً ِّممَّا قضْيت
ليري:ضمان أقاى درجة
لكل ذلك ل
تفيريعليه ،و
ويف اإلقدام
خطورة ما ،سيتم
فشله،ويحويلِّ حمواْ
عليه ممكنة ،وهو ما يع
اهلل تكلفة
صلىبأقل
الرسول يكون
فإنه
الفشل ما
املقدسةوجتنب
"يقيم تعاىل بنفيه الكرمية القرار،
أحد حىت
أنه عالوامليؤمن
أمكن ،حُيوإذاَّكمحال ح
حبياب نيبة املخاطرة
االنقياد له باطنا وظاهرا ،وهلذا
وسلم يف مجيع األمور ،فما حكم به فهو احلق الذي جيب
ح
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
75
َّ
موك
حك
إذا
أي
،
اهللاً}
صلىلِيم
رسوليلِّ حماهللواْ ت ْي
النبوية،حرجفمااً ِّمممنَّا قض
قال { :حمثَّ ال ِجي حدواْ ِيف أن حف ِي ِه ْم
عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
شكْي أن
ت ويح
الظاهر لل ذلك دفعين
الالزمة إلجناحه
ت لهبهباختاذ
استعد
املناسب ،وهتيأ
التدابري له يف
وينقادون
الختاذه ،وك ْم
حرجا مما ح
باختاذ يفالقرارأنفهيم
يطيعونك يف بواطنهم فال جيدون
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري 76
وهبذاوومان اجلودة حبو
على هديه،
والباطن فييلِّمون لذلك تيليما لليا من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة"
وقوته

يظهر أن الرغبة يف تنفيذ قرارا ،الرسول عليه الاالة واليالم نابعة من اإلميان به،
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
عليه
اصطالحا ،وألو
رغبةار لغةيف واالمتيال
املدخلغري
إميان من
اهلل الغريب
صلىالفكر
امرهيف ووء
اختاذه
داللة القر
وتاديقا لرسالته ،فال يتاور يدرس
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
وسلم
تنضم إىل ذلك ،منها دخول اجلنة لما جاء يف وعد الرسول
مث هناك دوافع أخرى
¿
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،

صلى اهلل عليه وسلم حلعم ْري بن احلحمام األنااري
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ومنها زر الدافع لدى الفرد يف تعلم ما يفيده يف دنياه وأخراه ،ففيما رواه سعد بنالملخص

اخلاص يف حياة الفرد
اليت هلا
حىت صلَّ
أحصلِّ
موقعهايت،
اهلامةآتِِه
القضايا فلم
لعلي،منفدع ِاين

النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا
املعلَّى قال" :مَّر ِيب ي
ْح
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
ت ،فقال :ما من عك أ ْن تأيت؟! فقلت :لنت أحصلِّي فقال :أمل ي حق ِل اهلل{ :يا أي ها
حمثَّ أت ْي ح
 77مووو ْيعد طحط حعناية الباحي ن يف لل ااجماال
جناحه وهو
الَّ ِذين آمنحواْ است ِجيبواْ لِل ِه ولِ َّلرس ِ
الرتبوية أحعلِّ
ذلكْ ،عوظم
وغريحمك أ
التعليميةقالو :أال
ول إِذا دعا حلم لِما حوُْييِي حك ْم}
االجتماعية و ،حمثَّ
النظر فيما ميكن أن يع
ْ ح
ح
ِ
ٍ
اإلقداممن
سيتم ْخ حرج
وسلم لِي
درجةعليه
صلى اهلل
عليه ،واالستعداد لك
خطورة ما
النيبوحياب
ي ِج ِد؟ فذهبفشله،
حسورة يف الْ حق ْرآن قبل أ ْن أ ْخ حرج من الْم ْ
حال فإنه يكون بأق
أمكن،
اين ما
الفشل
وجتنب ع
احلمد لل ِه رب الْعال ِم ن الق}رار،
ِ 78
ِِ
وإذا ِ
اليْبو حعاملالْمي ِ
يم
ظ
ع
ل
ا
ن
آ
ر
ق
ل
ا
و
ي
ه
ْ
ْ
ِّ
ح
َّ
ح
الْم ْيجد ،فذ َّل ْرتحهح فقال ْ ْ { :ح
ْ
ح
حبياب نيبة املخاطرة
ِ 79
الذي أحوتيتحهح"
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
جابر "
لمامنجاء
اهللأ َّنعليه وسلم مر بكي
حديثاهلل صلى
شك يفأن رسول
معاية فما
ومنها الرغبة يف تطهري النفس بعد ارتكاب النبوية،
وهوالقريفار الْمي ِ
استعدزلهىن،باختاذ التدابري الالزم
سلم أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم باختاذ
الختاذه،إنهو قد
املناسب،ج ِدوهتيأفقال
ر حج ًال من أ ْ
ْ
سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
ِ إىل
ا ،شاليتهاد ٍ
فأ ْعرض عنه ،ف ت ن َّحى لِ ِشق ِ
ا ،،فدعاهح فقال:
تتبع ِي ِهاخلطأ ْوربع
على ن ْف
ِّه الذي أ ْعرض فشهد
وقوته
ِ
ِ
هل بِك جنحو ٌن؟! هل أ ْحاْنت؟ قال :نعم فأمر بِ
َّ
ه
ت
ق
ل
ذ
أ
فلما
ى
ل
ا
م
ل
ا
ب
م
ج
ر
ي
ن
أ
ه
ْ
ْ
ْ
ح
على هذاحْاألساس ،أحرى أن يكون البحث ْيفحمقدمة ومدخل وثال
ِ 80
أن وييرت
بإمكان
احلِجارةح مجز حىت أ ْحد ِرك بِ ْ
ْ
علىاختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
الرجلار لغة
هذاداللة القر
املدخل
احل َّرةِ ف حقتل"  ،فقد لان يدرس
األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
نفيه ،إال أنه اختار تطهري نفيه يف الدنيا من اإلمث و
املبحثاقعه
الذي و
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
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لل ذلك استجابة هلل ورسوله ،وهو الواز القوي على
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ال جنده يف التفكري الووعي الذي يقف عند حدود املااحل املادية ،حبيث تتم االستجابة
الملخص
بناء على مدى حتقيقها ،أو طاملا هناك رقيب ُياسبه عما يفعل وما يد

أن هي مرحلة اختاذ
اجلماعة
يشرتط الفرد و
اخلاص يف حياة
الرسول اهلامة
من القضايا
لنجاحه
موقعها وسلم
صلىاليتاهللهلا عليه
منلعلغري

لكن تنفيذ القرار الاادر
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
يلقى قبوال من املوجه إليه ،مبعىن آخر ،أن القرار ال يأخذ قيمته من اجلهة الاادرة عنها

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
فقط ،لما يف حالة صدوره من الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،بل البد من تلقي املتلقي
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
يضرعليه،به،و فإنه
أحس
درجةار إذا
حيابللقر
املتلقي
له بالقبول إذا لان عن غريه،
له،ضمان أقاى درجة
ميتيلذلك ل
ال لكل
االستعداد
سيتمأنهاإلقدام
خطورة ما
فشله،و و
الفشلق ماِ
ت ممكنة ،وهو ما يع
تكلفة
وإذارأ ًةحال
يف عوامل
وجتنب
ويكون ذلك سببا لفشل القر
فإنه ِد ج
من ول
أمكنَّ،ن ْام
اس ِم "أ
التنفيذار،لما
حديث الْ
يكونْعف ٍربأقلخت َّوف ْ
ِ حبياب نيبة
املخاطرةشْيخ ْ ِ
 ن من ْاألنْاا ِر ،عبدالرمحن وحجم ِّم ٍع ابْ ْين
ت إىل
أ ْن يحزِّوجها ولِي ها وِهي لارهةٌ ،فأ ْرسل
ْ
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
جا ِرية ،قاال :فال ختْش ْ ن ،فإن خْنياء بِ
بكيريَّد منالنيب
سلم ِرهمرةٌ ،ف ر
عليهيو لا
صلىبحوهاهللا وِه
رسولكاهللحها أ
منْنت
شك ِخأنذ ٍام أنْ
املناسبا ،لان مطالب
النبوية ،فما
81
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين
صلى اهلل عليه وسلم ذلك"
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
الوفاء باألجور :إن الوفاء باألجور وعدم ظلم األجري من شأنه أن يؤدي
-6
وقوته
ثالثة عنه،
يتخلى
مقدمةولن
سيتابع يفعمله
بالتنفيذ
مباحث وخامتة
ومدخل و
يكون البحث
املكلفرى أن
األجرياألساس ،أ
إىل جناح القرارا ،املتخذة ،ألنعلى هذا
بإعطاء
وسلم
صلى واهلل
رسول واهلل
لما أن عمله سيتاف باإل تقانيدرسلذلك،
الفكر الغريب
عليهووء
اختاذه يف
اصطالحا،
اعتىنالقرار لغة
املدخل داللة
تعاىل،النبوية
ووء الينة
القرار يف
ليةا ،اختاذ
خطو
يهتم ببيان
و
وحذر
أمام اهلل
الشرعية
بامليؤو
األولذلك
املبحثربط
إهداره ،و
حق األجري بكامله ،وعدم

