
 تعریف الشورى في اإلسالم
ُتعتبر الشورى من المصطلحات اإلسالمیة التي تعني أخذ رأي اآلخرین من ذوي الحكمة 

والخبرة من أهل الحل والعقد، ومشاورتهم في مختلف األمور ، وهي من األخالق 
اإلسالمیة التي تعتبر منهجًا واضحًا في الحیاة، حیث أنها من السنن العظیمة التي یجب 

الصالة والسالم، الذي كان یستشیر أصحابه في مختلف  اتباعها اقتداًء بالنبي علیه
األمور ونظرًا ألهمیتها، فقد جعل اهللا سبحانه وتعالى سورة في القرآن تسمى بسورة 

َفِإَذا َعَزْمَت  ۖ◌ الشورى، ومن اآلیات التي تركز على هذا المفهوم: "َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر 
): آل عمران، وفي هذا المقال ١٥٩لََّه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَن" آیة (ِإنَّ ال ۚ◌ َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه 

 سنذكر معلومات عن مفهوم الشورى في اإلسالم.
 

 فوائد الشورى
تمنع من الشعور بالندم، حیث أن الشخص الذي یستشیر اآلخرین في أموره یشاركهم 

األمور قبل أن یقدم  رأیهم ویأخذ من خبراتهم وتجاربهم، لذلك یعرف الكثیر عن مختلف
 علیها، فیقدم علیها بثقة كبیرة.

 یشیع جوًا من المحبة واأللفة في المجتمع، ویمنع احتكار الرأي.
 یتیح لآلخرین حریة التعبیر عن آرائهم، وقول ما یدور في نفسهم من رأي.

 یعمق مفهوم المساواة بین الناس.
الصالة والسالم ونهجه في الحیاة تعوید المسلمین على اتباع طریقة سیدنا محمد علیه 

 الیومیة، واالستشارة في جمیع األمور مهما كانت صغیرة.
 تعتبر سببًا لكسب الحسنات واقتداًء بسنة النبي محمد علیه الصالة والسالم.

 توزع المسؤولیة بین األشخاص، وتعفي الشخص من الوقوع تحت اللوم.
لشورى تعني استشارة الناس، إما تعود الشخص على االستخارة الشرعیة، إذ أن ا

 االستخارة فتعني توكیل األمر هللا تعالى والتوكل بعمل ما ییسره من أمر.
 یمنع االستفراد في الرأي.

 صفات أهل الشورى
 یجب أن یكونوا من أصحاب الخبرة.



یجب أن یكونوا من أصحاب العلم والدرایة الذین یعطون رأیهم بناًء على المعرفة العمیقة، 
 یكون رأیهم عشوائیًا. ولن

 أن یتصفوا باألمانة والقدرة على تحمل المسؤولیة.
 االتصاف بالشجاعة والقدرة على إبداء الرأي دون خوف من أحد.

 أن یكون من أهل الحل والعقد، وقادرًا على اتخاذ القرارات.
 أن یكون راجح العقل.

 نماذج إسالمیة على الشورى
 ة والسالم أصحابه فیما یصنع مع أسرى غزوة بدر.استشارة النبي محند علیه الصال

استشارة الرسول الكریم أصحابه في الغزوات ومنها غزوة الخندق، حیث أشار سلمان 
 الفارسي إلى حفر الخندق حول المدینة، وتحدیدًا من الجهة الفارغة التي تواجه الغزاة.

الى عنهم، وسؤاله لهم استشارة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الصحابة رضوان اهللا تع
 لمن یترك البیعة من بعده.

ومن تلك المبادئ التي َیحرص اإلسالم على إْرسائها: مبدأ الشورى، ذلك المبدأ الذي 
كما التزم به  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -اهتمَّ به الُقرآن الكریم، والتزَم به رسول اهللا 

یسرُّني أن أتناَول ذلك بشيء من وفي هذا المقال  -رضوان اهللا علْیهم  -صحابُته 
 التَّفصیل.

