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     )دراسة وتحليل( ترحات الجماعات واألمم يف السنة النبويةمق -8
 سـراجد. علـي عبد اهلل 

  جامعة األندلس - المساعد أستاذ الحديث وعلومة –رئيس قسم القرآن وعلومه 

 :ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل بيان املقرتحات املقدمة من جمموعة من األشخاص )املقرتحات 

اجلماعية( يف السنة النبوية، من حيث التعريف بها، وصيغها، والضوابط واآلداب هلذه املقرتحات 

مع كل نوع من  اليت تعد بها مقبولة، ثم مت بيان أنواع هذه املقرتحات وكيفية تعامل النيب 

أنواع هذه املقرتحات، ويف املبحث األخري مت بيان فوائد هذه املقرتحات وأثرها، وبيان ما هلا من 

 أهمية ، ويف اخلامتة مت فيها سرد أهم النتائج والتوصيات املستخلصة من هذا البحث. 

 المقدمة :
فسنا ومن سيئات أعمالنا عوذ باهلل من شرور أنأو ، ستغفرهأو ستعينه أمحده وأإن احلمد هلل 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك ، ومن يضلل اهلل فال هادي له، من يهده اهلل فال مضل له ، 

 .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا  ،له

 -:أما بعد 

من الناس هو عبارة عن مرآة ملا تكونه  فان املقرتح الذي يعلنه الشخص الواحد أو اجلماعة

الصدور وما جيال يف العقول، وبيان ملا خيتلج يف النفوس، واللسان يعرب عن هذا كله باملقرتح، 

واملتقرحات قد تكون فردية باعتبار أنها من فرد واحد، وقد تكون من أكثر من فرد وهي املقرتحات 

ت اجلماعية يف السنة النبوية، ومل أتناول اجلماعية، واقتصرت يف حبثي هذا على املقرتحا

املقرتحات الفردية؛ ألنها حباجة إىل حبث مطول يتناوهلا؛  حتى يتم استيفائها بشكل مناسب، 

 .إىل سواء السبيل ويوفقين للصواب راجيًا من اهلل العلي القدير أن يهديين

 :الدراسات السابقة
أي حبث أو رسالة على املقرتحات   –جد فيما اطلعت عليه أمل  – بعد البحث والتقصي

 اجلماعية أو الفردية يف السنة النبوية. 

  أسباب اختيار الموضوع:
ملا نراه اليوم من عدم االهتمام مبا يطرح من مقرتحات وخاصة املقرتحات اجلماعية  .0

 واالعتماد على الرأي الواحد.

مع أو ما يدور فيه، فهي ملا للمقرتحات اجلماعية من أهمية؛ ألنها تبني ما عليه اجملت .7

 كمقياس أولي ملا يدور يف اجملتمع ونبضه.
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ملا أجد ــ حسب ما اطلعت عليه ــ من كتب يف املقرتحات اجلماعية أو الفردية يف القرآن  .3

النبوية، فأحببت أن ألفت نظر الباحثني يف التفسري واحلديث إىل البحث الكريم أو السنة 

 لكتاب والسنة.والتوسع يف جمال املقرتحات يف ا

 هدف البحث:
املقرتحات اجلماعية يف السنة النبوية، من حيث التعريف بها وبيان يهدف البحث إىل بيان  

 مع كل نوع ثم فوائدها. صيغها، وأنواعها وكيفية تعامل النيب 

 حدود البحث:
 هذه الدراسة تعنى ببيان املقرتحات اجلماعية لذا فهذا املبحث مقيد بعدة قيود: 

 خاص باملقرتحات اجلماعية فيخرج منها املقرتحات الفردية.  .0

 يتناول املقرتحات اجلماعية يف السنة النبوية وال يتناول ما يف القرآن الكريم من مقرتحات. .7

دراسة املقرتحات اجلماعية يف السنة النبوية دراسة وحتليل فقط، دون جع أحاديث  .3

 .  املقرتحات

 : البحث منهج
 مقرتحات اجلماعات واألمم يف السنة النبويةوذلك باستقراء وتتبع : ئياالستقرا املنهج .0

 املقرتحات يف السنة النبوية إىل حتليلها. مجع بعد عمدت التحليلي ؛ املنهج .7

 خطة البحث:
على النحو  ةوخامت متهيد وثالثة مباحثوقد اقتضت متطلبات هذا البحث تقسيمه إىل 

 -:التالي

 بالمقترحات الجماعية، وبيان ضوابطها وآدابها.التعريف المبحث األول: 
 وفيه مطلبان:

 التعريف بالمقترحات الجماعية، المطلب األول:       
 ضوابط وآداب المقترحات الجماعية.المطلب الثاني:       

 أنواع المقترحات الجماعية ومجاالتها، وتعامل النبي المبحث الثاني: 
 معها.
 :مطلبانوفيه   

 أنواع هذه المقترحات الجماعية ومجاالتها.            ألول: ا المطلب 
 مع المقترحات الجماعية . الثاني: تعامل النبي  المطلب 

 أهمية المقترحات الجماعية وبيان أثرها المبحث الثالث:
 :مطلبانوفيه 
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 أهمية المقترحات الجماعية.األول:   المطلب 
 عية.الثاني: فوائد المقترحات الجما المطلب 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
..................................................................................... 

 التعريف بالمقترحات الجماعية، وبيان ضوابطها وآدابها.: المبحث األول

 التعريف بالمقترحات:األول المطلب
 يتكون من عدة نقاط وترتيبها كما يأتي:والتعريف باملقرتحات اجلماعية 

 بالمقترحات  أوالً: التعريف
مجع مقرتح، وعند البحث يف معاجم اللغة يتبني أن لكلمة "مقرتح"  مقرتحات :ففي اللغة

 أكثر من معنى يف اللغة من أهمها:

واقُتِرَح السَّهُم وُقِرَح:  .(0). وُقْرُح كلِّ َشْيء: َأوَّله.ؤهاقِتراح كل َشْيء: اْبِتَدافابتداء الشيء،  .0

واقرتحت :  (7) َعمُله. وَأنا َأّوُل َمن اقرتَح َموّدة ُفالٍن، َأي َأوَُّل َمن اتَّخَذه َصديقًا. ئُبد

 : ابتدعته من غري مساع.الكالم

، َراُح( اْلَكَلاِم اْرِتَجاُلُه)اْقِت ومنه اْقَتَرَح َعَلْيِه َشْيًئا َسَأَلُه ِإيَّاُه ِمْن َغْيِر َرِويٍَّة.ف ،ارجتال الكالم .7

اقرتاح السؤال هو: السؤال أول ما خيطر على فكر عليه يكون و .(3)واقرتح خطبًة: ارجتلها

 اإلنسان من غري تفكري. 

ُيَقال اقرتْحُته، واجتَبْيته، وَخوَّصته، وخلَّْمته واْخَتَلْمته واسَتْخَلْصته  االجتباُء واالخِتَباُر .3

  (4)َكَذا َوَكَذا، َأي اْخَتاَرُه. ه مبعَنى اخرْتته. َوِمْنه ُيَقال: اقرتَح َعَلْيِه َصْوَتواْسَتَمْيُتِه كلُّ

 (5) َوِمْنُه ُيَقاُل: اْقَتَرَح َعَلْيِه صوَت َكَذا َوَكَذا َأي اْخَتاَرُه.

 ومما سبق يتبين أن للمقترح  في اللغة معان من أهمها: 
 واختيار شيء بعينه.وارجتال الكالم،  ابتداء الشيء، 

أو املبتكرة اجلماعية الفكرة فيمكن أن يعرف املقرتح  اجلماعي بأنه:  أما يف االصطالح: 

 .للبحث واملناقشةاملقدم  الرأي اجلماعي

 بأنها:  السنة النبوية ن تعرف املقرتحات اجلماعية يفأوميكن  

، وذكرته السنة النبوية، فكرة أو رأي يبتدئ ويقدم من مجاعة من الناس للبحث واملناقشة

 .ويقدم يف الغالب للرسول 

 

 

                                                             
 (.1/18األزهري تهذيب اللغة, )( 4)

 (7/14الزبيدي, تاج العروس, )( 1)

 (1/310الرازي, مختار الصحاح, )( 3)

 (7/14العروس, )الزبيدي, تاج ( 1)

 (1/114ابن منظور, لسان العرب, )( 1)
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 ثانياً: ألفاظ المقترحات الجماعية في السنة النبوية
عند البحث يف املقرتحات اجلماعية يف كتب احلديث جيد املتتبع هلذه املقرتحات أنها تأتي 

 صرحية وغري صرحية.

 فتأتي بألفاظ من أهمها:   املقرتحات الصرحية:

 فقالوا ثم يذكر الراوي املقرتح. قالوا، أو .0

قال الناس، أو فقال الناس، أو فقال املؤمنون، أو فقال املشركون، أو فقال املنافقون ثم  .7

 يذكر املقرتح.

 فقال أكثر الناس، أو فقال أكثرهم. .3

 فقال بعضهم. .4

 فقلنا، او ثم قلنا لو أو ثم قلنا: يا رسول اهلل. .5

 أما غري الصرحية : 

ويكتفون به؛ وهذا فيه  املقرتح إمنا يذكر الواقع أو احلال ونال يذكرالصحابة  وذلك أن

 اجلماعي بذكر احلال الذي يغين عن ذكر أو قول املقرتح.إىل املقرتح  اشارة وتنويه

 َأْن َيْكُتَب ِإَلى الرُّوِم، َقاَل: َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َلمَّا َأَراَد َرُسوُل اهلِل  مثال ذلك : يف حديث

َخاَتًما ِمْن ِفضٍَّة، َكَأنِّي َأْنُظُر  َفاتََّخَذ َرُسوُل اهلِل »َقاُلوا: ِإنَُّهْم َلا َيْقَرُءوَن ِكَتاًبا ِإلَّا َمْخُتوًما، َقاَل: 

 (0) «، َنْقُشُه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اهلِلِإَلى َبَياِضِه ِفي َيِد َرُسوِل اهلِل 

" تفيد أن الصحابة رضى اهلل عنهم مل وَن ِكَتاًبا ِإلَّا َمْخُتوًماِإنَُّهْم َلا َيْقَرُءفقوهلم هنا: " 

أن يتخذ خامتا واكتفوا بذكر احلال الذي عليه امللوك، فكأنهم اقرتحوا  يقرتحوا على النيب 

 أن يتخذ خامتا. على النيب 

 ضوابط المقترحات الجماعية  وآدابها: المطلب الثاني
 املقرتحات ما يأتي:من أهم هذه الضوابط اليت حتكم 

أن يكون املوضوع أو القضية اليت يطرح فيه املقرتح اجلماعي مطروحة للنقاش أو قابلة -0

 عديدة من أهمها: ويشرتط يف القضية اليت ميكن أن تطرح للنقاش شروطللنقاش، 

 العقيدة أو العبادة ألن هذا كله الأو إضافة يف  ريتتعلق بتغيأن ال تكون هذه املقرتحات -أ

لكمال الدين ومتامه، ومن  وذلك -ها أو بغري كانت باملقرتحاتسواء  -جيوز اإلضافة فيها 

