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 المقدمة

هلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إف احلمد هلل، ضلمده، و نستعينو، ونستغفره، ونعوذ با  
أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده 

 ال شريك لو وأشهد أف زلمدا عبده ورسولو.

يف  اوذلك دلاهلل الشورى لعباده  من مساحة اإلسبلـ وحسن الشريعة أف شرعأما بعد: فإف   
آثار إجيابية على الفرد واجلماعة ، ودلا يف ٖتقيق الشورى من  من تم بُت اجمل الشورىٖتقيق 

ليحصل للناس بذلك االلتزاـ بيتاب اهلل و م  بعض ،  الستفادة من خربات الناس بعضهما

ڳ  چ      قاؿ اهلل ذلم يف كتابو -صلى اهلل عليو وسلم  –وىدي نبيو زلمد  –عزوجل  –

ويف ىذه األياـ ..(ٔ) چڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 أو على من ٖتتوالناس بآرائهم شلا جير على من  شواىد ودالئل على ما حيدث من تفرد بعض

صلى اهلل عليو  –معو من مصائب ىم يف غًٌت عنها ما ٘تسيوا هبدي اهلل وىدي رسولو 
 . -وسلم 

يف كلية العلـو اإلسبلمية قسم ولػمَّا منَّ اهلل عليَّ بااللتحاؽ ّتامعة ادلدينة العادلية ٔتاليزيا   
قدـ مشروع ْتث جستَت كاف من متطلبات التخرج أف أالتفسَت وعلـو القرآف مرحلة ادلا

األمثلة وىي أكثر فيو من والقرآف اليرَل (.  الشورى يف القرآف سلتصر فاخًتت ْتثا بعنواف: )
ىذا رأيت أف أجل  من.  من القبلدة ما أحاط بالعنق ٍت أف أذكرييفي ولينمن أف ٖتصر، 

أٖتدث عن ىذا ادلوضوع لبياف أمهيتو وفضلو لييوف للناس ىدى وإرشاداً ، أسأؿ ريب العليم 
 .القدير أف ييتب يل التوفيق والسداد 

                                                           
 ٖٛ( القرآف اليرَل، سورة الشورى ، اآلية: ٔ)
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 وصلى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم ... 

 

 أ . موضوع البحث : 

 الشورى في القرآن الكريم .

 ب . أهمية الموضوع :

وب أف تيوف الشورى جزء من حياة الفرد ادلسلم اليومية يف غالب أموره وخاصة فيما وج/ ٔ
 يتعلق بغَته  .

حيث كاف من أكثر الناس  –صلى اهلل عليو وسلم  –االقتداء بسنة رسولنا ادلصطفى / ٕ
مشاورة ألصحابو ويف ىذا إظهار خللٍق نبوي كرَل يغفل عنو كثَت من الناس يف عصرنا احلاضر 

. 

اآلثار اإلجيابية للشورى، تيسبها أمهية خاصة، وٓتاصة إذا أدركنا اآلثار السلبية اليبَتة  /ٖ
 للفردية وعدـ التشاور.

 . ما يف الشورى من آثار إجيابية للشورى تيسبها أمهية خاصة/ ٗ

 / ما يف التفرد بالرأي من آثار سلبية على الفرد واجملتم  .٘

  :الموضوع اختيار أسبابج . 

ألصحابو أماـ اجملتم  اإلسبلمي والغريب  –صلى اهلل عليو وسلم  –براز معاملة رسولنا / إٔ
واليل يشاىد ما يقـو بو أعداء الدين من ىجـو عليو وإساءة إىل جنابو اليرَل صلوات اهلل 

 وسبلمو وعليو .
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أوقعها فيها أفراد  -وٓتاصة يف العصر احلاضر-ما مرت بو األمة من أحداث ومواقف / ٕ
وٚتاعات، مل يقدروا خطورة ما صنعوا، وجسامة ما فعلوا، ومن أبرز أسباب ذلك: انفرادىم 
بالفعل دوف مشورة إلخواهنم، ودوف ْتث عن الرأي األصوب يف مثل ىذه ادلواقف 

 . واألحداث، وكأف األمر يعنيهم وحدىم

  :الموضوع أهدافد. 

 . نتائجوإبراز اىتماـ القرآف بالشورى وبياف / ٔ

 ستخبلص العظات والعرب واللطائف والفوائد من اآليات اليردية./إ

 النهل من معُت كتاب اهلل، واالقتباس من سناه./ ٖ

ٚت  مادة علمية متفرقة يف كتب شىت ليسهل الوصوؿ إليها بيسر وسهولة يف ْتث واحد  /ٗ
. 

اإلسبلمي  من مواضي  ىامة للمجتم  –عزوجل  –ادلسامهة يف نشر ما حيويو كتاب اهلل  /٘
.  

 : الدراسات السابقةهـ . 

 ،  وابن القيم ،وابن تيميةمن خبلؿ االطبلع على مؤلفات العلماء يف التفسَت كابن كثَت،     
هبذا ادلوضوع غَت أنو منثور وحيتاج إىل ٚت   وغَتىم وجدت اىتماماً  -رٛتهم اهلل -والسعدي

من جانب فقهي  وليست وأغلب ادلؤلفات توضح ما يف ىذا ادلوضوع وترتيب وهتذيب، 
 ىذه ومنإليها ، وُيشار وإمنا يُتطرؽ  يف القرآف اليرَل لموضوع نفسول  صةتمؤلفات سل
 :ادلؤلفات

 / يعقوب ادلليجي .للدكتور  مبدأ الشورى يف اإلسبلـكتاب:  - 

 كتاب : قواعد ونظاـ احليم يف اإلسبلـ للدكتور / زلمود عبداجمليد اخلالدي . -



 

5 

  . ؿ الدعوة  للدكتور/ عبداليرَل زيدافكتاب : أصو   -

من  اً حىت ييوف ْتثًا مستنبطوسوؼ أقـو قدر ادلستطاع بالبحث واجلم  حوؿ ادلوضوع ،
 أسأؿ اهلل العلي القدير التوفيق والسداد .القرآف اليرَل وما فيو من فوائد وعرب 

  منهج البحث:و. 

، وسأنقل بعض  يرَلقرآف اللل ىمتفسَت ألئمة األعبلـ يف ا كتبوما   ىذا يف موضوعي كرذ أ - 
 لآلياتالشورى من ىدي اإلسبلـ وشرعو، كما سأنقل تفسَت ادلواض  اليت نص عليها بأف 

 .الواردة يف نفس ادلوضوع 

 أذكر أسباب النزوؿ إذا ُوجدت. -

 .لبعض اآليات الواردة يف ادلوضوعأض  عنوانًا سلتصرًا  -

 عثماٍل، وأعزوىا بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.أكتب اآلية اليردية بالرسم ال -

 أكتب بيانًا سلتصرًا ٖتت اآلية اليردية إيضاًحا ذلا. -

 يف االقتباس أذكر اسم ادلؤلف واسم اليتاب يف احلاشية. -

 خا٘تة فيها ذكر النتائج اليت توصلت إليها . - 

 من الفهارس العلمية. إعداد رلموعةٍ  -

 حسب ترتيب السور يف ادلصحف.فهرس اآليات القرآنية  -

 .األحاديث النبويةفهرس  -

 ثبت بادلصادر وادلراج . -

 فهرس للموضوعات. -
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 خطة البحث:ي .

، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،  ، وفيها مشيلة البحث، وأمهية البحثالمقدمة-
 وخطة البحث. وقسمت البحث إىل فصلُت:

 مباحث: ةتسوفيو  الفصل األول: -

 بحث األوؿ: تعريف الشورى لغًة واصطبلحاً ، واأللفاظ اليت ذلا صلة بالشورى .ادل -

 ادلبحث الثاٍل: اآليات الواردة يف الشورى . -

 ادلبحث الثالث: مشروعية الشورى . -

 .يف اإلسبلـميانة الشورى ادلبحث الراب :  -

 أركاف الشورى .ادلبحث اخلامس :  -

 . ىفوائد الشور ادلبحث السادس :  -

 : مباحث ةتوفيو س الفصل الثاني: -

 .أىداؼ االستشارة وآثارىا  ادلبحث األوؿ: -

 .آداب االستشارة ادلبحث الثاٍل: -

 .أمثلة تطبيقية يف الشورى ادلبحث الثالث: -

 .صفات األمة القائدةالشورى من  ادلبحث الراب : -

 . والشورى االستخارةادلبحث اخلامس:  -

 .لشورى والدديوقراطية اادلبحث السادس : -
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 اخلا٘تة.-

 الفهارس:-

 فهرس اآليات القرآنية.-

 األحاديث النبوية. سفهر -

 فهرس ادلصادر وادلراج .-

 ادلوضوعات. سفهر -
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 :ملخص البحث

جعلها ذلم و طبقها النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بُت أصحابو ( خلٌق نبوي كرَل الشورى)
نبويًا كرديًا يستضيئوف هبا لتيوف منهجًا ذلم يف حياهتم ودلن بعدىم ،  نرباسًا عظيمًا وىدياً 

ليتحقق بُت الناس حسن اٗتاذ القرار وعدـ االنفراد بالرأي الذي يؤدي إىل النفرة من اإلنساف 
التقارب بُت اجملتم  يتحقق بادلشاورة و وخاصة يف أمر يتعلق بأناس ويشاركو فيهم آخرين ، 

واألب بُت الرئيس وادلرؤوس والصديق وصديقو واأللفة وادلودة  ، سبلـ الذي يهدؼ إليو اإل
 وأفراد أسرتو.

وعلى نقيض ذلك ما حيصل باالضلياز للذات والتفرد بالرأي والدديوقراطية الغربية من 
التباعد بُت أفراد اجملتم  الذي يسعى إليو أعداء اإلسبلـ ليفرؽ بذلك أبناء األمة الواحدة 

 ما يريدونو من التسلط على ىذه األمة وجعلها ٖتت سيطرهتم .حىت حيصل ذلم 

صلى اهلل -نقتدي فيو برسولنا زلمد لنجعل الشورى منهجاً إسبلمياً نطبقو يف حياتنا 
ولنجعلها خلقًا إسبلمياً  ،لُيعمَّ بذلك التفاىم بُت ادلسلمُت يف أمور معيشتهم  -عليو وسلم 

 تم  ليحصل الود واحلب بُت الناس ٚتيعاً .كردياً يدعو إليها كل فرد يف ىذا اجمل
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 :شكر وتقدير

 

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى اهلل الجليل على مامّن به علّي، ثم لـ:

 على إتاحة الفرصة لبللتحاؽ بالدراسة فيها.. جامعة المدينة العالمية بماليزيا -

 فو على ىذا البحث.الذي تيـر علّي بإشرا خالد نبوي سليمان حجاجفضيلة الدكتور  -

 اليراـ الذين مل يدخروا جهدا يف نصحي وتوجيهي لمشايخي وأساتذتيوالشير موصوؿ  -
 .. 
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 :اإلهداء

 

إىل والديَّ اليرديُت اللذين ربياٍل أحسن تربية، وسعيا يف تعليمي ، وىيَّئا يل كاّفة سبل 
 الراحة، وذلبل يل كل الّصعاب..

اصة أسأؿ اهلل العظيم أف يرٛتها رٛتة واسعة وأف يثقل ميزاهنا ويعظم ذلا األجر إىل والديت خ
 .والثواب

 . -تعاىل -إىل زوجيت الغالية اليت كانت نعم العوف يل بعد اهلل

 إىل ٚتي  مشاخيي وأساتذيت..

إىل صديقي وعزيزي األستاذ/ نعماف إعزاز الذي كاف نعم األخ النصوح ولو الفضل بعد اهلل 
 جل يف االلتحاؽ باجلامعة ..عزو 

 إىل أىل القرآف وطلبة العلم..

 أُىدي ىذا البحث ادلتواض ..

 

 

 أحمد عكيش
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 مباحث: ستةوفيو  الفصل األول: -

 ادلبحث األوؿ: تعريف الشورى لغًة واصطبلحاً ، واأللفاظ اليت ذلا صلة بالشورى . -

 ادلبحث الثاٍل: اآليات الواردة يف الشورى . -

 بحث الثالث: مشروعية الشورى .ادل -

 .يف اإلسبلـميانة الشورى ادلبحث الراب :  -

 ادلبحث اخلامس : أركاف الشورى . -

 . فوائد الشورىادلبحث السادس :  -
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 الفصل األول :

 المبحث األول : 

 :تعريف الشورى لغًة واصطالحاً ، واأللفاظ التي لها صلة بالشورى 

 بل: ط هار شتاسو  يوف ويأى ر ر أل وتعاج: ر  وتر شتاسْمِر و  األَ يف وتر او ش اؿ:يُػقَ  الشورى لغًة :

 .(ٔ) أمو أ: ديالب ويلإ ارشأو  ، يأالر  وجا و ذإ َتشي ارشأ. و  يأالر ب ويلع ارشأ. و  ةور شادل ونم

ر( اّليت تدّؿ على أخذ شيء من  و اورة، وكبلمها مأخوذ من ماّدة )شاسم للمش :وقيل ىي 
وقاؿ بعض أىل الّلغة: من ىذا الباب شاورت فبلنا يف أمري، وىو مشتّق من  ، (5) شيء

شور العسل وكأّف ادلستشَت يأخذ الرّأي من غَته، يقاؿ: شاوره يف األمر مشاورة. طلب منو 
فو. وأشار إليو وعليو بيده وبعينو وْتاجبو: أومأ. وأشار عليو بيذا: ادلشورة. وأشار بو: عرّ 

: أشار يف كذا . ويف ادلصباح (ٖ) أمره وارتآه لو، وبُّت لو وجو ادلصلحة، ودلّو على الّصواب
)يف( ال بالباء. واستشرتو راجعتو ألرى رأيو، فأشار علّي بيذا أي أراٍل  بػػػِ )أي جعل الّتعدية 

ن ادلصلحة فيانت إشارتو حسنة. واالسم:ادلشورة. والّشورى: اسم من أشار ما عنده فيو م
عليو بيذا، ٔتعٌت استخراج الرّأي. ومنو أىل ادلشورة ورللس الّشورى، وىي مصدر ٔتعٌت 

                                                           
ريب الشرح المصباح المنير في غ( مادة : شور بتصرؼ. َو :الفيومي،أٛتد بن زلمد بن علي،ٖٗٗ/ٗ، بَتوت دار صار ( ،)ٔ، )ط لسان العرب(ابن منظور، زلمد بن ميـر ، ٔ)

 .ٔٓٔمادة ) شور ( ص : ، ادليتبة العلمية(،ٔ،)ط الكبير

 (.ٕٕٙ/ ٖـ( ، )ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔ، ٖتقيق : عبد السبلـ زلمد ىاروف،)دمشق : دار الفير،  مقاييس اللغة،( ابن فارس، أبو احلسُت أٛتد بن فارس بن زكريإ)

 

( ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ، ٖتقيق : زلمود خاطر، )بَتوت: ميتبة لبناف ناشروف ،  مختار الصحاحأيب بير بن عبدالقادر ، (، َو:الرازي ، زلمد بن ٖٚٗ/ ٗ( ابن منظور، مرج  سابق )ٖ)