ِ
وسلم
النيب صلى
رويبكليةاهللالشرعنه
الينةريْرة
أستاذأيب حه
حديث
عليهقطر ،
اإلسالميةاهللجبامعة
عنراسا،
يعة والد
وعلومها
م ْن اإلخالل هبا لما يف ¿®

m4141@hotmail.com
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وااجمنونة  2255/4ح  ،4221وباب سؤال ِ
اإلمام امل ِقَّر :هل أحانت؟  2512/4ح ،4225
ح
حد أمر أن حخيرج من امليجد فيقام
ولتاب األحكام ،باب من حكم يف امليجد حىت إذا أتى على ٍّ
 2427/4ح  ،4121وصحيح ميلم ،لتاب احلدود ،باب من اعرتف على نفيه بالزىن
 7275/2ح 7457
 -81صحيح البخاري ،لتاب احليل ،باب يف النكاح  2555/4ح 4545
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قال :قال اهلل ت عاىل" :ثالثةٌ أنا خامهم يوم الْ ِقيام ِة :رجل أ ْعطى ِيب حمثَّ غدر ،ورجل با الملخص
ْحح ْ
حٌ
حٌ
لعل ِ من 82
القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد
ِ
حرا فألل ْثنه ،ورجل استأْجر أ ِجريا فاست وَف منه ومل ي عطه أجره"

ح ًّ

ح

حٌ ْ

حْ

ً ْْ

ْح

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
القدوة :جاء يف القرآن الكرمي الرتليز على مبدإ القدوة احلينة لما يف قوله
-7
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
ِ ِ
التعليميةحجوو اللَّ
وغريي ْومذلكْ،اآلوِخر
االجتماعيةلوان ي ْر
حسوةٌ حيونةٌ لِّمن
الرتبويةه والْ
النظر فيما ميكن أن يع
تعاىل{ :لق ْد لان ل حك ْم ِيف ر حسول اللَّه أ ْ
83
ِ
اإلقدامعزعليه ،واالستعداد لك
خطورةيفما سيتم
لتاب اهلل
درجةجاء
عملي ملا
تطبيقوحيابٌّ
وذلر اللَّه ليرياً }  ،وسنَّةح الرسول عليه اليالم فشلهٌ،
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأق
وجل ،وهذا ما يدفع بامليلم ن بدءا باحابته الكرام إىل تتبع سلوله ابتغاء مرواة اهلل
حبياب نيبة املخاطرة
وسلم
عليه
اهلل
صلى
سبحانه واملتأمل يف سلولهم جيد تفانيهم يف تتبع سنة رسول اهلل
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
شك "أنلنت ِ
ييارمنقال:
بغية العمل مبا جاء فيها ،من ذلك ما رواه سعيد بن
مع ااهللبنعليه وسلم مر بكي
ريصلى
النبوية ،فما
رسول أساهلل ح
ِ
ِ
فقال لهيلباختاذ التدابري الالزم
الختاذه،هواستعد
القرار
ت فأ ْوت ْر
اْبح،
يت ال ي
املناسب،ح
باختاذن زلْ ح
عحمر بِط ِر ِيق م َّكة ،قال سعي ٌد :فلما خش ح
،،وهتيأحمثَّ أ ْدرْلتح ح
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها َّ ِرسول األمة اإلسالمية لليري على
ِ
 ،فقال عبدالله :ألْيس لك
ت فأ ْوت ْر ح
يت الْف ْجر ف ن زلْوقوتهح
بن عحمر :أيْن حلْنت؟ فقلت له :خش ح
اح
ِ
يكوناللَّ ِه
رى رأنحسول
األساس :،أإِ َّن
على وهذااهلل قال
حسوةٌ؟! فقلت :ب لى،
يف رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم أ ْ
صلى مقدمة ومدخل وثال
البحث يف
برسول لغةاهللو صلى
االقتداء
اهلل عليه وسلم لان يحوتِحر على الْبعِ ِري" ،84عىن بذلك أن
اهللاختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
داللة القرار
يدرس املدخل
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
عليه وسلم أصل يف املووو  ،وأوىل باالتبا

ِ

ويف حديث ِأيب ب ْك ِر بن عبدالرمحن عن
وسلم "أ َّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر الناس يف سف ِرهِ عام الْفْت ِح بِالْ ِ
http://www.prdrklaina.weebly.comفطْ ِر وقال:
ح
ت ق َّوْوا لِع حد ِّوحل ْم وصام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أبو ب ْك ٍر :قال الذي حدثين:
ِ

بع ¿
صلى
رسول اهلل
ص
ض® أ ْ
ْ
عليه اإلسالمية جبامعة
اهللراسا،
يعة والد
بكلية الشر
اب وعلومها
أستاذحالينة

 -82صحيح البخاري ،لتاب اإلجارة ،باب إمث من منع أجر األجري  512/2ح 2751
 -83سورة األحزاب ،اآلية27 :
 -84متفق عليه،أخرجه البخاري يف صحيحه ،لتاب الوتر ،باب الوتر على الدابة  225/7ح
 ، 552وميلم يف صحيحه ،لتاب صالة امليافرين وقارها ،باب جواز صالة النافلة على الدابة يف
اليفر حيث توجهت  251/7ح 111
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اقالينةاء على رأْ ِس ِه ِمن الْعط ِ
ش أو
ب الْم
ا
وسلم بِالْع ْر
المكيي
عليه األستاذ
سول اهلل صلى اهلل ©*®
لقد ر ح
الدكتورِج ي ح
أيت ر ح
احلِّر ،حمثَّ قِيل لِرس ِ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا ر حسول اهلل ،إِ َّن طائِفةً ِمن الناس قد
ِمن ْ
ح
الملخصد ِ
صاموا ح ن صمت! قال :فلما لان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بِالْك ِ
يد ،دعا بِقد ٍح
حْ
ح
85
لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
فش ِرب فأفْطر الناس" ففي هذا احلديث يتب ن أن الرسول عليه اليالم رلز على مبدإ
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
القدوة للتأثري يف أصحابه ليفطروا ،فضم إىل جانب القول تطبيقه فكان صنيعه عليه

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
عليهم
أصحابه رو
وتتبع وتنفيذه
التنفيذ
ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
اهللفيما
ذلك،ووانالنظر
ب نالرتبوية وغري
التعليمية و
االجتماعية
اليالم جامعا ب ن القرار و و
األمةضمان أقاى درجة
هبم ذلك ل
تفتخر لكل
الذيناالستعداد
األئمةعليه ،و
سيتم اإلقدام
الاحابةخطورة ما
حياب درجة
فشله ،و
وغريهم من
نفيية
وقد ترسخ مبدأ االقتداء يف
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
اإلسالمية ،فكانوا نرباس اهلدى واليعادة وما ختلف هذا املبدأ إال نتجت عن ذلك
حبياب نيبة املخاطرة
صنوف من االحنرافا،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
املشاعرسلمال مريعين
اتخاذشكالقأنرار:
مراعاة المشاعر
-8
إسقاطاملناسبا ،لان مطالب
بكيري من
اعاةاهلل عليه و
رسولإناهللمرصلى
النبوية،فيفما من
إلجناحه لل ذلك دفعين
عليهم واستعد
وهتيأ الختاذه،
املناسب،
الالزمة يتعلق
التدابري األمر
باختاذ يكن
املذلة لهما مل
يدخل
باختاذرينالقرارمبا ال
األحكام ،بل يعين مراعاة اآلخ
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
حبرام ،ففي ميل ذلك ال تراعى املشاعر ،بل تطبيق األحكام ،وهذا من شأنه أن تكون
وقوته
يف
وسلم
عليه
اهلل
صلى
اهلل
رسول
سلوك
لان
وهكذا
القرارا ،طحل تقدير من اجلميع على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الفكر الغريب
اصطالحا ،واختاذه
احلاجةار لغة
عند داللة القر
الناساملدخل
تقدمي ناائحه ملن أخطأ أمام يدرس
املعين
ووء اسم
التنايص يفعلى
من وغري
الينةأنالنبوية
منالقترراريديف ووء
اشرتطاختاذ
يهتمِريرةببيانإذخطوا،
يف األول
املبحث
باألمر لما جاء يف حديث و
يكون
مكاتبته
قاة ب
عائشة

