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  البحث ملخص

قيمة الشورى باعتبارها  وخصوصاً ،القرآيناخلطاب القيم السياسية يف  عن تحدث هذا البحثي
 من جهة أخرى فإن هذه القيمة تلعب دوراًو. احلضاري التغيري قيمة عليا ومنطلقاً ال خالص منه حنو

 منوتقيه  ،من قضايا عليه يعرض فيما األخرية الكلمةالقرار و صاحبالشعب  يكونرئيساً يف أن 
رغم اعتبار الشورى و. وإسالميته احلكم شرعية على بارزة بل أصبحت عالمة ،احلاكم استبداد

من  األخرى، إال أن العناية ا قلت وأصبحت ما للعبادات واملكانة القدر نفس هلاو ،عبادة جليلة
 مبدأ فالشورى .يف املسار احلضاري للشعوب املسلمةجدية ال تعرب عن املهزوءات الشعبية اليت 

 ا تتمسك أن املسلمة األمة على جيب علْيا وقيمة اإلسالمي السياسي النظام مبادئ من أساسي
  الظروف. مجيع وحتت دائماً

 وآثار تغييب الشورى، الشورىالشورى،  كيفيةالشورى، قيمة الشورى،  الكلمات املفتاحية:
  السياسية.

Abstract 

The research deals with the political values in the Qur'anic discourse, 

especially the value of the Shura as a supreme value and platform which is 

unavoidable in materializing civilizational progress. On the other hand, 

this value plays a major role in empowering the people to be decision-

makers and the holders of the final word on the issues pertaining to them; 

it protects them from tyranny of rulers, and, more than that, it has become 

a clear sign that reflects the legitimacy and Islamic nature of governance. 

Although Shura is regarded as a solemn act of worship, possessing the 

same value and status as other acts of worship, it has become neglected 

and a public game which does not reflect the seriousness required by the 

path of the civilization of Muslims. Shura is the fundamental principle of 
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the Islamic political system and the highest value which Muslim Ummah 

must always adhere to under all circumstances. 

Key words: Al-shūrā, Value of Al-shūrā, Method of Al-shūrā, impact of 

absence of Al-shūrā, Political Al-shūrā 

Abstrak 

Kajian ini menangani dengan nilai-nilai politik dalam wacana al-Quran, 

terutamanya nilai Shura sebagai nilai tertinggi dan pelantar yang tidak 

dapat dielakkan dalam merealisasikan kemajuan ketamadunan. 

Sebaliknya, nilai ini memainkan peranan utama dalam memperkasakan 

rakyat untuk menjadi pembuat-keputusan dan pemegang kata-kata 

muktamad tentang isu-isu yang berkaitan dengan mereka; melindungi 

mereka dari kezaliman raja- raja, dan lebih dari itu, ia telah menjadi tanda 

jelas yang mencerminkan kesahihan dan kesifatan tadbir urus Islam. 

Walaupun Shura dianggap sebagai perbuatan ibadah yang muram, 

memiliki nilai dan taraf yang sama seperti perbuatan ibadat lain, ia telah 

diabaikan dan dijadikan sebagai permainan awam yang tidak 

mencerminkan kesungguhan yang dikehendaki oleh jalan ketamadunan 

umat Islam. Shura merupakan prinsip asas sistem politik Islam dan nilai 

tertinggi yang hendaklah umat Islam sentiasa mematuhi di bawah segala 

keadaan. 

Kata Kunci: Al-shūrā, Nilai Al-shūrā, Kaedah Al-shūrā, Kesan ketiadaan 

Al-shūrā, Politik Al-shūrā 

 

   :قدمةامل 

وارية مع أصحاب الدراية واالختصاص يف تعد الشورى من اخلطوات احل
هي دف إىل تطابق العقل و ،1سبيل اختاذ القرار السياسي لتجنب الوقوع يف اخلطأ

رسة مع الصدق يف القول اجلماعي يصحبه سلوك ومموالنقل يف تآلف الفكر ا
على هذا فإن الشورى تعترب حجر الزاوية يف بناء الدولة و ،2واإلخالص يف التطبيق

                                                           

  .137م)، ص1989، (اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، اإلسالمي سةيف علم السيابد الرمحن خليفة، ع 1
  .137املرجع نفسه، ص 2
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شرعية له،  احلكم اإلسالمي، وكل حكم بعيد عن هذه القاعدة ال ساإلسالمية وأسا
وهي دليل  ،وتشعر باملسؤولية ،وتؤلف القلوب ،فالشورى تؤثر يف متاسك بناء األمة

: "من �ية لألمة مع السلطة، وألمهية الشورى يف احلكم قال عمر صدالوحدة املق
رة من املسلمني فال حيل لكم إال أن ودعا إىل إمارة نفسه أو غريه من غري مش