 
  
 

 اهتمام القرآن بالشورى:
 

الشورى في موضعین من كتابه العزیز، لكلِّ موضع منهما  -تعالى  -لقْد ذكر اهللا 
ل من  داللُته القویة على وجوب هذا المبدِأ الهامِّ من مبادئ اإلسالم، أمَّا الموضع األوَّ

: ﴿ -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -ُمخاطًبا رسوَله  -تعالى -هذْین الموضعین، فهو قول اهللا
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َفِبَما َرحْ  َمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظ�ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ



ِلیَن ﴾ َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِّ 
 ].١٥٩ان: [آل عمر 

 
  
 

وهذه اآلیة تدلُّ داللة قویَّة على وجوب الشورى، من جهة أنَّها نزلت عِقب هزیمة 
صلَّى اهللا  -المسلمین یوم ُأحد، وفي ظروف یتَّضح منها أنَّ رْأي َمن أشار على النَّبيِّ 

عنهم  أمَره بالعفو -سبحانه وتعالى -لم یكن صواًبا، ومع ذلك فقد أنزل اهللا -علیه وسلَّم 
 ومشاورِتهم، وهذا یؤید عنایة اإلسالم بالشورى.

 
  
 

: ﴿ َفَما ُأوِتیُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَیاِة -تعالى  -وأمَّا الموضع الثَّاني، فهو قول اهللا 
* َوالَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر  الدُّْنَیا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْیٌر َوَأْبَقى ِللَِّذیَن َآَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َیَتَوكَُّلونَ 

َالَة  ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َیْغِفُروَن * َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ اْإلِ
یتأمَّل في هذه ]، والذي ٣٨ -٣٦َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن ﴾ [الشورى: 

كصفة من صفات  -یجد أنَّ اهللا قد ذكر الشورى  -اآلیة المباركة، وینُظر في تركیبها 
بین ركنْین أساسیَّین من أركان اإلسالم، هما: الصَّالة، والزَّكاة، وهذا یدلُّ على  -عباده 

 أهمیَّة الشورى، وأنَّها واجبُة التنفیذ مثل الصَّالة والزكاة.
 
  
 

 ول إلى الشورى:دعوة الرس
 

إلى األْخذ ِبمبدأ الشُّورى في كلِّ أمٍر لم  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -لقد دعا رسوُل اهللا 
 صلَّى اهللا علیه وسلَّم. -ینزل فیه وْحي من اهللا، ولم یمِض فیه سنَّة من رسول اهللا 



 
  
 

 في ذلك: -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -وهذه بعض األحادیث الواردة عْنه 
 
قال: "ما رأیُت أحًدا قطُّ كان أكثَر مشورًة  -رضي اهللا عنه  -عن أبي ُهریرة -١

 صلَّى اهللا علیه وسلَّم"؛ رواه الشافعي. -ألصحاِبه من رسول اهللا
 
صلَّى اهللا علْیه  -قال: سئل رسول اهللا -رضي اهللا عنه  -وعن علي بن أبي طالب -٢

 أي، ثم اتِّباعهم))؛ رواه ابن مردویه.عن العْزم، قال: ((مشاورة أهل الر  -وسلَّم
 
قال:  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -عن النَّبيِّ  -رضي اهللا عنه  -وعن أبي ُهریرة -٣

 ((المستشار مؤتمن))؛ رواه أبو داود والترمذي.
 
: ((إذا -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -قال: قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر -٤

 أخاه، فلُیشر علیه))؛ رواه ابن ماجه. استشار أحُدكم
 
  
 

 تطبیق الرسول للشورى:
قدوًة حسنًة في تْطبیق هذا المبدأ، وٕاْلزام نفِسه  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -كان رسوُل اهللا 

أیها  -به، ولقد اشتملْت سنَُّته العملیَّة على صوٍر رائعة لُمشاورة الرَّسول ألصحاِبه، وٕالیك
عرًضا لبعض تلك المواقف، التي استشار الرسوُل فیها أصحابه، وألزم  -القارئ الكریم

 نفسه فیها بمبدأ الشورى:
 
 مشاورة الرسول ألصحابه في غزوة بدر الكبرى: 