اع ¿يها فأ ْعتِ ِقيها ،فإن الْوالء لِمن أ ْعتق حمثَّ قام رسول ال ِ
ِ
صلى
جبامعةلَّهقطر ،
يعة والدراسا ،اإلسالمية
والؤها له ،فقال هلا" :ابْت ®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشر ْ

m4141@hotmail.com
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 -85مالك يف املوطأ ،لتاب الايام ،باب ما جاء يف الايام يف اليفر  ،252/7ومن طريق مالك
أخرجه أمحد يف مينده  215/2ح  75522وقد علق ابن عبدالرب على احلديث بقوله" :هذا
التابع الااحب الذي حدثه أو ال ييميه يف وجوب
حديث ميند صحيح ،وال فرق ب ن أن ييمي ح
العمل حبدييه ،ألن الاحابة للهم عدول مرويون ثقا ،أثبا ،،وهو أمر جمتمع عليه عند أهل العلم
باحلديث" التمهيد 21/22
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اهلل عليه وسلم على الْ ِمْن ِرب  -وقال س ْفيا حن م َّرًة :فاعِد رسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلمالملخص
ح
اخلاص يف حياة الفرد
موقعها
هلا
اليت
اهلامة
القضايا
من
لعل
ِ
ِ
ال أق و ٍام يش ِرتطحون شروطًا لييت يف لت ِ
اب اللَّه ،من اشت رط
على الْ ِمن ِرب – فقال :ما ب ح

ْ

ْ

ْ

ْ

حح

 86ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
وما يتطلب
شرطًا ليس يف لِت ِ
اب اللَّ ِه ف لْيس له وإِ ِن ا ْشت رط ِمائة مَّرةٍ"  ،فأبطل عليه اليالم الشرط
ْ
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
الووع،
النايحةو مبا
الذي اشرتطه ،واختار عليه اليالم الوسيلة اليت ويقدم
النظر فيما ميكن أن يع
يالئمذلك ،و
الرتبوية وغري
هبا والتعليمية
االجتماعية
اإلقدامألنهعليه ،واالستعداد لك
فشله ،و
خطورة ماأمامسيتماملأل،
درجة ذلك
حيابولان
حكمه،
مراعيا مشاعر الطرف اآلخر ولان عليه أن يادر
حال فإنه يكون بأق
باألمرما أمكن،
املعين الفشل
وجتنب عوامل
القرار،
بتيميتهوإذاأمام
جيرح
تشريع جيب أن يعلم به امليلمون ،ويف الوقت ذاته مل ِّ
حبياب نيبة املخاطرة
ال
اليت
ااجمامال،
يف
الناس ،ألن ذلك سيكون من باب الفضيحة له ،وال يدخل ذلك
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
أصل هلا
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
متكاملةباختاذ التدابري الالزم
صورةواستعد له
لديهمالختاذه،
املناسب ،وهتيأ
باختاذا،القورملار تتكون
ل ما راعى مشاعر قرييب العهد بالشرك ممن أسلمو
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
عن الدين اإلسالمي ،فيظنون سلولا معينا يطعن فيهم وفيما يظنونه غري جائز لما ورد
وقوته
ِ
َّ
ن
أ
ال
و
ل
،
ة
ش
ائ
ع
يا
"
وسلم:
عليه
يف حديث عائِشة قالت :قال رسول اللَّ ِه صلى اهللعلى هذا األساس ،أرى أن ح
يكون ْ
البحث يف مقدمة ومدخل وثال
87
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
تالقرارهلا بلغةابوْ ِ
يدرسْر ِ
 ن "
املدخلوجع ْل
ض
ت الْك ْعبة فألْزقْ تحها بِ ْاأل
اصطالحا ،و،اختاذه يف ووء الفك
داللة ح
ق ْومك حدييحو ع ْهد بِش ْرك ،هلد ْم ح
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
http://www.prdrklaina.weebly.com

 -86متفق عليه ،صحيح البخاري– واللفظ له ،-لتاب الاالة ،باب ذلر البيع والشراء على املنرب يف
امليجد  712/7ح  ،222ولتاب البيو  ،باب البيع والشراء مع النياء  154/2ح ،2121
وباب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل  155/2ح  ،2141ولتاب العتق ،باب إذا ورب العبد
فلي ْجتنِب الوجه  512/2ح  ،2227وباب استعانة املكاتب وسؤاله الناس  512/2ح ،2222
ح
ولتاب الشروط ،باب الشروط يف الوالء  512/2ح  ،2515وباب املكاتب وما ال ُيل من
الشروط  557/2ح  ،2552وصحيح ميلم ،لتاب العتق ،باب إمنا الوالء ملن أعتق
 ،7727/2و 7722ح 7512
 -87سبق خترجيه
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اقالينةمما ال جيوز ،ومل يفعل ما لان
المكيهذا
اعتقادهم أن
فراعى يف ذلك مشاعرهم جتاه الكعبة ،و
©*® األستاذ الدكتور
من املمكن القيام به من هدم الكعبة وإعادة بنائها على الاورة اليت ذلرها
-9

الملخص قرار ،ال جتوز
عدم المجاملة على حساب الحق :عند اختاذ أي

يد هي مرحلة اختاذ
اجلماعة
الفرد و
خيتاريف حياة
اخلاص
موقعها
اهلامة اليت هلا
لعل
اليت ير
للمهام
اليالم
الاالة و
القضاياعليه
فنجد منالرسول

ااجماملة على حياب تنفيذه،
وما يتطلب ذلك من تفكري َّعميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
تنفيذها م ْن لان مؤهال للقيام هبا ألجل ذلك ،حذر عليه اليالم من هذا األمر ،وب ن

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
صلى اهلل
ذلك" ،وب ْي نم
وغريقال:
الرتبويةهريرة
روى وأبو
فقد
أن اإلخالل به من عالما ،والياعة،
عليهرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
النيبميكن أن
النظرا فيما
التعليمية
االجتماعية و
وسلم يف ْجملِ ٍ
االستعداد اللَّ ِه
ض وى رسول
اإلقدام فم
الياعةح؟
ايبدرجةفقال:
اءهح أ ْعر
صلىضمان أقاى درجة
لكل ذلك ل
عليه،
س ُيدث الْق ْوم،فشلهج ،و
خطورةمماىت سيتمَّ
حيابِ ٌّ
تكلفةل ممكنة ،وهو ما يع
يكونع بأقل
حال ،فإنه
القرار،
أمكنِ،رهوإذاما قال
الفشل ماقال فك
وجتنبْوِمع:واملمسع ما
ض الْق
وقال ب ْ ح
اهلل عليه وسلم ُيدث ،فقال ب ْع ح
ض حه ْم :ب ْ
حبياب نيبة املخاطرة
الياع ِة؟ قال :ها أنا يا ر حسول
اليائِ حل عن
مل ي ْيم ْع حىت إذا قضى ح ِدييهح قال :أيْن أحر حاه
َّ
َّ
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
اللَّ ِه قال :فإذا ويِّ ع ِ
إذا حومن ِّسد
عليهحهوا؟
ف إِاهللواعت
الي
النبوية ،فانْفمات ِظ ِر
ت ْاألمانةح،
من َّ
ح
املناسبا ،لان مطالب
قال:بكيري
سلم مر
قال:اهلللْيصلى
شكاعأنة رسول
88
إلجناحه لل ذلك دفعين
استعد له
وذلك وهتيأ
القرار ،املناسب،
األمر إىل غري أهله ،فانتظ ِر باختاذ
الالزمةولية ملن
التدابري امليؤ
باختاذبإسناد
اليالم
الختاذه ،وعليه
حتذر منه
الياعة"
ح
ليس هلا بكفء ،وإمنا جماملة إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
وقوته
ت على النيب صلى اهلل عليه وسلم
ويف حديث أيب حموسى روي اهلل عنه قال" :دخ ْل
ح
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الر حجل ْ ِ
الغريب:
الفكرفقال
اختاذهْاآليفخ حرووءميله
وقال
لغةس وول اللَّ ِه
 ن
أنا ور حجال ِن من ق ْوِمي ،فقال أح حد
يدرسَّ
اصطالحا ،و
داللةرناالقرياار ر ح
املدخل :أ ِّم ْ
 89ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية
عليه"يهتم
صاألول
املبحث
إِنَّا ال نحوِّيل هذا من سأله وال منو حر

