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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

هَ  ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي، ََححًدا َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َكَما ُيُِبُّ رَب َُّنا َويَ رحَضاُه، َوَأشح مح َدُه ََل ُد َأنح ََل إَلَه إَلَّ اللَّهُ اْلَح ، َوحح

َتَباُه َوَهَداهُ  َطَفاُه َواجح َهُد أَنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، الَِّذي اصح ، َصلَّ  اللَُّه َعَليحِه َوَعَل  للِِه َشرِيَك َلُه، َوََل إَلَه ِسَواُه، َوَأشح

ينِ  ِليًما َكِثريًا إََل يَ وحِم الدِّ  . َوَسلََّم َتسح

 

 :َأمَّا بَ ْعد  

فأقول وباهلل  شورى هلا مكانة عالية يف اإلسالم، الشورى اإلسالمية ختتلف عن الدميقراطية يف بالد الغرب،فإن ال

 تعاَل التوفيق:

 الشورى: تعريف

األمور، ويكون ذلك يف األمور اجلزئية  التِ كِ شح له من مُ  عرضُ ن غريه فيما يَ الرأي مِ  اإلنسانهي استنباُط  الشورى:

 . [210 ص الذريعة إَل مكارم الشريعة   للراغب األصفهاين]. هاكِ بني ِفعلها وترح  ،فيهااإلنساُن اليت يرتدد 

 

 الشورى:  أهمية

ُُمور مِ  الحُمَشاورَةُ   ،متفاوتون ِفيَما يعحرُفونَ  َوالنَّاسُ  ،ِعلم امرئ   فَِلُكلِ  ،هِ رِ ظَ نَ  دِ عح َوب ُ  عقلهِ  وََكَمالِ  رَأحي الحَمرحءِ  ن قُ وَّةِ يف األح

ُهم ُهم ُذو الحعلم الَِّذي مل يزاوله ومل ميارسه يف التجارب كثريُ   فِمن ح ولخر َعامل َخِبري  ،الحعلم والدراية ولخر قليلهما َوِمن ح

يعَها من بطُون الحكتب فقط ََل مُيكن بأية َحال أَن  َدحِويَة َجَِ جمرب، فَالَِّذي قَ رَأَ عالج اآلَلم واألدواء َوحفظ َأمسَاء األح

َة وجتربة َوََل مُيكن َكَذِلك يقف عل  قدم الح  َدحوِيَة َعن خْبح َمحرَاض والعلل َمرَّات َكِثريَة َوعرف األح ُمَساَواة َمَع من عاجل األح

َعحَمال بَِنفِسِه ِبن مل ُيَسافر ومل جيب الحبلَداِن  اُمَساَواة من َسافر كثريً  وطوف يف األفاق وذاق حرَها وبردها ومارَس األح
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َكَماء واملسنني َوَذوي ويقتحم ميدان ا ُُمور باستشارة اْلُح ُُمور قّط، ولذلك يَ نحَبِغي تدبر األح لحَعَمل أَو خيض غمار األح

ُُمور ِبُسرحَعة َومن ُهَو بطيء الحَفَهم االتجارب واألسفار َومن النَّاس أَيحضً   . من ُهَو متوقد الذِّهحن يَتَبنيَّ األح

 

ِ أَو َثاَلثَة أَو  إنَّ قوَة عشرَة رجال َأكثر من قوةِ  رجل  َواِحد  َوأقوى وخطة عشرَة أشخاص أقوى من خطة َشخحَصنيح

متفقون عل  أَنه مل يكن يف الحبشر أعلم َوأحكم من نَبيَنا ُُمَمَّد الحُمصحَطف  صل  اهلل َعَليحِه  اَوالنَّاس َجيعً . ََخحَسة

تمعت َلُه الحُعُلوم كلَها َائِ  ،َوسلم فقد اجح بط َعَليحِه َداِئما ويوحي إِلَيحِه ِبَا َكاَن َوِبَا مل يكن وََكاَن ِجْبح يل َعَليحِه السَّاَلم يهح

َمحِر( َوَمَع َما َكاَن َلُه من َفَضاِئل ومعجزات فقد خاطبه اهلل تَ َعاََل بقوله  َعَليحِه الصَّاَلة  َمَع َأن الرَُّسولَ )َوَشاِورحُهمح يف األح

يف  َأن يكونَ  أن يكون من املعلوم أَنه َل يوجد إنساٌن مُيكنُ  ذلك جيبُ لو . ِإََل املشورة ة  َوالسَّاَلم مل يكن يف َحاجَ 

 . [129وك   للحسن بن علي الطوسي ص :سري املل]. غىن َعنح الحُمَشاورَة

 

 الشورى وصية رب العالمين:

َت َفظًّا َغِليَظ الحَقلحِب ََلن حَفضُّوا ِمنح َحوحِلَك فَاعحُف َعن حُهمح فَِبَما َرَححَة  ِمَن اللَِّه لِنحَت هَلُمح َوَلوح ُكنح ﴿  ( قال ُسبحانه:1)

ِر فَِإَذا َعَزمحَت فَ تَ وَكَّلح َعَل  اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ الحُمتَ وَكِّ  َمح تَ غحِفرح هَلُمح َوَشاِورحُهمح يف األح  . [159لل عمران:] ﴾ ِلنيَ َواسح

أََمَر اللَُّه النَِّبَّ َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم ِبَُشاَورَِة َأصحَحابِِه ِفيَما أََمرَُه ِبَُشاَوَرِِتِمح  رَحه اهلل(:) قَاَل اإلماُم ابُن جرير الطْبي

َبابَُه َعنح لرَائِِهمح، لَِيتَِّبَعُه الحُمؤحِمُنوَن ِمنح  ِبريِِه َأسح ِوميِِه إِيَّاُه، َوَتدح ِر ِديِنِهمح، ب َ ِفيِه، َمَع ِإغحَنائِِه بِتَ قح عحِدِه، ِفيَما َحزَّ ِِبِمح ِمنح أَمح

َعُلُه يف َحَياتِِه ِمنح ُمَشاَورَتِِه يف  تَ نُّوا ِبُسنَِّتِه يف َذِلَك، َوَُيحَتُذوا الحِمثَاَل الَِّذي رَأَوحُه يَ فح  أُُمورِِه َمَع الحَمنحزَِلِة الَّيِت ُهَو ِِبَا ِمَن َوَيسح

ِدُروا َعمَّ اللَِّه َأصحَحابَُه َوت ُ  نَ ُهمح، ُُثَّ ُيصح ِر ِديِنِهمح َوُدن حَياُهمح، فَ َيَتَشاَوُروا بَ ي ح َمحِر، يَ نحزُِل ِِبِمح ِمنح أَمح َتَمَع َعَليحِه بَّاَعُه يف األح ا اجح

قَّ يف َذِلَك، ِمِننَي ِإَذا َتَشاَوُروا يف أُُموِر ِديِنِهمح ُمتَِّبِعنَي اْلَح ِفيِقِه  َمَلُؤُهمح؛ أِلَنَّ الحُمؤح ملَح خُيحِلُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنح ُلطحِفِه، َوتَ وح

 . [343ص 7تفسري الطْبي ج ]. لِلصََّواِب ِمَن الرَّأحي َوالحَقوحِل ِفيهِ 
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نَ ُهمح َوِمَّ ﴿  ( قال اهلل تعاَل:2) َتَجابُوا لَِرِبِِّمح َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَمحرُُهمح ُشوَرى بَ ي ح  ﴾ ا َرَْق حَناُهمح يُ نحِفُقونَ َوالَِّذيَن اسح

 . [38 الشورى:]

 

لُُه تَ َعاَل: : - رَحه اهلل - قال اإلماُم ابُن كثري نَ ُهمح ﴿ قَ وح ُِموَن أَمحرًا َحَّتَّ يَ َتَشاَوُروا ِفيِه،  ﴾ َوأَمحرُُهمح ُشوَرى بَ ي ح : ََل يْبح َأيح

ُُروِب َوَما جَ   . [211ص 7تفسري ابن كثري ج ]. َرى جَمحرَاَهالَِيَتَساَعُدوا بِآرَائِِهمح يف ِمثحِل اْلح

 

ِ ِلَمنح أَرَاَد َأنح يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَل  الحَموحلُودِ ﴿  :( قال ُسبحانه3) ِ َكاِمَلنيح  َلُه ِرْحقُ ُهنَّ َوالحَواِلَداُت يُ رحِضعحَن أَوحََلَدُهنَّ َحوحَلنيح

َوُِتُنَّ بِالحَمعحُروِف ََل ُتَكلَُّف ن َ  لُوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَل  الحَواِرِث ِمثحُل َذِلَك وَِكسح َعَها ََل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوََل َموح فحٌس ِإَلَّ ُوسح

رَتحِضُعوا أَ  ُهَما َوَتَشاُور  َفاَل ُجَناَح َعَليحِهَما َوِإنح أََردحُُتح َأنح َتسح مح َفاَل ُجَناَح َعَليحُكمح ِإَذا وحََلدَكُ فَِإنح أَرَاَدا ِفَصاًَل َعنح تَ رَاض  ِمن ح

ُتمح َما لتَ يحُتمح بِالحَمعحُروِف َوات َُّقوا اللََّه َواعحَلُموا َأنَّ اللََّه ِبَا تَ عحَمُلوَن َبِصريٌ   . [233 البقرة:] ﴾ َسلَّمح

 

لُُه تعاَل: :- رَحه اهلل - قال اإلماُم ابُن كثري ُهَما َوَتَشاُور  َفال ُجَناَح َعَليحِهَما فَِإنح أَرَاَدا ِفَصاَل َعنح تَ رَاض  ﴿  قَ وح  ﴾ ِمن ح

: فَإِ  َلَحًة َلُه، َوَتَشاَورَا يف َذِلَك، َوَأَجحَ  ِن ات ََّفقَ َأيح ِ، َورَأَيَا يف َذِلَك َمصح وحَلنيح ِل َعَل  ِفطَاِمِه قَ بحَل اْلَح َعا َعَليحِه، َفاَل َواِلَدا الطِّفح

ُهَما أَنح ُجَناَح َعَليحِهَما يف َذِلَك، فيؤح  ِفي، َوََل جَيُوُْ ِلَواِحد  ِمن ح َخِر ََل َيكح َخُذ ِمنحُه: َأنَّ انحِفرَاَد َأَحِدِِهَا ِبَذِلَك ُدوَن اآلح

َخرِ  َتِبدَّ ِبَذِلَك ِمنح َغريحِ ُمَشاِورَِة اآلح  . [377ص 2تفسري ابن كثري ج ]. َيسح
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 يحثنا على الشورى:  نبينا

ارِيِّ َأنَّ النَِّبَّ،روى مسلٌم َعنح ََتِيم   (1) يُن النَِّصيَحةُ  َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم، الدَّ ؟ قَاَل: « قَاَل: الدِّ لِلَِّه »قُ لحَنا: ِلَمنح

ِلِمنَي َوَعامَِّتِهمح   . [55:مسلم حديث]. َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسولِِه َوأِلَئِمَِّة الحُمسح

 

َماُم أَبُو ُسَليحَماَن الحَ قَاَل  ريحِ لِلحَمنحُصوِح َلهُ  :النَِّصيَحُة َكِلَمٌة َجاِمَعٌة َمعحَناَها - َرَِحَُه اللَّهُ  -طَّاِبُّ اإلحِ جامع ]. ِإرَاَدُة الَح

 . [219العلوم واْلكم ص 

 

ُر ُتسح  (2) ِقيَل: يَا . َتأحَمُر، َوالث َّيُِّب ُتَشاَورُ روى أَحٌد َعنح َأِب ُهرَي حرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم: الحِبكح

َتِحي َر َتسح حديث: 33ص 12)مسند أَحد ج  )حديث صحيح(. قَاَل: ُسُكوُِتَا ِرَضاَها. َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ الحِبكح

7131) . 