 
وذلك حین خرج الرَّسول ومعه أصحابه الْعتراض قافلة تجاریة لقریش؛ بهدف االستیالء 

ْت بجیش كبیر مجهَّز بأحدِث معدَّات علیها، فما أن عِلمت قریش بهذا النبأ، حتى أرسل
عْصِره، وُهنا أراد الرَّسول أن َیختِبر مدى اسِتْعداد جنوده، فلم یِجْد لذلك أْنجح من 

صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -الشُّورى، فطلبها منهم، یروي ابُن هشام في "سیرته": أنَّ الرَّسول 
فقال وأْحسن، ثم قام عمر فقال استشار النَّاس، وأخبرهم عن قریش، فقام أبو بكر  -

وأحسن، ثم قام الِمْقداد بن عمرو فقال: "یا رسوَل اهللا، امِض لما أراك اهللا، فنحن معك، 
واِهللا ما نقول لك كما قالْت بنو إسرائیل لموسى: اذهب أنت وربُّك فقاتال، إنَّا ها هنا 

والذي بعثك بالحقِّ، لو قاعدون، لكن: اذهب أنت وربُّك فقاتال، إنَّا معكما مقاتلون، ف
سرت بنا إلى َبْرِك الِغَماد، لجالْدنا معك من دونه حتى تبلغه"، فقال له رسوُل اهللا خیًرا ثم 

 دعا له.
 
 

: ((أشیروا عليَّ أیُّها الناس))، وٕانَّما یرید -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -ثم قال رسول اهللا 
بایعوه بالعقبة قالوا: یا رسوَل اهللا، إنَّا براء  األنصار؛ وذلك ألنَّهم عدد الناس، وأنَّهم حین

ِتنا، نمنُعك مما نمنع منه  من ذماِمك حتَّى تصل إلى دیارنا، فإذا وصلَت إلْینا فأنت في ذمَّ
یتخوَّف أال تكون األنصار  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -أبناءنا ونساءنا، فكان رسول اهللا 
بالمدینة ِمن عدوِّه، وأن لیس علیهم أن یسیر ِبهم إلى ترى علْیها نصَره إالَّ ممَّن دَهمه 

قال له سعد بن  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -عدوٍّ من بالدهم، فلمَّا قال ذلك رسوُل اهللا 
معاذ: واهللا، لكأنَّك ُتریدنا یا رسول اهللا، قال: ((أَجْل)) قال: "قد آمنَّا بك وصدَّْقناك، 

وأْعطیناك على ذلك عهوَدنا ومواثیَقنا على السَّمع  وشهدنا أنَّ ما جئَت به هو الحق،
ِلما أردَت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحقِّ، لو  -یا رسول اهللا -والطاعة، فامضِ 

استعرضَت بنا هذا البْحَر فُخضَته لُخْضناه معك، ما تخلَّف منَّا رجل واحد، وما نْكره أن 
نا بنا غًدا، إنَّا َلُصُبر في الحرْ  ب، ُصُدق في اللقاء، لعلَّ اهللا یریك منَّا ما تقرُّ به تْلقى عدوَّ

بقْول سعٍد ونشطه  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -عیُنك، فِسْر على بركة اهللا، فُسرَّ رسوُل اهللا 



ذلك، ثم قال: ((سیروا وأْبِشروا، فإنَّ اهللا قد وعدني إحدى الطَّائفتین، واهللا، لكأنِّي اآلن 
 ).أنظر إلى مصارع القوم)

 
  

 -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -ویروي ابُن إسحاق: أنَّه في نفس تلك الغزوة نزل رسول اهللا 
ِبجیشه في أْدنى ماٍء من بدر، فسأله صحابيٌّ جلیل هو الحباب بن المنذر بن الجموح، 

تأخَّر فقال: یا رسول اهللا، أرأیت هذا المنزل: أمنزًال َأْنَزَلَكه اهللا، لیس لنا أن نتقدَّمه أو ن
عنه، أم هو الرَّْأي والحرب والمكیدة؟ قال: ((بل هو الرْأي والحْرب والمكیدة))، فقال: یا 

رسول اهللا، فإنَّ هذا لیس بمنزل، فاْنهض بالنَّاس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزُله ثم 
، فنشرب وال نغوِّر ما وراَءه من الُقُلب، ثم نبني علْیه حوًضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القومَ 