ح

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،
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 -88صحيح البخاري ،لتاب العلم ،باب من سئل علما وهو مشتغل يف حدييه فأمت احلديث ،مث
أجاب اليائل  22/7ح  ،55ولتاب الرقاق ،باب رفع األمانة  2252/5ح 4727
 -89متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب األحكام ،باب ما يحكْره من احلرص على اإلمارة
 2472/4ح  ،4121وصحيح ميلم ،لتاب اإلمارة ،باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها
 7254/2ح 7122
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ففي هذا احلديث النهي عن جماملة الناس يف األمور املتعلقة بامليؤولية ،فمن األمورالملخص

اخلطرية أن يعمد متخذ القرارا ،إىل هذا النو من

اخلاص يف حياة الفرد
تؤدياليتإىلهلا موقعها
القضايا اهلامة
لعل من
الفياد يف
ااجمامال ،اليت

االستعانة باهلل سبحانه وت
عميق بعد
يتطلب ذلك من
الباب! ومن
تفكريهذا
حقوقهم من
ااجمتمع ،ونشر الظلم ب ن الناس ،وعدم إعطاء ذويومااحلقوق
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
مثَّ ،يؤدي ذلك إىل عدم القناعة بالقرارا ،وصاحبها ،وعدم قدرة الذي متت ااجماملة يف
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
سيتملن
جامله
درجة من
حياب أن
إلحياسه
يقومعليه ،واالستعداد لك
اإلقدام
خطورة ما
حقه على القيام مبا أسند إليه لعدم لفاءته أوفشله ،و
حال فإنه يكون بأق
الفشل ما
وجتنبهذاعوامل
الق
وإذا إىل
أمكن،ؤدي
الذي ي
اليلوك
اليالمرار،على
مبحاسبته ألجل لل ذلك ،نبه الرسول عليه
حبياب نيبة املخاطرة
ونص على أنه ينبغي أال
فشل تطبيق القرارا ،،وويا األمة بألملها إذا شا فيها،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
قال:من"باي ْعنا رسول اللَّ ِه صلى اهلل
خناف يف اهلل لومة الئم لما يف حديث الوليد بن عبادة
شك أن حرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
النبوية ،فما
الختاذه ،،ووأ ْن
باختاذوأالقْنرارال نحنا ِز
الي ْم ِع والطَّاع ِة يف الْمْنش ِط والْمكْرهِ،
قومباختاذ التدابري الالزم
استعدن له
عليه وسلم على َّ
املناسبْ ،األ ْ
وهتيأمر أ ْهلهح
إىل تتبع 90
اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
باحلق حييما حلنا ،ال خناف يف اهلل لومة الئم"
– أو نقولِّ -
وقوته
يؤدي إىل
-11
عدم االعتماد على العواطف :إن االعتماد على العواطف ِّ
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
داللةرارالقرارويح ْعلغةمول به
ينجح الق
تعطيل القرارا ،هلذا ،فإنه من الالزم التجرد منها حىت
بروااختاذه يف ووء الفك
اصطالحا ،و
يدرس املدخل
اختاذ القأنرار يف ووء الينة ال
هذاببيان خط
على يهتم
املبحث األول
و
ا،ليف
األمر،و و
اليالم ينبه
وتيليم من اجلميع وهلذا ،جند الرسول عليه

التجرد من العواطف يف األحكام يؤدي إىل تطبيقها من غري حرج ،ويلتزم هبا اجلميع حىت
http://www.prdrklaina.weebly.comاملووو إذا
ولو لانت يف حق أقرب املقرب ن ،وبذلك قطع دابر األمر ،فال شفاعة يف
بلغت امليألة إىل احلالم الذي يعد ملزما بتطبيق األحكام ويف ذلك رو ،عائِشةح روي
ِ
ِِ
ت ،ف قالحوا :وم ْن يحكلِّ حم فيها
اهلل عنها "أ َّن قحريْ ًشا أمهَّ حه ْم شأْ حن الْم ْرأة الْم ْخ حزوميَّة اليت سرق ْ
ب رسول
ئ عليه إال أحسامةح بن زيْ ٍد ِح ي
ر حسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم؟ ف قالحوا :وم ْن ْجي ِرت ح

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

 -90متفق عليه ،صحيح البخاري يف صحيحه – واللفظ له -لتاب األحكام ،باب ليف يبايع
اإلمام الناس  2422/4ح  ،4112وصحيح ميلم ،لتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف
غري معاية ،وحترميها يف املعاية  7211/2ح 7115
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اقالينةصلى اهلل عليه وسلم :أت ْشف حع
المكي اللَّ ِه
الدكتور رسول
األستاذ ،فقال
اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم؟! فكلَّ ©م*هح® أحسامةح
ِ ِ
اختطب حمثَّ قال :إمنا أ ْهلك الَّ ِذين ق ْب ل حك ْم أن حَّه ْم لانحوا إذا
يف ح ٍّد من حح حدود اللَّه؟! حمثَّ قام ف ْ
ِ
ِ
الملخصو ْأميح اللَّ ِه ،لو أ َّن
احل َّد
يف أق حاموا عليه ْ
يف ت رحلوهح ،وإذا سرق في ِه حم الضَّع ح
سرق فيهم ال َّش ِر ح
 91اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
لعل
ٍ
ِ
القضايا  ،فقرر بذلك مبدأ حازما يف عدم قبول
مندها"
ت ي
فاطمة بِْنت حطح َّمد سرق ْ
ت لقط ْع ح

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
الشفاعة يف احلدود
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
النظر الق
ذلك ،واختاذ
االنفعال :إن
عدم اتخاذو القرار
-11
صفاءرار من عناصر تؤد
يتطلبيعرتض الق
فيمارارميكن أن
حال والرتبوية وغري
فيالتعليمية
االجتماعية و
ذلكضمان أقاى درجة
أجل ذلك ل
االستعداد لكل
عليه،و و
درجةجخطورة ما
االنفعال،حياب
الذهن ،وهذا ال يتأتى مع فشله ،و
ازن من
حد الت
باإلنيانسيتمعناإلقدامِّ
ألنه خير
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
يلزم أن يكون متخذ القرار يف حالة هدوء واستقرار نفيي جتنبا ملا ميكن أن يتيبب يف
حبياب نيبة املخاطرة
حال
يف
ا،
ر
ا
ر
الق
اختاذ
عن
ينهى
اليالم
عليه
الرسول
األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
جندرا هلذه
إدخال الضرر على أحد هلذا ،ونظ
من -
بكيريابْنِ ِه
سلمكْرةمر إىل
أبو ب
اهللب
صلى"لت
رسولة اهللقال:
أيب بكْر
دالرمحن بن
االنفعال لما جاء يف حديث عْب
املناسبا ،لان مطالب
عليه و
شك أن
النبوية ،فما من
إلجناحه لل ذلك دفعين
الالزمة
استعدفِإلهِّينباختاذ
ولان بِ ِي ِجيتان  -بِأ ْن ال ت ْق ِ
باختاذيالقرارب ن اثْن ْ ِ
صلى اهلل
التدابريالنيب
مسعت
الختاذه،باو حن،
ض
 ن
ض
املناسب ،وأنْ
وهتيأت غ ْ
ْ
األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
ِ إىل تتبع اخلطواِ ،اليت سلكها رسول 92
ضبا حن"
 ن ح
عليه وسلم يقول :ال ي ْقض َّ
وقوتهك ٌم ب ن اثْن ْ ن وهو غ ْ
ألنهة جيوز
مقدمةالتعليم،
املوعظة و
مووع
احلكم ،أ ال
مووع
مباحث وخامتة
ومدخل وثالث
البحث يف
يف يكون
رى أن
هذا األساس،
والنهي عن الغضب هنا يف على
الفكر الغريب
اصطالحا ،واختاذه
مقاملغة و
اعظ القرار
املدخلوداللة
صورة
لالنزعاج ،يفإذووءهو يف
املبدي
يدرسمقام ال
فيهما ما ال جيوز يف احلكم ،ألن
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