 

َتَشاُر ُمؤحََتَنٌ روى أبو داوَد َعنح َأِب ُهرَي حرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهللُ َعَليحِه وَ ( 3)  )حديث صحيح(. َسلََّم: الحُمسح

 . (4277)صحيح أِب داود لأللباين حديث: 

 

ُُمورِ  َأُل ِمَن األح َتَشاُر( َأيح الَِّذي طُِلَب ِمنحُه الحَمُشورَُة َوالرَّأحُي )ُمؤحََتٌَن( َأيح أَِمنٌي ِفيَما ُيسح  َفاَل يَ نحَبِغي َأنح خَيُوَن )الحُمسح

َتِشريَ  َلَحِتهِ  الحُمسح  . (25ص 14)عون املعبود للمباركفوري ج . ِبِكتحَماِن َمصح
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 في الشورى:أهل العلم  أقوال

ُدهَ 1)  ُُموُر فَ ُيَسدِّ طَّاِب )َرِضَي اللَُّه َعنحُه(: الرَِّجاُل َثاَلثٌَة: َرُجٌل َترُِد َعَليحِه األح ا ِبرَأحيِِه، َوَرُجٌل ُيَشاوُِر ( قَاَل ُعَمُر بحُن الَح

ًدا َوََل فِ  ُل الرَّأحِي، َوَرُجٌل َحائٌِر بَِأمحرِِه ََل يَأحَتَُِر ُرشح َكَل َعَليحِه َويَ نحزُِل َحيحُث يَأحُمرُُه أَهح )أدب الدنيا .  يُِطيُع ُمرحِشًدايَما َأشح

 (300والدين للماوردي ص 

طَّاِب )َرِضَي اللَُّه َعنحُه (أيضً  )اآلداب الشرعية َلبن . أَمحرَِك َمنح خَيَاُف اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  : َشاِورح يف اَوقَاَل ُعَمُر بحُن الَح

 (327ص 1مفلح اْلنبلي ج 

ِتبحَدادُ  ،)َرِضَي اللَُّه َعنحُه(: نِعحَم الحُمَؤاَْرَُة الحُمَشاَورَةُ  ( قَاَل َعِليُّ بحُن َأِب طَاِلب  2) ِتعحَداُد اَِلسح )أدب الدنيا . َوبِئحَس اَِلسح

 (300ردي ص والدين للماو 

تُ َها َحَّتَّ أَُشاِوَر َعَشرَ 3) ُرو بحُن الحَعاِص)َرِضَي اللَُّه َعنحُه(: َما نَ زََلتح ِب َقطُّ َعِظيَمٌة فَأَب حَرمح ، فَِإنح ( قَاَل َعمح  ٍ ًة ِمنح قُ رَيح

طَأحُت ملَح أَرحِجعح َعَل  نَ فحِسي ِباَلئِ  ظُّ ِل ُدوََنُمح، َوِإنح َأخح )اآلداب الشرعية َلبن مفلح اْلنبلي . َمة  َأَصبحُت َكاَن اْلَح

 (327ص 1ج 

َتَشرحُت َأَحبُّ إَِلَّ ِمنح َأنح ُأِصيَب ِمنح َغريحِ َمشُ 4) ِطَئ َوَقدح اسح )اآلداب . ورَة  ( قَاَل َعبحُد الحَمِلِك بحُن َمرحَواَن: أَلَنح أُخح

 (328ص 1الشرعية َلبن مفلح اْلنبلي ج 

قَ  ( قَاَل ُعَمُر بحُن َعبحدِ 5)  َتاَحا بَ رََكة  ََل َيِضلُّ َمَعُهَما رَأحٌي َوََل يُ فح َة  َوِمفح ُد َمَعُهَما الحَعزِيِز: إنَّ الحَمُشورََة َوالحُمَناَظرََة بَابَا َرَحح

 (300)أدب الدنيا والدين للماوردي ص . َحزحمٌ 

ُُمورَ 6) ِكيُم َِلبحِنِه: َشاِورح َمنح َجرََّب األح َماُن اْلَح فَِإنَُّه يُ عحِطيك ِمنح رَأحيِِه َما قَاَم َعَليحِه بِالحَغاَلِء َوأَنحَت تَأحُخُذُه  ( قَاَل لُقح

 (302)أدب الدنيا والدين للماوردي ص . جَمَّانًا

 . (344ص 7)تفسري الطْبي ج . َما َشاَوَر قَ وحٌم َقطُّ، ِإَلَّ ُهُدوا أِلَرحَشِد أُُمورِِهمح  ( قَاَل اْلسُن البصري:7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َما ( قَالَ 8) َماَعِة َأَحبُّ إَِلَّ ِمنح الصََّواِب َمَع الحُفرحَقِة َوِإنح َكاَنتح اجلَح طَأُ َمَع اجلَح : الَح ِلم  َعُة ََل خُتحِطُئ َوالحُفرحقَُة قُ تَ يحَبُة بحُن ُمسح

 . (328ص 1)اآلداب الشرعية َلبن مفلح اْلنبلي ج . ََل ُتِصيبُ 

:  قَاَل الضَّحَّاُك بحنُ ( 9) َما أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ نَِبيَُّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم بِالحَمُشورَِة ِإَلَّ ِلَما َعِلَم ِفيَها ِمَن ُمزَاِحم 

 . (344ص 7)تفسري الطْبي ج . الحَفضحلِ 

َاِكُم بِالحَمُشورَِة ِلَكوحِن الحُمِشريِ 10) َا يُ ؤحَمُر اْلح يُ َنب ُِّهُه َعَل  َما يَ غحُفُل َعنحُه ويدله عل  َما َل  ( قَاَل اإلماُم الشَّاِفِعيُّ: ِإَّنَّ

لِيِل ََل لِيُ َقلَِّد الحُمِشرَي ِفيَما يَ ُقولُُه،فَِإنَّ اللََّه ملَح جَيحَعلح َهَذا أِلََحد  بَ عحدَ  ِضرُُه ِمَن الدَّ َتحح  َرُسوُل اللََّه َصلَّ  اللَُّه َعَليحِه َيسح

 ( 342ص 13لعسقالين ج )فتح الباري َلبن حجر ا. َوَسلَّمَ 

َتَبدَّ ِبرَأحيِِه َكاَن ِمنح الصََّواِب بَ 11) ، َوَمنح اسح )أدب الدنيا . ِعيًدا( قَاَل َسيحُف بحُن ِذي يَ َزَن: َمنح أُعحِجَب ِبرَأحيِِه ملَح ُيَشاوِرح

 . (300والدين للماوردي ص 

َكَل َعَليحِهمح ِمنح أُُموِر  َواِجٌب َعَل  الحُوََلةِ  :ُخَويحِز َمنحَدادُ ( قَاَل ابحُن 12) ُمَشاَورَُة الحُعَلَماِء ِفيَما ََل يَ عحَلُموَن، َوِفيَما َأشح

ٍِ فيما يتعلق باْلرب، وجوه والناس ِفيَما يَ تَ َعلَُّق بِالحَمَصاِلِح، َوُوُجوِه الحُكتَّاِب َوالحوُ  َيح يِن، َوُوُجوِه اجلح َْرَاِء َوالحُعمَّاِل الدِّ

 (250ص 4)تفسري القرطِب ج . ِبََصاِلِح الحِباَلِد َوِعَماَرِِتَا ِفيَما يَ تَ َعلَّقُ 

ِْيِّ 13) وح  :: ِمنح فَ َواِئِد الحُمَشاَورَةِ ( قَاَل اإلماُم ابحُن اجلَح

رُُه َعِلَم أَنَّ امح  ♦ َسهُ فَ َلمح ي َ  ِتَناَع النََّجاِح َُمحُض َقَدِر اهلل تَ َعاَلَأنَّ الحُمَشاِوَر إَذا ملَح يَ نحَجحح أَمح  . ُلمح نَ فح

ِسِه َعنح اإلحِ  ♦ َز نَ فح ِِه، فَ يَ عحَلُم َعجح ُ َلُه الصََّواُب يف قَ وحِل َغريح . َحاطَِة ِبُفُنوِن الحَمَصاِلحِ َقدح يَ عحزُِم الحُمَشاوُِر َعَل  أَمحر  يَ َتَبنيَّ

 . (325ص 1)اآلداب الشرعية َلبن مفلح اْلنبلي ج 

َكَماِء: الح 14)  . (300للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. ُمَشاَورَُة رَاَحٌة َلك َوتَ َعٌب َعَل  َغريحِك( قَاَل بَ عحُض اْلُح

تَ غحىَن ِبرَأحيِهِ 15)  َدايَِة َوَقدح َخاَطَر َمنح اسح ُ اهلِح ِتَشارَُة َعنيح َكَماِء: اَِلسح للماوردي    )أدب الدنيا والدين. ( قَاَل بَ عحُض اْلُح

 . (300ص 
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َتَشارَ  ( قَاَل بَ عحضُ 16) َتَخاَر، َوََل َنِدَم َمنح اسح َُدبَاِء: َما َخاَب َمنح اسح  . (300للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. األح

ِلِه عُ 17) َكَما( قَاَل بَ عحُض الحبُ َلَغاِء: ِمنح َحقِّ الحَعاِقِل َأنح ُيِضيَف إََل رَأحيِِه لرَاَء الحُعَقاَلِء، َوجَيحَمَع إََل َعقح ِء، ُقوَل اْلُح

َا َضلَّ  َا َْلَّ َوالحَعقحُل الحَفرحُد ُرِبَّ  . (300للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. فَالرَّأحُي الحَفذُّ ُرِبَّ

ِِْم َخَطرٌ 18) َا ِِْم ظََفٌر، َوَمُشورَُة َغريحِ اْلح َا ِفِق اْلح َُدبَاِء: َمُشورَُة الحُمشح ي للماورد   )أدب الدنيا والدين. ( قَاَل بَ عحُض األح

 . (302ص 

ُمَل َلك الرَّأحيُ 19) َكَماِء: ِنصحُف رَأحِيك َمَع َأِخيك َفَشاِورحُه لَِيكح للماوردي    )أدب الدنيا والدين. ( قَاَل بَ عحُض اْلُح

 . (303ص 

ِلِه َْلَّ 20)  تَ َف  ِبَعقح تَ غحىَن ِبرَأحيِِه َضلَّ، َوَمنح اكح َُدبَاِء: َمنح اسح للماوردي   نيا والدين )أدب الد. ( قَاَل بَ عحُض األح

 . (303ص 

ِتبحَدادِ 21) طَُأ َمَع اَِلسحرتحَشاِد َأَححَُد ِمنح الصََّواِب َمَع اَِلسح للماوردي    )أدب الدنيا والدين. ( قَاَل بَ عحُض الحبُ َلَغاِء: الَح