 (. ٖٓ٘ص)
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تشاره الّشورى، وكذا ادلشورة بضّم الّشُت، تقوؿ: شاوره يف األمر واس الّتشاور. وادلشورة:
 . (ٔ) يصلح للمشاورة. وٚتعو شوراء، وادلشَتة: اإلصب  الّسبّابة ئتعٌت. وفبلف خَّت شَّت أ

 

 :واصطالحاً 

استنباط ادلرء الرّأي من غَته فيما يعرض لو من مشيبلت األمور، وييوف ذلك يف األمور 
 . (ٕ)وتركها اجلزئّية اّليت يًتّدد ادلرء فيها بُت فعلها 

 

 : التي لها صلة بالشورى اظفلاأل

 .(ٖ) ورماألب ؽذحو  ةَت ص: ب يأ يأو ر ذ لجر ، و  ادقتعاالو  َتبدالتل و قع:ال يأالرَّ  -أ 
 ةيحصنا و حصن حصن، أ ديز ل تحصل .نمعالو  ةور شادلو  ؽدالصو  صبلخ:اإل ةيحالنَّص -ب 
 . (ٗ) ةحيصفال ةغالل هذ، ى
النَِّصيَحُة قَاُلوا : ِلَمْن ؟ قَاؿ : لِلَِّو َوِلِيَتابِِو َولَِرُسولِِو َوألَئِمَِّة اْلُمْسِلِمَُت  ينُ الد  ":  يثد احليفو 

 . ( ٘) "َوَعامَِّتِهمْ 

 

 

 
                                                           

 (.ٖٔ٘ -ٖٓ٘ص ) مرج  سابق،( الفيومي ، ٔ)

 -ىػ  ٕٛٗٔدار السبلـ  -القاىرة)اليزيد أبو زيد العجمي  ىػ( ٖتقيق: د. أبوٕٓ٘،)ادلتوىف:  الذريعة إلى مكارم الشريعةأبو القاسم احلسُت بن زلمد ،  (الراغب األصفهاٍل ،ٕ)

 ( .ٜٕٗـ ( ص) ٕٚٓٓ

 (  مادة ) روى ( .ٖ٘ٗ، ص:٘( مادة ) رأى (، َو: الفيومي ، مرج  سابق)جٜٕٔ،ص: ٗٔ( ابن منظور ، مرج  سابق)جٖ)

 (  ٜٔص : ،ٗ( ، مادة ) نصح ( ، َو: الفيومي ، مرج  سابق )ج٘ٔٙ،ص: ٕ(ابن منظور ، مرج  سابق)جٗ)

بَتوت(. –. )ط دار اجليل ٕ٘ٓ( رقم احلديث ٖ٘/  ٔ، باب أف الدين النصيحة ، )  صحيح مسلم، القشَتي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسُت النيسابوري ، أبو(٘)
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 المبحث الثاني:  -

 :اآليات الواردة في الشورى 

  كتاب اهلل تعاىل:  ثبلث آيات منيف  (شور)وقد وردت مادة كلمة 

وىي آية ميية نزلت قبل قياـ  (ٔ) چں  ں  ڻ  چ -:الشورى يف قولو تعاىل األولى:
الدولة اإلسبلمية يف ادلدينة، وعلى ذلك فبل ديين قصر ىذه اآلية على اجلانب السياسي، 
وإف كانت تتضمنو بعمـو اللفظ، وقد وردت يف مدح األنصار على ما ذكره طائفة من أىل 

إليهم إذا  -صلى اهلل عليو وسلم -كانت األنصار قبل قدـو النيب )سَت. قاؿ القرطيب:التف
 ..بو قالو النقاش. -تعاىل -أرادوا أمراً تشاوروا فيو، مث عملوا عليو، فمدحهم اهلل 

وورود  -صلى اهلل عليو وسلم -ىو تشاورىم حُت مسعوا بظهور رسوؿ اهلل )وقاؿ الضحاؾ:  
اجتم  رأيهم يف دار أيب أيوب على اإلدياف بو والنصرة لو، وقيل: تشاورىم النقباء إليهم حىت 

. واآلية دالة على مدح الشورى، كما (ٕ)(فيما يعرض ذلم فبل يستأثر بعضهم ٓترب دوف بعض
ىي دالة على مدح من يعملوف هبا، وىم ادلؤمنوف من أي قبيل كانوا ويف أي زماف وجدوا، 

ه يف ادلمدوحُت هبا. ٚتلة امسية شلا يعٍت ثبات ىذا األمر واستقرار وٚتلة: وأمرىم شورى بينهم، 
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ )قاؿ اجلصاص:

                                                           
 .ٖٛاآلية: ،( القرآف اليرَل، سورة الشورى ٔ)

ـ( ، ٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ ٕادلصرية، ط اليتب دار -أطفي  ، )القاىرة  وإبراىيم الربدوٍل أٛتد:  ، ٖتقيق ام القرآنالجامع ألحك،أيب عبداهلل زلمد بن أٛتد بن أيب بير ،(القرطيبٕ)

(ٔٙ/ٖٗ ). 
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 چڻ
ؿ على يدؿ على جبللة موق  ادلشورة لذكره ذلا م  اإلدياف وإقامة الصبلة، ويد (ٔ)

 . (ٕ)(أنَّا مأموروف هبا

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  چ  -: -تعاىل –يف قولو  شاور والثانية:
وىي  (ٖ)

وكل من يقـو  -صلى اهلل عليو وسلم -آية مدنية جاءت بلفظ األمر، فهي تأمر الرسوؿ 
مقامو يف قيادة األمة ٔتشاورة ادلسلمُت، وذلك دلا يف الشورى من اخلَت وادلصلحة؛ فعن 

 چڤ  ڦ  ڦ  چ  -:-تعاىل  -الضحاؾ بن مزاحم يف قولو 
 - ما أمر اهلل) -، قاؿ:(ٗ)

، وعن  (٘)(بادلشورة إال دلا علم فيها من الفضل -صلى اهلل عليو وسلم -نبيو  -عز وجل 
چڤ  ڦ  ڦ  چ احلسن يف قولو ػ عز وجل ػ: 

 أنو ما -سبحانو –علمو اهلل )اؿ: ق (ٙ)
  . (ٚ)(بو إليهم من حاجة، ولين أراد أف يسنت بو من بعده

 

  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ۆئ  ۆئ  چ -:-تعاىل  - قولو يفتشاور  الثالثة:

لرضي  سنتُت يف الرضاعة  قد جعل ل -تعاىل -تحدث عن فطاـ الرضي ؛ فإف اهلل وىي ت،  (ٛ)
إال أف يتفق   (ٜ) چھ  ھ  ھ   ھ  ے چ -:-تعاىل  -الرضاعة كما قاؿ 

                                                           
 .ٖٛاآلية: ،القرآف اليرَل، سورة الشورى  (ٔ)

، القرآن أحكام احلنفي ، اجلصاص الرازي بير بأيب ادليٍت علي بن أٛتد (اجلصاص ،ٕ)
 

( ،  هـ3311التراث العربى  إحياء دار -ى ، )بيروت قمحاو  الصادق محمد:  تحقيق

(٘/ٕٖٙ ).
 

.ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، القرآف اليرَل، سورة  (ٖ)
 

 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، (القرآف اليرَل، سورة ٗ)

الطربي ، زلمد بن جرير( ٘)
 

،القرآن تأويل جامع البيان فييزيد ،  بن
 

 ( .ٜٗٗ/ٖـ( )ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ، ٔطالرسالة  شاكر ،) مؤسسة زلمد أٛتد:  ٖتقيق

 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، (القرآف اليرَل، سورة ٙ)

  .( ٜٓٔ/ ٓٔ( ،) ىػٖٗٗٔ،ٔالنظامية ط ادلعارؼ دائرة رللس -)اذلند  ، سنن الكبرىالعلي ،  بن احلسُت بن أٛتد بير ،أبو (البيهقيٚ)

 .ٖٖٕاآلية: البقرة ، (القرآف اليرَل، سورة ٛ)

 .ٖٖٕاآلية: البقرة ، ، سورة (القرآف اليرَلٜ)
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و مصلحة ادلولود لفطمو  الوالداف على الِفطاـ فبل احلولُت عن تراض منهما وتشاور، فيما في

 (ٕ).(ٔ)  چېئ  ېئ  ېئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ -:-تعاىل  -قولو  كما جاء يف

 

 

 المبحث الثالث:  -

 :مشروعية الشورى 

الشورى ميزة عظمى ذلذه األمة، وقد ذكرىا اهلل سبحانو وتعاىل يف معرض ادلدح للمؤمنُت، 
 وقرهنا بالطاعة والصبلة والزكاة.

 . (ٖ) چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ -قاؿ تعاىل:

ٺ ٺ ٿ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچيف قولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم -نبيو وأمر هبا 

 اآلية. (ٗ) چ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

أنو استشار أصحابو رضواف اهلل عليهم يف  -صلى اهلل عليو وسلم -وقد ثبت عن رسوؿ اهلل 
ة من وقد جعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو اخلبلف كما سَتد فيما بعد .  أكثر من موطن

  .(٘)اهلل عنهمبعده شورى يف الستة الباقية من العشرة ادلبشرين باجلنة رضي 

                                                           
.ٖٖٕاآلية: البقرة ، (القرآف اليرَل، سورة ٔ)

 
 .( ٗ/ٔ، ) حقيقة الشورى بين االتباع واالدعاءىػ( ٕٙٗٔ/رمضاف ٕٚٔ مجلة البيان)( الشريف ، زلمد بن شاكر ، ٕ)

 . ٖٛ(القرآف اليرَل، سورة الشورى ،اآلية: ٖ)

.ٜ٘ٔية: اآلآؿ عمراف ، (القرآف اليرَل، سورة ٗ)
 

 .الشعب(  ط / دار -( ،)القاىرةٖٓٓٚ ، )رقم احلديث:صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابةالبخاري ، زلمد بن إمساعيل ،(٘)
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وهبذا تتضح لنا أمهية الشورى وميانتها يف اإلسبلـ حيث جعلها اهلل من صفات ادلؤمنُت، 
يف مواطن   -صلى اهلل عليو وسلم -، وعمل هبا النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وأمر هبا نبيو 

اخللفاء الراشدوف رضي اهلل عنهم.فمن بعدىم أوىل بادلشورة وأحوج إليها  كثَتة، وعمل هبا
 .(ٔ)منهم

 

 

 

 المبحث الرابع:  -

 :في اإلسالممكانة الشورى 

 

الشورى صفة من صفات ادلسلمُت، وجعلها يف منزلة الصبلة واإلنفاؽ،  -تعاىل -جعل اهلل  
 (ٕ) چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  -قاؿ تعاىل:

 -صلى اهلل عليو وسلم  -.. وم  أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-خلق النيب الشورى ف 
و دائم ادلشاورة ألصحابو كاف أحسن الناس رأيًا فضبلً عن كونو مؤيًدا بالوحي اإلذلي إال أن

ن رسوؿ اهلل : ما رَأَْيُت أحًدا َقطُّ كاف أكثر مشورة ألصحابو م-رضي اهلل عنو-ىريرة قاؿ أبو 
 . -وسلمعليو اهلل  صلى –

واحليم يف اإلسبلـ يقـو على ثبلثة أركاف أساسية، ىي: العدؿ وادلساواة والشورى، شلا يبُت 
 . (ٖ)أف الشورى ذلا ميانة عظيمة يف ديننا اإلسبلمي

                                                           
هـ (،3311مطابع الجامعة اإلسالمية  -، )المدينة المنورة  مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة اهلل ، عبد زلمد بن (احليمي ، حافظٔ)

 
( .222ص )

 
 . ٖٛ(القرآف اليرَل، سورة الشورى ،اآلية: ٕ)

، خلق الشورى . سلسلة أخالقنامكتبة صيد الفوائد ، النوناف ، زلمد بن عبداهلل ،  (ٖ)
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 المبحث الخامس :  -

 أركان الشورى :

 للشورى أركاف ثبلثة، وليل ركن من ىذه األركاف ضوابطو وشروطو.

 الشورى فهي:أما أركاف 

 األوؿ: ادلستشَت.

 الثاٍل: ادلستشار.

 الثالث: األمر ادلتشاور فيو.

 أما ضوابط ىذه األركاف فهي ٗتتلف من ركن آلخر، وتفصيلها كما يلي:

 :الركن األول: المستشير
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ىناؾ أمور جيب أف يلتـز هبا ادلستشَت ليصل إىل الثمرة اليت يرجوىا من استشارتو، وٓتاصة أف 
 الدنيا، وثواهبا يف اآلخرة، وأىم ىذه األمور ما يلي: ة، يرجو خَتىا يفة عباداالستشار 

عن احلق أينما كاف، حيث إف  عن اذلوى، باحثاً  يف استشارتو، متجرداً  أف ييوف صادقاً  -ٔ
يف ىذا األمر، بل قد تيوف استشارتو ذلوى أو  بعض الناس قد يستشَت، ولينو ليس جاداً 

ث عن الرأي السديد، والقوؿ الصائب ادلفيد، قاؿ الطربي: وأما غرض يف نفسو، غَت البح
فإهنم إذا تشاوروا مستنُت بفعلو يف ذلك على تصادؽ وتآخ  -صلى اهلل عليو وسلم -أمتو 

للحق، وإرادة ٚتيعهم للصواب، من غَت ميل إىل ىوى، وال حيد عن ىدى، فاهلل مسددىم 
 .(ٔ)وموفقهم

اور بعضهم بعضا، وأرادوا بذلك وجو اهلل عـز ذلم على وقاؿ قتادة: "وإف القـو إذا ش 
 . (ٕ)أرشده" 

مث يستشَت ٖتلة قسم، وحىت يقوؿ: قد  -عن البدء فيو فضبلً -أال ييوف قد اٗتذ قراره  -ٕ
 يف األوؿ، فلو خصوصية أخرى. ، وىذا وإف كاف داخبلً وفبلناً  شاورت فبلناً 

چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڦ ڦچ  :-سبحانو-قاؿ 
اؿ ابن عاشور: فإذا ق . (ٖ) 

عزمت بعد الشورى، أي تبُت لك وجو السداد فيما جيب أف تسليو فعزمت على تنفيذه، 
صلى اهلل  -كاف على وفق بعض آراء أىل الشورى، أـ كاف رأيا آخر، الح للرسوؿ   سواءً 

 سداده، فقد خيرج عن آراء أىل الشورى رأي، ويف ادلثل: )ما بُت الرأيُت رأي(. -عليو وسلم

                                                           
 .( ٖ٘ٔ/ٗالطربي ، مرج  سابق ، ) (ٔ)

 .( ٕ٘ٔ/ٗالطربي ، مرج  سابق ، ) (ٕ)

.ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، القرآف اليرَل، سورة  (ٖ)
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چڃڄ ڄ ڄچ وقاؿ:
ڄ ڄ  چوالتوكل حقيقة االعتماد، مث قاؿ ابن عاشور: فقولو:  (ٔ) 

 چڃڄ
رى عنو، ولو كاف التوكل ىو جواب إذا دلا كاف للشو  دليل على جواب إذا، وفرعٌ  (ٕ)

لقصد استظهار أنف  الوسائل حلصوؿ الفعل ادلرغوب، على أحسن وجو  فائدة، ألف الشورى
لعمل ٔتا يتضح منها، ولو كاف ادلراد حصوؿ التوكل من أوؿ خطور وأقربو، فإف القصد منها ا

 .(ٖ)اخلاطر دلا كاف لؤلمر بالشورى من فائدة 

 ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ: -تعاىل-قاؿ اإلماـ البخاري: وادلشاورة قبل العـز والتبُت، لقولو 

چ
(ٗ).(٘) 

لو أف  افيو، مث بد على أمر وأراد ادلضي عـز ال بد من بيانو: وذلك لو أف إنساناً  وىنا أمرٌ 
يستشَت، ىل دين  عزمو السابق من االستشارة بناء على ما ذكر؟ واجلواب واضح، وىو أف 

مث يستشَت، ويعـز على أنو ىذا العـز ال دينعو، ولين ال بد من أف يضرب عن عزمو السابق 
 ذلك. لو من االستشارة رأي أفضل شلا رأى أف يذىب إليو ال دينعو عزمو السابق من اإف بد

 وإذا مل يبد لو شيء جديد يف مشاورتو فلو احلق يف الرجوع إىل رأيو األوؿ واالستمرار فيو.