ذه األقوال تشعرنا أن عمر كان ه ،4"اإلمارة شورى" أيضاً �وقال عمر  .3تقتلوه"
رها احلضاري خري قيام، ألن ولتقوم بد األمة  لى سالمة بناءع سمن أحرص النا
األمة، وعليه فهي مطالبة بتأدية دورها الشوري احلضاري من حقوق الشورى حق 

  بأمانة وإخالص.
ا أمر اهللا م" :5﴾اَألمرِ في وشاوِرهم﴿ يف قوله تعاىل: ضحاك بن مزاحمول القي

واملدقق جيد أن منهج تطبيق  .6"ضلفا علم فيها من الملباملشورة إال  �عز وجل نبيه 
، رغم أنه أصحابهسبحانه وتعاىل لرسوله الكرمي حىت يشاور أمره بدأ بمنا إمبدأ الشورى 

يتابع تصرفاته و يرعاه تعاىل بعظمته غين عن آراء الصحابة من حول نبيه، فهو الذي

                                                           

، (بريوت: دار صادر، الطبقات الكربى، الزهري البصري اهللا عبد أبواهلامشي  منيع بن سعد بن حممد 3
  .353، ص 3م)، ج1957/ه1377

حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، (بريوت: املكتب  ،مصنفه بن اهلمام الصنعاين يف الرزاق هذا األثر أخرجه عبد 4
حتقيق خليل حممد  ،األموالاهلروي يف  سالم بن ؛ والقاسم9760، رقم446ص ،5)، جه1403، 2اإلسالمي، ط

 بن خملد زجنويه بن محيد محدأ وأب؛ و325، رقم346ص ،1)، جه1408هراس، (بريوت: دار الفكر، د. ط.، 
، د. ط، د. ت.)، ، (الرياض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراساتاألمواليف  ،النسائي األزدي اهللا عبد بن قتيبة

، (اخلرطوم، د.ن، السلطة يف فكر املسلمنيبراهيم حممد زين، إوسنده صحيح. وانظر:  .436، رقم460، ص1ج
  .33د.ت)، ص

  .159رة آل عمران، وس 5
جامع البيان عن تأويل الطربي، يف  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن هذا األثر أخرجه حممد 6

  .153ص، 3ج ،م)1984/ه1405، (بريوت: دار الفكر، القرآن
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سبباا، ويقومها، ويدبر األمر من السماء إىل األرض، ويعلم أسباب األمور، ويعلم م
ووحدوية واجتماعية  األمر له فوائد تعليمية وتربوية وال خيفى عليه شيء. هذا

وحيتذوا بأعماله، فهو القدوة  -رغم مكانته عند ربه  –ليسنت الصحابة بفعله ، وسياسية
  احلسنة يف كل أمر من أمور الدنيا واآلخرة. 

 رزقْناهم ومما بينهم شورى وأَمرهم﴿ :وقد مدح اهللا أهل اإلميان بقوله
والشورى  التفاهم واملشاركة وتبادل اآلراءم يتخذون قرارام عن طريق أل 7﴾ينفقُونَ

أثر، فالدرس املستفاد من ذلك أن األمة بأفرادها ومجاعاا  �عن النيب فيه فيما مل يأت 
دق وإخالص وإرادة يف ذلك على تآخ وص �ستنني بفعل النيب م وسلطتها إن تشاوروا

  ال شك أن التوفيق والسداد واملعونة من اهللا تشملهم وترعاهم. فللحق من اجلميع، 

إليهم  �قدوم النيب  كانت األنصار قبل"ا القرطيب فيقول يف تفسري اآلية: مأ
. وقال ابن العريب: 8"تشاورا فيه مث عملوا عليه فمدحهم اهللا تعاىل به اًإذا أرادوا أمر

وسبب إىل الصواب، وما تشاور قوم قط  ،ومسبار للعقول ،لفة للجماعةشورى أال"
  .9إال هدوا"

  ال بشار بن برد:قو

 حازم نصيحة أو نصيح حبزم           نـفاستع ورةـاملَش  الرأي غـبل إذا   

                                                           

  .38ورة الشورى: س 7
 عبد بن السيد: ، حتقيق)املاوردى تفسريالنكت والعيون (البصري،  املاوردي حبيب بن حممد بن علي احلسن أبو 8

 .206، ص6د.ت)، ج العلمية، الكتب الرحيم، (بريوت: دار عبد بن املقصود
، 4العلمية، د.ت)، ج الكتب ، (بريوت: داررآنقام الحكأاألندلسي املعروف بابن العريب،  اهللا عبد بن حممد 9

  .126ص
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  وادمـللقَ قُوة اخلَوايف  مكانُ          غضاضة عليك الشورى حتسب وال   
لألعمال  لألمة كلها لتكون الشورى أساساً اآلية خطاباًاحلقيقة أن يف و