 . (303ص 

ثَ َر الحَمُشورََة ملَح يَ عحَدمح ِعنح 22) َكَماِء: َمنح َأكح طَأُ ( قَاَل بَ عحُض اْلُح طَِأ َعاِذرًا، َوِإنح َكاَن الَح َد الصََّواِب َماِدًحا، َوِعنحَد الَح

َماَعِة بَِعيًدا ِتَماِعِهمح َعَليحِه َوانحِفرَاِد ُكلِّ َواِحد  ِمن ح . ِمنح اجلَح ُل الرَّأحِي يف اجح تَ َلَف أَهح َماَعَة فَ َقدح اخح َتَشاَر اجلَح . ُهمح بِهِ فَِإَذا اسح

 . (303دين للماوردي ص )أدب الدنيا وال

ُهوُر فَارحِجعح إََل رَأحِي الحُعَقاَل 23) مح ُُموُر َوتَ َغريََّ َلك اجلُح َكَلتح َعَليحك األح ِء، َواف حزَعح إََل ( قَاَل بَ عحُض الحبُ َلَغاِء: إَذا َأشح

تَ نحِكفح ِمنح  ِتَشارَِة الحُعَلَماِء، َوََل تَأحَنفح ِمنح اَِلسحرتحَشاِد، َوََل َتسح َداِد، اسح ِتمح َلَم َخريحٌ َلك ِمنح أَنح  اَِلسح َأَل َوَتسح َفأَلَنح َتسح

َتِبدَّ َوتَ نحَدمَ   . (303للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. َتسح

ِتظحَهاُرك َعَل  َعقحِلك24) َكَماِء: ِمنح َكَماِل َعقحِلك اسح  . (303للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. ( قَاَل بَ عحُض اْلُح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

 :اورى ليست عيب  الش

ِسِه أَنَُّه إنح َشاَوَر يف أَمحرِِه َظَهَر لِلنَّاِس َضعحُف رَأحيِِه، َوفَ  َساُد َرِويَِّتِه، َحَّتَّ اف حتَ َقَر إََل ََل يَ نحَبِغي َأنح يَ َتَصوََّر اإلنحَساُن يف نَ فح

ِهِ  طَأِ َولَيحَس يُ رَاُد الرَّأحُي لِلحُمَباَهاِة بِِه َوِإَّنََّ . رَأحِي َغريح ِْ ِمنح الَح وََكيحَف َيُكوُن َعارًا َما أَدَّى  ،ا يُ رَاُد ِلاِلنحِتَفاِع بَِنِتيَجِتِه َوالتََّحرُّ

َِليِل، فَ َقلََّما َيضِ . إََل َصَواب  َوَصدَّ َعنح َخطَأ   ِر اجلح َمح َلحَباِب،ََل ِسيََّما يف األح ِتَشارَِة َذِوي األح ِثَر ِمنح اسح لُّ َعنح َويَ نحَبِغي َأنح ُتكح

َفحَكاِر الصَّاِدقَ  ََواِطِر الثَّاِقَبِة َوِإَجاَلِة األح رحَساِل الح َهُب َعن حُهمح َصَواٌب، إلِِ َماَعِة رَأحٌي، أَوح َيذح َها مُحِكٌن َوََل اجلَح ِة َفاَل يَ عحُزُب َعن ح

َها َجائِزٌ   . (303للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. خَيحَف  َعَلي ح

 

 :رىأهل الشو  صفات

 يمكن  أن ن وجزها في األمور التالية: ،ينبغي أن تتوافر في أهل الشورىهناك صفات 

َتَشار َصاِحب َعقحل  َكاِمل  َمَع جَتحرِبَة  َسالَِفة  1)  . فَِإنَّ ِبَكث حرَِة التََّجاِرِب َتِصحُّ الرَِّويَّةُ . ( أن َيُكوَن الحُمسح

َسِن َِلبحنِ  َاِهِل َوِإنح َكاَن نَاِصًحا َكَما ََتحَذُر َعَداَوَة الحَعاِقِل إَذا َكاَن َعُدوًّا قَاَل َعبحُد اللَِّه بحُن اْلَح َذرح َمُشورََة اجلح ِه ُُمَمَّد : احح

َاِهلِ  ُر الحَعاِقِل َوتَ وحرِيُط اجلح ِبَق إلَيحك َمكح ثَ ُر َوِقيَل ِلَرُجل  ِمنح َعبح . فَِإنَُّه يُوِشُك َأنح يُ َورَِّطك ِبَُشورَتِِه فَ َيسح : َما َأكح س 

ِْم   ٌِْم َوََنحُن نُِطيُعُه َفَكأَنَّا أَلحُف َحا ِ: َشابٌّ . َصَواِبُكمح؟ قَاَل: ََنحُن أَلحُف َرُجل  َوِفيَنا َحا َويُ َقاُل: إيَّاَك َوُمَشاَورََة َرُجَلنيح

ِِه، أَوح َكِبرٌي َقدح َأَخَذ الدَّ  ِسِه قَِليُل التََّجاِرِب يف َغريح ِمهِ ُمعحَجٌب بِنَ فح ِلِه َكَما َأَخَذ ِمنح ِجسح ُر ِمنح َعقح َوِقيَل يف َمنحثُوِر . هح

ء  َُيحَتاُج إََل الحَعقحِل، َوالحَعقحُل َُيحَتاُج إََل التََّجاِربِ  َكِم: ُكلُّ َشيح َكَماِء: التََّجاِرُب لَيحَس هَلَا َغايٌَة، . اْلِح َوقَاَل بَ عحُض اْلُح

ِْيَا َها يف  َْ ِبَدَرِك الحَمأحُمولِ . َدة  َوالحَعاِقُل ِمن ح تَ َعاَن ِبَذِوي الحُعُقوِل فَا َكَماِء: َمنح اسح  . َوقَاَل بَ عحُض اْلُح

يُن فَ ُهَو َمأحُموُن . ( أَنح َيُكوَن َذا ِدين  َوتُ ًق ، فَِإنَّ َذِلَك ِعَماُد ُكلِّ َصاَلح  َوبَاُب ُكلِّ ََنَاح  2)  َوَمنح َغَلَب َعَليحِه الدِّ

 . ِة ُمَوفَُّق الحَعزميَةِ السَّرِيرَ 
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رََة َومُيَحَِّضاِن الرَّأحيَ 3) قَاِن الحِفكح َكَماِء: ََل . ( َأنح َيُكوَن نَاِصًحا َوُدوًدا، فَِإنَّ النُّصحَح َوالحَمَودََّة ُيَصدِّ َوقَاَل بَ عحُض اْلُح

ُقودِ  ُسوِد، َواللَِّبيَب َغريحَ اْلَح َِْم َغريحَ اْلَح َا  . ُتَشاِورح إَلَّ اْلح

ُُموِم ََل 4)  رَُه َشَواِئُب اهلح ، فَِإنَّ َمنح َعاَرَضتح ِفكح ، َوَغمٍّ َشاِغل  ِر ِمنح َهمٍّ قَاِطع  َلُم َلُه رَأحٌي ( َأنح َيُكوَن َسِليَم الحِفكح  َيسح

َتِقيُم َلُه َخاِطرٌ َوََل  ء  َُيحَتاُج إََل الحَعقحلِ وَ .  َيسح َكِم: ُكلُّ َشيح  . َجاِربِ َوالحَعقحُل َُيحَتاُج إََل التَّ  ِقيَل يف َمنحثُوِر اْلِح

َغحرَاَض َجاِذبَ 5) َتَشاِر َغَرٌض يُ َتاِبُعُه، َوََل َهًوى ُيَساِعُدُه، فَِإنَّ األح ِر الحُمسح َمح ََوى َصادٌّ، ( َأنح ََل َيُكوَن لَُه يف األح ٌة َواهلح

َغحرَاضُ  ََوى َوَجاَذبَ تحُه األح  . َفَسدَ  َوالرَّأحُي إَذا َعاَرَضُه اهلح

اًل لِلحَمُشورَِة َوَمعحِدنًا لِلرَّأحِي، َفاَل تَ عحدِ  ُس يف َرُجل  َكاَن أَهح مح َصاُل الَح َمَلتح َهِذِه الِح َتكح ِتَشارَتِِه اعحِتَماًدا فَِإَذا اسح لح َعنح اسح

ِعرُُه ِمنح ِصحَّةِ  َتشح ُُه ِمنح َفضحِل رَأحِيك، َوثَِقًة ِبَا َتسح َلُم، َوُهَو ِمنح  َعَل  َما تَ تَ َوِهَّ َاَجِة َأسح َرِويَِّتك، فَِإنَّ رَأحَي َغريحِ ِذي اْلح

َوةِ  ََوى َوارحتَِفاِع الشَّهح َاِطِر َمَع َعَدِم اهلح ِر َوُخُلوِّ الح للماوردي    )أدب الدنيا والدين. الصََّواِب أَق حَرُب، ِلُُلوِص الحِفكح

 (302:301ص 

 

 نصيحة للمستشار:

ِح، َمرحُجوَّ الصَّ  يَ نحَبِغي ِلَمنح  َتَشاِر َوُأِحلَّ َُمَلَّ النَّاِصِح الحَمَوادِّ َحَّتَّ َصاَر َمأحُموَل النُّجح َواِب، َأنح يُ َؤدَِّي أُنحزَِل َمنحزَِلَة الحُمسح

ِل النُّصححِ  اَلِم بَِبذح ِتسح اَلِص السَّرِيرَِة، َوُيَكاِفَئ َعَل  اَِلسح َصلَّ  اللَُّه َعَليحِه  -دح ُرِوَي َعنح النَِّبِّ فَ قَ . َحقَّ َهِذِه الن ِّعحَمِة بِِإخح

تَ نحَصَحُه َأنح يَ نحَصَحهُ »أَنَُّه قَاَل:  -َوَسلََّم  ِلِم إَذا اسح ِلِم َعَل  الحُمسح َا أَبحَطرَتحُه الحُمَشاَورَُة فَُأعحِجَب . «إنَّ ِمنح َحقِّ الحُمسح َوُرِبَّ

َذرحُه يف الحُمَشاَورَِة  َا َشحَّ يف الرَّأحِي لَِعَداَوة  أَوح َحَسد  فَ َورَّ ِبرَأحيِِه فَاحح ى فَ َليحَس لِلحُمعحَجِب رَأحٌي َصِحيٌح َوََل َرِويٌَّة َسِليَمٌة، َوُرِبَّ

َذرح الحَعُدوَّ َوََل تَِثقح ِِبَُسود   ُتَم رَأح . أَوح َمَكَر فَاحح َتَشارَُه َعُدوٌّ أَوح َصِديٌق َأنح َيكح َر ِلَمنح اسح رُتحِشَد َوََل أَنح َوََل ُعذح يًا َوَقدح اُسح