ال تيوف استشارتو ألشخاص اختارىم ليقولوا لو ما حيب، ال ما جيب، وىذه مسألة ف أ -ٖ
 قل أف يسلم منها أحد، وللهوى دخل فيها.

 خيالفها.والنفس قد جبلت على حب مساع قوؿ من يوافقها ال من 

                                                           
 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، اليرَل، سورة (القرآف ٔ)

 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، (القرآف اليرَل، سورة ٕ)

ابن عاشور،( ٖ)
 

 ( .ٔ٘ٔ/ٗـ ( ، )ٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔ،)ٔ: العريب ،ط التاريخ مؤسسة -)لبناف  التحرير والتنوير،زلمد،  بن الطاىر زلمد

 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، (القرآف اليرَل، سورة ٗ)

( .ٜٕٗ، مرج  سابق ، ص ) البخاري(٘)
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أف خيتار من الناس من خيالفونو، وإمنا ادلراد أف يبحث عمن تتوافر فيو  -أيضاً -وال يعٍت ىذا 
  . صفات ادلستشار، وىو الذي يقوؿ احلق ضمن ضوابطو الشرعية

من يستشَت على الوجو  -أيضاً -ولذلك فقليل من الناس من ال يستشَت، ولين القليل 
ارة وإمنا بييفيتها. ولذلك فعلى ادلستشَت أف يبحث عمن الصحيح، فليست العربة باالستش

 يقوؿ لو ما جيب ال ما حيب أو يبغض، وأف حيذر من اذلوى وحظوظ النفس.

أال ييوف ادلستشاروف من عقلية واحدة، وتفيَتىم  -أيضاً -وشلا يتصل هبذا ادلوضوع 
ولذلك حيسن التنوي   ،، ومنطلقهم يف ادلشورة متجانساً متقارب، ألف رأيهم سييوف متقارباً 

. فإف ىذا يثري االستشارة، وٓتاصة وٕتربةً  ، بل وسناً ، وٗتصصاً ، وتربيةً يف ادلستشارين؛ بيئةً 
 إذا كاف األمر ذا أمهية ولو ما بعده.

 وىذه مسألة تغيب عن الباؿ، وقد ال ينتبو لسلبية سلالفتها، وإجيابية ٖتقيقها.

، -غالباً -، وذلك أف كل أمر خيتلف عن غَته يفاً وك أف خيتار ليل أمر ما يناسبو كماً  -ٗ
فهناؾ أمر حيتاج إىل عدد قليل، وآخر إىل عدد كثَت، ألف االستشارة قد تيوف لؤلمر ذاتو 
فقط، وقد تيوف لؤلمر ذاتو، وألمور تتعلق بادلستشارين، فاألوؿ قد ال حيتاج إال إىل عدد 

 توسي  االستشارة وتيثَت العدد. زلدود شلا يؤدي إىل الغرض، والثاٍل قد حيتاج إىل

، -رضي اهلل عنهما-يستشَت أبا بير وعمر  -صلى اهلل عليو وسلم -وقد كاف الرسوؿ 
يستشَت األنصار، ويف بعض األمور يستشَت ادلهاجرين، وقد يستشَت ادلهاجرين  وأحياناً 

ن يف ٙتار ادلدينة. األمر ذاتو، كما استشار السعدي مراعياً  ، وقد خيصص أفراداً واألنصار ٚتيعاً 
 .(ٔ)ونوعاً  ليل أمر ما يناسبو عدداً  -صلى اهلل عليو وسلم-وىيذا خيتار 

                                                           
 (.ٜٗميتبة الرشد(، ص ) –،)ادلملية العربية السعودية  فقه االستشارةالعمر، ناصر ، ( ٔ)
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ىنا  فحسب، لقد كانت رللساً  زلدداً  قاؿ النحوي: ومل تين الشورى لدى عمر رللساً 
 .(ٔ)وىناؾ، م  ىؤالء وىؤالء، يتحدد على ضوء الواق  واحلاجة، واخلطورة واألمهية

 ر على ٚتي  جوانب ادلوضوع ومبلبساتو.أف يطل  ادلستشا -٘

وىذا أمر قد يغفل عنو بعض ادلستشَتين، فيطلعوف ادلستشار على جزء من ادلوضوع أو بعض 
 جوانبو، وىذا لو أثره يف إبداء الرأي وادلشورة.

* إف احليم على الشيء فرع عن تصوره، وكيف يتصور اإلنساف شيئا مل يطل  على ٚتي  
 ومن مث كيف يستطي  أف يأيت بالرأي ادلبلئم وادلناسب.مبلبساتو وجوانبو، 

* وعدـ اطبلع ادلستشار على ٚتي  جوانب ادلوضوع لو أسباب كثَتة، منها عدـ تقدير تأثَت 
أف يعلم أنو لو أطلعو على ٚتي  جوانب  -وىذا ىو األخطر-ذلك من قبل ادلستشَت، ومنها 

تو أصبل مل تين صادقة، بل ألجل أف يقوؿ: ادلوضوع ألعطاه رأيا ال يرغب فيو، ألف استشار 
استشرت فبلنا وفبلنا. وقد ييوف يف ادلوضوع جوانب سرية ال يرغب أف يطل  أحدا عليها، 

إال إذا قصد استشارتو يف جزئية معينة ومل  -أيضا-وىذا ال يربر تصرفو، وىو خيالف األمانة 
 يرد أف يستشَته يف كل ادلوضوع، فهذا أمر آخر.

: أف اطبلع ادلستشار على ٚتي  جوانب ادلوضوع شرط لصحة رأيو، وذكره من واخلبلصة
 عداد ادلستشارين، وإال فبل.

 ىناؾ أمراف بعد االستشارة جيب على ادلستشَت مراعاهتما، ومها: وأخَتاً  -ٙ

 . دد بعد االستشارة، وعليو بالعـزاألوؿ: أف حيذر من الًت 

ؾ، وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك قاؿ الطربي: فإذا صح عزمك بتثبيتنا إيا
ودنياؾ، فامض دلا أمرناؾ بو، على ما أمرناؾ بو، وافق ذلك آراء أصحابك، وما أشاروا بو 

                                                           
(ٔ)

 
( .131( ، ص )دار اإلصالح  - )المملكة العربية السعودية، مالمح الشورىالنحوي ، عدناف ، 
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على ربك، فتثق  -فيما تأيت من أمورؾ وتدع، وٖتاوؿ أو تزاوؿ-عليك، أو خالفها، وتوكل 
 . (ٔ)بو يف كل ذلك

، إال إذا أذنوا بذلك ما قالو ادلستشاروف؛ وأف ييوف كتوماً الثاٍل: األمانة وذلك بأف ال يفشي 
كما أف من األمانة أف ينقل آراءىم بدقة، من غَت زيادة وال نقص وال ٖتريف، إذا مل يًتتب   .

 . كما يف احلديثعلى نقل مشورهتم مفسدة، فإف اجملالس باألمانات  
 

 

 الركن الثاني: المستشار:

وذلك أف مشروعية الشورى تدور حولو، إما ألخذ ما لديو وىو األساس من ىذه األركاف، 
من رأي يف األمر ادلتشاور فيو، أو لتطييب نفسو ومراعاتو ٖتقيقا دلصلحة ودفعا دلفسدة، إىل 

 غَت ذلك من األمور ادلتعلقة بو.

 وألمهية ىذا الركن فسأتناولو من جانبُت:

 : الصفات اليت جيب أف تتوافر فيو.أوالً 

 جيب على ادلستشار.: ما ثانياً 

 اجلانب األوؿ: تيوف مراعاتو من قبل ادلستشَت قبل استشارتو لو يف مدى ٖتققو فيو.

 أما اجلانب الثاٍل: فتجب مراعاتو من قبل ادلستشار أثناء استشارتو وبعدىا.

 : صفات ادلستشار:أوالً 

                                                           
  ( .ٖ٘ٔ/ٗالطربي ، مرج  سابق ، )( ٔ)
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يف القضية ادلطروحة، دلا للمستشار من أثر يف األمر ادلتشاور فيو، وحيث إف رأيو معترب  نظراً 
ؤتا أف كثَتا من الناس ال يدركوف الصفات والشروط اليت جيب أف تتوافر فيمن يستشَتوف، 

نعم، بل  :ولذلك لو سألت بعضهم: ىل استشرت قبل أف تقدـ على عملك ؟ سيقوؿ لك
ك، ولذلك لذل أكثر من واحد، وإذا سألتو من استشرت؟ تفاجأ بأنو استشار من ليس أىبلً 

 .كصاحبو  الرأي معوجاً  جاء

 وأخلص ىذه الصفات فيما يأيت:

 التقوى والورع: -ٔ

  .٘تن، وال أمانة لفاسق ماكر سلادعاالستشارة أمانة، فادلستشار مؤ 

 .العلم ادلناسب دلثلو -ٕ

 التجربة: -ٖ

إف التجربة رصيد ضخم تصقل مواىب ادلرء، وتزيده خربة وحنية، ومن خبلؿ ٕتربتو يستطي  
 ألمور، ويزهنا ٔتيزاهنا من خبلؿ ما مر بو من ٕتارب وأحداث..أف يقـو ا

إف التجربة فرع عن العلم، وىي مدرسة عريقة، يتخرج منها عقبلء الرجاؿ، وىي علم 
 ميتسب، يفوؽ العلم ادللقن أحيانا..

 . والعلم الشامل ىو الذي جيم  بُت التلقي والتجربة واالكتساب

 : األمانة واليتماف -ٗ

 .(ٔ)قاؿ: "ادلستشار مؤ٘تن" -صلى اهلل عليو وسلم -السنن أف رسوؿ اهلل روى أىل 

 واألمانة فرع عن التقوى والورع، وأفردهتا ألمهيتها وأثرىا يف الشورى..
                                                           

.( ٓٓٚٙ) ،رقم احلديثىػ(ٛٓٗٔ-ٖادليتب اإلسبلمي(، )ط –)بَتوت ،صحيح الجامعر الدين ، األلباٍل ، زلمد ناص(ٔ)
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 العقل والرزانة وسداد الرأي: -٘

 * العقل زينة الرجاؿ، وما أويت اإلنساف بعد اإلسبلـ والعلم خَتا من العقل..

 مهابة وجبلال. وسداد الرأي دليل على الرزانة والعقل،  والعقل ييسو ادلرء

 التخصص: -ٙ

شلا ٕتدر العناية بو أف ييوف ادلستشار متخصصا يف األمر ادلتشاور فيو، إذا كاف ىذا األمر شلا 
 يقتضي التخصص.

 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    چ يقوؿ: -جل وعبل -*وذلك ألف االستشارة نوع من االستفتاء، واهلل

 چٺ   ٺ  ٺ
(ٔ) . 

 * وقد استشار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم السعدين يف قضية ٙتار ادلدينة..

يف مقدار صرب ادلرأة عن  -رضي اهلل عنها -حفصة -رضي اهلل عنو -* واستشار عمر
 زوجها، وأخذ بقوذلا..

 ادلعايشة للقضية ادلطروحة والتفاعل معها: -ٚ

باالة، وقد تأيت قضية تشغل باؿ اليثَتين، ىناؾ من الناس من يتصف بعدـ اإلحساس والبلم
وٕتد التفاعل معها من قطاع كبَت من الناس، بينما ىناؾ آخروف كأف األمر ال يعنيهم من 
 قريب أو بعيد. ومثل ىذا النوع من الناس ال يصلح لبلستشارة يف مثل ىذه القضايا العامة.

أبعادىا، وىذا من لواـز إبداء إف معايشة القضية والتفاعل معها جزء من تصورىا وإدراؾ 
 الرأي فيها..

                                                           
 . ٖٗالقرآف اليرَل ، سورة النحل ، اآلية :  (ٔ)
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إف كوف ادلستشار يعي  يف واد وادلستشَت يعي  يف واد آخر قدح يف االستشارة، وضعف يف 
 الرأي..

أما القضايا الفردية اخلاصة، فاألمر أوس  من ذلك، وال يلـز فيها ما يلـز يف غَتىا، ألننا ال 
 ا اخلاصة، وشئوننا الفردية..نستطي  أف نلـز الناس أف يعيشوا قضايان

ٛ- :  اجلدية واحلـز

اجلدية واحلـز من مسات الرجاؿ، واجلدية يف الرأي فرع عن اجلدية العامة لئلنساف، فإذا كاف 
 يف رأيو ومشورتو، وإذا كاف عابثاً  حازماً  يف ٚتي  شئونو وأحوالو، فإنو سييوف جاداً  جاداً 
 .يو وضعف مشورتوعجب من اعوجاج رأ، فبل تمتهاوناً  الىياً 

ىذه أىم الصفات اليت جيب أف تتوافر يف ادلستشار، وقد ال ٕتتم  كلها يف فرد واحد، بل قد 
يندر ذلك، ويتم التغلب على ىذا األمر بتعدد ادلستشارين، ْتيث ٕتتم  ىذه الصفات يف 

 رلموعهم، وإف مل تتوافر يف آحادىم.