91
 ،7252ح
الغار /2
حديث
وعلومهالتاب
اللفظ له-
ري –
جبامعة قطر
اإلسالمية
باباسا،
األنبياء ،والدر
بكلية الشريعة
أستاذوالينة
 متفق عليه ،صحيح البخا ¿® ،2152http://www.prdrklaina.weebly.comولتاب احلدود ،باب لراهية
 ،2255ولتاب املغازي ،باب من شهد الفتح  7544/2ح
الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل اليلطان  2257/4ح  ،4214وصحيح ميلم ،لتاب احلدود ،باب
قطع اليارق الشريف وغريه ،والنهي عن الشفاعة يف احلدود  7275/2ح 7455
 -92متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب األحكام ،باب هل يقضي القاوي أو يفيت وهو غضبان
 2474/4ح  ،4125وصحيح ميلم ،لتاب األقضية ،باب لراهة قضاء القاوي وهو غضبان
 7222/2ح 7171

m4141@hotmail.com
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أما يف احلكم،الملخص

املنذر ،ولذا املعلم إذا ملس يف املتعلم سوء فهم ،فذلك أدعى للقبول
اخلاص يف حياة الفرد
لعلر من
اليت هلايقومموقعهاباختاذ
اهلامة من
القضايا لل
ين ،ولذا
فإن إصداره يف هذا الووع يؤدي إىل اإلورار باآلخ

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
القرارا،
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
خاوصاوإذا
االجتماعيةا،و أمر
بعض القرار
-12
ِّ
النظر فيما ميكن أن يع
وروري،وغري ذلك،
التعليمية والرتبوية
الس ِّريَّة عند الضرورة :إن سرية و
فشله ،وحىت ال
لانت مرتبطة خبطط عيكرية ،فهي تتطلب تكتما
العدوعليه ،واالستعداد لك
األخبارسيتمإىلاإلقدام
تالخطورة ما
حياب درجة
حال فإنه يكون بأق
أمكن ،وإذا
ا،امل الفشل
وجتنبرارعو
فييتعد ولذلك ،جند الرسول عليه اليالم يأمر بكالقرار،
اجليوش
املوجهةماألمراء
تمان الق
حبياب نيبة املخاطرة
فال يعلم بشأهنا غريهم حىت ال يقع تييرهبا لما جاء يف حديث عروة بن الزبري قال:
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
لن هبا
فقال له
جحشفماإىلمنخنلة
حىتعليه وسلم مر بكي
صلى اهلل
رسول :اهلل
شك أن
"بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبداهلل بن النبوية،
لتاباباختاذ التدابري الالزم
استعد له
الختاذه،
املناسب،
لتبو له
وهتيأ -و
احلرام
باختاذ يفالقرارالشهر
تأتينا خبرب من أخبار قريش ،ومل يأمره بقتال  -وذلك
اإلسالمية لليري على
فافتحاألمة
يوم ن رسول
سر ،سلكها
إذاا ،اليت
حىتاخلطو
أصحابكتتبع
إىل
لتابك
قبل أن يعلمه أين ييري ،فقال :اخرج أنت و
وقوته
وانظر فيه ،فما أمرتك فيه فامض له ،وال ت ْيت ْك ِرهن أحدا من أصحابك على الذهاب
َّ على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
فتأتيناو من
يدرسحىت
معك فلما سار يوم ن فتح الكتاب فإذا فيه أن امض
أخبارواختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
خنلةالقرار لغة
تنزلداللة
املدخل
94
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
قريش مبا يال إليك منهم "

المبحث الثالث :التربية على اتخاذ

السنة
ضوء
النبوية:والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
بكلية الشريعة
وعلومها
فيالينة
القرارأستاذ
¿®
http://www.prdrklaina.weebly.com

 -93فتح الباري :ابن حجر 751/7
 -94الينن الكربى :البيهقي ،ويف سنده عن ابن إسحاق مساعا منه من يزيد بن رومان عن عروة به،
لتاب اليري ،باب قيمة الغنيمة يف دار احلرب  55/5ح  ،71145ودالئل النبوة له أيضا يف باب
مجا مغازي رسول اهلل بنفيه وبيراياه  ،5/2وقد ذلره ابن حجر فقال فيه" :ورواه عبد امللك بن
هشام يف (هتذيب اليرية) عن زياد بن عبداهلل عن ابن إسحاق حنوه ،وهو مرسل جيد قوي اإلسناد،
صرح فيه ابن إسحاق باليما " تغليق التعليق على صحيح البخاري 14/2
وقد َّ
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أصحابه على اختاذ القرار بيبل
ميكن لنا تلمس تربية الرسول صلى اهلل عليه وسلم
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة
شىت ،منها:
-7

الملخصالتحييس بأمهية
زرع الداعي إلى التفكير السديد عند اتخاذ القرار :إن

إن هي مرحلة اختاذ
اجلماعة
حياة الفرد و
اهلامة اليت هلا
أمهيةالقضايا
القرارلعلله من
الوخيمة،
اخلاصالعويفاقب
موقعها من
اجتناب ليري
بالغة يف

التفكري اليديد عن د اختاذ
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
يف الدنيا أو اآلخرة وقد قام عليه اليالم بالتنبيه على خطورة هذه امليألة بتحميل

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
ميكناه أنعبداهلل
ماداقهفيماما رو
ااجمتمع،
الفرد يف
االجتماعية وووع
ليفما لان
بنرار من عناصر تؤد
يعرتض الق
ذلك ،والنظر
الرتبوية وغري
التعليمية و
امليلم ن ميؤولية أفعاهلم و
لكل ْم ر
االستعداد حللي حك
عليه ،ويقول" :
وسلم
خطورة مااهللسيتمعليه
درجة صلى
حياب اهلل
مسع ،ورسول
ذلكا ٍلضمان أقاى درجة
اإلقدام
عمر روي اهلل عنهما أنه فشله
ميؤول ممكنة ،وهو ما يع
وهوبأقل تكلفة
حالهلِ ِهفإنهرا ٍيكون
وجتنب عو
وميؤول عن ر ِعيَّتِ ِه ،ف ِْ
الر حج حل
الفشلر ِعيَّماتِ ِه ،و
امل عن
ميؤول
اإلم حام راالقٍرار،وهو
أمكنَّ،
وإذا يف أ ْ
نيبة املخاطرة
حبياب ر ِ
عن ر ِعيَّتِ ِه ،والْمرأةح يف ب ي ِ
اخل ِاد حم يف م ِال سيِّ ِد ِه
ت زْوِجها
اعيةٌ وِهي ميؤولة عن ر ِعيَّتِها ،و ْ
ْ
ْ
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى اللَّ
وسلم،
صلىسلماهللمرعليه
من اهللرسول
ت
را ٍ وهو ميؤول عن رعيَّته قال
منع ح
النبوية :،ففمايم ْ
املناسبا ،لان مطالب
بكيري من
اهلله عليه و
شكه حؤأنالءرسول
إلجناحه لل ذلك دفعين
باختاذ التدابري
ح ِيب النيب صلى اهلل عليهباختاذ
الالزمة ر ِعيَّتِ ِه،
ميؤول عن
استعدرا ٍله وهو
الختاذه ،وأبيه
وهتيأيف م ِال
املناسب ،حج حل
الر
وسلمالقرارقال :و َّ
وأ ْ ح
اخلطو95
ا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
تتبعِعيَّتِ ِه"
ف حكلي حك ْم را ٍ  ،وحللي حك ْم ميؤول إىلعن ر
وقوته
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
اختاذه 7يف /ووء
بابالقرار لغة
اجلمعة،داللة
لتاب املدخل
 -95متفق عليه ،صحيح البخاري ،يدرس
الغريب،
الفكر552
 212ح
اصطالحا،وواملدن
اجلمعة ويف القرى
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية

ولتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب العبد را يف مال سيده ،وال يعمل إال بإذنه
 525/2ح  ،2215ولتاب ¿العتق ،باب لراهية التطاول على الرقيق  517/2ح ،2274
® أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر m4141@hotmail.com ،
 http://www.prdrklaina.weebly.comالوصايا ،باب تأويل قول اهلل تعاىل:
وباب العبد را يف مال سيده  512/2ح  ،2275ولتاب
{ ِمن ب ع ِد و ِصيَّ ٍة ي ِ
وصي ِهبا أ ْو ديْ ٍن}  7171/2ح  ،2411ولتاب النكاح ،باب {قحوا أن حفي حك ْم
ْ
ح
وأ ْهلِي حك ْم ناراً}  7555/5ح  ،2552وباب املرأة راعية يف بيت زوجها  7554/5ح ،2512
الر حسول وأ ْحوِيل األ ْم ِر ِمن حك ْم} 2477/4
ولتاب األحكام ،باب قول اهلل تعاىل{ :أ ِط حيعواْ الله وأ ِطيعحواْ َّ
ح  ،4175وص حيح ميلم ،لتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث على
الرفق بالرعية ،والنهي عن إدخال املشقة عليهم  7255/2ح 7525
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وجمال هذه امليؤولية واسع ،وهي من أوائل األمور اليت سييأل عنها املرء يوم القيامة،الملخص