 :أمثلة املقرتحات اليت ال جتوز يف العقيدة

َلمَّا َخَرَج ِإَلى ُحَنْيٍن َمرَّ ِبَشَجَرٍة ِلْلُمْشِرِكنَي ُيَقاُل  َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حديث: 

ُيَعلُِّقوَن َعَلْيَها َأْسِلَحَتُهْم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، اْجَعْل َلَنا َذاَت َأْنَواٍط َكَما َلُهْم  (7)َلَها: َذاُت َأْنَواٍط

                                                             
(, ومسلم, صحيح مسلم, 9/87(, )7481البخاري, صحيح البخاري, كتاب األحكام, باب الشهادة على الخط المختوم, برقم ) (4)

 (.4817/ 1(, )1091, برقم, )ى اْلَعَجِمَخاَتًما َلمَّا َأَراَد َأْن َيْكُتَب ِإَل َباٌب ِفي اتَِّخاِذ النَِّبيِّ كتاب اللباس والزينة, 

"ذات أْنواط": هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين, وسميت بذلك ألنهم كانوا َيُنوطون بها سالَحهم, أي: يعلقونه بها, وأْنواط: (1)

 (.1/411, )النهاية: ابن األثير, جمع َنْوط, وهو مصدر سمي به الَمُنوط. انظر
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اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم }َحاَن اللَِّه َهَذا َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى : " ُسْبَذاُت َأْنَواٍط، َفَقاَل النَِّبيُّ 

 .(0)"َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْرَكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكْم  [032]األعراف:  {آِلَهٌة

يع، مثال يف كيفية أداء بعض العبادات فيجوز إذا مل يكن قد ورد فيها تشر املقرتحات أما

عندما اقرتح البعض ان ينادى بناقوس وبعضهم ببوق ــ كما سياتي هذه  ذلك يف قضية األذان

 .-مع املقرتحات املثال بتمامه يف مطلب تعامل الرسول 

فيشرتط يف املقرتح أن ال يكون فيه حكمًا شرعيًا أن ال تكون مما جاء الشارع حبكمه؛ -ب

فال قيمة للمقرتحات يف  ؛ال فيه إلبداء أي مقرتحال جم ه احلالةيف هذسواء باألمر أو النهي؛ ألنه 

 .مقابل النص

اْخَتَلَف اْلُمْسِلُموَن ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي ُيْحَفُر َلُه، َفَقاَل  مثال ذلك : يف احلديث إنه ملا تويف 

وَل اللَِّه َقاِئُلوَن: ُيْدَفُن ِفي َمْسِجِدِه، َوَقاَل َقاِئُلوَن: ُيْدَفُن َمَع َأْصَحاِبِه، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِإنِّي َسِمْعُت َرُس

الَِّذي ُتُوفَِّي َعَلْيِه،  َقاَل: َفَرَفُعوا ِفَراَش َرُسوِل اللَِّه « ْيُث ُيْقَبُضَما ُقِبَض َنِبيٌّ ِإلَّا ُدِفَن َح»َيُقوُل:  

. فهنا صارت املقرتحات ال أهمية هلا يف ملا ذكر أبو بكر (7) ..... احلديث(َفَحَفُروا َلُه، ُثمَّ ُدِفَن 

 .حديث الرسول 

و املراد من هذه املقرتحات النظر يف ما هومراعاة الغرض من املقرتحات اجلماعية -7

 فيحرم اقرتاح املقرتحات اجلماعية يف حاالت منها:

و ما هو معلوم من أحد أركانه أأو لغرض هدم اإلسالم تكون هذه املقرتحات ملعارضة أن -أ

 .الدين بالضرورة

فقال، بعضهم  َفرًا كانوا جلوسًا بباب النيب ُشعيب عن َأبيه عن جده: َأّن َنعن عمرو بن 

،  - كذا وكذا؟، فسمع ذلك رسول اهلل مل َيُقِل اهلُل كذا وكذا؟، وقال بعضهم: أمل َيُقل اهللأ

فخرج كأمنا. فِقيَء يف وجهه َحبُّ الرُّمَّان، فقال: بهذا ُأمْرُتم!!، َأو بهذا ُبعثُتْم!!، َأْن َتْضربوا كتاَب 

 نكم لستم مّما ها هنا يف شيء، انظروااهلل بعَضه ببعٍض!! إمنا ضلَّت اأُلمم قبَلكم يف مثَل هذا، إ

 .(3) الذي ُأِمرمت به فاعملوا به، والذي ُنهيُتْم عنه فاْنَتهوا

 مقرتح: ذلك مثال  أذيتهم، أو بالغري اإلضرار املقرتحات هذه من الغرض يكون أن-ب

املثال يف حديث يف حديث  سيأتي كما رقبته على (4)السلى ووضع بالنيب لإلضرار قريش كفار

 .عبداهلل بن مسعود يف الصفحة اآلتية

                                                             
 َحِديٌث (, وقال عنه: َهَذا1/171(, )1410ي, كتاب الفتن, باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم, برقم, )الترمذي, سنن الترمذ (4)

 َلَنا اْجَعْل ُموَسى َيا َقاُلوا َلُهْم َأْصَناٍم َعَلى َيْعِكُفوَن َقْوٍم َعَلى َفَأَتْوا: }َتَعاَلى َصِحيٌح, النسائي, السنن الكبرى, كتاب التفسير, باب َقْوُلُه َحَسٌن

(, وقال عنه محققوا الطبعة: 38/134(, )14900(, وأحمد, المسند, برقم, )40/400(, )44414, برقم, )[431: األعراف{ ]ِإَلًها

 اسناده صحيح على شرط الشيخين.
ال عنه شعيب (. وق1/111(, )4810ابن ماجة, سنن ابن ماجة, أبواب الجنائز, باب ما جاء في ذكر مرض النبي $, برقم, ) (1)

 .صحيح لغيرهاألرناؤوط: 

(, 44/131(, )8111(, وأحمد المسند, برقم, )4/83(, )11ابن ماجة, سنن ابن ماجة, أبواب في السنة, باب في القدر, برقم, ) (3)

 وقال عنه محققوا الطبعة: حديث صحيح.

. انظر: ابن ُهَو ِفي الَماِشية السََّلى, َوِفي النَّاس الَمِشيمة :ْطِن ُأمِِّه َمْلفوفا ِفيِه. َوِقيَلالسََّلى: اْلِجْلُد الرَّقيق الَِّذي َيْخُرج ِفيِه الَولُد ِمْن َب (1)

 (3/398غريب الحديث واألثر, ) األثير, النهاية في
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يجب عند تقديم املقرتحات أن يأخذ يف فأن يكون مآالت هذه املقرتحات فيها مفاسد، -جـ

 يف نهأل ؛وما يرتتب على هذا املقرتح سواء أثناء تنفيذه، أو بعد االنتهاء من تنفيذه ااالعتبار مآالته

 املصلحة يف الشرع مقصد،  ينايف ما واملفاسد األضرار من مآله يف عنه ينجر قد األحوال بعض

 .والعدل

 (0)َلْيَلًة، َفَقاَل: َبْعُض الَقْوِم: َلْو َعرَّْسَت َأِبي َقَتاَدَة،  َقاَل: ِسْرَنا َمَع النَِّبيِّ  مثال ذلك: عن 

: َأَنا ُأوِقُظُكْم، َفاْضَطَجُعوا، َوَأْسَنَد َقاَل ِباَلٌل« َأَخاُف َأْن َتَناُموا َعِن الصَّاَلِة»ِبَنا َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: 

، َوَقْد َطَلَع َحاِجُب الشَّْمِس، َفَقاَل: ِباَلٌل َظْهَرُه ِإَلى َراِحَلِتِه، َفَغَلَبْتُه َعْيَناُه َفَناَم، َفاْسَتْيَقَظ النَِّبيُّ 

ِإنَّ اللََّه َقَبَض َأْرَواَحُكْم ِحنَي »ٌة ِمْثُلَها َقطُّ، َقاَل: َقاَل: َما ُأْلِقَيْت َعَليَّ َنْوَم« َيا ِباَلُل، َأْيَن َما ُقْلَت؟»

َفَتَوضََّأ، َفَلمَّا اْرَتَفَعِت الشَّْمُس « َشاَء، َوَردََّها َعَلْيُكْم ِحنَي َشاَء، َيا ِباَلُل، ُقْم َفَأذِّْن ِبالنَّاِس ِبالصَّاَلِة

  (7) َواْبَياضَّْت، َقاَم َفَصلَّى.

أن يأذن هلم بالتعريس، ولكنه قبل ان يأذن  املقرتح  اجلماعي هو: طلبهم من النيب فهنا 

 الوقت املتأخر من الليل.هذا بني هلم حماذير التعريس يف  هلم

تراجع عن املوافقة عندما تبني له أن مآل هذا املقرتح اجلماعي خالف  حتى أن النيب  

كما ستاتي هذا املثال يف النقطة اخلامسة يف هذه  (3): مقرتح ذبح النواضحمثال ذلك  األوىل.

 .النقاط

أن تكون هذه املقرتحات من أكثر من فرد حتى تعترب مجاعية، وإال تعترب هذه -3

ألنه يرتتب على و،  -وهذا البحث خاص باملقرتحات اجلماعية  -املقرتحات مقرتحات فردية

 املقرتح اجلماعي ما ال يرتتب على املقرتح الفردي.

َكاَن ُيَصلِّي ِعْنَد الَبْيِت، َوَأُبو َجْهٍل  حديث َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َأنَّ النَِّبيَّ مثال ذلك:  

، َفَيَضُعُه َعَلى َظْهِر (4)َوَأْصَحاٌب َلُه ُجُلوٌس، ِإْذ َقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َأيُُّكْم َيِجيُء ِبَسَلى َجُزوِر َبِني ُفاَلٍن

، َوَضَعُه َعَلى َظْهِرِه َبْيَن ِإَذا َسَجَد؟ َفاْنَبَعَث َأْشَقى الَقْوِم َفَجاَء ِبِه، َفَنَظَر َحتَّى َسَجَد النَِّبيُّ ُمَحمٍَّد 

َعَلى  َكِتَفْيِه، َوَأَنا َأْنُظُر اَل ُأْغِني َشْيًئا، َلْو َكاَن ِلي َمَنَعٌة، َقاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َوُيِحيُل َبْعُضُهْم

َرَحْت َعْن َظْهِرِه، َفَرَفَع َرُسوُل َساِجٌد اَل َيْرَفُع َرْأَسُه، َحتَّى َجاَءْتُه َفاِطَمُة، َفَط َبْعٍض، َوَرُسوُل اللَِّه 

َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَشقَّ َعَلْيِهْم ِإْذ َدَعا َعَلْيِهْم، َقاَل: َوَكاُنوا «. اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش»َرْأَسُه ُثمَّ َقاَل:  اللَِّه 

اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبَأِبي َجْهٍل، َوَعَلْيَك ِبُعْتَبَة ْبِن : »َيَرْوَن َأنَّ الدَّْعَوَة ِفي َذِلَك الَبَلِد ُمْسَتَجاَبٌة، ُثمَّ َسمَّى

َوَعدَّ السَّاِبَع  -« َرِبيَعَة، َوَشْيَبَة ْبِن َرِبيَعَة، َوالَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة، َوُأَميََّة ْبِن َخَلٍف، َوُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط

                                                             
 (3/108غريب الحديث واألثر, ) . انطر: ابن األثير, النهاية فيواالْستراَحة للنَّوم َنْزَلًة اللَّْيِل آِخَر الُمَسافر ُنزول: التَّْعِريس(4)

 (4/411(, )191البخاري, صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصالة, باب األذان بعد فوات الوقت, برقم, ) (1)

 (.1/89انظر: ابن األثير, النهاية في غريب الحديث واألثر, ) .النََّواِضُح: اْلِإِبُل الَِّتي ُيْسَتَقى َعَلْيَها, واحُدها: َناِضٌح(3)

 (.1/398. ابن األثير, النهاية , )الَجُزوُر: الَبِعير َذَكًرا َكاَن َأْو ُأْنَثى(1)
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 (0)َصْرَعى، ِفي الَقِليِب َيِدِه، َلَقْد َرَأْيُت الَِّذيَن َعدَّ َرُسوُل اللَِّه ، َقاَل: َفَوالَِّذي َنْفِسي ِب-َفَلْم َيْحَفْظ 

 (7) َقِليِب َبْدر.