 : ما جيب على ادلستشار:ثانياً 

 ٕتب مراعاهتا من ِقَبل من يستشار يف أمر من األمور، حيث إف ادلستشَت ما وىي األمور اليت
على  جلأ إىل ادلستشار إال ثقة فيو، ورغبة يف مساعدتو على أمر أشيل عليو، وحرصاً 

مشاركتو لو يف علمو وعقلو وبعد نظره، فيجب أف ييوف عند حسن ظنو. ولذلك فإف ىناؾ 
 قبل ادلشورة وأثناءىا وبعدىا، وأٚتلها فيما يلي: أمورا جيب أف يعٌت هبا من يستشار

يف مشورتو،  الصدؽ يف الرأي وزلض النصح والتجرد: إف على ادلستشار أف ييوف صادقاً  -ٔ
 يف نصيحتو، متجردا عن اذلوى واألغراض الصارفة عن قوؿ احلق. سللصاً 
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لك، فإف بعض ومن الصدؽ يف الرأي أف يقوؿ لو ما يعتقد أنو احلق، وال جياملو يف ذ
ادلستشارين يقوؿ للمستشَت ما حيب ال ما جيب، وٓتاصة إذا كاف ذا منصب أو ميانة، وىذا 

 . (ٔ)يقوؿ: " من غشنا فليس منا " -صلى اهلل عليو وسلم -من اخليانة والغ ، ورسوؿ اهلل 

والغ  أنواعو كثَتة جدا، ومن أسوأ أنواع الغ : الغ  يف الرأي، وصديقك من صَدقك ال 
ن صّدقك؛ وإذا وجد ادلستشار أنو يصعب عليو أف يقوؿ رأيو الصريح يف ادلسألة فليعتذر، م

 فهو خَت لو وللمستشَت.

التأٍل وعدـ التسرع: شلا جيب على ادلستشار أال يتعجل الرأي، وعليو بالتأمل، وطوؿ  -ٕ
إف  التفيَت، وتقليب األمور على ٚتي  وجوىها، حىت يتضح لو احلق، ويتبُت الصواب.

 .ن الشيطاف، وما ندـ من تأٌل وصربالعجلة م

تصور األمر على حقيقتو: وىذا يستلـز مناقشة ادلستشَت واستيضاحو، وعدـ االكتفاء ٔتا  -ٖ
 يقوؿ، إال إذا بُت لك أنو مل خيف شيئا، أو علمت ذلك بالقرائن والشواىد.

ستشَت يف أمر ذي أمهية، ومل االستشارة: وشلا ٕتدر اإلشارة إليو، أف على ادلستشار إذا ا -ٗ
يتضح لو األمر فيو، وكاف يعرؼ من الرجاؿ من لو قدرة على إبداء الرأي يف ىذا األمر ادلهم، 
وقد ال يتمين ادلستشَت من الوصوؿ إليهم، فإنو حيسن أف يستأذف صاحب األمر يف 

قدير األمر، استشارة من يراه من ىؤالء، فإذا أذف لو استشار من يتوسم فيو القدرة على ت
 وإبداء الرأي فيو م  احلرص على مراعاة الضوابط والشروط اليت سبق ذكرىا. 

 الركن الثالث: األمر المتشاور فيه:

                                                           
 (.ٕٓٔ،ٔٓٔرقم ) ، مرج  سابق ،حديثمسلمصحيح (ٔ)
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وىذا من األمهية ٔتياف، وقد غلط يف ىذا الباب أناس كثَتوف، حىت وصل األمر عند بعض 
شورى ليست من اإلسبلـ القـو إىل التشاور يف شريعة اهلل أتطبق أـ ال؟! وإف كانت ىذه ال

 يف شيء، وإف زعم أصحاهبا خبلؼ ذلك!!

 وديين أف ضلدد األمر ادلتشاور فيو بالضوابط التالية:

 ٻ       ٻ ٱ چ :-تعاىل -ال جيوز التشاور يف أمر فيو نص من كتاب أو سنة، قاؿ اهلل -ٔ

چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ
( ٔ )

والتشاور نوع من اخلَتة  ، 
 ا.ادلنفية ىن

يستشَتوف األمناء  -صلى اهلل عليو وسلم -وقاؿ اإلماـ البخاري: "وكانت األئمة بعد النيب 
أىل العلم يف األمور ادلباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح اليتاب والسنة مل يتعدوه إىل 

 . (ٕ)غَته"

التقدـ  مل يين لبشر -صلى اهلل عليو وسلم -: "فإذا عـز رسوؿ اهلل -أيضاً  -وقاؿ البخاري
 (ٖ)على اهلل ورسولو؛ ألهنا قد صارت مسألة نص، ومسألة مشروعية ال شورى فيها".

 -صلى اهلل عليو وسلم -وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "وقد قيل: إف اهلل أمر هبا نبيو 
لتأليف قلوب أصحابو، وليقتدي بو من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما مل ينزؿ فيو 

  .(ٗ)وحي"

                                                           
 .ٖٙية: ، اآل سورة األحزابالقرآف اليرَل ، (ٔ)

 ( .ٖٚ٘) ، صكتاب االعتصاممرجع سابق ،البخاري، (ٕ)

  (ادلرج  السابق .ٖ)

 .(ٕٙٔ)ص، ىػ(ٛٔٗٔ، ٔ( )ط اإلسبلمية الشئوف وزارة  -السعودية العربية ادلملية ،)السياسة الشرعية،  احلليم عبد بن ، أٛتد تيمية ابن(ٗ)

( .ٕٓ٘، ص ) (ـٜٕٓٓط )،  (ميتبة وىبة)وصفي ، مصطفى كماؿ، مصنفة النظم اإلسبلمية ، (ٗ)
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يف ىذا الواجب واحملـر وادلندوب وادليروه، ألهنا أمور مشروعة، قاؿ الدكتور مصطفى  ويدخل 
كماؿ وصفي: "وذلك ألف الواجب واجب ْتيم شرعي، وكذا ادلندوب أو احلراـ أو ادليروه، 
كل ذلك حيمو بدليل شرعي، فييوف اتباعو مسألة مشروعة، وىذه ادلسائل جيب تطبيق 

 .(ٔ)الشرع فيها" 

من ِقَبل  وز التشاور يف األمور االجتهادية الفقهية، إال إذا كاف ْتث ادلسألة علمياً ال جي -ٕ
 ، وبعض أىل العلم ال يعده من قبيل التشاور..أىل االختصاص يعترب تشاوراً 

قاؿ الدكتور مصطفى وصفي: "وأما ادلسائل الشرعية اليت فيها نص، أو اليت يطبق فيها النص 
عند من قالوا بو، أو ٖتقق مصلحة شرعية، أو درء مفسدة فهذه تتم بالقياس، أو فيها إٚتاع 

بطريق االستدالؿ الشرعي، واالجتهاد ادلقرر يف أصوؿ الفقو على درجة الدقة، وليس على 
وجو الشورى بسعتها، وحرية التقدير فيها." واالجتهاد ليس شورى، وشتاف بُت األمرين. 

فيها ادلشورة لدى خفاء الضرر وادلصلحة فيها، ألف  وقاؿ: "وال تيوف من ادلباحات اليت ٕتري
استيضاح ادلصلحة ىو اجتهاد، جيب أف جيري بطرؽ االجتهاد الشرعية". وىذه ادلسألة 
خبلفية بُت العلماء. قاؿ الدكتور مصطفى وصفي: "وم  ذلك فقد جرى البعض على 

إال للحرص على رلاؿ  التوس ، واعتبار ادلداولة يف االجتهاد شورى، مث قاؿ: وما ٖترجنا
تطبيق قواعد االستدالؿ، واالجتهاد يف رلاذلا، وإخضاع أمور ادلشروعية ألحواؿ االجتهاد، 

 ضبطا لتطبيق الشريعة".

ومن خبلؿ ما سبق فإف الشورى تيوف يف األمور ادلباحة، اليت يستوي فيها طرفا احليم،  -ٖ
 (ٕ)فبل ىي واجبة أو مندوبة، وال ىي حراـ أو ميروىة. 

يستشَتوف األمناء  -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ اإلماـ البخاري: وكانت األئمة بعد النيب 
 .(ٔ)أىل العلم يف األمور ادلباحة ليأخذوا بأسهلها 

                                                           
 

 بق . ( ادلرج  السإ)
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 واخلبلصة: 

إف الشورى تيوف يف األمور العامة، واألمور ادلستجدة، شلا ال يدخل ٖتت ما أشَت إليو سابقا 
 شورى فيها.من األمور الشرعية اليت ال 

 .ومن ذلك: الوسائل ادلباحة، واألساليب ادلتاحة، وليل أمر ضوابطو اليت تبلئمو. واهلل أعلم

 

 

 

 

 المبحث السادس : -

 : فوائد الشورى 
  يوفقو للخَت، ويهديو إىل الصواب. -سبحانو-الذي يستشَت الناس ال يندـ أبًدا، واهلل  -ٔ
َته، ويشاركهم يف عقوذلم، وبذلك يتجنب وبالشورى يستفيد اإلنساف من ٕتارب غ -ٕ

 اخلطأ والضرر، ويصبح دائًما على صواب.
 أف الشورى فيها تأليف للقلوب. -ٖ
 إف يف الشورى تنسيق اجلهود وٕتميعها، واإلفادة من الطاقات وعدـ تبديدىا. -ٗ
 من ٙتار الشورى من  الظلم والفردية. -٘
 أف فيها إشاعة حرية الرأي. -ٙ
 قلوب األتباع واستطابة نفوسهم.تأليف   -ٚ

                                                                                                                                                                      
( .ٕٓ٘، ص )كتاب االعتصاممرجع سابق ،البخاري، (ٔ)
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 استخراج وجو الرأي منهم. - ٛ
 .(ٔ)ضمصلحة خيتص بعلمها بعضهم دوف بع التعرؼ على -ٜ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مباحث تةوفيو س الفصل الثاني: -

 .أىداؼ االستشارة وآثارىا  ادلبحث األوؿ: -

 .آداب االستشارة ادلبحث الثاٍل: -

 يف الشورى.أمثلة تطبيقية  ادلبحث الثالث: -

 .صفات األمة القائدةالشورى من  ادلبحث الراب : -

 والشورى . ادلبحث اخلامس: االستخارة -

 .الشورى والدديوقراطية ادلبحث السادس : -

 

 

                                                           
 ( .ٕٖٓ/ٖ)،ـ( ٜٜٗٔ/ ىػ٘ٔٗٔٔ، ٕٚالرسالة( ، ) ط مؤسسة - ، )بَتوت زاد المعادبير ،  أيب بن اجلوزية ، زلمد قيم ابن(ٔ)
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 الفصل الثاني: 

  المبحث األول: -

 أهداف االستشارة وآثارها :

ت ادلشاورة على وجهها ىناؾ أىداؼ نسعى لتحقيقها من خبلؿ االستشارة، وإذا ٖتقق
 الصحيح فإف ذلا من اآلثار اإلجيابية ما ال خيفى.

وللتداخل بُت األىداؼ واآلثار فسأذكرمها معا دوف ٘تييز ذلما، وٓتاصة أف ما سأذكره قد 
  -وىي كالتايل : . (ٔ) واحد يف آفٍ  وأثراً  ييوف ىدفاً 

فهي عبادة هلل، يرجو العبد فيها إف االستشارة إذا توافر فيها ركنا اإلخبلص وادلتابعة  -ٔ
وما كاف   -صلى اهلل عليو وسلم -ثواب اهلل، ألف اهلل قد أمر هبا وشرعها، وفعلها رسولو 

 .(ٕ)كذلك فهو أمر مشروع متعبد بو، سواء أكاف عبادة واجبة أـ مندوبة 
                                                           

 ( .ٕٖالنحوي ، مرج  سابق ، ص )( ٔ)

 .( ٛٗٔ/ٗ، )مرج  سابقعاشور،  بنا(ٕ)
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 البحث عن احلق والصواب ضمن ادلنهج الشرعي، والوصوؿ إىل أقرب الوسائل ادلبلئمة -ٕ
 (ٔ) چڤ  ڦ  ڦ چ  :-تعاىل-لؤلمر ادلتشاور فيو. قاؿ ابن اجلوزي عند تفسَته لقولو 

 "االستشارة عُت اذلداية، وقد خاطر من استغٌت برأيو". :قاؿ علي رضي اهلل عنو
* وقاؿ بعض احليماء: "ما استُنبط الصواب ٔتثل ادلشاورة، وال ُحصنت النعم ٔتثل ادلواساة، 

 ثل اليرب".وال اكتسبت البغضاء ٔت
* قاؿ ابن اجلوزي: "ومن فوائد ادلشاورة أنو قد يعـز على أمر، فيبُت لو الصواب يف قوؿ 

 (ٕ) غَته"
 

* وقاؿ قتادة: "وإف القـو إذا شاور بعضهم بعضا، وأرادوا بذلك وجو اهلل عـز ذلم على 
 أرشده".

 . * وقاؿ احلسن: "ما شاور قـو قط إال ىدوا ألرشد أمورىم"
لطربي: "فإهنم إذا تشاوروا مستنُت بفعلو يف ذلك على تصادؽ وتآخ للحق، وإرادة * وقاؿ ا

 .(ٖ)ٚتيعهم للصواب، من غَت ميل إىل ىوى، وال حيد عن ىدى، فاهلل مسددىم وموفقهم" 
تأليف القلوب وٚت  اليلمة، وسد منافذ الشر، والقيل والقاؿ، وأدعى لقبوؿ األمر  -ٖ

 الناتج عن تشاور.
  چڤ  ڦ  ڦ چ بقولو:  -صلى اهلل عليو وسلم -ربي: أمر اهلل نبيو * قاؿ الط

(ٗ)  

ذلم  منو بذلك أنفسهم، وتألفاً  ٔتشاورة أصحابو يف ميايد احلرب، وعند لقاء العدو، تطييباً 
 . (٘)على دينهم

نبيو صلى اهلل عليو وسلم أف يشاور أصحابو يف األمور،  -عز وجل  -* قاؿ قتادة: أمر اهلل 
 . (ٙ)تيو وحي السماء، ألنو أطيب ألنفس القـووىو يأ

                                                           
 .ٜ٘ٔاآلية: آؿ عمراف ، ة (القرآف اليرَل، سور ٔ)

 .( ٛٛٗ/ ٔ ىػ( ،)ٗٓٗٔادليتب اإلسبلمي(، ) -، )لبناففي علم التفسير زاد المسير علي ، بن الرٛتن عبد الدين جلوزي ، ٚتاؿابن ا(ٕ)

 ( .ٕ٘ٔ/ٗ( الطربي ، مرج  سابق ، )ٖ)

 .ٜ٘ٔ(القرآف اليرَل، سورة آؿ عمراف ، اآلية: ٗ)

 ( .ٕ٘ٔ/ٗالطربي ، مرج  سابق ، )(٘)

 ادلرج  السابق .( ٙ)
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أي: لًتيهم أنك تسم  منهم وتستعُت   (ٔ) چڤ  ڦ  ڦ چ * وقاؿ ابن إسحاؽ: 
 .(ٕ)هبم، وإف كنت عنهم غنيا تؤلفهم بذلك على دينهم

* وقاؿ ابن اجلوزي: أمر اهلل نبيو ٔتشاورة أصحابو، م  كونو كامل الرأي، تاـ التدبَت على 
  ثبلثة أقوؿ:

* وذكر األوؿ مث قاؿ: الثاٍل: لتطيب قلوهبم، وىو قوؿ قتادة والربي  وابن إسحاؽ ومقاتل، 
إمنا  (ٖ)يف نفسها " ذف" البير تستأ :-صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ الشافعي: نظَت ىذا قولو 