: فسار حتَّى إذا أتى أْدنى ماٍء من -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -یشربون، فقال رسول اهللا 
القوم نزل علْیه، ثم أمر بالُقُلب فغوِّرت، وبنى حوًضا على الَقلیب الذي نزل علیه، فُمِلَئ 

 ).٤١٢، ٤١١، ص  ٢ماء ثم قذفوا فیه اآلنیة" (سیرة ابن هشام، ج
 
  
 
 لرَّسول ألصحاِبه في أسرى بْدر:مشاورة ا 

ة بْدر، وفیه: "واْستشار  -رِضي اهللا عنه  -أخرج أحمد ومسلم من حدیِث ُعمر  في قصَّ
فقال أبو  -رضي اهللا عْنهم -أبا بْكٍر وعلی�ا وعمر -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -رسوُل اهللا 

ي أرى أن تأُخذ منهم الفدیة بكر: یا رسول اهللا، هؤالء بنو العمِّ والعشیرة واإلخوان، وٕانِّ 
فیكون ما أخْذناه قوَّة على الكفَّار، وعسى أن یهِدَیهم اهللا فیكونوا لنا عضًدا، فقال رسول 

: ((ما ترى یا ابَن الخطَّاب؟)) قال: قلُت: واهللا، ما أرى ما -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -اهللا 
فأضرب عنَقه، وتمكِّن علی�ا  - لعمرقریبٍ  -رأى أبو بكر، ولكن أرى أن ُتمكَِّنني من فالنٍ 

من َعقیل فیضرب عنَقه، حتَّى یعلم اهللا أنَّه لیست في قلوبنا هوادة للُمشركین، وهؤالء 
 صنادیُدهم، وأئمَّتهم وقادتهم.

 



  
ما قال أبو بكر، ولم یهَو ما قلت، وأَخذ منهم  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -فهوى رسوُل اهللا 

 -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -ان من الَغد، قال عمر: فغدوُت إلى رسول اهللا الِفداء، فلمَّا ك
وأبي بكر، وُهما یبِكیان، فقلت: یا رسول اهللا، أخِبْرني ماذا ُیبكیك أنَت وصاحبك؟ فإن 

صلَّى اهللا علْیه  -وجدُت بكاًء بكْیُت، وٕان لم أِجد بكاء تباكْیُت لبكاِئكما، فقال الرَّسول
ذي عرض عليَّ أصحاُبك من أخِذهم الفداء، قد ُعرض عليَّ عذاُبكم أدنى : ((للَّ -وسلَّم

وأنزل اهللا تعالى: ﴿ َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُه َأْسَرى  -شجرة قریبة -من هذه الشجرة))
ُه َعِزیٌز َحِكیٌم * َلْوَال َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْألَْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّه ُیِریُد اْآلَِخَرَة َواللَّ 

ُقوا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفیَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظیٌم * َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال َطیًِّبا َواتَّ 
 ].٦٩ -٦٧اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم ﴾ [األنفال: 

 
  
 
 مشاورة الرسول ألصحابه في الُخروج لغزوة أحد: 

والمسِلمون بأنَّ المشركین قد نزلوا مقابل  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -لمَّا سِمع الرَّسول 
للمسلمین: ((إنِّي قد رأیُت واهللا خیًرا،  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -المدینة، قال رسوُل اهللا 

لُتها المدینة، فإن  رأیت في ذباب سْیفي ثلًما، ورأیتُ  أني أدخلُت یدي في دْرٍع حصینة فأوَّ
رأیُتم أن تُقیموا بالمدینة وتدعوهم حیث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشرِّ ُمقام، وٕان هم دخلوا 

صلَّى  -علْینا، قاتْلناهم فیها))، وكان رْأي عبداهللا بن أبي بن سلول مع رْأي رسول اهللا 
صلَّى اهللا علیه  -ه في ذلك وأال یخرج إلْیهم، وكان رسوُل اهللا یرى رأیَ  -اهللا علیه وسلَّم 