 دعا على سبعة  لكن النيب  معيط أبي بن عقبةوهو فمن قام بوضع السلى هو واحد 

 (3) .صرًبا هو وقتل احلرب يف قتلوا ولذا، والكفر والرضا املقرتح اجلماعياشرتكوا يف 

 اخلربة أهل من أن يكون عندهم علم مبا يقرتحون، لذا جيب أن يكون أصحاب املقرتح -4

أكثر من  تهمضر ، بلمفيد غري جيهله فيما اإلنسان كالميقرتحون، ألن  فيما واالختصاص

 .منفعته

بغلة، فقلنا:  -  -أنه قال: ُأهديت لرسول اهلل  علي بن أبي طالب:  حديث مثال ذلك 

: -  -فجائتنا مبثل هذه؟ فقال رسول اهلل  (4)هلل، لو أنا أنزينا احُلُمر على خيلنارسول ا يا

  (5)يعلمون". "إمنا يفعل ذلك الذين ال

ولعل من اجلهل هنا عدم العلم مبنافع اخليل بالنسبة للمسلمني مقارنة بالبغال، ومن 

 ذلك: 

 وانقطع مناؤها واخليل  ن احلمر إذا محلت على اخليل تعطلت منافع اخليل وقل عددهاأ

وعليها جياهد العدو وبها حترز الغنائم  ،حيتاج إليها للركوب والركض والطلب

 .(6)أن ينمو عدد اخليل ويكثر نسلها ملا فيها من النفع والصالح فأحب  ...وحلمها

  أن البغال مشتهر باجَلَلِد والتحمل واملسلمني كان معهم اجلمال يف هذا اجلانب تتحمل

 ا تتحمل البغال.أكثر مم

 .أيضًا ان طبيعة املدينة وما حوهلا هي أكثر مناسبة للخيل واجلمال 

جيوز الرتاجع عن تنفيذ املقرتح اجلماعي بعد أن متت املوافقة عليه إذا تبني  أن -5

 املصلحة خالف هذا املقرتح.

َجاَعٌة، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َلمَّا َكاَن َغْزَوُة َتُبوَك َأَصاَب النَّاَس َممثال ذلك: يف احلديث أنه 

، َقاَل: َفَجاَء ُعَمُر، «اْفَعُلوا: »َلْو َأِذْنَت َلَنا َفَنَحْرَنا َنَواِضَحَنا، َفَأَكْلَنا َوادََّهنَّا، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

َأْزَواِدِهْم، ُثمَّ اْدُع اهلَل َلُهْم َعَلْيَها  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإْن َفَعْلَت َقلَّ الظَّْهُر، َوَلِكْن اْدُعُهْم ِبَفْضِل

، َقاَل: َفَدَعا ِبِنَطٍع، َفَبَسَطُه، ُثمَّ «َنَعْم: »ِباْلَبَرَكِة، َلَعلَّ اهلَل َأْن َيْجَعَل ِفي َذِلَك، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

ُذَرٍة، َقاَل: َوَيِجيُء اْلآَخُر ِبَكفِّ َتْمٍر، َقاَل: َوَيِجيُء  َدَعا ِبَفْضِل َأْزَواِدِهْم، َقاَل: َفَجَعَل الرَُّجُل َيِجيُء ِبَكفِّ

                                                             
 (.1/91. انظر: ابن األثير, النهاية في غريب الحديث واألثر, )الَقِليب: الِبئر الَِّتي َلْم ُتْطَو(4)
(, 110جيفة لم تفسد عليه صالته, برقم )البخاري, صحيح البخاري, كتاب الوضوء , باب إذا القي على ظهر المصلى قذرة أو  (1)

(, 4791من أذى المشركين والمنافقين, برقم) (. ومسلم صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسير, باب ما ألقي على النبي 4/17)

(3/4141.) 

 (.4/308انظر: القسطالني, إرشاد الساري شرح صحيح البخاري, ) (3)
انظر: ابن األثير:  .َواْلَمَعاِني اْلَأْجَساِم ِفي َيُكوُن َوَقْد. َعَلْيِه وَثْبَت ِإَذا َنْزوًا, َأْنُزو الشَّْيِء َعَلى َنَزْوُت :ُيَقاُل. للنَّْسل َعَلْيَها نحمَلها َأْي(1)

 (.1/11النهاية, )

لنسائي, سنن النسائي, (, وا3/17(, )1191أبو داود, سنن أبي داود, كتاب الجهاد, باب كراهية الحمر تنزوي على الخيل, برقم, ) (1)

(, وقال عنه 1/473(, )711(, وأحمد المسند, برقم, )8/111(, )3110كتاب الخيل, باب التشديد في حمل الحمير على الخيل, برقم )

 محققوا الطبعة: أسناده صحيح.

  (.1/114انظر: الخطابي, معالم السنن, ) (8)
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َعَلْيِه  اْلآَخُر ِبَكْسَرٍة َحتَّى اْجَتَمَع َعَلى النَِّطِع ِمْن َذِلَك َشْيٌء َيِسرٌي، َقاَل: َفَدَعا َرُسوُل اهلِل 

َخُذوا ِفي َأْوِعَيِتِهْم، َحتَّى َما َتَرُكوا ِفي اْلَعْسَكِر ، َقاَل: َفَأ«ُخُذوا ِفي َأْوِعَيِتُكْم»ِباْلَبَرَكِة، ُثمَّ َقاَل: 

 .(0)..... احلديثِوَعاًء ِإلَّا َمَلُئوُه، َقاَل: َفَأَكُلوا َحتَّى َشِبُعوا، َوَفَضَلْت َفْضَلٌة،

الغزوة كانت يف تبوك، وتبوك يف أطراف الشام، فإذا حنروا النواضح وأكلوها سريجعون 

 أرجلهم وهي مسافة بعيدة، وقد يهلكون يف الطريق.إىل املدينة على 

َوِفيِه َأنَُّه َلا َيْنَبِغي ِلَأْهِل اْلَعْسَكِر ِمَن اْلُغَزاِة َأْن ُيَضيُِّعوا َدَوابَُّهُم الَِّتي  قال اإلمام النووي:

ِإلَّا ِإَذا َرَأى َمْصَلَحًة َأْو َخاَف َمْفَسَدًة َظاِهَرًة َيْسَتِعيُنوَن ِبَها ِفي اْلِقَتاِل ِبَغْيِر ِإْذِن اْلِإَماِم َوَلا َيْأَذُن َلُهْم 

 .(7)َواللَُّه َأْعَلُم

أذا تعارضت املقرتحات اجلماعية مع مقرتح فرد، فال يشرتط تقديم املقرتح اجلماعي -6

على املقرتح الفردي، بل ينظر يف كل مقرتح بذاته ، فقد يكون احلق مع املقرتح الفردي.  مثال 

 احلديث السابق املقرتح اجلماعي ذبح النواضح، واملقرتح الفردي ــ وهو لعمرـ عدم ذبح ذلك: يف

 النواضح.

َأَشاَر  ِإنََّما أذن َلُهم ِبَرْأيِه َلا ِباْلَوْحي، َفَلمَّا ه َهَذا احَلِديث يدل على َأنقال ابن اجلوزي: 

 .(3)ضل كثري لعمرِإَلْيِه، َوِفي َهَذا ف النيب عمر ِبَما َرآُه أصلح َمال 

أما أهم اآلداب اليت جيب أن يلتزم بها مقدم هذه املقرتحات فهي آداب الكالم مع النيب -2

 وآداب خماطبته وسؤاله. 

 واألمثلة على هذا كثرية يف املقرتحات فإنهم كانوا عندما يقدموا املقرتح للنيب 

وغريها  ." وقوهلم " لو أذنت لنا" اهلل يا رسول"كانوا يلتزمون باآلداب ومنها أنهم كانوا ينادونه 

 .من اآلداب كما ستأتي يف أثار املقرتحات اجلماعية يف أدب الصحابة يف خماطبتهم للنيب 

ويف نهاية هذا املطلب يتبني أن من أهم الضوابط اليت جيب ان تتوفر يف املقرتحات 

  -أيضا -للنقاش ، ومن املهماجلماعية أن تكون القضية اليت تطرح فيها هذه املقرتحات قابلة 

والعلم مبا يقرتح فال جيوز االقرتاح  ترتتب عليها،مراعاة الغرض من هذه املقرتحات واملآل اليت 

فيما ليس له به علم، و ال يشرتط األخذ باملقرتح اجلماعي فإنه جيوز الرتاجع عن تنفيذه بعد 

 ماعي .املوافقة عليه، وقد تقدم املقرتح الفردي على املقرتح اجل

أما أهم اآلداب فينبغي أن يلتزم مقدم هذه املقرتحات بآداب احلديث والسؤال مع احرتام من 

 تقدم له هذه املقرتحات.