عليو -أراد استطابة نفسها، فإهنا لو كرىت كاف لؤلب أف يزوجها، وكذلك مشاورة إبراىيم 
 .(ٗ)البنو حُت أمر بذْتو  -ـالسبل

 
 وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:
لتأليف قلوب أصحابو، وليقتدي بو  -صلى اهلل عليو وسلم -وقد قيل: إف اهلل أمر هبا نبيو 

 . (٘)من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما مل ينزؿ فيو وحي
األمة، وىو عاـ  قاؿ ابن عاشور: وعن الشافعي أف ىذا األمر لبلستحباب، ولتقتدي بو
 . (ٙ)للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وغَته، تطييبا لنفوس أصحابو، ورفعا ألقدارىم 

 القضاء على الفردية واالرٕتاؿ، وٕتنيب األمة آثار ادلواقف والقرارات الفردية. -ٗ
 بُت أف إف ىناؾ فرقاً .ف االرٕتالية والقرارات الفرديةإف الشورى عبلج حاسم يف مواجهة ادلواق

 يتخذ اإلنساف قرارا خيصو وحده، أو يتخذ قرارا يؤثر على غَته.
جعل اٗتاذ قرار يتعلق بصيب رضي  ال ديليو فرد واحد، وإف   -سبحانو-ومن ىنا رأينا أف اهلل 

بالتشاور والًتاضي  كاف أقرب الناس إليو، وىو والده أو والدتو، وجعل رف  اجلناح مشروطاً 
 . (ٚ)  چ یىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چ  ٹ ٹبُت الوالدين، 

                                                           
 .ٜ٘ٔ(القرآف اليرَل، سورة آؿ عمراف ، اآلية: ٔ)

 ( .ٕ٘ٔ/ٗالطربي ، مرج  سابق ، )(ٕ)

(.ٔٗٔ/ٗ(، )ٖٔٗ٘باب استئذاف الثيب يف النياح بالنطق والبير بالسيوت،حديث رقم ) –(صحيح مسلم ، مرج  سابق ، كتاب النياح ٖ)
 

.( ٛٛٗ /ٔاجلوزي ، مرج  سابق ، ) ابن ( ٗ)
 

 .( ٛٓٔ)ص مرج  سابق،تيمية،  بنا(٘)

( .ٛٗٔ/ٗبن عاشور ، مرج  سابق ، )ا( ٙ)
 

.ٖٖٕ، اآلية:  البقرةالقرآف اليرَل، سورة (ٚ)
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وف األمة وأحواذلا، أجيوز أف ينفرد ؤ لق بصيب رضي ، فييف ٔتا يتعلق بشفإذا كاف ىذا ما يتع 
 بو أي فرد من ادلسلمُت؟

تنسيق اجلهود وٕتميعها، واإلفادة من الطاقات وعدـ تبديدىا، والقضاء على االزدواجية  -٘
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: -سبحانو- والتداخل. وىذا أمر واضح وبُّت، ولذلك قاؿ

 چ پپ پ پ
(ٔ)

فالشورى وسيلة لبلجتماع، واستثمار الطاقات، وباب من   ، 
     چ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چأبواب التعاوف على الرب والتقوى، الذي أمر اهلل بو: 

(ٕ)
  . 

چ ڻ ں ں چ :-تعاىل -يف تفسَته لقولو -يرٛتو اهلل-* قاؿ سيد قطب 
أف   وم       (ٖ)

، نزلت قبل قياـ الدولة اإلسبلمية يف ادلدينة، فإننا صلد فيها أف من صفة ىذه اآليات ميية
چ ڻ ں ں چىذه اجلماعة ادلسلمة: 

(ٗ)
شلا يوحي بأف وض  الشورى أعمق يف حياة   

ادلسلمُت من رلرد أف تيوف نظاما سياسيا للدولة، فهو طاب  أساسي للجماعة كلها، يقـو 
  . (٘)عليو أمرىا كجماعة 

 ب واإلعداد، واكتشاؼ ادلواىب والطاقات:التدري -ٙ
أخرج البيهقي أف عمر رضي اهلل عنو كاف إذا نزؿ األمر ادلعضل دعا الفتياف فاستشارىم 

 يقتفي حدة عقوذلم.
وقاؿ سعد بن أيب وقاص: "إذا أىم األمر عمر بن اخلطاب دعا ابن عباس وقاؿ لو: غص  

 غواص".
 قاؿ األستاذ عدناف النحوي:

داولة الرأي وبياف احلجة، يربز مستوى اإلدياف والعلم، وتتمايز ادلواىب فمن خبلؿ م
والقدرات، وتعرؼ ادلعادف والرجاؿ، فالشورى زلك، يياد ييشف أطراؼ النية، ومنثور 

 -صلى اهلل عليو وسلم -ادلوىبة، وحدود الطاقة. وقاؿ: ولقد تدرب صحابة رسوؿ اهلل 
لصحبة على ىذه األمور، يف رلالس الشورى، فلما أصبح من خبلؿ ادلمارسة، وا واسعاً  تدريباً 

                                                           
. ٙٗ، اآلية:  األنفاؿالقرآف اليرَل، سورة (ٔ)

 
. ٕ، اآلية:  ادلائدةالقرآف اليرَل، سورة (ٕ)

 
 . ٖٛ، اآلية:  الشورىالقرآف اليرَل، سورة (ٖ)

. ٖٛ، اآلية:  الشورىالقرآف اليرَل، سورة (ٗ)
 

 .( ٖ٘ٙٔ/ ٘)  الشروؽ(،  دار -، )القاىرة القرآنظالل في  قطب، سيد إبراىيم،(٘)
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األمر يف أيديهم سهل عليهم األمر، ومدرسة الشورى من أعظم مدارس اإلسبلـ عطاء يف 
 .(ٔ) التدريب، واإلعداد، والًتبية والبناء

 الشورى غنهما لك وغرمها على غَتؾ -ٚ
 ينجح يف أمره، علم أف امتناع * قاؿ ابن اجلوزي: "ومن فوائد ادلشاورة أف ادلشاور إذا مل

 . (ٕ)النجاح زلض قدر فلم يلم نفسو" 
-فإذا بذؿ اإلنساف وسعو وطاقتو يف ٖتري الصواب فلم يوفق لو، فقد اجتهد، وىو مأجور 

والشورى من -، وال ييلف اهلل نفسا إال وسعها، وإف وفق لؤلمر بعد اجتهاده -إف شاء اهلل
 ا ىو غاًل غَت غاـر على أي حاؿ. ولذلك قاؿ الشاعر: فلو أجراف، فإذ -وسائل االجتهاد

 
 (ٖ)أو ٗتطئ الرأي تعذر وأكثر من الشورى فإنك إف تصب ... ٕتد مادحاً 

 ومن غنم االستشارة نضوج الرأي واستوائو فقد قيل: "من شاور الرجاؿ شاركهم يف عقوذلم".
من  -بإذف اهلل-صم وىو يؤدي إىل أصالة الرأي، وىو من النضج واالستواء، وذلك عا 

 الوقوع يف اخلطأ، والتصرؼ غَت احملمود، قاؿ الشاعر: 

 (ٗ)... وحلية الفضل زانتٍت لدى العطل لأصالة الرأي صانتٍت عن اخلط
ومن خبلؿ ما سبق يتضح لنا ما للشورى من ٙتار وآثار إجيابية، فهي مفتاح كل خَت، 

ية، واألصوؿ ادلرعية، ولو مل يين فيها ومغبلؽ كل شر إذا ٘تت شلارستها وفق الضوابط الشرع
ـ يين ، لو ةهتامات الباطلة، والفتنة ادلرجفمن أبواب اإلشاعة ادلؤذية، واال إال أهنا تسد باباً 

ٙتنها، ولين  -مهما غبل-، ولعز مطلبها وفاز طالبها، ورخص ذلا إال ذاؾ ليفى هبا خَتاً 
 . (٘)أكثر الناس ال يعلموف

 

  المبحث الثاني: -
                                                           

 ( .ٖٖٓالنحوي ، مرج  سابق ، ص ) (ٔ)

  ( .ٛٛٗ/ٔبن اجلوزي ، مرج  سابق ، )ا( ٕ)
.البيت لعبد اهلل فيري ( ،ٖٗٗ/ ٕ )مؤسسة ادلعارؼ( ، –بَتوت )،،ٖتقيق : جلنة من اجلامعيُت  جواهر األدباذلامشي ، أٛتد ، (ٖ)

 
 . البيت أليب إمساعيل الطغرائي( ، ٗٗ/ٕي ، مرج  سابق ،)اذلامش(ٗ)

( .ٖ٘( العمر ، مرج  سابق ، ص )٘)
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 :اب االستشارةآد

 لبلستشارة آداب جيب أف تراعى، من ادلشَت وادلستشَت.
 * وقد أشرت إىل بعضها عند احلديث يف أركاف الشورى، كاألمانة، واليتماف، وضلو ذلك.

ب اليت ٕتدر اإلشارة إليها ىنا، احًتاـ كل واحد منهما لآلخر، ومن ذلك عدـ اآلدا* ومن 
 ء لشخصو أو لرأيو أو لؤلمر الذي يتشاور فيو.تسفيو أي واحد منهما لصاحبو، سوا

ومن ذلك أف ينصت ادلستشار حىت يفرغ ادلستشَت من عرض قضيتو، وبعد ذلك ينصت 
 ادلستشَت للمشَت حىت ينتهي من إبداء رأيو.

* ومن اآلداب اليت جيب أف يراعيها ادلستشَت أف خيتار الوقت ادلناسب لعرض موضوعو، ألف 
 ستشار واألمر ادلتشاور فيو.لذلك تأثَتا على ادل

كما أف على ادلستشار أف حيسن عرض رأيو، وٓتاصة إذا كاف لذلك الرأي تأثَت على نفسية 
 ادلستشَت، وعليو بالتدرج يف احلديث حىت يصل إىل مقصوده دوف أذى لصاحبو.

 يوضح ادلراد: وألضرب لذلك مثبلً 
ها، وأثناء عرضو دلوضوعو عرفت جاءؾ واستشارؾ يف الزواج من امرأة تعرف لو أف شخصاً 

مدى حبو للزواج منها، بل ورغبتو الشديدة يف ذلك، وكأنو ينتظر منك إشارة ليتقدـ 
خلطبتها. ورأيت أف زواجو منها غَت مناسب فيحسن أال تفاجئو هبذا الرأي، بل عليك أف 

 ٗتتار الوقت واألسلوب ادلناسبُت إلببلغو برأيك، دوف رلاملة أو كتماف..
 (ٔ)واسلك مثل ذلك يف أي قضية أخرى، وليل حالة ما يناسبها.

 

 المبحث الثالث:  -

 :أمثلة تطبيقية في الشورى

الشورى ميزة عظمى ذلذه األمة، وقد ذكرىا اهلل سبحانو وتعاىل يف معرض ادلدح للمؤمنُت، 
 وقرهنا بالطاعة والصبلة والزكاة.

                                                           
 ( .ٙٚالعمر ، مرج  سابق ، ص ) (ٔ)
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چڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چقاؿ تعاىل: 
(ٔ)

    . 
    ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ چيف قولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم -وأمر هبا نبيو 

چ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
(ٕ) . 

رضواف اهلل  -أنو استشار أصحابو  -صلى اهلل عليو وسلم -وقد ثبت عن رسوؿ اهلل 
 يف أكثر من موطن: -عليهم

 استشارىم يف غزوة بدر مرتُت: - ٔ
 .(ٖ) استشارىم يف العَتادلرة األوىل : 

 .(ٗ) والثانية : يف ادلنزؿ، ونزؿ على رأي احلباب بن ادلنذر
 
يف غزوة أحد استشارىم يف البقاء بادلدينة أو خيرج إىل العدو، فخرج ٔتشورة أكثر  - ٕ

 . (٘) الصحابة
 يف غزوة األحزاب، استشارىم مرتُت: - ٖ

 .(ٙ) ف الفارسياألوىل : يف اخلندؽ حيث أمر ْتفره ٔتشورة سلما
والثانية: يف مصاحلة غطفاف، بثلث ٙتار ادلدينة، استشار يف ذلك سعد بن معاذ وسعد بن 

 .(ٚ) عبادة ونزؿ على رأيهما يف عدـ إعطائهم شيئاً 
 استشار مرتُت: -ىذه  -يف غزوة احلديبية  - ٗ

لى رأي أيب بير األوىل : استشار الصحابة يف اإلغارة على ذراري ادلشركُت أو تركهم، ونزؿ ع
 .(ٛ) رضي اهلل عنو يف تركهم

                                                           
 . ٖٛ، اآلية:  الشورى(القرآف اليرَل، سورة ٔ)

. ٜ٘ٔ، اآلية:  ؿ عمرافآ(القرآف اليرَل، سورة ٕ)
 

 .(ٖٛ) ،كتاب الجهاد والسيرمرج  سابق ، صحيح مسلم، (ٖ)

.( ٚ٘ٔ )ص،ىػ ( ٓٓٗٔ/ ٔ( ،) ط  مكتبة طيبة - السعودية، ) مرويات غزوة بدر، أٛتد زلمد ،  العليمي(ٗ)
 

  ( .ٖٙ/ٖ ( )دار الجيل -بيروت( ، )وف سعدؤ طه عبد الر )ق يحقت ،النبوية سيرةال،  عبد الملك بن هشام،  الحميري(٘)

 .( ٜٓىػ  ( ص )ٕٗٗٔ/ ٔ، ) السعودية ػ عمادة البحث العلمي ( )ط مرويات غزوة الخندقادلدخلي ، إبراىيم زلمد عمَت ، (ٙ)

 .ادلرج  السابق (ٚ)

 .( ٜٕٛ )صحليمي ، مرج  سابق ، (اٛ)
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والثانية: استشار أـ سلمة رضي اهلل عنها يف أمر الناس حُت مل يبادروا بالنحر واحللق، وقد 
 .(ٔ) -صلى اهلل عليو وسلم -أمرىم بذلك، فأشارت عليو بأف يبدأ ذلك بنفسو ففعل 

ة بن زيد رضي اهلل عنهم يف يف غزوة بٍت ادلصطلق: استشار علي بن أيب طالب وأسام - ٘
 .(ٕ) فراؽ عائشة رضي اهلل عنها

وقد جعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو اخلبلفة من بعده شورى يف الستة الباقية من العشرة 
 .(ٖ) ادلبشرين باجلنة رضي اهلل عنهم

وهبذا تتضح لنا أمهية الشورى وميانتها يف اإلسبلـ حيث جعلها اهلل من صفات ادلؤمنُت، 
يف مواطن   -صلى اهلل عليو وسلم -، وعمل هبا النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أمر هبا نبيو و 

كثَتة، وعمل هبا اخللفاء الراشدوف رضي اهلل عنهم.فمن بعدىم أوىل بادلشورة وأحوج إليها 
منهم.وقد نوه ابن عطية بشأف الشورى، مث حيى اإلٚتاع على وجوب عزؿ من ال يستشَت 

  أىل الدين.
 