فقد روى أبو ب ْرزة ْاأل ْسل ِم ِّي قال :قال رسول اللَّ ِه
ح
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
عنايةمن أيْن
طحطمالِِه
موووعل؟يعدوع ْن
وهو فِيم ف
احه ِع ْل ِم ِه
عْب ٍد يوم الْ ِقيام ِة حىت يح ْيأل عن حع حم ِرِه فِيما أفْ ناهح؟ وجنع ْن
الباحي ن يف لل ااجماال
و 96
النظر فيما ميكن أن يع
الرتبويةادوغريو ذلك ،و
االجتماعية و
اجلماعا،
التعليمية واألفر
فتحييس
ا ْلتيبهح؟ وفِيم أنْفقهح؟ وع ْن ِج ْي ِم ِه فِيم أبْالهح؟"
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
بامليؤولية ،للٌّ حبيب موقعه يف ااجمتمع ،يدفعهم إىل التفكري قبل التارف ،واالستشارة
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأق
اخلاص يف حياة الفرد
القضايا اهلامة
موقعهاقدما
ول
من عليه
لعل اهلل
صلى
وسلم" :اليتالهلات ز ح

حبياب نيبة املخاطرة
قبل أي سلوك
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
تعليم كيفية اتخاذ القرار :حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
-2
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
امليؤوولية
سديدة
تكوين جيل قادر على حتمل امليؤولية ،واختاذ قرار
يؤديباختاذ التدابري الالزم
استعد له
وحتملالختاذه،
املناسب ،وهتيأ
ا،القرار
باختاذ
اإلسالمية لليري على
إىلاألمة
رسول
سلكها
اخلطوا،
بالضرورة إىل اختاذ سليلة من القرارا ،يف شىت إىل تتبع
تكوين
يؤدي
التعوداليتعليه
املناسبا ،،و
وقوتهحتدث بفكر ثاقب
شخاية فاعلة مبدعة قادرة على مواجهة القضايا اليت
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
وقد اخترب عليه اليالم معاذ بن جبل يف ليفية حكمه ،والطريقة اليت عليه أن ييلكها
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
األولالفرد
يتخذها
فييتفيدرار يف ووء الينة ال
اجلماعة،ا ،اختاذ الق
يهتم وببيان خطو
ليال إليه ،وهو يف الوقت ذاته نو من القرارا ،اليتواملبحث

اإلنيان من ذلك يف حياته اخلاصة والعامة ولنا خري ميال يف حديث أيب هريرة قال:
ْ http://www.prdrklaina.weebly.comاألنْاا ِر،
"لنت ِعْند النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فأتاهح ر حج ٌل فأ ْخب رهح أنَّهح ت زَّوج ْامرأ ًة من
ِ
ِ
ب ،فانْظحْر
فقال له رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :أنظ ْر ،إلْي ها؟ قال :ال قال :فا ْذه ْ
إِلْي ها ،فإن يف أ ْع ح ِ
 ن ْاألنْاا ِر شيئا" ،97فياعده بذلك على حين اختيار الطريقة اليت

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

 -96سنن الرتمذي ،لتاب صفة القيامة والرقائق والور  ،باب ما جاء يف شأن احلياب والقااص،
وقال فيه" :هذا حديث حين صحيح"  472/2ح 2271
 -97صحيح ميلم ،لتاب النكاح ،باب ندب النظر إىل وجه املرأة ولفيها ملن يريد تزوجها
 7121/2ح 7222
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اقالينةذلك فإنه ُيال على صورة
المكي فعل
عينيها ،ومن
يتخذ هبا قرار الزواج بناحه بالنظر إىل
©*® األستاذ الدكتور
لافية عن شكل زوجة امليتقبل ،فإما أن يرغب فيها ،وإما أال يريدها ألنه مل يعجبه
شكلها ،وألن ُيال ذلك قبل الزواج خري من أن ُيال بعده! الملخص
يتخذه هي مرحلة اختاذ
الذي واجلماعة
حياة الفرد
األسباباهلامة اليت
من القضايا
اخلاصويفالقرار
موقعهاالزواج،
الداعيةهلا إىل
ويف مناسبة أخرى ،نبه علىلعلتعدد

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
الرجل قد يتفاو ،من شخص آلخر ،وب ن األصل األصيل الذي جيب أن يكون العمدة
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
يف هذا القرار الذي يكمن يف لوهنا متدينة صاحلة ،ويف ذلك روى أبو هريرة روي اهلل
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
لكليبِه
االستعداد و ِحل
عليه:،و لِم ِاهلا،
اإلقدامِأل ْرب ٍع
خطورةْن ماك حح ا
ذلكا ل،ضمان أقاى درجة
وسلمدرجة
عليهوحياب
عنه أن رسول اهلل صلى اهللفشله،
سيتملْم ْرأةح
قال" :تح
ومج ِاهلا ،ولِ ِدينِها ،فاظْفر بِذ ِ
98ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
الفشل
القرار،
تو ياملداك"
الدِّي ِن ت ِر
ا،
وجتنبب عْ
ْ
حبياب نيبة املخاطرة
تحميل المسؤولية :لتعويد الاحابة على اختاذ القرارا ،اليليمة ،محلهم
-3
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
بكيريالطمنريقة
وسياسية ،مروهبذه
بعيا،
أرسلفمامجلة
املناسبا ،لان مطالب
تعليميةاهلل عليه وسلم
اهلل صلى
منهم أنيف رسول
من شك
ميؤولية احلكم يف حضوره ،والنبوية،
إلجناحه لل ذلك دفعين
بااجمتمعباختاذ التدابري
الرقياستعد له
الختاذه ،و
املناسب،
لون الرسول عليه الاالة وباختاذ
الالزمةوتأسيس
اإلسالمي،
قادراوهتيأعلى
اليالمالقرارجيال
َّ
ذلكوومان اجلودة حبو
حتقيق هديه،
لليري على
اإلسالمية
إىل تتبع
تيتطع
األمة مل
رسول بينما
سلكهاقاري
اخلطهتاوا،يفاليتوقت
سيطر
األمة اإلسالمية اليت انتشر،
وقوته
اإلمرباطوريتان الرومانية والفارسية يف مدة طويلة
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الخاتمةرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
يدرس املدخل داللة الق
الينة النبوية
منارسهرار يف
ار،وا،إذ اختاذ الق
القرخط
اختاذببيان
األول يهتم
من خالل هذا البحث و
ميتويا،
يومياووءعلى
املبحث أمهية
تبينت لنا
¿
تعقيداته
اإلسالميةختتلف
معروفا،
وعلومها وإن
هبا وهو
عدَّة ،للٌّ حبيب املهام
جبامعة قطر ،
إجالدرراءاسا،
لانيعة و
بكلية الشر
يقومالينة
اليت®أستاذ
 http://www.prdrklaina.weebly.comسبيل التنظري تأخر ،زمنا بدءا
وتاوراته عرب األزمنة واألمكنة ،إال أن الكتابة فيه على

m4141@hotmail.com

من القرن اليامن عشر امليالدي يف الغرب ،وتطور ،من خالل املدارس الفكرية اليت
 -98متفق عليه ،صحيح البخاري ،لتاب النكاح ،باب األلفاء يف الدين  7555/5ح
 ،2512وصحيح ميلم ،لتاب الروا  ،باب استحباب نكاح ذا ،الدين  7154/2ح 7244
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ظهر ،،منها ما رلز ،على اجلانب اآليل واإلداري لما هو احلال مع املدرسةالملخص

الكالسيكية ،ومنها ما استدرلت عليها ورورة

اخلاص يف حياة الفرد
القضايا اهلامة
لعل من
موقعهااحلال
اإلنيايناليتلماهلا هو
باجلانب
االهتمام