 

 

                                                             
 (.4/18(, )17 باإليمان وهو غير شاك فيه, برقم)مسلم, صحيح مسلم, كتاب اإليمان, باب من لقي اهلل (4)

  (.4/111النووي, المناهج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج, ) انظر:(1)

 (.3/481, ) كشف المشكل من حديث الصحيحينانظر: (3)
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مع هذه  الجماعية، وتعامل النبي  أنواع المقترحات: المبحث الثاني
 المقترحات

 الجماعية ومجاالتهاأنواع هذه المقترحات األول:  المطلب
 : أنواع المقترحات الجماعية: الفرع األول

ميكن أن تقسم املقرتحات اجلماعية يف السنة النبوية إىل أقسام كثرية:  حبسب قائلها، 

وحبسب املقدمة له، وحبسب مادتها، وحبسب ابتدائها مطلقًا او تأتي نتاج حلادثة أو سؤال،  فمن 

 أهم هذه األقسام ما يأتي: 

 :)مقترحوها( ا هذه المقترحاتحسب قائلوأوالً: تقسيم المقترحات الجماعية ب
 فمن أهم أنوع املقرتحات اجلماعية من حيث قائلها ما يأتي:  

 مقرتحات الصحابة، واألمثلة على هذا كثرية كما سيأتي بعضها. .0

مقرتحات التابعني، وهي قليلة؛ ألنها مقرتحات يف الغالب هي مقدمة للصحابة، لذا هي يف  .7

 من األمثلة عليه عند الكالم على تقديم املقرتحات للخلفاء. حكم كالم التابعي، وسيأتي

مقرتحات املشركني واملنافقني، فقد ورد يف السنة مقرتحات للمشركني مع بعضهم  .3

، وكذلك للمنافقني،  ومن أـمثلة مقرتحات البعض أو مقرتحات مقدمة للنيب 

 -  -سعد بن أبي وقاص قال: كنَّا مع النيب  حديث :املشركني املقدمة للنيب 

: اطرد هؤالء ال جيرتؤون علينا، قال: وكنت أنا -  -ستة، فقال املشركون للنيب 

 -وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبالل، ورجالن لست أمسيهما، فوقع يف نفس رسول اهلل 

َوال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن ))ما شاء اهلل أن يقع، فحدَّث نفسه، فأنزل اهلل عزَّ وجّل:  - 

 [ 57]األنعام:  ((َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه

أو للمسلمني أو  قد تكون من اليهود مقدمة للرسول  -أيضًا –مقرتحات اليهود، وهذه  .4

 َمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َعِن اْبِن ُع: لبعضهم البعض. ومن أمثلة مقرتحات اليهود املقدمة للنيب 

ُسوِل َقاَتَل َأْهَل َخْيَبَر، َفَغَلَب َعَلى النَّْخِل َواْلَأْرِض، َوَأْلَجَأُهْم ِإَلى َقْصِرِهْم، َفَصاَلُحوُه َعَلى َأنَّ ِلَر

َأْن َلا َيْكُتُموا، َوَلا ، َوَلُهْم َما َحَمَلْت ِرَكاُبُهْم، َعَلى الصَّْفَراَء، َواْلَبْيَضاَء، َواْلَحْلَقَة اللَِّه 

اَن ُقِتَل ُيَغيُِّبوا َشْيًئا، َفِإْن َفَعُلوا َفَلا ِذمََّة َلُهْم، َوَلا َعْهَد َفَغيَُّبوا َمْسًكا ِلُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب، َوَقْد َك

ِفيِه ُحِليُُّهْم، َقاَل: َفَقاَل  َقْبَل َخْيَبَر، َكاَن اْحَتَمَلُه َمَعُه َيْوَم َبِني النَِّضرِي ِحنَي ُأْجِلَيْت النَِّضرُي

، َقاَل: َأْذَهَبْتُه اْلُحُروُب َوالنََّفَقاُت، َفَوَجُدوا «َأْيَن َمْسُك ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب؟»ِلَسْعَيَة:  النَِّبيُّ 

ُيْجِلَيُهْم، َفَقاُلوا: َيا اْلَمْسَك، َفَقَتَل اْبَن َأِبي اْلُحَقْيِق َوَسَبى ِنَساَءُهْم َوَذَراِريَُّهْم، َوَأَراَد َأْن 

 (3)ُمَحمَُّد، َدْعَنا َنْعَمْل ِفي َهِذِه اْلَأْرِض، َوَلَنا الشَّْطُر َما َبَدا َلَك، َوَلُكُم الشَّْطُر ....احلديث"

                                                             
 (.1/4171(, )1141مسلم, صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب في فضل سعد بن أبي وقاص, برقم, ) (4)

الَحْلقة ِبُسُكوِن اللَّاِم: السالُح « والَحْلَقة, َأْي َعَلى الَذَهِب والِفَضِة والدُّروع "َصَالح أَهل َخْيَبر َعَلى الصَّْفَراء والبْيَضاِء والَحْلَقةَأنَُّه " (1)

 (.4/111(, و)3/37انظر: ابن األثير, ) .َعامًّا. َوِقيَل: ِهَي الدُّروع َخاصًَّة

(, وقال عنه 3/417(, )3008, كتاب الخراج واإلمارة والفي, باب ما جاء فيحكم  أرض خيبر, برقم )أبو داود, سنن أبي داود (3)

 األلباني: حسن األسناد. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود
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فهنا املقرتح اجلماعي مقدم من اليهود، وهو قوهلم: "يا حممد دعنا نعمل يف هذه األرض، 

 شطر" .ولنا الشطر ما بدا لك ولكم ال

أي من تقدم له هذه المقترحات؛ فقد ورد في السنة النبوية  دمة لهقَثانياً: تقسيم المقترحات بحسب المُ
 أنها المقترحات الجماعية قدمت إلى:  

هلل رب العاملني سبحانه وتعاىل: ويف هذه احلالة تكون املقرتحات  وهي عبارة عن رجاء -0

فقد تكون هذه مقدمة من املالئكة أومن  -سبحانه وتعاىل  -وسؤال وطلب مقدم هلل رب العاملني

عن هذه اآلية: )َوَلا حديث مسروق قال: سألنا عبداهلل  املؤمنني يوم القيامة،  فمن أمثلة ذلك:

[، قال: أَما إنا 069ن: َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن( ]آل عمرا

قد سألنا عن ذلك، فقال: "أرواُحهم يف جوِف طرٍي ُخْضٍر، هلا قناديُل معلقة بالعرش، تسرُح من 

اجلنة حيث شاءت، ثم تأوي إىل تلك القناديل، فاطَلع إليهم َربهم اطالعة، فقال: هل تشتهون 

ففعل ذلك بهم ثالث مراٍت، شيئًا؟ قالوا: أي شيٍء نشتهي؟ وحنن نسرُح من اجلنة حيث شئنا. 

فلما رأْوا أنهم لن ُيرَتكوا من أن ُيسألوا، قالوا؟ يا رب، ُنريد أن ترد أرواَحنا يف أجسادنا حتى ُنقتَل 

 .(0)يف سبيلك مرًة أخرى. فلما رأى أْن ليس هلم حاجٌة، تِركوا"

 َصَنْعَت َلْو َربََّنا َبَلى: َفَيُقوُلوَن َأْصُدْقُكْم؟َو َلُكْم ُأَوفِّ َأَلْم: الرَّبُّ َلُهُم َفَيُقوُل  ويف بعض الروايات:

 .(7)" الثَّاِنَيَة ِفيَك ُنْقَتَل َحتَّى الدُّْنَيا ِإَلى َرَدْدَتَنا َلْو: َقاُلوا ِهَي؟ َما: َقاَل َواِحَدًة، ِبَنا

فهنا الشهداء يوم القيامة قدموا مقرتح مجاعي هو عبارة عن رجاء وطلب من اهلل رب 

 العاملني وهو: أن يعيدهم إىل الدنيا.

، وأكثر ما يف السنة النبوية من مقرتحات هي مقدمة مقرتحات مقدمة للرسول  -7

 للرسول 

َأنَّ َحْفَصَة، َواْبَن ُمِطيٍع، َوَعْبَد ومن أمثلة ذلك:   مقرتحات مقدمة خلليفة املسلمني.-3

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه، َفَقاُلوا: َلْو َأَكْلَت َطَعاًما َطيًِّبا َكاَن َأْقَوى َلَك اهلِل ْبَن ُعَمَر َكلَُّموا ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

 ِإلَّا َناِصٌح، َعَلى اْلَحقِّ. َقاَل: " َأُكلُُّكْم َعَلى َهَذا الرَّْأِي؟ ". َقاُلوا: َنَعْم. َقاَل: " َقْد َعِلْمُت َأنَُّه َلْيَس ِمْنُكْم

يَّ َعَلى َجادٍَّة َفِإْن َتَرْكُت َجادََّتُهَما َلْم ُأْدِرْكُهَما ِفي اْلَمْنِزِل ". َقاَل: " َوَأَصاَب َوَلِكْن َتَرْكُت َصاِحِب

 (3)النَّاَس َسَنٌة َفَما َأَكَل َعاَمِئٍذ َسْمًنا َوَلا َسِميًنا َحتَّى َأْحَيا النَّاُس

 وميكن تقسيم هذه املقرتحات إىل أنواع اخرى كثرية منها: 

 املقرتحات من حيث ابتدائها من عدمها تقسيم

 أو غريه قرتحات تكون ابتداء ال يسبقها أي حديث للنيب م 

  ـ كما سبق ويأتي و حادثة أوردت بعد سؤال أو  مقرتحات تكون نتيجة لكالم سبق لنيب

َعْن ِعْصَمَة َقاَل:  ومثال ما وقع بعد حاثة حصلت : يف كثري من األحاديث يف هذا البحث ــ

                                                             
 (.3/4103(, )4117مسلم, صحيح مسلم, كتاب اإلمارة, باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, برقم, ) (4)

 (.114(, )109لجهاد, برقم, )ابن أبي عاصم, ا (1)

(. وهذا اإلثر صحيح.  وقد 73/ 9(, )47940(, والسنن الكبرى, برقم )7/183(, )1118البيهقي, شعب اإليمان, برقم, )  (3)

 (.1/1111جمعت رواياته في تخريج إحياء علوم الدين, )
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َفَذَكْرَنا  َشَرَد َعَلْيَنا َبِعرٌي ِلَيِتيٍم ِمَن اْلَأْنَصاِر َفَلْم َنْقِدْر َعَلى َأْخِذِه، َفِجْئَنا ِإَلى َرُسوِل اهلِل 

َل َأْقَب َذِلَك َلُه َفَقاَم َمَعَنا َحتَّى ِجْئَنا اْلَحاِئَط الَِّذي ِفيِه اْلَبِعرُي، َفَلمَّا َرَأى اْلَبِعرُي َرُسوَل اهلِل 

َلْيَس »َحتَّى َسَجَد َلُه، ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، َلْو َأَمْرَتَنا َأْن َنْسُجَد َلَك َكَما ُيْسَجُد ِلْلُمُلوِك َقاَل: 

 «َذِلَك ِفي ُأمَِّتي، لْو ُكْنُت َفاِعًلا َلَأَمْرُت النَِّساَء َأْن َيْسُجْدَن ِلَأْزَواِجِهنَّ

 المقترحات الجماعيةالفرع الثاني: مجاالت 
مما سبق من األنواع يتبني أن جماالت املقرتحات  يشمل كل مناحي حياة الدينا والدين،  

فقد تنوعت جمال املقرتحات يف جمال عدة من أهم هذه اجملاالت اليت قدمت فيها املقرتحات يف 

 السنة النبوية ما يأتي: 

 العقيدة وتنوعت من أمور خاصة؛ فقد تعددت املقرتحات يف جمال جمال العقيدة-0

أن جيعل هلم آهلة. مثال ذلك : طلب  بالعقيدة إىل أعلى درجة فيها وهو:  طلبهم من النيب 

 املسلمون عندما خرجوا لغزوة حنني أن جيعل هلم ذات أنواط ــ كما سبق ذكر احلديث ــ

إما يف  تنوعت املقرتحات يف جمال العبادة؛  -أيضًا –، وكذلك جمال العبادات-7

 .أو يف اإلكثار من ادائها ،كيفية أدائها مثل: املقرتحات يف األذان ــ كما سيأتي ــ

َفَلْم ُيَصلِّ ِبَنا، َحتَّى َبِقَي َسْبٌع ِمَن  َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: ُصْمَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  مثال ذلك: 