، َوََل أَنح يَ َتَْبََّع بِالرَّأحِي إَلَّ . خَيُوَن َوَقدح اُؤحَتُِنَ  َتَشاَر إَلَّ ِفيَما َمسَّ تَشاِر َأنح ُيِشرَي قَ بحَل َأنح يُسح  ِفيَما َلزَِم، َوََل يَ نحَبِغي للُمسح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبوًَل إَذا َكاَن .  ُمت ََّهًما أَوح ُمطحَرًحا، َويف َأيِّ َهَذيحِن َكاَن َوصحَمةً فَِإنَُّه ََل يَ ن حَفكُّ ِمنح أَنح َيُكوَن رَأحيُُه  َا َيُكوُن الرَّأحُي َمقح َوِإَّنَّ

، أَوح َكاَن لَِباِعث  َوَسَبب    . (306:305للماوردي ص    )أدب الدنيا والدين. َعنح َرغحَبة  َوطََلب 

علينا أن نتخَذ الشورى  نا من خطر اَلستبداد بالرأي، جيبُ ءصَن أبناإذا أردنا أن َنُ  :تربية أبنائنا عل  الشورى

فاملسؤولية هي  ،وأن تتبىن ذلك األسرُة واملدرسُة واملسجدُ  مهم الصالة،نُ َعلِّ مها للصغار، كما لِّ عَ وأن ن ُ  ،اتربويً  امنهجً 

ما مل يكن قد تعلم  اصاْلً  انً وَل ميكن تربية الفرد املسلم تربية إسالمية صحيحة ويكون مواط ،مسؤولية اجلميع

فالذي َل يتصف ِبا  ،ألن الشورى من صفات املؤمنني الذين استجابوا لرِبم ،الشورى يف بيته ومدرسته ومسجده

وإذا كان البيت واملسجد واملدرسة يقومون بتأدية دور التعليم للمفاهيم اإلسالمية . يكون بال شك ناقص اإلميان

ْمة ألهل اإلميان، فإن األسرة  واإلنسانية وملفهوم الشورى اليت جاءت به الشريعة اإلسالمية وصارت صفة مال

واملدرسة واملسجد يف مثل هذه اْلالة سُيَخرِّجوَن مواطنني صاْلني رضعوا الشورى منذ الصغر وتدربوا عل  التعاون 

األول عن تكوين املواطن  ملسئولوهو ا ،فالبيت املسلُم يشكُل ركيزة الرتبية اإلسالمية األوَل ،عل  الْب والتقوى

 (254)الشورى يف الشريعة اإلسالمية   ْلسني بن ُممد املهدي   ص . الصاحل

 هو القدوة في الشورى:  نبينا

 :يف الروج يوم بدريستشري أصحابه   النِب (1)

، َياَن،َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلَّ  * روى مسلٌم َعنح أََنِس بِن َمالك  قَاَل: . َم َشاَوَر ِحنَي بَ َلَغُه ِإق حَباُل َأِب ُسفح

ر ، فََأعحَرضَ  ؟ َعنحُه، ُُثَّ َتَكلََّم ُعَمُر، فََأعحَرَض َعنحُه، فَ َقاَم َسعحُد بحُن ُعَباَدَة، فَ َقاَل: إِيَّانَا تُرِيُد يَا َرُسوَل اهللِ  فَ َتَكلََّم أَبُو َبكح

َباَدَها ِإََل ب َ َوالَِّذي نَ فحِسي بَِيِدِه،  َناَها، َوَلوح أََمرحتَ َنا َأنح َنضحِرَب َأكح َر أَلََخضح رحِك َلوح أََمرحتَ َنا َأنح ُنُِيَضَها )يعين اليل( الحَبحح

رًا الحِغَماِد َلَفَعلحَنا، قَاَل: فَ َنَدَب َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم النَّاَس، فَانحطََلُقوا َحَّتَّ نَ زَُلوا )مسلم حديث: . َبدح

1779) 
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ُموِح: يَا َرُسوَل اللَِّه، أَرَأَيحَت َهَذا الحَمنحزَِل، أََمنحزًَِل أَن حزََلَكهُ  ♦ َُباَب بحَن الحُمنحِذِر بحِن اجلَح َمُه، قَاَل اْلح  اللَُّه لَيحَس لََنا َأنح نَ تَ َقدَّ

رحُب  رحُب َوالحَمِكيَدُة؟ فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، فَِإنَّ َوََل نَ َتَأخََّر َعنحُه، أَمح ُهَو الرَّأحُي َواْلَح َوالحَمِكيَدُة؟قَاَل: َبلح ُهَو الرَّأحُي َواْلَح

ِب)أي اآلبار(، ُُثَّ َورَاَءُه ِمنح الحُقلُ  َهَذا لَيحَس ِبَنحزِِل، فَاَنحَضح بِالنَّاِس َحَّتَّ نَأحِتَ أَدحََن َماء  ِمنح الحَقوحِم، فَ نَ نحزَِلُه، ُُثَّ نُ َغوُِّر َما

رَبُوَن، فَ َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َرُب َوََل َيشح َلُؤُه َماًء، ُُثَّ نُ َقاِتُل الحَقوحَم، فَ َنشح . : َلَقدح َأَشرحَت بِالرَّأحيِ  نَ بحيِن َعَليحِه َحوحًضا فَ َنمح

أََمَر بِالحُقُلِب)أي  َت  أَدحََن َماء  ِمنح الحَقوحِم نَ َزَل َعَليحِه، ُُثَّ َوَمنح َمَعُه ِمنح النَّاِس، َفَساَر َحَّتَّ إَذا أَ  فَ نَ َهَض َرُسوُل اللَِّه 

نَِيةَ  اآلبار(، ، َوَبىَن َحوحًضا َعَل  الحَقِليِب الَِّذي نَ َزَل َعَليحِه، َفُمِلَئ َماًء، ُُثَّ َقَذفُوا ِفيِه اآلح )سرية ابن هشام . فَ ُغوَِّرتح

 .(630ص :1ج 

 

 أسارى بدر: صحابه فييستشير أ النبي  (2)

َُساَرى روى اْلاكمُ  َتَشاَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم يف األح ُهَما، قَاَل: اسح )يف غزوة َعِن ابحِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ح

ر  فَ َقاَل: قَ وحُمَك َوَعِشريَُتَك َفَخلِّ َسِبيَلُهمح  َتَشاَر ُعَمرُ . بدر( أَبَا َبكح قَاَل: فَ َفَداُهمح َرُسوُل اللَِّه . فَ َقاَل: اق حتُ لحُهمح  فَاسح

َرحضِ ﴿ َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم " فَأَن حَزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َرى َحَّتَّ يُ ثحِخَن يف األح ]األنفال:  ﴾ َما َكاَن لَِنِبٍّ َأنح َيُكوَن َلُه َأسح

ُتمح َحاَلًَل طَيًِّباَفُكُلوا ِمَّا َغنِ ﴿ [ ِإََل قَ وحلِِه 67 [ قَاَل: فَ َلِقَي النَِّبُّ َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم ُعَمَر قَاَل:  69]األنفال:  ﴾ مح

 (3270حديث: 359ص 2مستدرك اْلاكم ج : )حديث حسن. َكاَد َأنح ُيِصيبَ َنا يف ِخاَلِفَك َباَلءٌ 

 

 يستشير أصحابه في الخروج يوم أحد: ( النبي 3) 

ُعوُهمح َحيحُث نَ زَُلوا، فَِإنح أَقَاُموا أَقَاُموا النِب  قَالَ  ِبَشرِّ  ألصحابه يوم غزوة أحد: ِإنح رَأَي حُتمح أَنح تُِقيُموا بِالحَمِديَنِة َوَتدح

َنا قَاتَ لحَناُهمح ِفيَها وََكاَن رَأحُي َعبحِد اللَِّه بحِن ُأَِبٍّ ابحِن سَ  ، َوِإنح ُهمح َدَخُلوا َعَلي ح ، يَ َرى رَأحيَُه ُلوَل َمَع رَأحِي َرُسوِل اللَِّه ُمَقام 

َرَم اللَُّه بِالشََّهاَدِة  يف َذِلَك، َوَأَلَّ خَيحرََج إلَيحِهمح، وََكاَن َرُسوُل اللَّهِ  ِلِمنَي، ِمَّنح َأكح ُُروَج، فَ َقاَل رَِجاٌل ِمنح الحُمسح رَُه الح َيكح
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ِِه، ِمَّنح َكاَن  َنا؟ فَ قَ يَ وحَم أُُحد  َوَغريح ُهمح َوَضُعفح رُجح بَِنا إََل أَعحَدائَِنا، ََل يَ َروحَن أَنَّا َجبُ نَّا َعن ح ٌر: يَا َرُسوَل اللَِّه، اُخح اَل فَاتَُه َبدح

َنا  َها إََل َعُدوٍّ لََنا َقطُّ إَلَّ مِ َعبحُد اللَِّه بحُن ُأَِبٍّ بن َسُلوَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، أَِقمح بِالحَمِديَنِة ََل خترج إِلَيحِهم، فو اهلل َما َخَرجح ن ح

َنا ِمنحُه، َفَدعحُهمح يَا َرُسوَل اللَِّه، فَِإنح أَقَاُموا أَقَاُموا  َنا إَلَّ َأَصب ح ِبَشرِّ َُمحِبس  َوِإنح َدَخُلوا قَاتَ َلُهمح َأَصاَب ِمنَّا، َوََل َدَخَلَها َعَلي ح

ِهِهمح، َوَرَماُهمح النَِّساءُ  ِقِهمح، َوِإنح َرَجُعوا َرَجُعوا َخائِِبنَي َكَما َجاُءوا الرَِّجاُل يف َوجح َجارَِة ِمنح فَ وح َياُن بِاْلِح فَ َلمح يَ َزلح . َوالصِّب ح

َمَتُه، َوَذِلَك بَ يحَتُه، فَ َلِبَس أَلح  ، الَِّذيَن َكاَن ِمنح أَمحرِِهمح ُحبُّ لَِقاِء الحَقوحِم، َحَّتَّ َدَخَل َرُسوُل اللَِّه النَّاُس ِبَرُسوِل اللَِّه 

َ فَ رََغ ِمنح الصَّاَلةِ  ُمَعِة َحنيح ر و، َأَحُد َبيِن . يَ وحَم اجلُح َنحَصاِر يُ َقاُل َلُه: َماِلُك بحُن َعمح َوَقدح َماَت يف َذِلَك الحيَ وحِم َرُجٌل ِمنح األح

َنا َرُسوَل اللَِّه ، ُُثَّ َخرََج َعَليحِهمح، َوَقدح َندِ النَّجَّاِر، َفَصلَّ  َعَليحِه َرُسول اهلل  َرهح َتكح ، وملَح َيُكنح لََنا َم النَّاُس، َوقَاُلوا: اسح

َناَك وملَح َيُكنح َذِلَك لََنا، فَِإنح ِشئحَت فَاق حُعدح فَ َلمَّا َخرََج َعَليحِهمح َرُسوُل اللَِّه . َذِلكَ  َرهح َتكح ، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه: اسح

َتُه َأنح َيَضَعَها َحَّتَّ يُ َقاِتَل، َفَخرََج َرُسوُل اللَِّه فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َصلَّ  اللَُّه َعَليحَك،  : َما يَ نحَبِغي لَِنِبٍّ إَذا لَِبَس أَلَمح

 .(63ص 2)سرية ابن هشام ج . يف أَلحف  ِمنح َأصحَحابِهِ 

 

 صلح الحديبية: يستشير أصحابه عام النبي  (4)