االستعانة باهلل سبحانه وت
على بعد
املالحظ عميق
ذلك ومن تفكري
وما ايتطلب
لل هذه
ليلولية
مع مدرسة العالقا ،اإلنيانية ،مث أخريا مع املدرسة
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
املدارس إغفال اجلانب الديين يف اختاذ القرار ،ألهنا ظهر ،يف مرحلة التحرر من سلطة
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
الكنيية
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
حال فإنه يكون بأق
أمكن ،وإذا
الفشل ما
ووء عوامل
يف هذا اإلطار جاء حبيي لدراسة داللة اختاذ القرالقاررار،يفوجتنب
وبينت
اإلسالمي،
التاور
ٍحبياب نيبة املخاطرة
ِ
بوسائل مشروعة ،انطالقا
تحقيق هدف مشروع،
أنه "اختيار واع وعقالني من أجل
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
النبوية،
اختاذه يف
ميرتشداعليه وسلم مر بكي
اهلل صلى اهلل
الينة رسول
ووءشك أن
فما من
من مجموعة من الخيارات البديلة" ،ولذا ليفية النبوية،
اليت وأد،
وهتيأوامل
املناسب،والع
اليالمرارعندها،
استعد لهإىلباختاذ التدابري الالزم
الختاذه،
هبا الستخالص اخلطوا ،اليت سلكها الرسول عليه باختاذ الق
ذلكاإلسالمية لليري على
علىاألمة
عليهمرسول
اهلل سلكها
ان اليت
روووا،
الاحابة اخلط
جناحها ،وليف أنه عليه اليالم عمد إىل تربية إىل تتبع
وقوته
ولقد لانت النتائج اليت توصلت إليها جديرة بالعناية ،فهي تربط ب ن اجلوانب الدينية
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
من ز
خباوصيةواختاذه يف ووء الفك
تشعر واصطالحا،
اويةالقرار لغة
داللة
املووواملدخل
واإلرادة اإلنيانية ومنهج العمل ،فكان النظر إىل يدرس
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
التفكري اإلسالمي

وقد حاولت استجالء خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة النبوية ،ميتنبطا إياها،
http://www.prdrklaina.weebly.comرار بكيفية
فظهر يل أنه عليه اليالم لان ُيرص على دراسة املواويع اليت حتتاج إىل ق
دقيقة ،إىل جانب لونه رسوال يوحى إليه ،فهذا مل يكن ليمنعه من هذا األمر ،خاوصا

¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة

وأنه يقدم لنا بيلوله ليفية معاجلة األمور عمليا آخذا بع ن االعتبار التاور اإلسالمي
على هذا األساس ،لان حتديد املشكلة وما يرتتب عليها من مجع املعلوما ،أمرا
وروريا هبدف إصدار حكم دقيق ،غري غافل عن استحضار اخليارا ،املمكنة جتنبا
للمفاجآ ،،واملفاولة بينها ،واستشارة ذوي اخلربة
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الينة النبوية واهلدي القرآين ال
واملتأمل يف هذه الضوابط جيد أن اختاذ القرار يف ووء
©*® األستاذ الدكتور المكي اقالينة
يقف عند حد ود اجلانب املادي ،بل يعتمد أيضا على اجلانب الديين املتميل يف

الملخصالعزم على اختاذ
االستخارة ،وما خاب من استخار ،مث االتكال على اهلل عز وجل بعد
لعل من القضايا اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
قرار ما
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
ومبا أن عملية اختاذ القرار ميألة متجددة ،وتتطلب متابعة ملعرفة تطور األمور ،لان

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
من الضروري االعتماد على تقومي القرارا،
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
نلمسو أن
الينةسيتمالنبوية،
درجةتتبع
خالل
فشله ،ومن
ولضمان جناح القرار املتخذ
عليهضمان أقاى درجة
الرسول ذلك ل
االستعداد لكل
اإلقدام عليه،
خطورة ما
حياب
خاائص ممكنة ،وهو ما يع
يكون بأقل تكلفة
ذلك حال
أمكن ،وإذا
اتهاملمباالفشل ما
وجتنبرارعو
الاالة واليالم عمل على القرار،
اعتمادافإنه على
يكفل هلا
إحاطة ق
حبياب نيبة املخاطرة
األفراد الذين يحكلَّفون باملهام ،من لفاءة ورغبة يف القيام بامليؤولية ووجود هدف مشرتك،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
ولذا توفري البيئة املناسبة لتحقيق
الناجح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
العملمن شك
النبوية ،فما
الالزمةوحياهتا
التدابريدينها
هدايتها يف
الختاذه ،وهبدف
وهتيأ مجعاء
البشرية
رسولار إىل
مث إن الرسول عليه اليالم
إلجناحه لل ذلك دفعين
استعد له باختاذ
املناسب،
باختاذ القر
هديه،أنوومان اجلودة حبو
وبذلك على
اإلسالمية لليري
تتبعبيةاخلطوا،
اليومية ،هلذا جنده حرياا إىل
نلمس
األمة األمر،
رسول هذا
سلكها على
أصحابهاليت الكرام
على تر
وقوته
الينة النبوية تعطينا تاورا متكامال عن اختاذ القرار ،رابطة إياه جبميع أبعاده هبدف
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
الفكرية
املدارس
ومان جناح تنفيذه مما ال جنده يف
لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
داللة القرار
بقيةاملدخل
يدرس
علىيف ووء
النشء القرار
بيةوا ،اختاذ
خط
املبحث األول
نتيجة ذلك ،أرى – من و
التعرفالينةعلىالنبويةليفية
ببيان تر
التوصياتيهتم -أن
باب

وذلك
اختاذ القرار يؤدي إىل تكوين شخايا ،فاعلة يف ااجمتمع من منظور إسالمي،
¿®أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة قطر ،
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بإدراج املووو يف التكوينا ،اليت تقدم للطالب
ويف الوقت ذاته ،أرى ورورة تنظيم دورا ،يف هذا ااجمال لكل من تيند إليه مهام
التييري من أجل أن يتعرف على املنهج الذي جيب سلوله إن شاء اهلل مع الذين يعملون
http://www.prdrklaina.weebly.com
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ولذا بالنيبة لتوعية الناس يف أمورهم العامة مبا جيب فعله قبل اإلقدام على اختاذ أيالملخص

خ طوة ،وعدم العشوائية يف اختاذ القرارا ،،وذلك

اخلاص يف حياة الفرد
وماهلا موقعها
اهلامة اليت
التوفيق إال
القضايااملتاحة
منوا،
عربلعلالقن

وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وت
باهلل ،عليه توللت ،وإليه أنيب
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
والمراجع
المصادر
االجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
و
فشله ،وحياب درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
المصادر والمراجع العربية
القرار ،وجتنب عوامل الفشل ما أمكن ،وإذا حال فإنه يكون بأق
القرآن الكرمي
حبياب نيبة املخاطرة
 ،إليهاعليفيماطحمد
الفضل
خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
أمحد–أشر،
األمهية اليت
أبوا هلذه
اإلصابة يف متييز الاحابة ،ابن حجر العيقالين،ونظر
فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
البجاوي -دار اجليل -بريو –،ط  /7272 -7النبوية،
7552
العلمية-باختاذ التدابري الالزم
الكتب واستعد له
وهتيأ الختاذه،
املناسب ،دار
باختاذ القبنرارجرير-
تاريخ األمم وامللوك :الطربي ،أبو جعفر ،طحمد
إىل تتبع اخلطوا ،اليت سلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على
بريو،
وقوته
األساس ،أدار
عبداحلي–
الرتاتيب اإلدارية (نظام احلكومة النبوية) :الكتاين،
العريبيف–مقدمة ومدخل وثال
الكتاب البحث
رى أن يكون
على هذا
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفك
بريو،
واملبحث األول يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال

التيهيل لعلوم التنزيل :ابن جزي الكليب ،طحمد بن أمحد الغرناطي– دار الكتاب
العريب– بريو –،ط  7212 – 2ه ®¿ 7552 /أستاذ الينة وعلومها بكلية الشريعة والدراسا ،اإلسالمية جبامعة
http://www.prdrklaina.weebly.comعبدالرمحن-
تغليق التعليق على صحيح البخاري :ابن حجر العيقالين ، -سعيد
املكتب اإلسالمي/دار عمار -بريو /،عمان -ط  7215 -7ه
تفيري القرآن العظيم :ابن ليري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي– دار الفكر–
بريو7217 –،
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :ابن عبدالرب القرطيب ،أبو عمر يوسف
النمري–  ،لفيف من العلماء– وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية– املغرب–
7251
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اقالينةأبو بكر أمحد بن احلي ن-
البيهقي،
دالئل النبوة ،ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:
©*® األستاذ الدكتور المكي
خرجه :عبداملعطي قلعجي -دار الكتب العلمية -بريو -،ط2112 -2