، ُثمَّ َلْم َيُقْم ِبَنا ِفي السَّاِدَسِة، َوَقاَم ِبَنا ِفي اخَلاِمَسِة، َحتَّى َذَهَب الشَّْهِر، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّْيِل

ِإنَُّه َمْن َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتَّى »َشْطُر اللَّْيِل، َفُقْلَنا َلُه: َيا َرُسوَل اللَِّه، َلْو َنفَّْلَتَنا َبِقيََّة َلْيَلِتَنا َهِذِه؟ َفَقاَل: 

، ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ ِبَنا َحتَّى َبِقَي َثَلاٌث ِمَن الشَّْهِر، َوَصلَّى ِبَنا ِفي الثَّاِلَثِة، «ِتَب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍةَيْنَصِرَف ُك

 .(7)«السُُّحوُر»َوَدَعا َأْهَلُه َوِنَساَءُه، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى َتَخوَّْفَنا الَفَلاَح، ُقْلُت َلُه: َوَما الَفَلاُح، َقاَل: 

هنا كان املقرتح اجلماعي من الصحابة: أن يقوم بهم ليلة السابع والعشرون كامل الليل. ف

 .َفُقْلَنا َلُه: َيا َرُسوَل اللَِّه، َلْو َنفَّْلَتَنا َبِقيََّة َلْيَلِتَنا َهِذِهوهو قوهلم: 

وأيضًا تعددت املقرتحات اجلماعية يف جمال املعامالت ومن أمثلة  جمال املعامالت-3

َفَقاُلوا: َيا ُمَحمَُّد، َدْعَنا ــ   يف الفرع السابق ــ يف احلديث السابق الذكر مقرتح يهود خيرب  ذلك:

 .َبَدا َلَك، َوَلُكُم الشَّْطُر َنْعَمْل ِفي َهِذِه اْلَأْرِض، َوَلَنا الشَّْطُر َما

 .ثلة األخرى: املقرتح اجلماعي يف أن يسعر هلم النيب ومن األم

َفَقاُلوا: َلْو َأَكْلَت َطَعاًما املقرتح لعمر بن اخلطاب   هذا ومن األمثلة على جمال النصح-4

 .يف الفرع السابق كما سبق ذكره  َطيًِّبا َكاَن َأْقَوى َلَك َعَلى اْلَحقِّ.

                                                             
اني, وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. مجمع الزوائد (, وقال عنه الهيثمي: رواه الطبر118الطبراني, المعجم الكبير, برقم ) (4)

 (.1/344ومنبع الفوائد, )

(, الترمذي, 3/418(, )3008أبو داود, سنن أبي داود, كتاب  الخراج واإلمارة والفي, باب ما جاء في حكم أرض خيبر,برقم ) (1)

(, وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح, 3/480, )(108سنن الترمذي, أبواب الصيام, باب ما جاء في قيام شهر رمضان, برقم )

(, وابن ماجة, سنن ابن ماجة, أبواب إقامة الصلوات 3/101(, )4801والنسائي, سنن النسائي, باب قيام شهر رمضان, برقم, )

حديث (, وقال عنه شعيب األرنؤوط ـ محقق الطبعة ـ: 1/311(, )4137والسنة فيها, باب ما جاء في قيام شهر رمضان, برقم )

 صحيح.
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ك اقرتاح املسلمني الذي هو عبارة عن طلب ، ومثال ذلبعض نواحي احلياة اآلخرةيف -5

  .-كما سبق يف بداية هذا املطلب -وسؤال من رب العاملني أن يعيدهم إىل احلياة الدنيا

 الجماعية  مع مقترحات تعامله  الثاني: المطلب
يتعامل مع املقرتحات اجلماعية؛ يستوجب بيان أن النيب   قبل بيان كيف كان النيب 

 كان يف مواطن عديدة يطلب منهم تقديم املقرتحات. 

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْيٍد، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َذَكَر يف حديث اآلذان الذي رواه مثال ذلك:  

ُقوَس َيا َرُسوَل اللَِّه، َفَقاَل َبْعُضُهُم: النَّا« َكْيَف َتَرْوَن؟»َشْأَن الصََّلاِة َفَقاَل ِلَأْصَحاِبِه:  َرُسوُل اللَِّه 

 .(0) ...... احلديث(َوَقاَل اْلآِخُروَن: َذِلَك ِفْعُل اْلَيُهوِد.

 . أن يقدموا مقرتحاتهممنهم طلب ي فهنا النيب 

 َوَشاَوَر النَِّبيُّ قال:  رأي أصحابه يوم أحد حيث ورد يف السنة : وكذلك طلب النيب 

ِقْم، َفَلْم َيِمْل َأْصَحاَبُه َيْوَم ُأُحٍد ِفي امُلَقاِم َواخُلُروِج، َفَرَأْوا َلُه اخُلُروَج، َفَلمَّا َلِبَس َلْأَمَتُه َوَعَزَم َقاُلوا: َأ

 (7)«اللَُّه اَل َيْنَبِغي ِلَنِبيٍّ َيْلَبُس َلْأَمَتُه َفَيَضُعَها َحتَّى َيْحُكَم»ِإَلْيِهْم َبْعَد الَعْزِم، َوَقاَل: 

مع املقرتحات فيختلف حبسب نوع املقرتح ومن يقدمه.  وميكن  أما عن تعامل النيب 

 اجلماعية فيما يأتي: مع املقرتحات تعامل النيب إمجال 

علم بالرد عليها أو مل  تكون املقرتحات من املشركني أو اليهود وال يوجد عند النيب -0

 ذها، فتنزل اآليات فرتد على هذه املقرتحات، مثال:صاحب القرار يف تنفي يكن الرسول 

: اْطُرْد َهُؤَلاِء َعنَّا َلا َيْجَتِرُئوَن َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َقاَل: َقاَل اْلُمْشِرُكوَن ِلَرُسوِل اللَِّه 

ي َنْفِسِه َما َشاَء اللَُّه َأْن َيَقَع؛ َفَنَزَلْت ، َفَوَقَع ِفَعَلْيَنا، َقاَل: َوَكاُنوا َأْرَبَعًة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 

 .(3)[ ِإَلى آِخِر اْلآَيِة57]األنعام:  {َوَلا َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ}َهِذِه اْلآَيُة: " 

 بتنفيذه. يوافق على املقرتح، ويقوم النيب -7

كما سبق يف ألفاظ -خامتًا عند مراسلة امللوك  اهلل  مثال ذلك: مقرتح، يتخذ النيب 

 .-املقرتحات

 يوافق هلم على املقرتح ثم يرتاجع عن موافقته بعد ما تبني هلم أن الصواب خالفه.-3 

َأَصاَبت النَّاس جماَعة ِفي َغْزَوة َتُبوك، مثال ذلك : حديث ذبح النواضح، ففي بعض رواياته: أنه 

َأِذنت لنا فنحرنا نواضحنا؟ َفَقاَل: ))افعلوا(( فَجاء عمر َفَقاَل: َيا َرُسول اهلل، ِإن فعلت قل َفَقاُلوا: َلو 

َأنهم مألوا  ... احلديث وفيهالّظْهر، َوَلِكن ادعهم ِبفضل َأْزَوادهم ثمَّ اْدع اهلل َلُهم ِفيَها ِباْلربَكِة

 .(4)أوعيتهم

                                                             
(. وسياتي بعد قليل تخريج الحديث بألفاظه 3/178(, )4939أخرجه بهذه األلفاظ ابن أبي عاصم, اآلحاد والمثاني, برقم ) (4)

 األخرى.

معلقا. وأخرجه أحمد , َباُب َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى: }َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم{البخاري, صحيح البخاري, كتاب االعتصام بالكتاب والسنة,   (1)

 بألفاظ مقاربة كما سيأتي بعد قليل.

 سبق تخريج الحديث في أنواع المقترحات في مقترحات المشركين. (3)

 سبق تخريج الحديث في أنواع المقترحات. (1)
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املقرتح واحملاذير بهذا هلم نتائج العمل  بعد أن ذكرعلى املقرتح  النيب  وافق هلمي-4

، و مل يوافق هلم إال بعد أن رأى من حاهلم ما يستدعي العمل بهذا املقرتح داليت جيب مراعاتها عن

َلْو َعرَّْسَت ِبَنا َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: فقال:  مثال ذلك مقرتح بعض الصحابة للنيب  موافقته.

 .(0) ....... احلديث(َقاَل ِباَلٌل: َأَنا ُأوِقُظُكْم، « ِن الصَّاَلِةَأَخاُف َأْن َتَناُموا َع»

بعد ما رأي من  -التعريس  -وافق هلم على االسرتاحة والنوم  -  -النيب فهنا 

 . (7)حاهلم وهو أن اجليش بعد رجوعه من خيرب قد حلقه التعب

مثال ذلك: مقرتح النيب  ييتنازل عن رأيه أمام املقرتح اجلماع وأحيانًا كان النيب -5

 : َفَقاَلللقاء كفار قريش يف غزوة أحد  ومقرتح بعض الصحابة يف اخلروج أو البقاء يف املدينة 

، َفَقاَلوا: َيا َرُسوَل « َلْو َأنَّا َأَقْمَنا ِباْلَمِديَنِة َفِإْن َدَخُلوا َعَلْيَنا ِفيَها َقاَتْلَناُهْم»ِلَأْصَحاِبِه:   النيب 

َعفَّاُن ِفي  َقاَل -اللَِّه، َواللَِّه َما ُدِخَل َعَلْيَنا ِفيَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة، َفَكْيَف ُيْدَخُل َعَلْيَنا ِفيَها ِفي اْلِإْسَلاِم؟ 

 َقاَل: َفَلِبَس َلْأَمَتُه، َقاَل: َفَقاَلِت اْلَأْنَصاُر: َرَدْدَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه  -« َشْأَنُكْم ِإًذا»َحِديِثِه: َفَقاَل: 

َلِبَس َلْأَمَتُه َأْن َيَضَعَها َحتَّى  ِإنَُّه َلْيَس ِلَنِبيٍّ ِإَذا»َرْأَيُه، َفَجاُءوا َفَقاَلوا: َيا َنِبيَّ اللَِّه، َشْأَنَك ِإًذا، َفَقاَل: 

 .(3)«ُيَقاِتَل

عن رأيه أمام املقرتح اجلماعي باخلروج من املدينة للقاء مشركي مكة  فهنا تنازل النيب 

 يف أحد.

يبحث هلم عن حل ملشكلة ذكروها يف املتقرح.  وأغلب املقرتحات فيها ذكر ملشكلة -6

 يف هذه احلالة: وكان النيب 

  يبحث هلم عن حل ويدهلم عليه واألمثلة على هذا كثرية، من أمثلة مشكلة األذان، إما

 ومشكل عدم قراءة امللوك إال كتابًا خمتوما.