ؿ: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحياـ، من ال يستشَت أىل العلم والدين فعزلو قا
 .(ٗ) واجب، ىذا ما ال خبلؼ فيو

صلى اهلل عليو  -: "ال غٌت لويل األمر عن ادلشاورة، فإف اهلل قد أمر هبا نبيو (٘)وقاؿ ابن تيمية
چ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ فقاؿ : -عليو وسلم

(ٙ) ." 
أمور احلرب، والنوازؿ، وسائر األمور اليت مل يرد فيها دليل صريح من  وزلل الشورى: ىو

 . (ٚ)الشرع

 

                                                           
 .( ٕٓٗ)ص ادلرج  السابق ،(ٔ)

 .(ٖٕٔىػ  ( ،ص )ٕٗٗٔ/ ٔعمادة البحث العلمي ( )ط -، )السعوديةغزوة بني المصطلقمرويات ، إبراىيم بن إبراىيم ، القرييب (ٕ)

.ٖٓٓٚ:، حديث رقم كتاب فضائل الصحابة، ، مرج  سابق (صحيح البخاري ٖ)
 

دار  -لبناف  ،)عبد السبلـ عبد الشايف زلمد ٖتقيق : ، في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز،  أيب زلمد عبداحلق بن غالب ابن عطية األندلسي الغرناطيابن عطية ، ( ٗ)

 ( .ٕٓٛ/ٖ)(،ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ (،)اليتب العلمية 

 ( .ٚ٘ٔابن تيمية ، مرج  سابق ، ص)( ٘)

 . ٜ٘ٔ، اآلية:  آؿ عمرافالقرآف اليرَل، سورة (ٙ)

( .ٕٔٛ/ٖابن عطية ، مرج  سابق ، )(ٚ)
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  * مناذج من الشورى قبل اإلسبلـ:
 

ففي قصة ملية سبأ عندما أرسل إليها سليماف نيب اهلل تعاىل ػ عليو السبلـ ػ يدعوىا وقومها 
و ػ موقفها عند قراءة اخلطاب: إىل اإلسبلـ والدخوؿ يف دين اهلل ػ تعاىل ػ ذكر اهلل ػ سبحان

، وادلؤل ىم  (ٔ) چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ ٹ ٹ
دلؤل ىنا  أشراؼ القـو وِعْلَيُتهم، فشاورهتم يف أمر ىذا اخلطاب واستنصحتهم يف ذلك، لين ا

 ەئ   ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ چ  يزيدوا على قوذلم:ملكاف موقفهم سلبياً؛ إذ

چوئ ەئ
(ٕ)

ورة ومل يقًتحوا عليها تصرفاً، بل عرَّضوا باستعدادىم فلم يقدموا ذلا مش   
للحرب عن طريق بياف قوهتم وبأسهم، وىو أمر مل يين خافياً على بلقيس حىت يذكروه ذلا، 
مث فوضوا إليها التصرؼ وتركوا ما كاف ينبغي عليهم من اإلشارة ٔتا يروف فائدتو، وقالوا ذلا: 

ا أحد الفروؽ اذلامة بُت الشورى يف اإلسبلـ وبُت واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ وىذ
الشورى يف النظم اجلاىلية؛ حيث يتنازؿ ادلستشاروف عن القياـ بدورىم لصاحل التفويض 

ادلطلق للحاكم، بعيس الشورى يف اإلسبلـ؛ حيث يبذؿ ادلستشار جهده يف الداللة على ما 
فساد؛ انطبلقاً من كونو مأموناً على يرى صوابو من اخلَت والصبلح، أو التحذير من الشر وال

، فبل ينبغي لو أف يدؿ على غَت ما يرى، أو (ٖ)(ادلستشار مؤ٘تَن)ذلك كما ورد يف احلديث: 
يتقاعس ويبخل ٔتا عنده من النصيحة واإلرشاد، وىذه الشورى الواردة ىنا تعد طلباً للشورى 

  غَتىا من الدوؿ. يف مسألة من مسائل السياسة اخلارجية يف تعامل الدولة م 
كما تشاور ادلؤل من قـو فرعوف يف قتل موسى ػ عليو السبلـ ػ فيما جاء على لساف ادلؤمن 

چ حئ جئ ی   ی ی چمن آؿ فرعوف؛ حُت قاؿ دلوسى: 
تشاوروف يف ، أي ي(ٗ) 

يتشاوروف بسببك، وإمنا مسي التشاور ائتماراً؛ ألف كبلِّ من )يف قتلك. قاؿ البيضاوي: 

                                                           
 . ٕٖ، اآلية:  النمل(القرآف اليرَل، سورة ٔ)

. ٖٖ، اآلية: لنملآف اليرَل، سورة (القر ٕ)
 

 (.ٓٓٚٙاأللباٍل ، مرج  سابق ، )رقم احلديث )(ٖ)
 . ٕٓ(القرآف اليرَل، سورة القصص ، اآلية: ٗ)
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وىذه الشورى اليت طلبها فرعوف تعد من قبيل الشورى يف ،  (ٔ)(اآلخر ويأ٘تر رادلتشاورين يأم
  مسائل السياسة الداخلية.

 وىناؾ يف التاريخ واألخبار مناذج كثَتة غَت ىذه وال شك، والغرض اإلشارة ال احلصر. 
 -سبقت رسالة زلمد  ودييننا أف نلخص ما ٘تيزت بو الشورى يف األمم غَت ادلسلمة اليت

  ذلك: فمن البشرية؛ خَت-وسلم صلى اهلل عليو
  والرؤساء.ء ليرباا على الشورى قصر -ٔ
وعدـ ادلشاركة فيها؛ تفويض أىل الشورى للملك أو الرئيس أو األمَت يف اٗتاذ القرارات  - ٕ

  رلرد آالت للتنفيذ. ْتيث ييونوف
  تقدير ادلسؤولية.اإلشارة بغَت علم أو ّتهل، رٚتاً بالغيب، وىو ما يعٍت عدـ  - ٖ
أف طلب الشورى ال ييوف إال عندما يسقط يف يد القيادة، وأما يف غَت ذلك  - ٗ

 (ٕ) فاالستبداد ىو القاعدة.
 

 

 المبحث الرابع: -

 :صفات األمة القائدةالشورى من  

على بنائها، وصلح يف ذلك  -صلى اهلل عليو وسلم -صفات اجلماعة اليت عمل الرسوؿ 
، حيث صلح يف إقامة دولة اإلسبلـ ورلاهبة دولة الظلم والشرؾ من -سبحانو– بتوفيق من اهلل

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ حولو. ىذه الصفات ادلطلوبة يف األمة توضحها اآليات التالية:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ    ک    ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ

 ہ ہ  ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ

                                                           
.( ٕٚٛ/ ٔ دار الفير(،) -،) بَتوتأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ، ناصرالدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشَتازي البيضاوي،( ٔ)

  
 . ، مرج  سابق الشريف(ٕ)
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                       ﯁ ﯀ ﮿    ﮾

 چ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 
(ٔ). 

يعٍت: أف ما عند اهلل من الثواب والنعيم فهو خَت من متاع الدنيا وأبقى منو، ألنو أبدي غَت 
ف اجلواب زائل وال منتو. ولين دلن ىذا النعيم والثواب األبدي، الذي عند اهلل تعاىل؟ ىنا ييو 

الواضح بتحديد صفات ٚتاعة ادلسلمُت، وبادليزاف الذي تتعرؼ بو عليهم، وتتخلق معهم 
بأخبلقياتو. فمن ىم؟ إهنم الذين يقوؿ عنهم رهبم وما عند اهلل خَت وأبقى للذين آمنوا وعلى 

 : رهبم يتوكلوف. حيث حدد ادلوىل عز وجل من صفاهتم ما يلي

 . م، واتبعوا نبيهم، والتزموا بشريعتهمالصفة األوىل: أهنم آمنوا برهب

 . الصفة الثانية: أهنم على رهبم وحده يتوكلوف ويعتمدوف يف كل أمورىم

الصفة الثالثة: أهنم جيتنبوف ويبتعدوف عن كبائر اإلمث كالبدع واختبلؽ الشبهات والفواح  
 . وىى ناتج القوة الشهوانية

، أو يف أمر دنيوي ىم يغفروف يتسازلوف، وال الصفة الرابعة: أهنم إذا ما غضبوا ألنفسهم
 . يؤاخذوف

الصفة اخلامسة: أهنم استجابوا لرهبم: فاتبعوا رسلو، وأطاعوا أوامره، واجتنبوا زواجره، 
 . واجتمعوا على دينهم، ومل يتفرقوا فيو

ركاهنا الصفة السادسة: أهنم أقاموا الصبلة: داوموا عليهم، وحافظوا على إ٘تامها يف مواقيتها وأ
 . وىيئاهتا

قـو  الصفة السابعة: أهنم أمرىم شورى بينهم ال ينفردوف برأي، بل جيتمعوف عليو، وما تشاور

                                                           
 . ٖٗ -ٖٙ(القرآف اليرَل ، سورة الشورى ، اآلية : ٔ)
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 إال ُىدوا ألرشد أمورىم. 
 .الصفة الثامنة: أهنم شلا رزقناىم، أي: رزقهم اهلل، ينفقوف يف طاعة اهلل

نتصروف شلن ظلمهم واعتدى الصفة التاسعة: أهنم إذا أصاهبم البغي ووق  عليهم الظلم ىم ي
   .عليهم، ليسوا بالعاجزين، وال بالذليلُت

الصفة العاشرة: أهنم إذا انتصروا شلن ظلمهم كاف انتصارىم جزاء سيئٍة سيئًة مثلها فقط من 
غَت زيادة عليها، وإال صار ظادلاً. وينبغي أف ييوف ملحوظًا أف ىذا االنتصار وإف كاف 

رين: األوؿ: شرط ادلماثلة، والثاٍل: أف العفو عند القدرة أوىل. مشروعًا ذلم فهو مشفوع بأم
ولذلك : حيث ربنا عز وجل على العفو عند القدرة على االنتصار، بل على الصفح أيضاً إذ 

چ ﮷﮶﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ چ يقوؿ:
، وىو وعد باخلَت، ال يقاس عليو شيء يف التعظيم. (ٔ)

 يف رد العدواف عن أنفسهم. ولين، يبلحظ حيث إنو سبحانو ال حيب الظادلُت ابتداًء، وال
جيدًا أنو من انتصر بعد ظلمو وفق ىذه الشروط ما عليهم من سبيل يف ادلؤاخذة، أو 
العقاب، ألف ىذا حقهم. إمنا السبيل يف ادلؤاخذة والعقاب على الذين يظلموف الناس 

األرض بغَت احلق  ويعتدوف عليهم، أو يسلبوف حقوقهم، أو ينتهيوف حرماهتم، أو يبغوف يف
 . ويتيربوف فيها ويفسدوف. نعم!! أولئك ذلم من اهلل عذاب أليم يف يـو القيامة

وىف النهاية: يذكر ربنا بالصرب على األذى، والصفح والغفراف، فيقوؿ ودلن صرب على األذى، 
بشرط أف ال ييوف يف ذلك الصرب تشجي  للمعتدى بزيادة االعتداء، وغفر وسًت السيئة، إف 
 . صربه ذلك وغفرانو ىذا دلن عزائم األمور اليت ندب الشارع إليها، وأثاب عظيمًا عليها

ىذه صفات اجلماعة ادلسلمة!! من عرفها، وٖتلى هبا، وحافظ عليها فقد ىداه اهلل!! ومن 
 . )ٕ)ٕتاىلها، أو مل يؤمن هبا فقد أضلو اهلل

                                                           
  .ٓٗالقرآف اليرَل ، سورة الشورى ، اآلية : (ٔ)

. التفسير الصوتي والمكتوب،عبد احلي ،الفرماوي (ٕ)
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 المبحث الخامس:  -

 والشورى : االستخارة

مصدر استخار. وىي من ماّدة )خ ي ر( اّليت تدّؿ على العطف وادليل،  تخارة لغة:االس
فاخلَت خبلؼ الشّر، ألّف كّل أحد دييل إليو ويعطف على صاحبو، واخلَتة: اخليار، 
واالستخارة أف تسأؿ خَت األمرين لك، وتدّؿ االستخارة أيضا على االستعطاؼ، واألصل يف 

ف ٕتعل خشبة يف ثقبة بيتها حىّت ٗترج من مياف إىل آخر، مثّ ذلك استخارة الّضب ، وىو أ
استعملت االستخارة يف طلب اخلَتة يف الّشيء وىو استفعاؿ منو. وتقوؿ: خار الّلو لك: 

 أي أعطاؾ ما ىو خَت لك، وجعل لك فيو اخلَتة، وخار الّلو لو: أعطاه ما ىو خَت لو.
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  الّشيئُت: أي فّوضت إليو اخليار.واستخار الّلو: طلب منو اخلَتة، وخَّتتو بُت

 ويقاؿ: استخر الّلو خير لك، والّلو خيَت للعبد إذا استخاره.

وأّما قولك: استخار ادلنزؿ: أي استنظفو، واستخار الّرجل: أي استعطفو ودعاه إليو، ويف 
ين: إّما احلديث: البّيعاف باخليار ما مل يتفرّقا، اخليار االسم من االختيار وىو طلب خَت األمر 

فمعناه اطلبوا  (ٔ)"ٗتَّتوا لنطفيم": -صّلى الّلو عليو وسّلم -فسخو، أّما قولو  إمضاء البي  أو
 .(ٕ)ما ىو خَت ادلناكح وأزكاىا 

 :واصطالحاً 
 .(ٖ)االستخارة: طلب خَت األمرين دلن احتاج إىل أحدمها

ماؿ االمتثاؿ للّسّنة، وقد بُت االستخارة واالستشارة؛ فإّف ذلك من ك ادلرء األفضل أف جيم و  
قاؿ بعض الّسلف: من حّق العاقل أف يضيف إىل رأيو آراء العلماء، وجيم  إىل عقلو عقوؿ 
احليماء، فالرّأي الفّذ رّٔتا زّؿ، والعقل الفرد رّٔتا ضّل. فعلى ىذا، فمن ترؾ االستخارة 

ء بنفسو دوف االمتثاؿ واالستشارة خياؼ عليو من الّتعب فيما أخذ بسبيلو لدخولو يف األشيا
 للّسّنة ادلطّهرة وما أحيمتو يف ذلك.