َوِر بحِن َْخحَرَمَة، َوَمرحَواَن بحِن اَْلَكِم، يَزِيُد َأَحُدُِهَا َعَل  َصاِحِبِه قَاََل: َخرََج النَِّبُّ َصلَّ  اهللُ روى البخاريُّ َعِن املِ    َعَليحِه سح

َفِة، قَ لََّد ا رََة ِمائًَة ِمنح َأصحَحابِِه، فَ َلمَّا أََت  َذا اْلَُلي ح رَة ، َوَسلََّم َعاَم اُْلَديحِبَيِة يف ِبضحَع َعشح َها ِبُعمح َرَم ِمن ح َعرَُه َوَأحح َي َوَأشح هلَدح

ًنا)أيح جاسوسً  طَاطِ اَوبَ َعَث َعي ح )مكان قريب  ( لَُه ِمنح ُخزَاَعَة، َوَساَر النَِّبُّ َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َحَّتَّ َكاَن بَِغِديِر اأَلشح

ُنُه، قَاَل: ِإنَّ قُ رَيحًشا َجََ  )هم اجلماعة من الناس ليسوا من اْلديبية( أَتَاُه َعي ح ٍَ ُعوا َلَك َُجُوًعا، َوَقدح ََجَُعوا َلَك اأَلَحابِي

، أَتَ َروحَن َأنح أَِميَل »من قبيلة واحدة(، َوُهمح ُمَقاتُِلوَك، َوَصادُّوَك َعِن البَ يحِت، َوَمانُِعوَك، فَ َقاَل:  َأِشريُوا أَي َُّها النَّاُس َعَليَّ

يحِت، فَِإنح  ِعَياهلِِمح)كناية عن اهلجوم عليهم وقتاهلم( َوَذرَارِيِّ )أي نسلهم(َهُؤََلِء الَِّذيَن يُرِيُدوَن َأنح َيُصدُّونَا َعِن الب َ ِإََل 

رِِكنَي)أهلك َجاعة من أهل  ُشح
ًنا ِمَن امل َوِإَلَّ  ،الكفر(يَأحتُونَا)أي إن خرجوا لقتالنا( َكاَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َقدح َقَطَع َعي ح
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َناُهمح َُمحُروِبنيَ  َت َعاِمًدا هِلََذا البَ يحِت، ََل تُرِيُد قَ تحَل («)مسلوبني منهوبني  تَ رَكح ر : يَا َرُسوَل اللَِّه، َخَرجح ، قَاَل أَبُو َبكح

نَا َعنحُه قَاتَ لحَناهُ  ِم اللَّهِ امح »قَاَل: . َأَحد ، َوََل َحرحَب َأَحد ، فَ تَ َوجَّهح َلُه، َفَمنح َصدَّ )البخاري حديث:  «ُضوا َعَل  اسح

4178) . 

 

 :حادث اإلفكيستشير أصحابه في  النبي ( 5)

َها َْوحِج النَِّبِّ،روى الشيخاِن َعنح َعاِئَشَة َرِضَي ال ُل اإِلفحِك َما قَاُلوا،  ،َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلَّمَ لَُّه َعن ح ِحنَي قَاَل هَلَا أَهح

َْيحد  حِ َفَْبَّأََها اللَّ  ، َوُأَساَمَة بحَن  :َدَعا َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َعِليَّ بحَن َأِب طَاِلب  تَ لحَبَث)أيح ُه ِمنحُه، قَالتح نَي اسح

ِلِه، فََأمَّا ُأَساَمُة، فََأَشاَر َعَليحِه بِالَِّذي يَ عح  َتِشريُُِهَا يف ِفرَاِق أَهح ُي، َيسح َلُم يف نَ فحِسِه ِمَن الُودِّ هَلُمح، فَ َقاَل ُأَساَمُة: تأخر( الَوحح

ًا، َوأَمَّا َعِليُّ بحُن َأِب طَاِلب  فَ َقاَل: يَا َرُسو  ُلَك يَا َرُسوَل اللَِّه، َوََل نَ عحَلُم َواللَِّه ِإَلَّ َخريح َل اللَِّه، ملَح ُيَضيِِّق اللَُّه َعَليحَك، أَهح

ُدقحَك، َفَدَعا َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم بَرِيرََة، فَ َقاَل: َوالنَِّساُء ِسَواَها َكِثريٌ  يَا بَرِيرَُة َهلح رَأَيحِت »، َوَسِل اجلَارِيََة َتصح

َها أَمحرًا أَغح «ِفيَها َشيحًئا يَرِيُبِك؟ ، ِإنح رَأَيحُت ِمن ح َا ، فَ َقاَلتح بَرِيرَُة: ََل َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاَْلقِّ ثَ َر ِمنح أَنَّ َها َقطُّ، َأكح ِمُصُه َعَلي ح

َعَليحِه َوَسلََّم ِمنح يَ وحِمِه،  َجارِيٌَة َحِديثَُة السِّنِّ، تَ َناُم َعِن الَعِجنِي، فَ َتأحِت الدَّاِجُن فَ َتأحُكُلُه، فَ َقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهللُ 

تَ عحَذَر ِمنح َعبحِد اللَِّه بحِن ُأَِبٍّ ابح  َمنح يَ عحُذُرين ِمنح َرُجل  بَ َلَغيِن أََذاُه »ِن َسُلوَل، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: فَاسح

ُت َعَليحِه ِإَلَّ َخريحً  ًا، َوَقدح ذََكُروا َرُجاًل َما َعِلمح ِلي ِإَلَّ َخريح ُت َعَل  أَهح ِلي، فَ َواللَِّه َما َعِلمح ُخُل َعَل  ا، َوَما كَ يف أَهح اَن يَدح

ِلي ِإَلَّ َمِعي ِس َضرَب ح «أَهح َنا ُعنُ َقُه، ، فَ َقاَم َسعحُد بحُن ُمَعاذ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، أَنَا َواللَِّه أَعحُذُرَك ِمنحُه ِإنح َكاَن ِمَن اأَلوح

َوانَِنا ِمَن الَزحرَِج أََمرحتَ َنا، فَ َفَعلحَنا ِفيهِ   . (2770/ مسلم حديث: 2661)البخاري حديث: . أَمحَركَ  َوِإنح َكاَن ِمنح ِإخح
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 يحث زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهن: النبي ( 6)

: أَتَاين َرُسوُل اهلِل  ، فَ َقاَل: ِإينِّ َسَأعحِرُض َعَليحِك أَمحرًا، َفاَل َعَليحِك َأنح تَ عحَجِلي ِفيِه َحَّتَّ روى أَحٌد َعنح َعاِئَشَة، قَاَلتح

: فَ َتاَل َعَليَّ: )يَا أَي َُّها النَِّبُّ ُقلح أِلَْحَواِجَك ِإنح ُكنحُُتَّ تُرِدحنَ . اِورِي أَبَ َويحكِ ُتشَ  َمحُر؟ قَاَلتح ن حَيا فَ ُقلحُت: َوَما َهَذا األح ََياَة الدُّ  اْلح

ياًل َوِإنح ُكنح  ُكنَّ َسرَاًحا َجَِ َ أَُمت ِّعحُكنَّ َوأَُسرِّحح ِْيَنتَ َها فَ تَ َعاَلنيح ِخرََة فَِإنَّ اهلَل أََعدَّ َو اَر اآلح ُُتَّ تُرِدحَن اهلَل َوَرُسوَلهُ  َوالدَّ

رًا َعِظيًما( )األحزاب:  ِسَناِت ِمنحُكنَّ َأجح ( قَاَلتح َعاِئَشُة: فَ ُقلحُت: َويف َذِلَك تَأحُمُرين أَنح ُأَشاوَِر أَبَ َويَّ؟ َبلح 29لِلحُمحح

ا ِخرَةَ أُرِيُد اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ : َفُسرَّ ِبَذِلَك النَِّبُّ َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َوأَعحَجَبُه، َوقَاَل: َسَأعحِرُض َعَل  . َر اآلح قَاَلتح

رَتحُت، فَ َلمح يَ فحَعلح، وََكانَ  : فَ ُقلحُت َلُه: َفاَل خُتحِْبحُهنَّ بِالَِّذي اخح هَلُنَّ َكَما قَاَل  يَ ُقولُ  َصَواِحِبِك َما َعَرضحُت َعَليحِك " قَاَلتح

ِخرَةَ  اَر اآلح َتاَرتح َعاِئَشُة اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ َنَا َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهللُ َعَليحِه . لَِعاِئَشَة، ُُثَّ يَ ُقوُل: َقدح اخح قَاَلتح َعاِئَشُة: َقدح َخريَّ

 .(25517حديث: 334ص 42)مسند أَحد ج  )حديث صحيح(. َوَسلََّم فَ َلمح نَ َر َذِلَك َطاَلقًا

 

 يستشير أصحابه في وفد هوازن: النبي ( 7) 

َوِر بحِن َْخحَرَمَة، ِلِمنَي،  روى البخاريُّ َعن املِسح َِْن ُمسح أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم قَاَم ِحنَي َجاَءُه َوفحُد َهَوا

يَ ُهمح، فَ َقاَل هَلُمح َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم: َمِعي َمنح تَ َروحَن، َوَأَحبُّ اَْلِديِث َفَسأَُلوُه َأنح يَ ُردَّ إِلَيحِهمح أَمحَواهلَُ  مح َوَسب ح

َتأحنَ يحُت بِ  َاَل، َوَقدح ُكنحُت اسح
ِ: ِإمَّا السَِّبحَ، َوِإمَّا امل َدى الطَّائَِفَتنيح َتاُروا ِإحح اَن أَنحَظَرُهمح َرُسوُل اللَِّه وَكَ . ُكمح ِإَِلَّ َأصحَدقُُه، فَاخح

َ هَلُمح َأنَّ َرُسولَ  َلًة ِحنَي قَ َفَل ِمَن الطَّاِئِف، فَ َلمَّا تَ َبنيَّ رََة لَي ح  اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم ِبضحَع َعشح

 ِ َدى الطَّائَِفَتنيح ِلِمنَي، َغريحُ رَادٍّ إِلَيحِهمح ِإَلَّ ِإحح ُسح
يَ َنا، فَ َقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم يف امل ، قَاُلوا: فَِإنَّا َُنحَتاُر َسب ح

ُلُه ُُثَّ قَاَل:  َواَنُكمح َقدح َجاُءونَا تَائِِبنَي، َوِإينِّ َقدح رَأَ »فَأَثحىَن َعَل  اللَِّه ِبَا ُهَو أَهح يحُت َأنح أَُردَّ إِلَيحِهمح أَمَّا بَ عحُد، فَِإنَّ ِإخح

يَ ُهمح، َفَمنح َأَحبَّ ِمنحُكمح أَنح يُطَيَِّب َذِلَك فَ لحيَ فحَعلح، َوَمنح َأَحبَّ ِمنحُكمح َأنح َيُكوَن َعَل  َحظِِّه حَ  َّتَّ نُ عحِطَيُه إِيَّاُه ِمنح َسب ح

َعلح  َنا فَ لحيَ فح َنا َذِلَك يَا َرُسوَل اللَِّه، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه فَ َقاَل النَّاُس: قَ « أَوَِّل َما يُِفيُء اللَُّه َعَلي ح دح طَيَّب ح



18 

َنا ُعَرفَاؤُُكمح »َوَسلََّم:  ، فَارحِجُعوا َحَّتَّ يَ رحَفَع إِلَي ح رِي َمنح أَِذَن ِمنحُكمح يف َذِلَك ِمَّنح ملَح يَأحَذنح ، فَ َرَجَع النَّاسُ « أَمحرَُكمح  إِنَّا ََل َندح

ُمح َقدح  َْبُوُه َأَنَّ )البخاري حديث: .  طَيَُّبوا َوأَِذنُواَفَكلََّمُهمح ُعَرفَاُؤُهمح، ُُثَّ َرَجُعوا ِإََل َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم فََأخح

4318) . 