 یكره الخروج. -وسلَّم 
 
  
 

فقال رجاٌل من المسلمین ممَّن ُأكرم بالشَّهادة یوم ُأُحد وغیره ممَّن فاته بْدر: یا رسول اهللا، 
أبي بن سلول: یا  اخرْج بنا إلى أعداِئنا، ال یرون أنَّا جبنَّا عْنهم وضعْفنا، فقال عبداهللا بن



رسول اهللا، أِقم بالمدینة ال َتخرج إلْیهم؛ فواهللا ما خرْجنا منها إلى عدوٍّ لنا قط إال أصاب 
منَّا، وال دخلها علْینا إال أصْبنا منه، فدْعهم یا رسول اهللا، فإن أقاموا أقاموا بشرِّ محبس، 

بیان بالحجارة من فوِقهم، وٕان وٕان دخلوا قاَتلهم الرِّجال في وجوِهِهم، ورماهم النِّساء وا لصِّ
 -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -رجعوا رجعوا خائبین كما جاءوا، فلم یَزل الناس برسول اهللا 
بیَته  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -الذین كان من أْمِرهم حبُّ لقاء القوم حتَّى دخل رسول اهللا 

وقد مات في ذلك الیْوِم رجٌل من  فلبس ألَمَته، وذلك یوم الجمعة حین فرغ من الصَّالة،
ثُمَّ  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -األنصار، یقال له مالك بن عمرو، فصلَّى علیه رسوُل اهللا 

ولم یُكن  -صلى اهللا علیه وسلم -خرج علْیهم وقد نِدم النَّاس، وقالوا: استكرْهنا رسول اهللا
قالوا: یا رسوَل اهللا  -علیه وسلَّم صلَّى اهللا  -لنا ذلك، فلمَّا خرج علْیهم رسول اهللا 

 -فقال رسوُل اهللا  -صلَّى اهللا علیك -استكرهناك ولم یُكْن لنا ذلك، فإن شئت فاْقُعد
: ((ما ینبغي لنبيٍّ إذا لبس ألَمَته أن یضعها حتى ُیقاتل))، فخرج -صلَّى اهللا علیه وسلَّم 

، ص  ٣حابه. (سیرة ابن هشام، جـفي أْلٍف من أص -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -رسوُل اهللا 
٤٧٤٦.( 

وأودُّ أن أشیر هنا إلى أنَّ ما حدث للُمسلمین من هزیمٍة في یوم أُحد لیس معناه أنَّ 
الشورى سبٌب في ذلك؛ ألنَّ هزیمة المسلمین في تلك الغزوة كانت ألسباب ال عالقة لها 

وانشغال  -هللا علیه وسلَّم صلَّى ا -بالشُّورى، منها مخالفة الرماة ألواِمِر الرَّسول 
 المسلمین ِبجمع الغنائم.

 
  
 
 مشاورة الرَّسول ألصحاِبه في صلح غطفان: 

أخرج ابُن إسحاق عن الزهري قال: لمَّا اشتدَّ على النَّاس البالُء یوَم الخندق، بعث رسول 
ث بن إلى ُعیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر، وٕالى الحار  -صلَّى اهللا علیه وَسلَّم -اهللا

عوف بن أبي حارثة المرِّي، وهما قائدا غطفان، فأعطاُهما ثلَث ِثمار المدینة على أن 
لح، حتى كتبا الكتاب ولم  یرِجعا بمن معُهما عْنه وعن أصحابه، فجرى بینه وبْینهما الصُّ

صلَّى اهللا  -تقِع الشهادة وال عزیمة الصلح إال المراوضة في ذلك، فلمَّا أراد رسوُل اهللا



أن یفعل، بعَث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لُهما  -ه وَسلَّمعلی
واستشاَرُهما فیه، فقاال له: یا رسوَل اهللا، أمًرا تحبُّه فنصنعه لك، أم شیًئا أمرك اهللا به 

والبدَّ لنا من العمل به، أم شیًئا تصنعه لنا؟ قال: ((بل شيء أصنعه لكم، واهللا ما أصنع 
ني رأیُت العرب قد رمْتكم عن قْوٍس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردُت ذلك إال ألنَّ 