  أو يصربهم وحيثهم على الصرب ألن هذا عالج املشكلة ليس بيده بل هو بيد اهلل سبحانه

، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل ْهِد َرُسوِل اللَِّه َعْن َأَنٍس َقاَل: َغَلا السِّْعُر َعَلى َعمثال ذلك: .. وتعاىل

ِإنَّ اللََّه ُهَو امُلَسعُِّر، الَقاِبُض، الَباِسُط، الرَّزَّاُق، َوِإنِّي َلَأْرُجو َأْن َأْلَقى َربِّي »اللَِّه، َسعِّْر َلَنا، َفَقاَل 

 .(4)«َوَلْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطُلُبِني ِبَمْظِلَمٍة ِفي َدٍم َوَلا َماٍل

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  مثال ذلك: يعدل هلم يف املقرتحات مبا تتوافق مع الدين اإلسالمي-2

، َسَعى َرُجٌل ِإَلى الطَِّريِق َفَناَدى: الصََّلاَة، َقاَل: َكاَنِت الصََّلاُة ِإَذا َحَضَرْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

                                                             
 سبق تخريج الحديث في ضوابط وآداب المقترحات الجماعية. (4)

 (1/417, )نور الديوبنديمحمد أ, فيض الباري على صحيح البخاريانظر:  (1)

 (. وقال عنه محققوا الطبعة: صحيح لغيره.13/99(, )41717أحمد بن حنبل, المسند, برقم ) (3)

(, وقال 197/ 1(, )4341أبو داود, سنن أبي داود, الترمذي, سسن الترمذي, أبواب البيوع, باب ما جاء في التسعير, برقم ) (1)

(, أحمد بن 1/714(, )1100, سنن ابن ماجة, كتاب التجارات, باب من كره أن يسعر, برقم )هذا حديث حسن صحيح, وابن ماجة

 (. وقال عنه محققوا الطبعة: حديث صحيح على شرط مسلم.14/111(, )41017حنبل, المسند, برقم )
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« َذِلَك ِللنََّصاَرى»النَّاِس، َفَقاُلوا: َلِو اتََّخْذَنا َناُقوًسا، َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: الصََّلاَة، َفاْشَتدَّ َذِلَك َعَلى 

  (0)«َفُأِمَر ِبَلاٌل َأْن َيْشَفَع اْلَأَذاَن، َوُيوِتَر اْلِإَقاَمَة»َقاَل: « َذِلَك ِلْلَيُهوِد»، َقاُلوا: َفَلِو اتََّخْذَنا ُبوًقا؟ َقاَل: 

حات يف كيفية نداء الناس للصالة مبا خيالف اليهود والنصار ومبا يتوافق فعدل هلم مقرت

 مع الدين اإلسالمي.

 يدهلم على األسهل-2

َفَلْم ُيَصلِّ ِبَنا، َحتَّى َبِقَي َسْبٌع  َأِبي َذرٍّ َقاَل: ُصْمَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  مثال ذلك يف حديث  

َذَهَب ُثُلُث اللَّْيِل، ُثمَّ َلْم َيُقْم ِبَنا ِفي السَّاِدَسِة، َوَقاَم ِبَنا ِفي اخَلاِمَسِة، َحتَّى ِمَن الشَّْهِر، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى 

ِم ِإنَُّه َمْن َقاَم َمَع اإِلَما»َذَهَب َشْطُر اللَّْيِل، َفُقْلَنا َلُه: َيا َرُسوَل اللَِّه، َلْو َنفَّْلَتَنا َبِقيََّة َلْيَلِتَنا َهِذِه؟ َفَقاَل: 

 .(7)... احلديث«ُكِتَب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة َحتَّى َيْنَصِرَف

دهلم على ما هو أسهل من أن يقوموا الليلة كاملة  بأن يصلوا مع اإلمام  فهنا النيب 

 حتى ينصرف اإلمام فيكتب هلم قيام هذه الليلة.

 صالته. فدهلم على األسهل واألنفع وهو: قيامهم وصالتهم مع اإلمام حتى ينصرف من

 .بل ودهلم على الصواب ؛ مل جييبهم إىل مقرتحهم-9

َفَقاَل: السَّاُم َعَلْيَك،  َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل: َمرَّ َيُهوِديٌّ ِبَرُسوِل اللَِّه مثال ذلك: حديث 

؟ َقاَل: السَّاُم َعَلْيَك " َقاُلوا: : " َأَتْدُروَن َما َيُقوُلَفَقاَل َرُسوُل اللَِّه « َوَعَلْيَك: »َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 .(3)َيا َرُسوَل اللَِّه، َأاَل َنْقُتُلُه؟ َقاَل: " اَل، ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم َأْهُل الِكَتاِب، َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم "

َيُقوُل:  : َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل قالَماِلٍك اْلَأْشَجِعيَّ،  َعْوَف ْبَنومن األمثلة ــ أيضا ــ حديث 

ِئمَِّتُكُم الَِّذيَن ِخَياُر َأِئمَِّتُكُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم َوُيِحبُّوَنُكْم، َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم، َوِشَراُر َأ»

، َقاُلوا: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، َأَفَلا ُنَناِبُذُهْم ِعْنَد َذِلَك؟ «ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم

ُكُم الصََّلاَة، َأَلا َمْن َوِلَي َعَلْيِه َواٍل، َفَرآُه َيْأِتي َشْيًئا بَلا، َما َأَقاُموا ِفيُكُم الصََّلاَة، َلا، َما َأَقاُموا ِفي»َقاَل: 

 .(4)«َما َيْأِتي ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل، َوَلا َيْنِزَعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة ِمْن َمْعِصَيِة اهلِل، َفْلَيْكَرْه

 يبني هلم حكم فعل ذلك املقرتح-01

                                                             
خرجه, ابن خزيمة, صحيح (,وبهذه األلفاظ أ4/111, )337(, ومسلم, برقم )4/411(, )801الحديث أصلة في البخاري برقم ) (4)

محقق  -(, وقال عنه األعظمي4/494(, )389, برقم, )ابن خزيمة, باب ذكر الدليل بأن اآلمر بالال أن يشفع اآلذان هو النبي 

 إسناده ضعيف. -الطبعة

 سبق تخريج الحديث في مجاالت المقترحات مجال العبادات . (1)

 ،َوَلْم ُيَصرِّْح ِإَذا َعرََّض الذِّمِّيُّ َوَغْيُرُه ِبَسبِّ النَِّبيِّ مرتدين والمعاندين وقتالهم, باب البخاري, صحيح البخاري, كتاب استتابة ال (3)

  (.9/41(, )8918برقم, )

 (.3/4114( )4111مسلم, صحيح مسلم, كتاب اإلمارة , باب خيار األئمة وشرارهم, برقم ) (1)
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ُأِتَي ِبُمَخنٍَّث َقْد َخضََّب َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه ِباْلِحنَّاِء، َفَقاَل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ مثال ذلك: 

، َفَقاُلوا: (0)َفِقيَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َيَتَشبَُّه ِبالنَِّساِء، َفَأَمَر ِبِه َفُنِفَي ِإَلى النَِّقيِع« ا َباُل َهَذا؟َم: »النَِّبيُّ 

  .(7)«اْلُمَصلِّنَي ِإنِّي ُنِهيُت َعْن َقْتِل»َل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأَلا َنْقُتُلُه؟ َفَقا

يح اخليول باحلمري لتنتج بغال؛ قال عن هذا العمل تلق  -أيضًا-ومن األمثلة على هذا  

 : ))إمنا يفعل ذلك الذين ال يعملون(( كما سبق ذكر احلديث؟ النيب 

 . يرفض مقرتحهم-00

مقرتح التسعري، ومقرتح قتل املتشبه بالنساء، وان  ومن األمثلة على هذا رفض النيب 

 جيعل هلم ذات أنواط وغريها الكثري من األمثلة اليت سبقت.

 .يفرتض املقرتحات لبيان نتيجتها يف حال ما طبقت وكان النيب -07

 وسيأتي األمثلة على هذه يف اآلثار يف جوانب الرتبية والتعليم.

 الجماعية وبيان أثرهاأهمية المقترحات  :الثالثالمبحث 
 أهمية المقترحات الجماعية : المطلب األول

 للمقرتحات اجلماعية أهمية كربى سواء كانت على الفرد أو اجملتمع، ومن ذلك: 

فيعرب عن هذا الرأي د ئأنها تبني الرأي العام الذي توصلت إليه اجلماعة أو الرأي العام السا .0

؛ لذا فهو تمعاجلماعي ال ينتج إال عن رأي عام ساد يف اجملباملقرتح اجلماعي؛ ألن املقرتح 

فيجب أن يأخذوا املقرتح اجلماعي بعني االعتبار؛  ي األمر أو ألصحاب اختاذ القرارللو مهم 

 ألنه صادر من اجملتمع مجيعه أو صادر من جزء منه. 

إليه هذه الفئة أو يبني ما توصلت فإنه  ؛أيضا أذ كان هذه املقرتح من فئة معينة يف اجملتمع .7

 ميول هذه الفئة من اجملتمع حنو هذا الرأي أو هذه القضية.

تعترب من الشورى املقدمة من فئة من اجملتمع لولي األمر أو ملن  اجلماعية املقرتحات أن .3

 بيده اختاذ القرار.

يشاور أصحابه،  ومن أهمية املقرتحات اجلماعية أن تعترب من الشورى، لذا كان النيب  .4

. فهو يشجعهم «َكْيَف َتَرْوَن؟»بطلبه منهم أن يقدموا مقرتحاتهم وذلك بقوله هلم: 

َأْصَحاَبُه َيْوَم ُأُحٍد  َوَشاَوَر النَِّبيُّ ويف غزوة أحد يف احلديث .  وحيثهم على ذكر املقرتح .

 . كما سبق ذكر هذه األحاديثِفي امُلَقاِم َواخُلُروِج

 .سيأتي يف املطلب اآلتيقرتحات من فوائد وآثار كما ملا هلذه امل .5

 أثر المقترحات الجماعية:الثاني  المطلب
 أثرها في مجال التشريع:  -1

                                                             
وهو واد يقع جنوب ُهَو موِضٌع َحماه ِلَنَعم الَفْيء وَخْيِل الُمجاهدين, َفَلا َيرعاه َغْيُرَها, َوُهَو َمْوِضٌع َقِريٌب ِمَن اْلَمِديَنِة, « النَِّقيِع» (4)

معجم  (, والبالدي الحربي, 1/304, معجم البلدان, ). انظر: الحمويكم (10َفَأوَُّل النَِّقيِع ِممَّا َيِلي اْلَمِديَنَة َيْبُعُد َعْنَها َقَراَبَة )المدينة, 

 (.4/349,)اْلَمَعاِلِم اْلُجْغَراِفيَِّة ِفي السِّيَرِة النََّبِويَِّة

 (.1/111(, )1911أبي داود, سنن أبي داود, كتاب األبواب, باب في الحكم في المخنثين, برقم, ) (1)
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ن يبني قصص آهذه املقرتحات قد تكون سببًا يف نزول قرفمن أثرها يف جمال التشريع أن 

 مثل أن يكون املقرتح لو حدثتنا فتنزل اآليات. .األمم السابقة

، َفَتَلا َعَلْيِهْم َزَماًنا، َفَقاُلوا: َيا ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َرُسوِل اللَِّه »َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َقاَل:   َعْنف

[ ِإَلى َقْوِلِه: 0]يوسف:  {الر ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنَي}َرُسوَل اللَِّه َلْو َقَصْصَت َعَلْيَنا، َفَأْنَزَل اللَُّه: 

َزَماًنا، َفَقاُلوا: َيا  [ َفَتَلاَها َعَلْيِهْم َرُسوُل اللَِّه 3]يوسف:  {َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص}

[ 73]الزمر:  {اللَُّه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها}َرُسوَل اللَِّه َلْو َحدَّْثَتَنا، َفَأْنَزَل اللَُّه: 
)0( . 