 

 صور من الشورى:

 أبو بكر الصديق:

ِلَف أَبُو روى الشيخاِن َعنح َأِب ُهرَي حرَ  قتال املرتدين: (1) ُتخح َة، قَاَل: َلمَّا تُ ُويفَِّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َواسح

ر : َكيحَف تُ َقاِتُل النَّاَس؟ َوَقدح قَاَل َرسُ  ر  بَ عحَدُه، وََكَفَر َمنح َكَفَر ِمَن الَعَرِب، قَاَل ُعَمُر أِلَِب َبكح  وُل اللَِّه َصلَّ  اهللُ َعَليحهِ َبكح

َسُه، ِإَلَّ َوَسلََّم: أُِمرحُت أَنح أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ يَ ُقوُلوا: ََل إِلََه ِإَلَّ اللَُّه، َفَمنح قَاَل: ََل إِلََه ِإَلَّ اللَّ  ُه َعَصَم ِمينِّ َماَلُه َونَ فح

َاِل، َواللَِّه َلوح َمنَ ُعوين ِِبَقِِّه َوِحَسابُُه َعَل  اللَِّه، فَ َقاَل: َواللَِّه أَلُقَاتَِلنَّ َمنح فَ رََّق بَ 
َ الصَّالَِة َوالزََّكاِة، فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ امل نيح

 فَ َواللَِّه َما ُهَو ِإَلَّ أَنح »َمُر: ِعَقاًَل َكانُوا يُ َؤدُّونَُه ِإََل َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َلَقاتَ لحتُ ُهمح َعَل  َمنحِعِه، فَ َقاَل عُ 

ر  لِلحِقَتاِل، فَ َعَرفحُت أَنَُّه اَْلقُّ  َر َأِب َبكح  (20/مسلم حديث: 7284البخاري حديث:  ). «رَأَيحُت اللََّه َقدح َشرََح َصدح

ٌر َنَظَر يف ِكَتاِب اللَِّه فَِإنح  قَاَل َميحُموُن بحنُ ( 2) يُق ِإَذا َوَرَد َعَليحِه أَمح ر  الصِّدِّ رَاَن: َكاَن أَبُو َبكح َوَجَد ِفيِه َما يَ قحِضي بِِه  ِمهح

نَ ُهمح َوِإنح َعِلَمُه ِمنح ُسنَُّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َقَض  بِِه َوِإنح ملَح يَ عحلَ  ِلِمنَي َعِن َقَض  بَ ي ح مح َخرََج َفَسَأَل الحُمسح

ِلِمنَي َوُعلَ  َتَشاَرُهمح السُّنَِّة فان أعياه َذِلك َدَعا ُرُؤوس الحُمسح رقم:  196ص 10)السنن الكْبى للبيهقي ج . َماَءُهمح َواسح

20341). 
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 :عمر بن الخطاب

، روى ( 1) رِيِد، َوالن َِّعالِ »مسلٌم َعنح أََنِس بحِن َماِلك  ِر بِاجلَح مح ، ُُثَّ َجَلَد «َأنَّ َنِبَّ اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َجَلَد يف الَح

ِر؟»ر  أَرحبَِعنَي، فَ َلمَّا َكاَن ُعَمُر، َوَدنَا النَّاُس ِمَن الرِّيِف َوالحُقَرى، قَاَل: أَبُو َبكح  َمح فَ َقاَل َعبحُد « َما تَ َروحَن يف َجلحِد الح

ُدوِد، قَاَل:  : أََرى َأنح جَتحَعَلَها َكَأَخفِّ اْلُح  .(1706يث: مسلم حد). «َفَجَلَد ُعَمُر ََثَاِننيَ »الرََّححَِن بحُن َعوحف 

طَّاِب النَّاَس يف ِإمحاَلِص الحَمرحأَةِ ( 2) َتَشاَر ُعَمُر بحُن الَح َوِر بحِن َْخحَرَمَة، قَاَل: اسح )أي ُيضرُب روى الشيخاِن َعِن الحِمسح

ُت النَِّبَّ َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلَّ »فَ َقاَل الحُمِغريَُة بحُن ُشعحَبَة:  ،بطنها فتلقي جنينها( ، «َعبحد  أَوح أََمة  ،َم َقَض  ِفيِه ِبُغرَّة  َشِهدح

لَمةَ  َهُد َمَعَك، قَاَل: َفَشِهَد ُُمَمَُّد بحُن َمسح /مسلم 6905البخاري حديث: ). قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: ائحِتيِن ِبَنح َيشح

 (1689حديث: 

رِيِّ: َكاَن جَمحِلُس ُعَمَر ُمغحَتصًّا مِ 3)  َتَشاَرُهمح َويَ ُقوُل: ( قَاَل ُممُد بُن ِشهاب الزُّهح َا اسح ََل »َن الحُقرَّاِء َشَبابًا وَُكُهوًَل فَ ُرِبَّ

. «َوَلِكنَّ اللََّه َيَضُعُه َحيحُث َيَشاءُ مَيحَنُع َأَحدَُكمح َحَداثَُة ِسنِِّه َأنح يُِشرَي ِبرَأحيِِه؛ فَِإنَّ الحِعلحَم لَيحَس َعَل  َحَداثَِة السِّنِّ َوِقَدِمِه، 

 (1070رقم:619ص 1ن العلم َلبن عبد الْب ج )جامع بيا

: َأنَّ ُعَمَر بحَن اَلطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعنحُه، َخرََج ِإََل الشَّأحِم،4) َحَّتَّ ِإَذا َكاَن  ( روى الشيخاِن َعنح َعبحِد اللَِّه بحِن َعبَّاس 

َناِد)اجلنود(، ِبَسرحغَ  َْبُوُه أَنَّ  )قرية يف طريق الشام( َلِقَيُه أَُمرَاُء اأَلجح أَبُو ُعبَ يحَدَة بحُن اجَلرَّاِح َوَأصحَحابُُه، فََأخح

َُهاِجرِيَن اأَلوَِّلنَي، َفَدَعاُهمح . الَوبَاَء)الطاعون( َقدح َوَقَع بَِأرحِض الشَّأحمِ 
: فَ َقاَل ُعَمُر: ادحُع ِل امل قَاَل ابحُن َعبَّاس 

َْبَُهمح َأنَّ الَوبَاءَ  َتَشاَرُهمح، َوَأخح َت أِلَمحر ، َوََل نَ َرى َأنح تَ رحِجَع  فَاسح تَ َلُفوا، فَ َقاَل بَ عحُضُهمح: َقدح َخَرجح َقدح َوَقَع بِالشَّأحِم، فَاخح

ِدَمُهمح َعنحُه، َوقَاَل بَ عحُضُهمح: َمَعَك بَِقيَُّة النَّاِس َوَأصحَحاُب َرُسوِل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم، َوََل نَ رَ  َعَل  َهَذا  ى َأنح تُ قح

َتَشارَ  )قوموا واذهبوا عين (، ُُثَّ قَاَل: ادحُعوا ِل األَنحَصاَر، َفَدَعوحُِتُمح فَاسح ُهمح، َفَسَلُكوا َسِبيَل الَوبَاِء، فَ َقاَل: ارحَتِفُعوا َعينِّ

، ُُثَّ قَاَل: ادح  ِتالَِفِهمح، فَ َقاَل: ارحَتِفُعوا َعينِّ تَ َلُفوا َكاخح َُهاِجرِيَن، َواخح
)أي  امل  ٍ َيَخِة قُ رَيح ُع ِل َمنح َكاَن َها ُهَنا ِمنح َمشح

نَّاِس َوَلَ ِمنح ُمَهاِجرَِة الَفتحِح، َفَدَعوحُِتُمح، فَ َلمح خَيحَتِلفح ِمن حُهمح َعَليحِه َرُجاَلِن، فَ َقالُوا: نَ َرى َأنح تَ رحِجَع بِال كبارهم يف السن(
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ِدَمُهمح َعَل  َهَذا الَوبَاِء، فَ َناَدى عُ  ر )مُ تُ قح ِبُحوا َعَليحهِ  افرٌ سَ َمُر يف النَّاِس: ِإينِّ ُمَصبٌِّح َعَل  َظهح قَاَل أَبُو . يف الصباح( فََأصح

َُك قَاهَلَا يَا أَبَا ُعبَ يحَدَة؟ نَ عَ  ِه ِإََل َقَدِر اللَِّه، مح نَِفرُّ ِمنح َقَدِر اللَّ ُعبَ يحَدَة بحُن اجَلرَّاِح: أَِفرَارًا ِمنح َقَدِر اللَِّه؟ فَ َقاَل ُعَمُر: َلوح َغريح

بَةٌ  َرى َجدح َداُِهَا َخِصَبٌة، َواأُلخح َوتَاِن، ِإحح أَلَيحَس ِإنح َرَعيحَت  ،)قليلة العشب( أَرَأَيحَت َلوح َكاَن َلَك إِِبٌل َهَبَطتح َواِديًا َلُه ُعدح

بََة َرَعيحتَ هَ  َبَة َرَعيحتَ َها ِبَقَدِر اللَِّه، َوِإنح َرَعيحَت اجَلدح وََكاَن ُمتَ َغيًِّبا يف  -ا ِبَقَدِر اللَِّه؟ قَاَل: َفَجاَء َعبحُد الرََّححَِن بحُن َعوحف  اَلصح

ِإَذا مسَِعحُتمح بِِه »فَ َقاَل: ِإنَّ ِعنحِدي يف َهَذا ِعلحًما، مسَِعحُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  -بَ عحِض َحاَجِتِه 

َدُموا َعَليحِه، َوِإَذا َوَقَع بَِأرحض  َوأَن حُتمح ِِبَا َفاَل خَتحرُُجوا ِفرَارًا ِمنحهُ بَِأرحض  َفالَ  . قَاَل: َفَحِمَد اللََّه ُعَمُر ُُثَّ انحَصَرفَ «  تَ قح

 (2219/مسلم حديث:  5729)البخاري حديث: 

ُمَعِة، َفذََكَر َنِبَّ اهلِل َصلَّ  اهللُ َعَليحِه َعنح َمعحَداَن بحِن َأِب طَلحَحَة، أَنَّ ُعَمَر بحَن الحَ  ( روى مسلمٌ 5) طَّاِب، َخَطَب يَ وحَم اجلُح

، َوِإينِّ ََل أُرَاُه ِإَلَّ  ر  قَاَل: ِإينِّ رَأَيحُت َكَأنَّ ِديًكا نَ َقَرين َثاَلَث نَ َقرَات   ُحُضوَر َأَجِلي، َوِإنَّ أَق حَواًما َوَسلََّم، َوذََكَر أَبَا َبكح