أن أكشف عنكم من شوكِتهم إلى أمر ما))، فقال سعد بن معاذ: یا رسول اهللا، قد كنَّا 
نحن وهؤالء القوم على الشِّْرك باهللا وعبادة األوثان، ال نعبد اهللا وال نعرفه، وهم ال 

مرًة إالَّ ِقًرى أو بیًعا، أفحین أكرَمنا اهللا باإلسالم، وهدانا له، یطمعون أن یأُكُلوا منها ث
وأعزَّنا بك وبه، نعطیهم أمواَلنا؟! واهللا، ال نعطیهم إال السیَف حتَّى یحُكم اهللا بیننا وبینهم، 

: ((فأنت وذاك))، فتناول سعُد بن معاذ -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -قال رسول اهللا 
،  ٣یها من الكتاب، ثم قال: لیْجهدوا علینا. (سیرة ابن هشام، جالصحیفَة فمحا ما ف

 ).١٦٣ص
 
  

 التزام الخلفاء الراشدین بالشورى:
في األخذ بمبدأ  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -على نفس الطریق التي سلكها رسول اهللا 

الشورى سار صحابُته من بعده، ویكفینا في هذا المقام أن نستدلَّ على ِصْدق ذلك 
 بالمواقف اآلتیة:

 :-صلَّى اهللا علیه وَسلَّم  -اختیار خلیفة رسول اهللا ♦
رأى المسلمون أن َیختاروا خلیفًة له یقوم  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -عند وفاة رسول اهللا 

صلَّى اهللا علیه  -بتدبیر األمور من بعِده، وقد أسرعوا إلى ذلك قبل القیام بواجِب تشییِعه 
اجتمع كبار المهاجرین واألنصار في سقیفة بني ساعدة، لیتشاوروا في هذا حیث  -وسلَّم 

األمر، وبعد مناقشاٍت وُمشاورات اجتمع أمُرهم على أبي بكر الصدیق، فبایعوه خلیفًة 
ثُمَّ بایعه عامَّة المسلمین مرَّة ثانیة في المسجد،  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -لرسول اهللا 

 ة تطبیًقا عملی�ا رائًعا لمبدأ الشورى.وبذلك تكون تلك البْیع
 
 اختیار عمر خلیفة أبي بكر: ♦



رأى أبو بكر في فترة خالفِته أن یجنِّب األمَّة ما حدث من خالفات عند وفاة رسول اهللا 
رِضي اهللا  -فما كان منه إال أِن اختار لهم عمر بن الخطَّاب  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -

لصَّحابة في ذلك، فاقتنعوا بهذا االختیار؛ لذلك فقد سارَع واستشار ِكبار ا -عنه 
المسِلمون جمیًعا بعد وفاة أبي بْكٍر إلى مبایعة عمر بن الخطَّاب بالخالفة، وهكذا نرى 

 أنَّ رْأَي األمَّة كان هو األساس في اختیار عمر خلیفة ألبي بكر.
 
 
 اختیار عثمان خلیفًة لعمر: ♦

جد ذهب إلیه المسِلمون، وطلبوا منه أن یستخلف علیهم، وعندما ُطِعن عمر في المس
وٕان لم  -یعني: أبا بكر –فقال لهم: إن أستخِلْف، فقد فعل ذلك من هو خیٌر مني 

 -یعني: رسوَل اهللا، صلَّى اهللا علیه وسلَّم –أستخلف، فقد فعَل ذلك َمن هو خیر مني 
بن أبي طالب، وعبدالرحمن بن  ولكنِّي أرى أن تكون شورى بین: عثمان بن عفَّان، وعلي

 عوف، وطلحة بن عبید اهللا، وسعد بن أبي وقَّاص، والزُّبیر.
 