 وغريها من األمثلة الكثري.

 في حل المشكالت االجتماعية: هاأثر-2

 فقد يكون املقرتح بداية احلل ملشكلة مجاعية واقع فيها اجملتمع. 

َقاَل:  َأنَُّه َكاَن ِفي َسِريٍَّة ِمْن َسَراَيا َرُسوِل اللَِّه ؛ َداللَِّه ْبَن ُعَمَرعب مثال ذلك حديث

َفَحاَص النَّاُس َحْيَصًة
، َفُكْنُت ِفيَمْن َحاَص َقاَل: َفَلمَّا َبَرْزَنا ُقْلَنا: َكْيَف َنْصَنُع َوَقْد َفَرْرَنا ِمَن )7(

: َفَدَخْلَنا الزَّْحِف َوُبْؤَنا ِباْلَغَضِب؟ َفُقْلَنا: َنْدُخُل اْلَمِديَنَة َفَنَتَثبَُّت ِفيَها َوَنْذَهُب َوَلا َيَراَنا َأَحٌد. َقاَل

، َفِإْن َكاَنْت َلَنا َتْوَبٌة َأَقْمَنا، َوِإْن َكاَن َغْيَر َذِلَك َذَهْبَنا. َرْضَنا َأْنُفَسَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َفُقْلَنا: َلْو َع

َفَأْقَبَل َقْبَل َصَلاِة اْلَفْجِر، َفَلمَّا َخَرَج ُقْمَنا ِإَلْيِه َفُقْلَنا: َنْحُن اْلَفرَّاُروَن  َقاَل: َفَجَلْسَنا ِلَرُسوِل اللَِّه 

 .«ِإنَّا ِفَئُة اْلُمْسِلِمنَي». َقاَل: َفَدَنْوَنا َفَقبَّْلَنا َيَدُه، َفَقاَل: «َلا. َبْل َأْنُتُم اْلَعكَّاُروَن»ِإَلْيَنا َفَقاَل: 

فهنا هذه السرية وقعت يف مشكلة حتى أنهم يف بعض الروايات كانوا قد قرروا أن يركبوا  

ولكن كان يف املقرتح اجلماعي وهو لو عرضنا أنفسنا  اْلَبْحَر. َنْرَكَب َأْن َفَأَرْدَنا البحر فقالوا:

 بداية احلل واخلروج من هذه املشكلة اليت كانوا فيها. على رسول اهلل 

 .يفيد عند تطبيق املقرتح يف بيان احلالة أو الواقع الذي وصل إليه احلال 

ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِحنَي ُطِعَن َقاُلوا: َلا َبْأَس َعَلْيَك َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َحدََّثَنا اْلَحَسُن: " َأنَّ 

، َفَقاُلوا: َلْو َشِرْبَت َنِبيًذا، َفَشِرَبُه َفَخَرَج ِمْن ِجَراَحِتِه، َفَقاُلوا: « ِإْن َكاَن َعَليَّ َبْأٌس َفَقْد ُقِتْلُت»َقاَل: 

 .اَل: اْئُتوِني ِبَلَبٍن، َفَشِرَبُه َفَخَرَج ِمْن ِجَراَحِتِه "ِإنَُّه َصِديٌد َفَق

 فبتطبيقهم للمقرتح تبني احلال الذي وصلت إليه إصابة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.

                                                             
(, وقال 1/371(, )3349(. والحاكم/ المستدرك على الصحيحين, برقم, )41/91)(, 9109برقم ) ابن حبان, صحيح ابن حبان, ( 4)

 : اسناده قوي.-عنه صحيح ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال عنه الشيخ شعيب األرناؤوط _ محقق الطبعة 

نظر: ابن األثير, النهاية في غريب الحديث . اَجاُلوا َجْولة َيْطُلبون الِفَرار. والَمِحيص: الَمْهرب والَمِحيدفحاص الناس حيصة" أي: ( 1)

 (.181/ 4واألثر, )
. َأِي الَكّراُرون ِإَلى الَحْرب والَعطَّاُفون َنْحَوها, ُيقال للرَُّجل ُيَولِّي َعِن الَحْرب ُثمَّ يُكرُّ َراجعًا ِإَلْيَها« أْنُتم الَعكَّاُرون, اَل الَفّراُرون»(3)

 (.3/113غريب الحديث واألثر, )انظر: ابن األثير, النهاية في 

(, والترمذي, سنن الترمذي, أبواب 3/37(, )1817أبي داود, سنن أبي داود, كتاب الجهاد, باب في التولي يوم الزحف, برقم ) (1)

(, وقال عنه 40/431(, )1191(, وأحمد المسند, برقم , )1/141(, )4847الجهاد, باب ما جاء في الفرار من الزحف, برقم )

أْنُتم الَعكَّاُرون, اَل » (.1/17(, )4103ققوا الطبعة: اسناده ضعيف. وقال عنه األلباني: ضعيف. انظر: إرواء الغليل, رقم )مح

 َأِي الَكّراُرون ِإَلى الَحْرب والَعطَّاُفون َنْحَوها, ُيقال للرَُّجل ُيَولِّي َعِن الَحْرب ُثمَّ يُكرُّ َراجعًا ِإَلْيَها« الَفّراُرون

 (.9/114(, )1194أحمد المسند, برقم ) (1)

, باب قصة (, والحديث أصلة في البخاري, كتاب أصحاب النبي 3/944أخرجه بهذه األلفاط: ابن شيبة, تاريخ المدينة, ) (8)

 (.1/41(, )3700البيعة, برقم)
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 .أثرها في المجال االجتماعي-3 

 كان له أثر، فومن ذلك بيان حال جمتمع املقرتحات اجلماعية وهو هنا جمتمع الصحابة 

 : ومن ذلك أنه يف بيان هذا اجملتمع كبري

 .وحبهم له مدى حرص الصحابة على الرسول  يبّين-أ

، ِإَذا ُحِضَر اْلَميُِّت، آَذنَّاُه، ُكنَّا َمْقَدَم َرُسوَل اللَِّه »َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ، َقاَل: مثال ذلك: 

، َوَمْن َمَعُه، َفُربََّما َطاَل َذِلَك َفِإَذا ُقِبَض اْنَصَرَف َرُسوُل اللَِّه َفَحَضَرُه َواْسَتْغَفَر َلُه َحتَّى ُيْقَبَض، 

، َفَلمَّا َخِشيَنا َمَشقََّة َذِلَك، َقاَل َبْعُض اْلَقْوِم ِلَبْعٍض: َواللَِّه َلْو ُكنَّا َلا ُنْؤِذُن ِمْن َحْبِس َرُسوِل اللَِّه 

َبَض، َفِإَذا ُقِبَض آَذنَّاُه، َفَلْم َيُكْن ِفي َذِلَك َمَشقٌَّة َعَلْيِه َوَلا َحْبٌس، َقاَل: ، ِبَأَحٍد َحتَّى ُيْقَرُسوَل اللَِّه 

ا اْنَصَرَف ِعْنَد َذِلَك، َفَفَعْلَنا َفُكنَّا َلا ُنْؤِذُنُه ِإلَّا َبْعَد َأْن َيُموَت، َفَيْأِتيِه َفُيَصلِّي َعَلْيِه َوَيْسَتْغِفُر َلُه، َفُربََّم

َوُكنَّا َعَلى َذِلَك ِحيًنا، ُثمَّ ُقْلَنا: َواللَِّه َلْو َأنَّا َلا ُنْحِضُر َرُسوَل »َقاَل: « َما َمَكَث َحتَّى ُيْدَفَن اْلَميُِّتَوُربَّ

، ِبَرُسوِل اللَِّه  ، َوَحَمْلَنا ِإَلْيِه َجَناِئَز َمْوَتاَنا َحتَّى ُيَصلَِّي َعَلْيَها ِعْنَد َبْيِتِه، َلَكاَن َذِلَك َأْرَفَقاللَِّه 

«َوَأْيَسَر َعَلْيِه َفَفَعْلَنا َذِلَك َفَكاَن اْلَأْمُر ِإَلى اْلَيْوِم
)0(. 

وعلى  فمن خالل مقرتحاتهم اجلماعية يتبني مدى حبهم وحرص على رسول اهلل 

 راحته.

حال الصحابة ومدى حبهم لبعضهم واخالقهم واحلال اليت وصلوا إليها مع  يبّين-ب

 .اإلسالم

اأَلْنَصاَر ِلُيْقِطَع َلُهْم ِباْلَبْحَرْيِن، َفَقاُلوا:  َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َدَعا النَِّبيُّ  مثال ذلك: 

َيا َرُسوَل اللَِّه، ِإْن َفَعْلَت َفاْكُتْب ِلِإْخَواِنَنا ِمْن ُقَرْيٍش ِبِمْثِلَها، َفَلْم َيُكْن َذِلَك ِعْنَد النَِّبيِّ
)7( - - ،

«تَّى َتْلَقْوِنيِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َبْعِدي َأَثَرًة، َفاْصِبُروا َح»َفَقاَل: 
)3( 

 الصحابة وبني ادبهم يف املقرتحات.مكانة  يبّين -ج

فقالوا: )يا رسول اهلل! لو أذنت لنا مثال ذلك يف حديث استئذان الصحابة يف ذبح النواضح، 

 الكثري ومنه:  رضي اهلل عنهم فيه من أدب الصحابةف  -السابق الذكر -فنحرنا نواضحنا( 

  كل فوقالوا: )لو أذنت لنا( وهذا من أدب الصحابة يف شيء ميلكونه  استأذنوا النيب أنهم

 واحد منهم ميلك ناضحًا له، ولكن قبل أن يذبح الناضح الذي معه يسأل النيب 

 .متسأذنًا

 حسن آداب خطاب الكبار هذا من  "َلْو َأِذْنَت َلَنا" فقالوا يف خماطبة الرسول  طريقتهم

يف كذا، وأشرت بكذا،  كذا، أو أمرت بكذا، أو لو أذنت والسؤال منهم، فيقال: لو فعلت

                                                             
 ألرناؤوط أن اسناده حسن.(. وذكر محقق الطبعة الشيخ شعيب ا7/171(, )3008ابن حبان, صحيح ابن حبان, برقم, )( 4)

ألنه كان قد أقطع المهاجرين أرض بنى النضير حين أجلوها ؛  النبي( يعنى: فلم يرد ذلك النبي)فلم يكن ذلك عند قول أنس:  (1)

 (.8/140انظر: ابن بطال, شرح صحيح البخاري, ) .وليستغنوا عن رفد األنصار ومشاركتهم

 (.3/441(, )1377كتابه القطائع, برقم) صحيح البخاري, كتاب المساقاة, باب( 3)
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ومعناه لكان خريًا أو لكان صوابًا ورايًا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا فهذا أمجل من 

 .)0( قوهلم للكبري: افعل كذا بصيغة األمر

 إميان الصحابة ومدى زهدهم يف الدنيايبّين  -د

َيْسَأُلوَنُه َأْن  ْبِن َماِلٍك َقاَل: َشقَّ َعَلى اْلَأْنَصاِر النََّواِضُح، َفاْجَتَمُعوا ِعْنَد النَِّبيِّ  أنسعن 

ُيْكِرَي َلُهْم َنْهًرا َسْيًحا
: " َمْرَحًبا ِباْلَأْنَصاِر، َمْرَحًبا ِباْلَأْنَصاِر، َواهلِل َلا ، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلِل )7( 

ِلَبْعٍض:  وِني اْلَيْوَم َشْيًئا ِإلَّا َأْعَطْيُتُكُموُه، َوَلا َأْسَأُل اهلَل َلُكْم َشْيًئا ِإلَّا َأْعَطاِنيِه " َفَقاَل َبْعُضُهْمَتْسَأُل

: " اللُهمَّ هلِل اْغَتِنُموَها َوَسُلوا اْلَمْغِفَرَة، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، اْدُع اهلَل َلَنا ِباْلَمْغِفَرِة، َفَقاَل َرُسوُل ا

اْغِفْر ِلْلَأْنَصاِر، َوِلَأْبَناِء اْلَأْنَصاِر، َوِلَأْبَناِء َأْبَناِء اْلَأْنَصاِر"
)3(. 