ِلَف، َوِإنَّ اهلَل ملَح َيُكنح لُِيَضيَِّع ِديَنُه، َوََل ِخاَلفَ َتُه، َوََل الَِّذي بَ َعَث بِِه نَِبيَّهُ يَأحُمُرونَ  َتخح َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم،  يِن َأنَّ َأسح

َ َهُؤََلِء السِّتَِّة، الَِّذيَن تُ ُويفَِّ  اَلَفُة ُشوَرى َبنيح ُهمح  فَِإنح َعِجَل ِب أَمحٌر، فَالِح َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم َوُهَو َعن ح

، َرِضَي اللَُّه َعن ح  )َوُهمح: ُعثحَماُن، َوَعِليٌّ، َوطَلحَحُة، َوالزَُّبريحُ، َوَسعحٌد، َوَعبحُد الرََّححَِن بحُن َعوحف  َتَمَع رَاض  ُهمح َأَجحَِعنَي، فَاجح

 (567: )مسلم حديث. قحِدمِي ُعثحَماَن َعَليحِهمح(ت َ رَأحُي الصََّحابَِة ُكلِِّهمح َعَل  

 

 لغزو العراق: بنفسه ( عمر يستشير الصحابة في الذهاب6) 

ُُيوِش ِمَن الحَمِديَنِة، فَ نَ َزَل َعَل  َماء  يُ قَ  طَّاِب،َرِضَي اللَُّه َعنحُه،يف اجلح َِليَفُة ُعَمُر بحُن الَح َكرَ  ِصرَاٌر، اُل َلُه:َخرََج الح بِِه  فَ َعسح

َتصحَحَب َمَعهُ  ، َواسح َلَف َعَل  الحَمِديَنِة َعِليَّ بحَن َأِب طَاِلب  َتخح ًِْما َعَل  َغزحِو الحِعرَاِق بِنَ فحِسِه، َواسح  ُعثحَماَن بحَن َعفَّاَن َعا

ِتَشارَِة الصََّحابَِة ِفيَما َعَزَم َعَليحهِ  َوَقدح أَرحَسَل ِإََل . ، َونُوِدَي: ِإنَّ الصَّاَلَة َجاِمَعةٌ ِوَساَداِت الصََّحابَِة، ُُثَّ َعَقَد جَمحِلًسا َِلسح

َتَشاَرُهمح، َفُكلُُّهمح َوافَ َقُه َعَل  الذََّهاِب ِإََل الحِعرَاِق، ِإَلَّ َعبحَد الرَّ  ،َعِليِّ بحِن َأِب طَاِلب   َححَِن بحَن فَ َقِدَم ِمَن الحَمِديَنِة، ُُثَّ اسح
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، فَِإنَُّه قَاَل َلهُ  َرحِض، َوِإينِّ أََرى َأنح تَ ب حَعَث َعوحف  ِلِمنَي يف َسائِِر أَقحطَاِر األح : ِإينِّ َأخحَش  ِإنح ُكِسرحَت َأنح ُتضحِعَف الحُمسح

َتصحَوَب ُعَمُر َوالنَّاُس رَأحَي ابحِن َعوحف  . َرُجاًل، َوتَ رحِجَع أَنحَت ِإََل الحَمِديَنةِ  َعَث ِإََل فَ َقاَل ُعَمُر: َفَمنح تَ َرى أَنح . فاسح نَ ب ح

تُهُ  ََسُد يف بَ رَاثِِنِه َسعحُد بحُن أِب وقاص. الحِعرَاِق؟ فَ َقاَل: َقدح َوَجدح َلُه َوأَرحَسَل . قَاَل: َوَمنح ُهَو؟ قَاَل: األح َسَن ُعَمُر قَ وح َتحح فَاسح

 (36ص 7)البداية والنهاية َلبن كثري ج . ِإََل َسعحد ، فََأمَّرَُه َعَل  الحِعرَاقِ 

طَّاِب، َرِضَي اهلُل َعنحُه، ِإَذا َوَرَد َعَليحِه أَمحرٌ قَ  (7) رَاَن: َكاَن ُعَمُر بحُن الَح فَأعحَياه َأنح جيََِد يف الحُقرحلِن  ،اَل َميحُموُن بحُن ِمهح

ر  َرِضَي اهلُل َعنحُه ِفيِه َقَضاٌء؟ فَِإنح َوَجَد أَبَا َبكح  ،َوالسُّنَّةِ  َض  ِفيِه ِبَقَضاء  ر  َرِضَي اهلُل َعنحُه َقدح قَ َنَظَر: َهلح َكاَن أِلَِب َبكح

ِلِمنَي َوُعَلَماَءُهمح  ،َقَض  بِهِ  َتَشاَرُهمح  ،َوِإَلَّ َدَعا رُُءوَس الحُمسح َتَمُعوا عَ  ،فَاسح نَ ُهمح فَِإَذا اجح َمحِر َقَض  بَ ي ح )السنن . َل  األح

 .(20341رقم:  196ص 10الكْبى للبيهقي ج 

 

 ثمرات الشورى:

 أن نوجَز فوائد الشورى في األمور التالية:ي مكن  

وكانت النية  ،فإن اآلراء إذا ُعرضت ِبرية تامة وأدَل كلٌّ ِبجته ،إصابة اْلق يف الغالب الشورى تُؤدي إَل (1)

وجترد املتشاورون عن األهواء والدوافع السيئة مع  ،وقدمت املصلحة العامة ،صحيحة واهلدف هو الوصول إَل اْلق

 ،ل  اهلل تعاَل فال شك أن النتائج تكون سليمة والعواقب َحيدة والتسديد والتوفيق يتنزل من اهلل تعاَلالتوكل ع

 . وهذا واضح فيما وقع يف عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم

مر مع وِتذيب رأي صاحب األ ،ففيه اجتماع الرأي يف َتصيل الري ،تعاَلالعمل بالشورى قربة وطاعة هلل  (2)

 . ل ألمر اهلل سبحانهاَلمتثا

 ،وتبادل الْبة واَلطالع عل  ما عند اآلخرين ،وتكامل الثقة ،من أعظم فوائد الشورى امتزاج األفكار (3)

 . واَلستفادة من الْبات املتنوعة
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فأن الشورى طريق  ،الشورى تعطي قوة للمجتمع يف أكثر من جمال إنساين فعل  سبيل اجملال النفسي (4)

 . وإهدار الطاقات املفيدة ،مثل قلة اإلخالص وضعف األداء الوظيفي ،ظواهر املرضية غري الصحيةللتخلص من ال

ودرء املفاسد يف  ،الشورى تشعر املشاركني باملسؤولية وأَنم مع املسئول يسعون إَل َتقيق املصاحل العامة (5)

 . عملية تكاملية

وجتعل من رأي الليفة أو اْلاكم رأى َجيع  ،قلوبالشورى تولد الثقة بني اْلاكم واحملكوم وتطيب ال (6)

 . املسلمني بعد التشاور

 . يف الشورى وقاية من اَلستبداد وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات املتميزة وِبا تنحصر عيوب التفرد بالقرار (7)

ولكن مع مناقشة  ،ولكل واحد قناعته ،الالف جائز الوقوع. الالف بني الراعي ورعيته الشورى تضيقُ ( 8)

وتتقارب وجهات النظر ويعذر  ،اآلراء وتداوهلا وظهور اْلق يرجع بعض املخالفني عن رأيه وينصاع إَل اْلق

ْل البعض ويقضي عل  وساوس الشيطان ،ويتعاونون عل  ما اتفقوا عليه ،ابعضهم بعضً  وتتآلف القلوب  ،ويتنا

 . دة الصومويتوحد الرأي العام وتضعف حِ 

وتشجع ذوي الْبات وتفسح اجملال لكل من لديه خري لألمة  ،الطاقات الكامنة يف أفراد األمة رُ جِّ فَ رى ت ُ الشو  (9)

 . وإن ُردَّ فقد أدى ما عليه ،فإن قُِبَل فذاك. أن يدِل برأيه وهو لمن

ْوايا ْخ الشورى تعمل عل  (10)  . تلفةتسديد النظر إَل املشكلة من 

ْوايا واجتاهات ْختلفةوتبادل اآلراء ميَُ إن إخضاع أي مشكلة للمناقشة  وبذلك  ،ّكن أهل الشورى من رؤيتها من 

وتتشكل يف ُكلِّ مرئي للجميع ُث تتوحد  ،وتتقارب وتتكامل قدر اإلمكان ،ُتضاُف الرؤى اجلزئية بعضها إَل بعض

ألن العقل  ملتوحدة،ُماوَلت التحليل والتشخيص واإلسهامات يف اقرتاح اْللول وَل يتاح ذلك إَل للجماعة ا

 ،ويفهمها ،َل يستطيع أن يُلمَّ جبميع املعلومات املتعلقة بكل املشاكل اليت يتعرض هلا انافذً  االواحد مهما كان كبريً 

 . ويقرتح اْللول اجملدية يف شأَنا ،وُيللها ويشخصها
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 . تكامل املعرفة النظرية والعملية الشورى تعمل عل  (11)

متياْ الرأي من ارتباطه بالواقع املوجود، ويتفوق بتلك امليزة عل  الرأي النظري، وإن كان هذا يف أحيان كثرية يأِت ا

يف إطاره النظري، وحني يكتمل هذان اجلانبان الركينان للعلم: اجلانب النظري واجلانب العملي،  ااألخري صحيحً 

 . يأِت القرار أصوب ما يكون

ْمات اليتالشورى تعمل عل   (12)  .  تشل التفكري الفرديجتاْو األ

ْمات والكروب اليت تلحق باألمم، وتكاد تعصف ِبا عصفً  فيقف الناس منها  اتتجل  فضائل الشورى يف وقت األ

ثالث مواقف متباينة، فمن الناس من يهزمهم الوف ويشل قدراِتم عل  التفكري والتحليل واختاذ القرار، إي قرار، 

اه التحدي وإثبات الذات واَلندفاع األهوج يف املواجهة، فيميلون إَل اختاذ ومنهم من يثري الوف مشاعرهم باجت

اْللول القصوى يف ذلك اَلجتاه، ومنهم من يدعوهم الوف إَل الرتاجع والتهادن ورِبا اَلستسالم فيقبلون بالدنية 

 . امن دينهم ودنياهم معً 

العواقب، ولكن اجتماع الناس ِبختلف  فهذه أصناف ثالث من املواقف جتلب خلل الرأي وتقود إَل أسوأ

. توجهاِتم عل  صعيد واحد يف أوقات احملن يؤدي إَل تعادل املواقف والوصول إَل الرأي الصواب قدر اإلمكان

 (138:133ِب ص ُممد الصَّالّ  لعلي)الشورى فريضة إسالمية   

 

 الشورى اإلسالمية: الديمقراطية الغربية و الفرق بين 

 ة:معنى الديمقراطي

الدميقراطية: كلمٌة ُمَعرَّبٌة عن اللغة اليونانية وأصل الكلمة فيها مكونة من لفظني: األول )دميو( ويعين الشعب، 

والثاين )كراتوس( ويعين السلطة أي سلطة الشعب، وِبعىن لخر فإن الدميقراطية ِبفهومها األساسي تعين حكم 