حتَّى إذا انتقل عمُر إلى جوار ربِّه اجتمع أهُل الشورى، وتشاوروا أیَّاًما ثم اختاروا عثمان 
بعد أن قام عبدالرَّحمن بن عوف ِبمشاورة كبار المهاِجرین واألنصار، فبایعوه وبایعه 

 لنَّاس، وهكذا تمَّت بیعة عثمان بالشُّورى أیًضا.ا
 
 مشاورة أبي بكر وعمر ألهل الرأي: 
 

ویكفینا في هذا المقام أن نذُكر دلیًال واحًدا على ذلك، وهو ما أخرَجه ابُن سعد عن 
دِّیق  كان إذا نزل به أمٌر ُیرید فیه مشاورَة  -رِضي اهللا عنه  -القاسم: أنَّ أبا بكر الصِّ

أهِل الرأي والفقه، دعا رجاًال من الُمهاجرین واألنصار، ودعا عمَر وعثمان، وعلی�ا، 
رضي اهللا  -حمن بن عوف، ومعاَذ بن جبل، وأبيَّ بن كعب، وزیَد بن ثابتوعبدالر 
وكلُّ هؤالء كان ُیْفتي في خالفِته، وٕانَّما یصیر فتوى النَّاس إلى هؤالء، فمضى  -عنهم



أبو بكر على ذلك، ثمَّ ولي عمر فكان یدعو هؤالء النفر، وكانت الفتوى تصیُر وهو 
، وزید  .خلیفٌة إلى عثماَن، وأبيٍّ

 
 

بعد أن عرْضنا لتلك النَّماذج الطیِّبة، وهذه الصُّور الرَّائعة، التي تشَهُد ِبِصْدق الِتزام 
الرَّسول وصحابِته ِبمبدأ الشورى، ننتقل إلى نقطٍة ُأْخرى تأتي كنتیجٍة لما عرضناه، وهي: 

 "سمات الشورى في اإلسالم" وفیما یلي عرٌض لبعِضها:
 

 الشورى ملِزمة للحاكم:
 
قد كُثر الكالم حول هذا الموضوع، وتناوله كثیٌر من علمائنا اإلجالَّء، ما بین مؤید ول

 ومعارض، ولكل رأُیه ودلیله، ولكنَّ المجال اآلن ال یتَّسع لتلك الخالفات.
 

وحسبي في هذا المقام أن ُأشیر إلى ما سبق من المواقف التي ذكرناها كنماذج لتطبیق 
شورى، فهذه المواقف كافیٌة في االستدالل على تأِیید أنَّ الشورى الرَّسول وصحابِته لمبدأ ال
 في اإلسالم ُمْلِزمة للحاكم.

 
والقول بأنَّ الشورى غیر ملِزمة للحاكم معناه إْلغاء أرادة األمَّة، وخضوعها لنزعات 

 االسِتبداد الفردي عند الحاكم.
 
 

 مجال الشورى:
، ولم تِرْد فیها سنَّة من رسول اهللا، أمَّا ما نزل هو األمور التي لم ینِزل فیها وحي من اهللا

فیه وحٌي من اهللا أو وردْت فیه سنَّة من رسول اهللا، فال َمجاَل للشُّورى فیه؛ إذ إنَّه ال یقبل 
 التَّْغییر.

 



 كیفیة الشورى:
ا لم یحدِّد اإلسالم طریقًة معیَّنة للشُّورى، وٕانَّما تركها لألمَّة تكیُِّفها مع ظروِفه ♦

 وتطوُّراِتها.
 
تأخذ الشورى في اإلسالم برْأي األغلبیة، بل إنَّها تحترم هذا الرَّْأي احتراًما شدیًدا،  ♦

في غْزوة أُحد، حین نزل  -صلَّى اهللا علیه وسلَّم  -وخیر دلیل على ذلك ما فعله الرَّسول 
 على رأي األغلبیَّة.

 
الدیمقراطیَّة، فهي ال تعِرف الحزبیَّة التي تخلو الشُّورى اإلسالمیَّة من مساوئ النُُّظم  ♦

 یمُقُتها اإلسالم.
 
الشُّورى اإلسالمیَّة تجنِّب األمَّة نزعات االسِتْبداد الفْردي عند الحاكم، كما أنَّها تقي  ♦

 المجتمع من آراء الشذَّاذ.
 
 
 

رابط الموضوع: 
https://www.alukah.net/sharia/0/25375/#ixzz6GDdE5AcP 