:" اغتنموها وسلوا املغفرة" يتبني به املقرتح اجلماعي لألنصار وهوففي هذا احلديث من  

لهم، ولكنهم فضلوا اآلخرة زهد األنصار يف الدنيا مع أنه شق عليه النواضح وهو سقي الزرع بإب

 على أمور الدنيا.

 أثرها في مجال التربية: ومن أثرها في مجال التربية:-4

تبّين احلال الذي عليه اجملتمع والناس لذا على احلاكم واملسؤول أن يتعامل مع -أ

 اجملتمع حسب هذه املقرتحات 

د خروجهم من غزوة مثال ذلك يف املقرتح اجلماعي املقدم من جمموعة من املسلمني بع

حنني أن جيعل هلم آهلة) جيعل هلم ذات أنواط(، فهنا يتبني أن هذا اجملتمع فيه كثري ممن أسلم 

 قريبًا ومل يدخل اإلميان قلوبهم، ومل يتعلموا كثريًا من أحكام اإلسالم.

هلا أثر يف جمال الرتبية باالقتداء بهؤالء  الصحابة بالنظر إىل مقرتحاتهم،  -ب

التنفري من اليهود والنصارى واملنافقني واملشركني، وكل ذلك بالنظر إىل وكذلك ب

 مقرتحاتهم.

ومع بعضهم البعض  مثال ذلك يف جمال االقتداء بالصحابة من أدبهم مع النيب 

 وزهدهم. وقد سبقت األمثلة قبل قليل.

 ألنه: أثرها في حل المشكالت الجماعية-5 

 اجلماعية يبدأ حل املشكلة، أو وضع احللول املقرتحة هلا. باملقرتحات 

  وألن هذه احللول املقرتحة هي مقدمة من اجملتمع أو من جمموعة من اجملتمع  فهذا احلل

 يعترب مقدم من اجملتمع. 

َيُقوُل: "  ِه َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّمثال ذلك:  

ِمَن اجَلَبِل، اْنَطَلَق َثاَلَثُة َرْهٍط ِممَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َحتَّى َأَوْوا امَلِبيَت ِإَلى َغاٍر، َفَدَخُلوُه َفاْنَحَدَرْت َصْخَرٌة 

                                                             
 (.4/111انظر: النووي, المناهج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج, )( 4)

 (.1/489, ابن األثير, النهاية, )َأْي َيْحِفرونه وُيْخِرجون ِطيَنه(1)

 (. وقال عنه محققوا الطبعة: حديث صحيح.49/109(, )41141أحمد بن حنبل, المسند, برقم, )( 3)



 

 54 

ْن َتْدُعوا اللََّه ِبَصاِلِح َأْعَماِلُكْم، َفَسدَّْت َعَلْيِهُم الَغاَر، َفَقاُلوا: ِإنَُّه اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّْخَرِة ِإلَّا َأ

..... احلديث(َفَقاَل َرُجٌل ِمْنُهْم: اللَُّهمَّ َكاَن ِلي َأَبَواِن َشْيَخاِن َكِبرَياِن، 
)0(.  

ألنهم اقرتحوا،  فهنا كان املقرتح اجلماعي سببًا يف جناتهم وخروجهم مما كانوا فيه

 لذي وقعت عليهم املصيبة.وكانت هذه املقرتحات نابعة من القوم ا

 له أثر في مجال التعليم وذلك من حيث :-6

 .لواقع اذا طبقت هذه املقرتحاتو اافرتاض املقرتحات وبيان احلال أ -أ

َقاَل: " َمَثُل الَقاِئِم  النُّْعَماَن ْبَن َبِشرٍي َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ  حديثمثال ذلك:  

للَِّه َوالَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعاَلَها َوَبْعُضُهْم َعَلى ُحُدوِد ا

ا ِفي نَّا َخَرْقَنَأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن امَلاِء َمرُّوا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأ

ى َأْيِديِهْم َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا َجِميًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَل

َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا
 )7( 

يضرب األمثال ويقرتح املقرتحات لالستفادة وبيان حال ما لو طبق هذا  فهنا النيب 

 املقرتح وهو اخلرق يف السفينة.

َوَهَكَذا ِإَقاَمُة اْلُحُدوِد َيْحُصُل ِبَها النََّجاُة ِلَمْن َأَقاَمَها َوُأِقيَمْت َعَلْيِه َوِإلَّا َهَلَك اْلَعاِصي 

ِفي َهَذا اْلَحِديِث َتْعِذيُب اْلَعامَِّة ِبَذْنِب اْلَخاصَِّةوِبَها  ِباْلَمْعِصَيِة َوالسَّاِكُت ِبالرَِّضا
 )3(. 

املقرتحات اجلماعية؛ ألنه قد حيدث إشكال يف  تطرح حولهزيادة املعرفة بالشيء الذي  -ب

يتوضح هذا األمر ويزول اإلشكال  املعرفة بهذا الشيء فلما تطرح املقرتحات حوله وجييب النيب 

 احلاصل.

َأنَُّه َكاَن ِفي َجَناَزٍة، َفَأَخَذ ُعوًدا َيْنُكُت ِفي  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ  مثال ذلك: 

اللَِّه، َقاُلوا: َيا َرُسوَل « َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإلَّا َوَقْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمَن النَّاِر، َأْو ِمَن اجَلنَِّة»اأَلْرِض، َفَقاَل: 

اآلَيَة...... َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدََّق ِباحُلْسَنى }َأَفاَل َنتَِّكُل؟ َقاَل: " اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسٌَّر 
 

]الليل:  {

6 ]"
)4( . 

ازدادوا معرفة بالعالقة بني العمل والقدر، وزال عنهم  فهنا مبقرتح الصحابة للنيب 

 اإلشكال.

 الخاتمة

                                                             
(, ومسلم, صحيح 3/94(, )1171البخاري, صحيح البخاري, كتاب اإلجارة, باب من استأجر أجيرًا فترك األجير أجره, برقم )( 4)

 (.1/1400(, )1871مسلم, كتاب الرقاق, باب قصة أصحاب الغار الثالثة, برقم )

 ( .3/493(, )1193ه, برقم )البخاري, صحيح البخاري, كتاب القسامة, باب هل يقرع في القسمة والستهام في( 1)

 (. 1/191انظر: ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري, )( 3)

(, ومسلم كتاب القدر, 1/11(, )8147البخاري, صحيح البخاري, كتاب األدب, باب الرجل ينكث الشيء بيده في األرض, برقم )( 1)

 (.1/1010باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه, برقم, )
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 :  : النتائج أوالً
أن املقرتح اجلماعي هو عبارة عن فكرة أو رأي يبتدئ ويقدم من مجاعة من الناس للبحث  .0

 .السنة النبوية، ويقدم يف الغالب للرسول  وردواملناقشة، و

ماعي قد يأتي بألفاظ صرحية بأن يقول الراوي قالوا: ثم يذكر املقرتح وألفاظ املقرتح اجل .7

 اشارة ويف هذا الواقع الواقع بذكر يكتفي وإمنا املقرتح كريذ ال الراوي ؛غري صرحية

 اجلماعي. املقرتح إىل وتنويه

للمقرتحات اجلماعية شروط وآداب ال بد من توافرها حتى تعترب هذه املقرتحات مقبولة يف  .3

 الشرع ويف الدين اإلسالمي ويف السنة النبوية.

ة إىل أقسام كثرية حبسب قائلها، ميكن أن تقسم املقرتحات اجلماعية يف السنة النبوي .4

يتعامل مع كل مقرتح حسب مقدمه  ، وكان النيب وحبسب املقدمة له، وحبسب مادتها

 وحسب نوعه.

مع املقرتح اجلماعي بني القبول به وتنفيذه أو تركهم ينفذونه  اختلف تعامل النيب  .5

ه وبيانه خمالفته وبني تعديل تنفيذ املقرتح مبا يتناسب مع الدين اإلسالمي وبني رفض

 لإلسالم.

للمقرتحات اجلماعية أثر يف التشريع ويف حل املشكالت اجلماعية ويف بيان حال جمتمع  .6

 املقرتحات وهو جمتمع الصحابة، ويف جمال الرتبية ويف جمال التعليم.

من أثر املقرتحات اجلماعية يتبني أهميتها ومن أهم جوانب أهميتها أنها تبني الرأي  .2

 سائد يف اجملتمع الصادر منه هذه املقرتحات.اجلماعي ال

 ثانياً : التوصيات :
 باملقرتحات اجلماعية يف القرآن والكريم والسنة النبوية بالبحث والدراسة.االهتمام ضرورة  .0

للماجستري والدكتوارة يف جمال التفسري و احلديث أن يقوموا  بالبحث  أوصي الباحثني  .7

 بصورة موسعة يف املقرتحات اجلماعية والفردية يف القرآن والكريم والسنة النبوية. 

وكذلك أوصي الباحثني يف علوم احلديث جبمع أحاديث املقرتحات يف السنة النبوية  .3

 ويقوموا بتخرجيها ودراستها.

ال الرتبية والتعليم أن يتم تعليم الناس اقرتاح املقرتحات النافعة، وكذلك أوصي جم .4

وغرس ذلك يف نفوس الطالب والناس مع تعلمهم آداب وضوابط املقرتح اجلماعية 

 وكيفية طرحها.

أن يشجعوا ابنائهم ومن حتت إمرتهم على تقديم  أوصى أولياء األمور من اآلباء واملسؤولني 

ات اجلماعية؛ ألنها تعرب عن الرأي السائد بني هذه الفئة من املقرتحات وخاصة املقرتح

الناس.
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