24 

، اِبذا اْلكم ومن دون أن يصبح كل أفراد الشعب حكامً الشعب لنفسه دون أن تستأثر طبقة أو َجاعة أو فرد 

 . فيصبحوا ِباجة عندئذ إَل شعوب ُيكموَنا

وِبذا التعريف تأِت الدميقراطية ُمرادفة للشورى اإلسالمية يف بعض الوجوه من حيث إعطاء حق املشاركة للشعوب 

من العقيدة،  االشريعة اإلسالمية باعتباره جزءً يف صناعة القرار وإدارة شؤون اْلكم، غرَي أن الشورى نظام َتيزت به 

)الشورى يف الشريعة اإلسالمية   ْلسني بن ُممد املهدي   . بينما الدميقراطية نظام وضعي أي من وضحِع اإلنسان

 (32ص 

 

 ويمكن  أن نوجَز الفرَق بين الديمقراطية الغربية والشورى اإلسالمية: 

 . أما يف اإلسالم فنظرته إنسانية وعاملية ،كرة القومية أو العنصرية( الدميقراطية الغربية مقرتنٌة بف1)

( أهداف الدميقراطية الغربية اْلديثة هي أغراض دنيوية أو مادية فقط أما يف اإلسالم فأغراضها دنيوية وأخروية 2)

 . والغاية هي اآلخرة ورضوان اهلل والدين واألخالق مقياس أعمال الدولة

الدميقراطية الغربية ُمطلقة، فاألمة هي صاحبة السيادة وأما يف اإلسالم فليست سلطة األمة  ( سلطة الدولة يف3)

فَِإن تَ َناَْعحُتمح يف ﴿  قَاَل اهلُل تعاَل:. القائمة عل  القرلن والسُّنة مطلقة وإَّنا هي مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية،

ء  فَ ُردُّ  )الشورى يف الشريعة اإلسالمية   ْلسني بن ُممد املهدي   . [59نساء: ال] ﴾ وُه ِإََل الّلِه َوالرَُّسولِ َشيح

 (249:248ص 

الدميقراطية َل َتكم ِبا . هو وحده، مصدر التشريع يف الدميقراطية تكون سلطة الشعب مطلقٌة، فالشعب،( 4)

واْلكم يف  ،تصل ِباوكل شيء ي ،أنزل اهلُل تعاَل؛ ألَنا يف الغرب قامت من أوَِّل يوم  عل  ُماربة األديان

بينما  ،وقوانينهم مقدَّمٌة عل  اْلكم ِبا أنزل اهلل تعاَل ،الدميقراطية جيب أن يتمَّ عل  تشريع الشعوب والْبملانات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بأحكام  بل هي مقيدةٌ  ،طلقةٌ مُ  توسلطة الشعب ليس ،عز وجل، وحده ظام الشورى يكون التشريع فيه هلل،يف ن

 . الشريعة اإلسالمية

بينما يف اإلسالم َل جيْو للمسلمني أن  ،دميقراطية الغربية َل حرج يف أن يتوَّل اْلكم أفسق الفاسقني( يف ال5)

وأن جيتهدوا يف ذلك ما  ،بل عليهم أن خيتاروا أصلح املوجودين ،يوّلوا ابتداًء شخًصا معروفًا بالفسق والفجور

 . أمكن

فتحصل  ،عامَّة الشعب دون ختصيص أهل الرأي والعلم( يف الدميقراطية الغربية تقوُم الشورى عن مشاورة 6)

ويصبح اْلق ما نادت به األكثرية خريًا كان أم شرًّا، بينما الشورى يف اإلسالم تعتمد  ،فوض  وتدخالت األهواء

 . عل  جمموعة هم أفاضل الناس وفقهائهم

وَل حاجز عن الفواحٍ  ،مكان للفضيلةوَل  ،يف الدميقراطية الغربية َل حدود أخالقية ْلرية الفرد واجلماعة (7)

واْلرية الشخصية،  ،وسوء املعامالت والكفر الصريح يف الدميقراطية الغربية، َتت مسميات عديدة: حرية الكلمة

بينما اإلسالم جيعل للحرية طريًقا واضًحا ُيقُق مصلحَة  وغري ذلك، حرية الفكر، حرية التملك، حرية التدين،

ت  واحد ؛ ِبيث َل ختتلط اْلريات الفوضوية وغري األخالقية باْلرية اْلقيقية اليت َتقِّق مصلحة الفرد واجملتمع يف وق

 . وَل تضر اآلخرين اجلميع وتؤلف بني القلوب،

ونشوب املكائد  ،ومعارضة بعضهم بعًضا ،وقيام األحزاب املختلفة ،( الدميقراطية الغربية َتُث عل  تفرق الناس8)

ِب أصوات الناخبني ،سب بعضهم بعًضاواحتقار و  ،بعد ذلك ومن هنا تكثر  ،وَل يهتم كل حزب إَّل بكيفية كسح

ويأمر باْلب يف اهلل والبغض  ،بل ينه  عن التفرُّق والكذب والداع ،بينما اإلسالم َل يأمر بذلك ،الوعود الكاذبة

وهذا ما  ،ل املسئولية ويف أدائهاواحتساب األجر عند اهلل يف َتمُّ  ،والعمل ملصلحة اإلنسان لنفسه ولغريه ،فيه

 (786:785ص  2)املذاهب الفكرية املعاصرة   لغالب علي عواجي ج . تفتقده الدميقراطية الغربية
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والعمل السياسي اإلسالمي، َل  ( الشورى مرتبطٌة بالنظام اإلسالمي الذي جيمع ما بني األخالق والتشريع،9)

اية من هذا النظام هو العمل عل  كسب الدنيا واآلخرة معاَ، من خالل خيرج عن إطار العمل األخالقي، ألن الغ

يف حني أن الدميقراطية . َتقيق مصاحل األفراد والدولة بصورة فيها صالح وعمران ملفهوم اَلستخالف يف األرض

انت األغلبية َلسيما إذا ك َل َتصيل املنافع والقيم النسبية، حسب رأي األغلبية،ختضع غالبَا يف الفكر الغرِب إ

مطلقة وعليه قد تقع اْليل واملخادعات وسياسة "الغاية تْبر الوسيلة"، ما يوقع الفساد األخالقي واإلصالحي 

 . باسم الدميقراطية

بل ِبفهوم األمة األوسع وبالتاِل روح العقيدة  د يف اإلسالم جبنس أو عرق أو أرض،( مفهوُم األمة َل يتحد10) 

يف حني أن النظام  ني هي األصل، يف ظل وجود مفارقات سياسية،حدة بني املسلماإلسالمية ومفهوم الو 

)الشورى فريضة . مع وجود املشاحنات والتنافر بني أبناء القطر الواحد ،الدميقراطي ُيدد ذلك يف قطر معني

 (195:193إسالمية   لعلي ُممد الصَّاّلِب ص 

 

 ؟طية الغربيةفي حاجة إلى الديمقراهل المسلمون  سؤاٌل هاٌم:

ْمً  ايعتقُد اعتقادً  صاحب العقيدة الصحيحة، إن املسلَم العاقَل، أن املسلمني ليسوا يف حاجة  إَل الدميقراطية  اجا

 . وهي الشورى اإلسالمية منها، األن اهلل تعاَل قد أبدهلم خريً  الغربية،

وصار كل  ،ومنهًجا يف كل شئون حياِتم لقد قامت اْلياة يف الدول الغربية عل  املناداة بالدميقراطية سلوًكا 

والواقع أنه قد يكون للغرب ما يْبر كل هذا السلوك؛ ألَنم مل يعرفوا من النظم إَّل هذا . سياسي يتباه  بتطبيقها

وهو اإلسالم، الذي أكمله اهلل ورضيه لنفسه  ،النظام الذي اكتشفوه وفرحوا به لعدم معرفتهم ِبا هو أفضل منه

فإنه َل مْبّر لبعض املفكرين من املسلمني إَل اتِّباع  ،وإذا كان للغرب ما يْبر هذا السلوك ،وسلوًكا ولعباده ديًنا

لقد انبهر الكثري . وأفضل نظام اجتماعي وأعدله ،بعد أن منَّ اهلل عليهم بأفضل دين وأكمله ،الدميقراطية الغربية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومل  ،فظنوا أّن ذلك إَّنا هو بسبب ما عندهم من األنظمة ،من املسلمني بْبيق اْلضارة الغربية وصناعاِتا املادية

 ،يفطنوا إَل أنَّ سبَب ذلك إَّنا يعوُد إَل نشاط الغرب وإصرارهم عل  اكتشاف خريات األرض واَلستفادة منها

كلما فشلوا يف جتربة صناعية   ،، مهما واجهتهم من املصاعبأو َمَلل   وقيامهم بالكثري من التجارب دون تعب

فأعطاهم اهلل من  ،َل يضيع عمل عامل  من ذكر أو أنث  -عز وجل-واهلل  ،ذلك إصرارًا عل  إعادة الَكرَّةْادهم 

بينما املنتظرون من املسلمني للحضارة الغربية يغطُّون يف سباِتم، فلمَّا أفاقوا عل  هدير  ،الدنيا عل  قدر عزمهم

ْورًامصانع الغرب وإنتاجهم ألقوا بالالئمة عل  اإلسالم ظلمً  . وظنُّوا أن هذا التْبير يبقي عل  ماء وجوههم ،ا و

وكان  ،عل  إسالمهم،ومل يتجنبوا أخطاءهم، ومل يلحقوا بالدول الغربية يف إنتاجها املادي فلم يستطيعوا أن ُيافظوا

 ، َل يزال  جيب عليهم أن يعرفوا أن اإلسالم الذي عاش عليه ماليني املسلمني يف القرون السابقة عل  أحسن حال 

واليت قامت من أّول أمرها عل  ُماربة  ،كذلك عل  َمرِّ الدهور قبل أن تظهر الدميقراطية اليت يريدون إحالهلا ُمله

ًْا أو مغنًما ،الدين وخداع اجلماهري للوصول إَل اْلكم بأي َثن يكون بينما اإلسالم َل جييز  ،واعتبار ذلك فو

ِم أمانٌة عظيمٌة، ،دينهم وَل يف دنياهم َل يف ،وَل اَلحتيال عل  الناس ،الداع  بل يعتْب الوصول إَل ُسدَِّة اْلكح

 .(786:787ص  2)املذاهب الفكرية املعاصرة   لغالب علي عواجي ج . وَِححلها ثقيلٌ 

 

ىَن، َوِصَفاتِِه الحُعاَل َأنح  سح َائِِه اْلُح َأُل اللََّه تَ َعاَل بَِأمسح ِهِه الحَكرمِِي، وأنح ينفَع بِِه ُطالََّب  اصً جَيحَعَل َهَذا الحَعَمَل َخالِ َأسح لَِوجح

 . الِعلحِم الِكرَامِ 

 

ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنيَ  مح للِِه، َوَأصحَحابِِه، َوالتَّاِبِعنَي هَلُمح  َوَصلَّ  اللَُّه َوَسلََّم َعَل  نَِبي َِّنا ُُمَمَّد ، َوَعَل . َولِخُر َدعحَوانَا َأِن اْلَح

َسان   ينِ  بِِإحح  . إََل يَ وحِم الدِّ