قاؿ الّنووّي: وينبغي أف يفعل بعد االستخارة ما ينشرح لو، وال يعتمد على انشراح كاف فيو 
لّلو،  ، وإاّل فبل ييوف مستخَتاً ىوى قبل االستخارة، بل ينبغي للمستخَت ترؾ اختياره رأساً 

ة ويف الّتربّي من العلم والقدرة وإثباهتا لّلو تعاىل، فإذا بل ييوف غَت صادؽ يف طلب اخلَت 
  . (ٗ)صدؽ يف ذلك تربّأ من احلوؿ والقّوة ومن اختياره لنفسو 

 -:اآلثار الواردة في )االستخارة(* 
                                                           

 . (ٖٖٙ/ٔ)(،ٜٛٙٔحديث رقم )(،دار الفير –بَتوت )دالباقي، ٖتقيق : زلمد فؤاد عب،سنن ابن ماجهابن ماجو، أبوعبداهلل زلمد بن يزيد القزويٍت،  (ٔ)

 .  (ٜٕٛٔ/ٖ( ابن منظور ، مرج  سابق ،)ٕ)

 . (ٚٛٔ/ ٔٔ) ادلعرفة(، دار -،)بَتوتالبخاري صحيح شرح فتح الباري الشافعي، العسقبلٍل حجر بن علي بن أٛتد الفضل أبو حجر، ابن(ٖ)

(.ٕٕٔ -ٕٔٔ/ ٔ)،(ـ ٜٚٚٔ -  ى ٜٖٚٔ :ٖط (،)يتاب العريبدار ال -بَتوت ) ،فقه السنة،سيد  ،سابق(ٗ)
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 -صّلى الّلو عليو وسّلم -قاؿ: كاف الّنيّب  -رضي الّلو عنهما -عن جابر بن عبد الّلو/ ٔ
إذا ىّم أحدكم باألمر فلَتك  "كّلها كالّسورة من القرآف يقوؿ:  األمور يعّلمنا االستخارة يف

ركعتُت من غَت الفريضة، مّث يقوؿ: الّلهّم إٍّل أستخَتؾ بعلمك، وأستقدرؾ بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيم؛ فإّنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عبّلـ الغيوب، الّلهّم، إف  

أو قاؿ ىف عاجل أمري  -ر خَت يل يف ديٍت ومعاشي وعاقبة أمريكنت تعلم أّف ىذا األم
أو  -فاقدره يل، وإف كنت تعلم أّف ىذا األمر شّر يل يف ديٍت ومعاشي وعاقبة أمري -وآجلو

فاصرفو عٍّت، واصرفٍت عنو، واقدر يل اخلَت حيث كاف، مثّ  -قاؿ: يف عاجل أمري وآجلو
 . (ٔ)"رّضيٍت بو، ويسّمي حاجتو

 .(ٕ) (ما خاب من استخار، وال ندـ من استشار)بعض األدباء:قاؿ / ٕ

 قَاؿ اْبُن َحَجٍر اذْلَْيَثِميُّ : َحىتَّ ِعْنَد التػََّعاُرِض ) َأْي تَػَقدُّـِ ااِلْسِتَشاَرِة ( أِلفَّ الطَُّمْأنِيَنَة ِإىَل / ٖ
َها ِإىَل النػَّْفِس لَِغَلَبِة ُحظُوظِ  َها َوَفَساِد َخَواِطرَِىا . َوأَمَّا َلْو َكاَنْت نَػْفُسُو قَػْوؿ اْلُمْسَتَشاِر أَقػَْوى ِمنػْ

ـَ ااِلْسِتَخاَرَة  ُمْطَمِئنًَّة َصاِدَقًة ِإرَاَدتُػَها ُمَتَخل َيًة َعْن ُحظُوِظَها ، َقدَّ
(ٖ). 

ـَ من استخار اخلالق، وشاوَر ): -رٛتو اهلل  -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  /ٗ ما نَِد
 .(ٗ)(يف أمره ادلخلوقُت، وتثبَّت

 . (٘): "ما شاور قـو قط إال ُىدوا ألْرَشد أمورىم"-رٛتو اهلل تعاىل  -وقاؿ احلسن / ٘
: "اعلم أف من احلـز ليل ذي ُلبٍّ أف ال يرـب أمرًا، وال -رٛتو اهلل تعاىل  -وقاؿ ادلاوردي / ٙ

اهلل تعاىل أمر  دُيضَي عزًما إال ٔتشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح؛ فإف

                                                           
(.ٕٖٛٙ/ٛ) ،  كتاب بدء الوحي، مرج  سابق ،البخاري (ٔ)

 
(.ٜٖٓ)ـ(،صٜ٘ٛٔ-ىػ ٘ٓٗٔ: ٗ(،)ط/داراقرأ– بَتوت ،)والدين أدب الدنيا الشافعي ، ادلاوردي حبيب بن زلمد بن الشافعي ، على(ٕ)

 
.(ٜ٘ -ٜٗ/ ٖدار إحياء الًتاث العريب(، )–النواوية،)بَتوت ات الربانية على األذكار الفتوحالصديقي ، زلمد ابن عبلف ، (ٖ)

 
-٘ٓٗٔ: ٔالعريب(،)ط اليتاب دار  -عوض( ،)بَتوت الرٛتن عبد زلمد:  ،)ٖتقيق الطيبمن الكلم  الوابل الصيب، بير أيب بن زلمد اهلل عبد اجلوزية، أبو قيم ابن(ٗ)

  .(ٕٚٗ) (،صٜ٘ٛٔ

 .(ٜ٘ٔ/ٔ)ـ(،ٖٕٓٓ ػ ىػٕٗٗٔ(،) ىجر دار -للبحوث(،)مصر ىجر مركز:  ،)ٖتقيقبادلاثور التفسَت يف ادلنثور الدر ، بير أيب بن الرٛتن عبد ،لسيوطيا(٘)



 

47 

م  ما تَيفََّل بو من إرشاده وعونو وتأييده، فقاؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -بادلشورة نبيو 
چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ چ تعاىل:

(ٔ)"(ٕ). 
 -تعاىل  -وادلشروع يف حق ادلؤمن أف جيم  بُت االستخارة واالستشارة؛ فيستخَت اهلل 

 ويستشَت احليماء.

 

 

 

 

 

 السادس : المبحث -

 الشورى والديموقراطية :

صورة من صور ادلشاركة يف احليم، تستمد جذورىا من أصوؿ الدين وجذوره،  الشورى :
وىي من أىم ادلبادئ الشرعية اليت يقـو عليها النظاـ السياسي يف اإلسبلـ، بل إف بعض 

، أو قاعدة من الباحثُت يرى أف الشورى ىي النظاـ السياسي ذاتو، وليس واحداً من مبادئو
قواعده، نظراً دلا يًتتب على الشورى يف ادلنظور اإلسبلمي من بياف العبلقة بُت احلاكم وأىل 

 الشورى، والتزاـ الدولة بالقواعد ادلشروعة.
فنظاـ سياسي اجتماعي غريب النشأة، عرفو الغرب من احلقبة اليونانية،  أما الديموقراطية :

عاصرة. كما أهنا تنظم العبلقة بُت الفرد واجملتم  والدولة من ودخل عليو تطوير يف احلضارة ادل
منطلق مبدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت، ومنح حق ادلشاركة يف صن  التشريعات، وسن القوانُت 

                                                           
 .ٜ٘ٔ، اآلية : آؿ عمرافالقرآف اليرَل ، سورة (ٔ)

 
 

 (.ٕٕٗ) الشافعي ، مرج  سابق،ص:(ٕ)
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اليت تنظم احلياة العامة وفق مبدأ أف : )الشعب مصدر السلطات( ؛ فالسلطة يف النظاـ 
 .الدديوقراطي، ىي للشعب بواسطة الشعب

ويف الشورى حق التشري  هلل وحده ؛ فالشريعة من عند اهلل وليست من عند البشر، بل ىي 
وحي منزؿ من عند اهلل. وعلى الرغم من وضوح ذلك يف عقيدة ادلسلم ومعايشتو واقعاً 

، -وىي مساحة واسعة  -وتطبيقاً، إال أف الشريعة أعطت لئلنساف مساحة جيتهد فيها 
لُت : االجتهاد فيما ال نص فيو. واالجتهاد يف فهم داللة النص فيما وتيوف اجتهاداً يف رلا

ٖتتمل فيو تلك الداللة االجتهاد، وىو اجتهاد لو ضوابطو كما أنو ال ييوف إال من ذوي 
 أىلية واختصاص.

الدديقراطية كلمة يونانية مركبة من جزأين )دديوس ، كراتوس( وتعٍت: حيم الشعب نفسو ٔتا ف
على أثر طغياف األباطرة، وإقرار الينسيُت ذلذا الطغياف، فُوجد  غريب ظهر وىي نظاـ شاء.

الدديقراطية نظاـ و من يدعو إىل جعل احليم بُت الشعب، ونزعو من األباطرة الينسيُت. 
غريب يدعو إىل جعل احليم بيد الشعب، ونزعو من األباطرة الينسيُت، والدديقراطية ٔتعٌت 

 ۈئ چ ٹ ٹاإلسبلـ، فإف احليم يف اإلسبلـ هلل وحده،  جعل احليم للشعب فقط تنايف

 چ  ېئ ېئ ېئ ۈئ

 گ گ گ گک      ک ک ک ڑ ڑژ ژ  ڈ   ڈ چ ٹ ٹ ،(ٔ)

 چ  ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ

(ٕ).(ٖ) 
 أبرز الفوارق بين الديمقراطية والشورى، ومنها:

( الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرىا واألمر هبا يف القرآف اليرَل يف أكثر من موض ، ٔ
ينما الدديقراطية كلمة غربية، خبيثة ادلنبت وادلنشأ، ال قرار ذلا وال أصل وال وجود ذلا يف اللغة ب

 العربية، وال يف دين اهلل تعاىل.
 . ( الشورى حيم اهلل تعاىل، بينما الدديقراطية ىي حيم الشعب، وحيم الطاغوتٕ
الدديقراطية تقرر أف السيادة ( الشورى تقرر أف السيادة واحلاكمية هلل تعاىل وحده، بينما ٖ

 . واحلاكمية للشعب، وما خيتاره الشعب

                                                           
    .ٕٙ، اآلية : اليهفالقرآف اليرَل ، سورة (ٔ)

 .ٓٗ، اآلية : يوسفالقرآف اليرَل ، سورة (ٕ)
   

(.ٕٚ/٘٘موسوعة الرد على ادلذاىب ، الدديوقراطية معناىا وماىيتها ،)،   نايف بن علي،  الشحود(ٖ)
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( الشورى تيوف يف مواض  االجتهاد؛ فيما ال نص فيو، بينما الدديقراطية ٗتوض يف كل ٗ
شيء، وٖتيم على كل شيء ٔتا يف ذلك النصوص الشرعية ذاهتا، حيث ال يوجد يف نظر 

 .وإخضاعو لعملية التصويت واالختيار الدديقراطية شيء مقدس ال ديين اخلوض فيو،
( ٗتض  الشورى ألىل احلل والعقد، وأىل االختصاص واالجتهاد، بينما الدديقراطية ٗتض  ٘

جلمي  طبقات وأصناؼ الناس؛ اليافر منهم وادلؤمن، واجلاىل منهم والعامل، والطاحل والصاحل 
 . فبل فرؽ، وكلهم ذلم نفس األثر على احليم والقرار!

تم الشورى بالنوع والرأي األقرب إىل احلق والصواب وإف خالف ذلك األكثرية وما عليو ( هتٙ
اجلماىَت، بينما الدديقراطية هتتم باليم والغثاء، وىي تدور م  األكثرية حيث دارت، ولو  

 .كانت النتيجة سلالفة للحق موافقة للباطل!
آلراء إىل احلق وفق ضوابط ( ينبثق عن الشورى رللس استشاري وظيفتو استخراج أقرب اٚ

وقواعد الشرع، بينما الدديقراطية ينبثق عنها رلالس تشريعية، ذلا صبلحيات التحليل والتحرَل، 
 . وسن القوانُت والتشريعات بغَت سلطاف من اهلل تعاىل

( الشورى من دين اهلل تعاىل، اإلدياف هبا واجب وجحودىا كفر ومروؽ، بينما الدديقراطية ٛ
 . وت، اإلدياف بو كفر واليفر بو إديافدين الطاغ

 جح مجحج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب چ ٹ ٹ

  چ جخ مح
(ٔ). 

واجبة غَت ملزمة، بينما الدديقراطية فإف اآلراء اليت تؤخذ  -على القوؿ الراجح  -( الشورى ٜ
 فإهنا ملزمة وواجبة ونافذة! -مهما كاف نوعها وقرهبا أو بعدىا عن احلق  -عن طريقها 

 وبعد...
ىذه ىي أىم الفوارؽ بُت الشورى والدديقراطية، ومنها يتبُت أف الفارؽ بينها شاس  وكبَت، 
 وأنو ال لقاء بينهما يف شيء، وزعم اللقاء بينهما يف بعض األوجو ىو زلض افًتاء وكذب...

ومن ُيسوي بُت الشورى والدديقراطية، ويعتربمها شيء واحد من حيث الداللة وادلعٌت أو 
مثلو مثل من يسوي بُت اخلالق وادلخلوؽ، وبُت شرع اهلل تعاىل ودينو وشرع الطاغوت القيمة، 

                                                           
    .ٕٙ٘، اآلية : البقرةالقرآف اليرَل ، سورة (ٔ)
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 ڻ  ڻ        ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ ودينو، وعليو وعلى أضرابو حُيمل قولو تعاىل:

چ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
(ٔ).(ٕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة والتوصيات
الشورى ة يف بعد االطبلع والبحث يف ىذا ادلوضوع ظهرت يل نتائج عظيم 

، وادلوضوع ال يفي بو ْتث صغَت كهذا ألنو متشعب وحيوي ونتائجها بُت اجملتم 
حيم الشورى ،معامل يف الشورى عناصر كثَتة جًدا منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر: 

 ، وشلا ظهر يل من النتائج:الشورى يف األمر العاـ، 
 ق فيها من أمر األمة .فوائد الشورى يف حق اإلنساف واألمة وخاصة ما يتعل 
 الشورى من دين اهلل تعاىل. 
  واستشارتو  –صلى اهلل عليو وسلم –تطبيق الشورى من قبل قائد األمة زلمد

 لصحابتو وأزواجو .
 .تطبيق الشورى لؤلمم من قبل ىذه األمة يدؿ على فضلها وُحسن ٘تسك ادلسلم هبا 

                                                           
    .ٜٛ-ٜٙ، اآلية : الشعراءالقرآف اليرَل ، سورة (ٔ)

(.ٖٖ/٘٘) ،مرج  سابقالشحود ، (ٕ)
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 حبها.يف التفرد بالرأي وباؿ على األمة اإلسبلمية وعلى صا 
  صلى اهلل عليو –على ادلسلم أف ييوف ناصحًا أمينًا دلن يستشَته تطبيقًا لقوؿ النيب

 . (ٔ):"الدين النصيحة" –وسلم 
 . الشورى من أعظم صفات ادلؤمنُت وفيها تأليف للقلوب 
  ضرورة أف ٕتعل األمة اإلسبلمية أناسًا حيماء أمناء أىل رأي سديد وٕتربة يقوموف

 د القادة إىل احلق .على أمورىم إلرشا
  أف ييوف ادلستشاروف من عقليات سلتلفة حىت ال ييوف الرأي متقاربًا ، ولضماف أف

 تيوف نتيجة ادلشورة قريبة من احلق والصواب .
  أف يُطل  ادلستشَت ادلستشار على ٚتي  جوانب األمر ادلراد ادلشورة فيو حىت تيوف

 نتيجة ادلشورة فيها الفائدة واحلق والصواب .
 . القضاء على الفردية وٕتنيب األمة آثارىا الوخيمة 
 اب ادلواىب والطاقات واآلراء السليمة .اكتشاؼ أصح 
  بياف أف الدديوقراطية نظاـ غريب حُياوؿ أىل اليفر غرسو يف األمة اإلسبلمية لييوف

 من شريعتها .
 