الملخص–  ،شعيب
زاد املعاد يف هدى خري العباد :ابن القيم اجلوزية ،طحمد بن أيب بكر
اجلماعة هي مرحلة اختاذ
الفرد و
اخلاص يف حياة
الرسالة/اليت هلا
القضايا اهلامة
لعل من
بريو/،
اإلسالمية–
موقعهااملنار
مكتبة
مؤسية
األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط–
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
الكويت– ط  7211 –72ه 7554 /

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
سنن الرتمذي ،أبو عييى طحمد بن عييى بن سورة ، -أمحد طحمد شالر
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
بريو،درجة خطورة ما سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لكل ذلك لضمان أقاى درجة
العريبو-حياب
وآخرون -دار إحياء الرتاث فشله،
لبنانفإنه يكون بأقل تكلفة ممكنة ،وهو ما يع
اجليل–حال
أمكن ،وإذا
األشعث عوامل الفشل
القرار ،وجتنب
اليجيتاين ما -دار
سنن أيب داود ،سليمان بن
حبياب نيبة املخاطرة
سنن ابن ماجه ،طحمد بن يزيد القزويين ، -طحمود طحمد طحمود حين ناار– دار
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
7275ه
الكتب العلمية – لبنان – ط7
7555ماهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
شك /أن رسول
النبوية –،فما من
املطبوعا،
غدة-
الختاذه ،وأبو
عبدالفتاح
شعيبار، -
إلجناحه لل ذلك دفعين
مكتب الالزمة
باختاذ التدابري
استعد له
املناسب ،وهتيأ
سنن النيائي ،أمحد بنباختاذ القر
اليتمسلكها رسول األمة اإلسالمية لليري على هديه ،وومان اجلودة حبو
اخلطوا،
اإلسالمية -حلب -ط -2إىل تتبع
7554
7214ه /
وقوته
الينن الكربى :البيهقي ، -طحمد عبدالقادر عطا -دار الباز -مكة املكرمة-
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثالثة مباحث وخامتة
 7272ه 7552/
يدرس املدخل داللة القرار لغة واصطالحا ،واختاذه يف ووء الفكر الغريب
عبدالرؤوف الينة
اختاذ القرار يف ووء
ببيان–خطو
األول يهتم
اليرية النبوية ،ابن هشام ،واملبحث
النبويةدار
سعد–
،ا ،طه
احلمريي
عبدامللك

اجليل– بريو -،ط  7277 -7ه
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شرح النووي على صحيح ميلم :النووي ،أبو زل
الرتاث العريب -بريو -،ط  7252 -2ه
صحيح البخاري ،أبو عبداهلل طحمد بن إمساعيل ، -ماطفى ديب البغا -دار ابن
ليري -اليمامة -بريو -،ط  7211 -2ه 7551 /
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صحيح ابن خزمية ،أبو بكر طحمد بن إسحاق اليلمي النييابوري ، -طحمدالملخص

ماطفى األعظمي -املكتب اإلسالمي -بريو-،

اهلامة اليت هلا موقعها اخلاص يف حياة الفرد
7251منه /القضايا
لعل
7511

االستعانة باهلل سبحانه وت
تفكري عميق
القشريي يتطلب ذلك
وما
طحمد فبعدؤاد عبد
من ،
النييابوري-
صحيح ميلم ،أبو احلي ن بن احلجاج
جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال
الباقي -دار إحياء الرتاث العريب– لبنان
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يع
صادر-
الباري و -دار
بريو،سيتم اإلقدام عليه ،واالستعداد لك
خطورة ما
حياب درجة
الطبقا ،الكربى :ابن سعد ،طحمد بن منيع فشله،
حال فإنه يكون بأق
الدين عوامل
ار ،وجتنب
أمكن ،الوإذارتاث
الفشلدارما إحياء
طحمود-
عمدة القاري ،شرح صحيح البخاري :العيين ،القربدر
حبياب نيبة املخاطرة
العريب -بريو،
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت
الفائق يف غريب احلديث :الزخمشري ،جار اهلل طحمود بن عمر ، -علي طحمد
النبوية ،فما من شك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكي
لبنان-القرارط 2
املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزم
البجاوي وطحمد أبو الفضل إبراهيم -دار املعرفة -باختاذ
اإلسالمية لليري على
طحمد األمة
سلكها رسول
اخلطوا،
فتح الباري ،شرح صحيح البخاري :ابن إىل
الدين
يقاليناليت، -
حجرتتبع الع
وقوته
اخلطيب -دار املعرفة -بريو،
على هذا األساس ،أرى أن يكون البحث يف مقدمة ومدخل وثال
عبدالرمحن-
املدخل الفر
اجلوزي ،أبو
 ،واختاذه يف ووء الفك
اصطالحا،
داللةجالقرار لغة و
لشف املشكل من حديث الاحيح ن :ابن يدرس
علي حي ن البواب -دار الوطن -الرياض 7275 -وه /
 7551يهتم ببيان خطوا ،اختاذ القرار يف ووء الينة ال
املبحث األول

ليان العرب :ابن منظور ،طحمد بن مكرم -دار صادر -بريو -،ط 7
http://www.prdrklaina.weebly.com
مكتبة لبنان
خمتار الاحاح :الرازي ،طحمد بن أيب بكر ، -طحمود خاطر-
ناشرون -بريو 7275 -،ه 7555 /
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امليتدرك على الاحيح ن :احلالم النييابوري ،أبو عبداهلل طحمد بن عبداهلل، -
ماطفى عبدالقادر عطا -دار الكتب العلمية -بريو -،ط  7277 -7ه 7551 /
ميند أمحد بن حنبل -مؤسية قرطبة -مار
املانف يف األحاديث واآلثار :ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبداهلل ، -لمال يوسف
احلو –،مكتبة الرشد– الرياض– ط 7215 -7ه
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اقالينةالرمحن األعظمي -املكتب
الدكتور،المكيحبيب
الانعاين-
مانف عبدالرزاق بن اهلمام
©*® األستاذ
اإلسالمي -بريو -،ط  7212 -2ه

الملخص
دي بن عبدااجميد
املعجم الكبري :الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد ، -مح
7552اخلاص يف حياة الفرد واجلماعة هي مرحلة اختاذ
اليت/هلا موقعها
القضايا اهلامة
 7212ه
لعل طمن -2
اليلفي -مكتبة الزهراء -املوصل-
وما يتطلب ذلك من تفكري عميق بعد االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل ،والتخطيط لتنفيذه من
املعجم الوسيط :إبراهيم ماطفى وأمحد الزيا ،وحامد عبدالقادر وطحمد النجار-

جناحه وهو مووو يعد طحط عناية الباحي ن يف لل ااجماال ،،اليياسية منها واالقت
 ،جممع اللغة العربية -دار الدعوة
واالجتماعية والتعليمية والرتبوية وغري ذلك ،والنظر فيما ميكن أن يعرتض القرار من عناصر تؤد
العريب-لكلمار
إحياء ال
فشله ،وطحمد ف
املوطأ :مالك بن أنس، -
ذلك لضمان أقاى درجة
اثاالستعداد
رت و
عليه،
دار اإلقدام
عبدالباقيما-سيتم
حيابؤاددرجة خطورة
دار ممكنة ،وهو ما يع
اث/تكلفة
يكونرتبأقل
ار ،وجتنب
جممع الزوائد ،ومنبع الفوالقر
حال الرفإنهيان لل
الفشلبنماأيبأمكن،بكروإذا -دار
اهلييميع،واملعلي
ائد:
حبياب نيبة املخاطرة
الكتاب العريب -القاهرة /بريو 7211 -،ه
ونظرا هلذه األمهية اليت أشر ،إليها فيما خيص اختاذ القرار ،ارتأيت أن أعاجل امليألة يف ووء
األجنبيةأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بكيري من املناسبا ،لان مطالب
باللغاتفما من شك
المصادر والمراجع النبوية،
باختاذ القرار املناسب ،وهتيأ الختاذه ،واستعد له باختاذ التدابري الالزمة إلجناحه لل ذلك دفعين
Adam Smith. (1881). Recherches Sur La Nature Et Les Causes De La Richesse Des
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