 فهرس اآليات القرآنية

 سورة البقرة
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 64 -47 566 چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ

 47 566 چھ  ھ  ھ   ھ  ے چ

 79 589 جث يت ىت مت خت حت جت يب چ

                                                           
مرج  سابق .صحيح مسلم ، وَ ، مرج  سابقالنيسابوري ، (ٔ)
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   چ جخ مح جح مجحج يث ىث مث

 سورة آؿ عمراف
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ

چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 

  ڦ

481 
47-48-41-51-63-

67-69-76 

 ادلائدة سورة
رقم 
 اآلية 

 الصفحة

 ٖٔ ٕ      چ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چ

 سورة األنفاؿ
رقم 
 اآلية 

 الصفحة

 ٖٔ ٙٗ چ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 يوسفسورة 
رقم 
 اآلية

 الصفحة

  ڳ ڳ گ گ گ گک      ک ک ک ڑ ڑژ ژ  ڈ   ڈ چ

  چ  ڱ ڳ ڳ
ٗٓ ٗ٘ 

 سورة النحل
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 56 76 چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ
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 يهفسورة ال
رقم 
 اآلية

 فحةالص

 ٘ٗ ٕٙ  چ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چ

 شعراءسورة ال
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ        ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

 چ ہ ہ ہ ۀ

ٜٙ-ٜٛ ٗٙ 

 لنمسورة ال
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ٖٙ ٕٖ چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

 ٖٙ ٖٖ چوئ ەئ ەئ   ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ چ

 سورة القصص
رقم 
 اآلية 

 الصفحة

 ٖٚ ٕٓ چ حئ جئ ی   ی ی چ

 سورة األحزاب
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱ چ

 چٺ ٺ
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 سورة الشورى
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ٖٛ ٖٙ  چ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ

 ٖٛ ٖٚ  چ ڳ ڳ گ گ گ گ    ک    ک ک کچ

 ٖٛ چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ
ٕ-ٖٔ-ٔٗ-

ٔ٘-ٔٙ- 
ٖٔ-ٖٗ-ٖٛ 

 ٖٛ ٜٖ  چ ھ ہ ہ  ہ     ہ ۀچ

 ﮺  ﮹ ﮸ ﮷﮶﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھچ

  چ﮻ 

ٗٓ ٖٛ-ٗٓ 

 ٖٛ ٔٗ  چ    ﯁  ﯀ ﮿    ﮾﮽ چ

 ڭ                  چ

  چ ڭ ڭ ڭ

ٕٗ ٖٛ 

 ٖٛ ٖٗ  چ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة احلديث

يُن النَِّصيَحُة قَاُلوا : ِلَمنْ  ؟ قَاؿ : لِلَِّو َوِلِيَتابِِو َولَِرُسولِِو َوألَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَُت  الد 
 َوَعامَِّتِهمْ 

ٕٔ-ٗٚ 

 ٖٚ-ٖٕ ادلستشار مؤ٘تن

 ٕ٘ من غشنا فليس منا

 ٖٓ البير تستأذف يف نفسها

 ٔٗ ٗتَّتوا لنطفيم

 ٕٗ إذا ىّم أحدكم باألمر فلَتك  ركعتُت من غَت الفريضة، مثّ يقوؿ: الّلهّم إٍلّ 
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أستخَتؾ بعلمك، وأستقدرؾ بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإّنك 
تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عبّلـ الغيوب، الّلهّم، إف كنت 

أو قاؿ ىف  -تعلم أّف ىذا األمر خَت يل يف ديٍت ومعاشي وعاقبة أمري
 فاقدره يل، وإف كنت تعلم أّف ىذا األمر شّر يل يف -عاجل أمري وآجلو

فاصرفو  -أو قاؿ: يف عاجل أمري وآجلو -ديٍت ومعاشي وعاقبة أمري
عٍّت، واصرفٍت عنو، واقدر يل اخلَت حيث كاف، مثّ رّضيٍت بو، ويسّمي 

 حاجتو

 

 

 

 فهرس المصادر والمراجع مرتبة أبجديا

 ىػ.ٖٔٗٔ،رلم  ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، القرآن الكريم -ٔ

 الشروؽ(. دار -، )القاىرة القرآنالل ظفي  قطب، سيد إبراىيم، -ٕ

ادليتب  –)بَتوت ،صحيح الجامعاأللباٍل ، زلمد ناصر الدين ،  -ٖ
 ىػ(.ٛٓٗٔ-ٖاإلسبلمي(، )ط

 ط / دار -،)القاىرة صحيح البخاريالبخاري ، زلمد بن إمساعيل ، -ٗ
 .الشعب( 

أنوار ، الشَتازي زلمد بن عمر بن اهلل عبد سعيد أبو البيضاوي ، ناصرالدين -٘
 الفير(. دار -،) بَتوتلتنزيل وأسرار التأويلا
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 -)اذلند  ، سنن الكبرىالعلي ،  بن احلسُت بن أٛتد بير ،أبو البيهقي -ٙ
 (. ىػٖٗٗٔ،ٔالنظامية ط ادلعارؼ دائرة رللس

 العربية ادلملية ،)السياسة الشرعية،  احلليم عبد بن ، أٛتد تيمية ابن -ٚ
 . ىػ(ٛٔٗٔ ،ٔ)ط،( اإلسبلمية الشئوف وزارة  -السعودية

 أحكام احلنفي ، اجلصاص الرازي بير بأيب ادليٍت علي بن أٛتد اجلصاص ، -ٛ
الًتاث  إحياء دار -قمحاوى ، )بَتوت  الصادؽ زلمد:  ، ٖتقيق القرآن
 (. ىػ٘ٓٗٔالعرىب 

في علم  زاد المسير علي ، بن الرٛتن عبد الدين ابن اجلوزي ، ٚتاؿ -ٜ
 .ىػ(ٗٓٗٔادليتب اإلسبلمي(، ) -، )لبنافالتفسير

فتح  الشافعي، العسقبلٍل حجر بن علي بن أٛتد الفضل حجر، أبو ابن -ٓٔ
 ادلعرفة(. دار -،)بَتوتالبخاري صحيح شرح الباري

مرويات غزوة الحديبية جمع  اهلل ، عبد زلمد بن احليمي ، حافظ -ٔٔ
 ىػ (.ٙٓٗٔمطاب  اجلامعة اإلسبلمية  -، )ادلدينة ادلنورة  وتخريج ودراسة

وؼ ؤ طو عبد الر )ق يقٖت ،النبوية سيرةال،  ادللك بن ىشاـ عبد،  احلمَتي -ٕٔ
 .(دار اجليل -بَتوت( ، )سعد

الذريعة إلى مكارم  أبو القاسم احلسُت بن زلمد ، الراغب األصفهاٍل ، -ٖٔ
 -ىػ( ٖتقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي )القاىرةٕٓ٘،)ادلتوىف:  الشريعة

 .ىػ  ٕٛٗٔدار السبلـ 

، ٖتقيق :  مختار الصحاحأيب بير بن عبدالقادر ، الرازي ، زلمد بن  -ٗٔ
 .(ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔزلمود خاطر، )بَتوت: ميتبة لبناف ناشروف ، 
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  ى ٜٖٚٔ :ٖط (،)دار اليتاب العريب -بَتوت ) ،فقه السنة،سيد  ،سابق -٘ٔ
 (.ـ ٜٚٚٔ -

التفسير  في المنثور الدر ، بير أيب بن الرٛتن عبد ،لسيوطيا -ٙٔ
 ػ ىػٕٗٗٔ(،) ىجر دار -للبحوث(،)مصر ىجر مركز:  ،)ٖتقيقبالماثور
 ـ(.ٖٕٓٓ

 أدب الدنيا والدينالشافعي ، ادلاوردي حبيب بن زلمد بن الشافعي ، على -ٚٔ
 ـ(.ٜ٘ٛٔ-ىػ ٘ٓٗٔ: ٗ(،)ط/اقرأ دار– بَتوت ،)

، الدديوقراطية  موسوعة الرد على المذاهب،   نايف بن الشحود ، علي -ٛٔ
 معناىا وماىيتها .

حقيقة ىػ( ٕٙٗٔ/رمضاف ٕٚٔ)رللة البياف ،  الشريف ، زلمد بن شاكر -ٜٔ
 .الشورى بين االتباع واالدعاء

الفتوحات الربانية على األذكار الصديقي ، زلمد ابن عبلف ،  -ٕٓ
 دار إحياء الًتاث العريب(.–،)بَتوت النواوية

:  ، ٖتقيقالقرآن تأويل جامع البيان فييزيد ،  الطربي ، زلمد بن جرير بن -ٕٔ
 ـ(.ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ، ٔالرسالة ط ؤسسةشاكر ،) م زلمد أٛتد

 مؤسسة -، )لبناف التحرير والتنويرزلمد،  بن الطاىر ابن عاشور، زلمد -ٕٕ
 (.ـٕٓٓٓ/ىػٕٓٗٔ،)ٔ: العريب ،ط التاريخ

،  أيب زلمد عبداحلق بن غالب ابن عطية األندلسي الغرناطيابن عطية ،  -ٖٕ
عبد  ٖتقيق : عبد السبلـ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 (.ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ (،)دار اليتب العلمية  -لبناف  ،)الشايف زلمد 
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( ،) ميتبة طيبة  - ، )السعودية مرويات غزوة بدر، أٛتد زلمد ، العليمي  -ٕٗ
 .ىػ (ٓٓٗٔ/ ٔط 

 ميتبة الرشد(. –،)ادلملية العربية السعودية  فقه االستشارةالعمر، ناصر ،  -ٕ٘

، ٖتقيق :  مقاييس اللغة، ن زكريا ابن فارس، أبو احلسُت أٛتد بن فارس ب -ٕٙ
 .ـ( ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔعبد السبلـ زلمد ىاروف،)دمشق : دار الفير، 

 . التفسير الصوتي والمكتوب،عبد احلي ،الفرماوي  -ٕٚ

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،أٛتد بن زلمد بن علي، -ٕٛ
 ، ادليتبة العلمية(.ٔ،)ط

،  الجامع ألحكام القرآند بن أيب بير ،،أيب عبداهلل زلمد بن أٛتالقرطيب -ٜٕ
ادلصرية،  اليتب دار -أطفي  ، )القاىرة  وإبراىيم الربدوٍل أٛتد:  ٖتقيق

 ـ(.ٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ ٕط

 -، )السعوديةمرويات غزوة بني المصطلق، إبراىيم بن إبراىيم ، القرييب  -ٖٓ
 .ىػ  (ٕٗٗٔ/ ٔعمادة البحث العلمي ( )ط

 - ، )بَتوت زاد المعادبير ،  أيب بن زلمد اهلل عبد أبواجلوزية ،  قيم ابن -ٖٔ
 .ـ(ٜٜٗٔ/ ىػ٘ٔٗٔٔ، ٕٚالرسالة( ، ) ط مؤسسة

 من الكلم الوابل الصيب، بير أيب بن زلمد اهلل عبد اجلوزية، أبو قيم ابن -ٕٖ
 اليتاب دار  -عوض( ،)بَتوت الرٛتن عبد زلمد:  ،)ٖتقيق الطيب

 (.ٜ٘ٛٔ-٘ٓٗٔ: ٔالعريب(،)ط
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، ) السعودية ػ  مرويات غزوة الخندقمد عمَت ، ادلدخلي ، إبراىيم زل -ٖٖ
 ىػ  (.ٕٗٗٔ/ ٔعمادة البحث العلمي ( )ط

،ٖتقيق : زلمد سنن ابن ماجهابن ماجو، أبوعبداهلل زلمد بن يزيد القزويٍت،  -ٖٗ
 (.دار الفير –فؤاد عبدالباقي، )بَتوت 

 .، بَتوت دار صار (ٔ، )ط لسان العربابن منظور، زلمد بن ميـر ،  -ٖ٘

دار  - ،)ادلملية العربية السعودية مالمح الشورى، عدناف ، النحوي  -ٖٙ
 (.اإلصبلح 

، خلق  سلسلة أخالقناالنوناف ، زلمد بن عبداهلل ، ميتبة صيد الفوائد ،  -ٖٚ
 الشورى .

صحيح ، القشَتي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسُت النيسابوري ، أبو -ٖٛ
 بَتوت(. –،)ط دار اجليل  مسلم

 –،ٖتقيق : جلنة من اجلامعيُت ،)بَتوت  األدب جواهراذلامشي ، أٛتد ،  -ٜٖ
 مؤسسة ادلعارؼ( .

، )ميتبة وىبة ،  مصنفة النظم اإلسالميةوصفي ، مصطفى كماؿ ،   -ٓٗ
 ـ (.ٜٕٓٓ
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة

 ٕ... ...................................................................... ادلقدمة

 ٖحث.................................................................. موضوع الب

 ٖأمهية ادلوضوع.................................................................... 

 ٖأسباب اختيار ادلوضوع........................................................... 

  ٗ ..................................................................أىداؼ ادلوضوع

  ٗ ................................................................الدراسات السابقة

 ٘... .................................................................ثمنهج البح
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  ٙ.................................................. ..................خطة البحث

 ٛ ..............................................................ملخص البحث....

 ٜ ............................................................شير وتقدير.........

 ٓٔ... ...................................................اإلىداء..................

 ٔٔ .................................................................الفصل األول:

 ٕٔ...... واأللفاظ اليت ذلا صلة بالشورى  تعريف الشورى لغًة واصطبلحاً ،: األوؿ بحثادل

 ٗٔ................................ ..........ادلبحث الثاٍل: اآليات الواردة يف الشورى

 ٙٔ... .............................................ادلبحث الثالث: مشروعية الشورى

 ٚٔ..........................................يف اإلسبلـميانة الشورى ادلبحث الراب : 

 ٛٔ..................... ادلبحث اخلامس : أركاف الشورى............................

 ٖٓ................................................. فوائد الشورىادلبحث السادس : 

 ٖٔ................................................................. الفصل الثاني:

 ٕٖ.......... أىداؼ االستشارة وآثارىا............................... ادلبحث األوؿ:

 ٖٙ................................................. .آداب االستشارة ادلبحث الثاٍل:

 ٖٚ......................................... أمثلة تطبيقية يف الشورى. ادلبحث الثالث:

 ٔٗ... ................................صفات األمة القائدةالشورى من  ادلبحث الراب :

 ٗٗ.... .والشورى........................................ ادلبحث اخلامس: االستخارة
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 ٚٗ.... .الشورى والدديوقراطية......................................ادلبحث السادس :

 ٓ٘......  ......................................................اخلا٘تة والتوصيات..

 ٔ٘......  ..........................نية..........................رس اآليات القرآفه

 ٘٘....  ....................................................األحاديث النبويةفهرس 

 ٙ٘. .....................................ر وادلراج ....................فهرس ادلصاد

   ٔٙ....... ..................................وعات.....................دلوضفهرس ا