ن التاريخ يشهد أن أسعد فترات األمة املسلمة يوم أن أل ؛10العظيمة اليت تتبناها األمة
لك أن كذوتسود الشورى حياا، والتاريخ يشهد  ،كانت تنعم بتطبيق شريعة اهللا

شريعة اهللا من واقع احلياة، أشقى الفترات اليت مرت ا األمة هي اليت أبعدت فيها 
ن إ ،11لشورى من اتمع اإلسالمياوألغيت  ،واستبد احلكام، وصودرت احلريات

لَالشورى عا ال تقتصر على اختيار رئيس الدولة  على دولة اإلسالم وأمة اإلسالم؛ مأل
يف القرار السياسي الصادر استخراج الرأي الصحيح يف  ريكبوإمنا للشورى دور  ،فقط

 شورى وأَمرهم﴿ :عن السلطة يف ممارسة احلكم وإدارة شؤون األمة، قال اهللا تعاىل
مهنيا بممو ماهقْنزقُونَ رنفا أمر إال  ن اهللا وصف األمة بالشورى؛إ ،﴾ي ا ما حزأل

م اجتمعت وتشاورت فيه، وهذا ج األمة املسلمة األوىل يف حياا مما ميزا عن أم
نت تعيش الظلم واالستبداد، فاملتمعن يف اآلية جيد أا تصبغ حياة كارض كلها اليت األ

األمة األوىل بالشورى، رغم أا كانت مستضعفة ختاف أن يتخطفها الناس، فاآلية 
من البداية املبكرة جدا  مبفهوم الشورى عزيزةً األوىل لتحىي مكية وخاطبت اجلماعة
اطب خت 13﴾اَألمرِ في وشاوِرهم﴿ اآلية اينمب ،12دائما ةألصيلولتكون مسة من مساا ا

لتبني أن من أهم صفات القائد الناجح أن يهتم بالشورى، لتصبح رمزاً  ،قائد األمة
  للتفاهم مع األمة. ووسيلةً ،لنظامه

                                                           

  .11زيع، د.ت)، صونشر والتال(بريوت: دار الفكر للطباعة و ،إمتام الوفاء يف سرية اخللفاءمد اخلضري بك، حم 10
(حبث) من حبوث احلضارة  ارتباط الشورى بالفتوى وقضايا االجتهاد اجلماعيمد عبد القادر أبو فارس، حم 11

  .23 - 22، ص1اإلسالمية، ج
  .3165، ص5جم)، 1980/ه1400، 9ط(بريوت: القاهرة: دار الشروق، ، يف ظالل القرآنيد قطب، س 12
  .159ورة آل عمران، س 13
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   وجوه: ة منشاوراملب هلرسولاهللا تعاىل أمر الفائدة يف 

م توجب علو شأم ورفعة درجتهم، وذلك إياه �: أن مشاورة الرسول ولاأل
يقتضي شدة حمبتهم له وخلوصهم يف طاعته، ولو مل يفعل ذلك لكان ذلك إهانة م 

 فيحصل سوء اخللق والفظاظة. 

 الإال أن علوم اخللق متناهية، ف وإن كان أكمل الناس عقالً �: أنه الثاين
سيما فيما يفعل  بباله، ال بعد أن خيطر ببال إنسان من وجوه املصاحل ما ال خيطري

وهلذا السبب قال  14»بأمور دنياكملم أنتم أع« :قال �فإنه  ،من أمور الدنيا
مث تال  ،ما استشار قوم قط إال هدوا ألفضل ما حبضرم !واهللا"احلسن: 

  .15"�وأمرهم شورى بينهم�

ة نويصري س ،به غريه يف املشاورة يإمنا أمر بذلك ليقتد" :الثالث: قال احلسن
  . 16"يف أمته

شاورهم يف واقعة أحد فأشاروا عليه باخلروج، وكان ميله أن ال  �الرابع: أنه 
                                                           

 إحياء دار: الباقي (بريوت عبد فؤاد حممد: ، حتقيقالصحيحالنيسابوري،  القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم 14
 على الدنيا معايش من � ذكره ما دون شرعا قاله ما امتثال وجوب د.ت) كتاب الفضائل، باب: العريب، التراث
 .141، رقم1836، ص4الرأي، ج سبيل

الباقي  عبد فؤاد حممد: ، حتقيقاملفرد األدب، اجلعفي البخاري اهللا عبد أبوبن املغرية بن بردذبه  إمساعيل بن حممد 15
 بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو . قال100ص ،م)1989ه/1409، 3البشائر اإلسالمية، ط (بريوت: دار

، د. ط.، د. ت.)، الفكر دار، (بريوت: اخلطيب ينالد حمبحتقيق:  ،الباري فتحيف  ،العسقالين حجر بن أمحد
 ،13ج، �األمر يف شاورهم�و ،�بينهم شورى وأمرهم�: تعاىل اهللا قول كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب

  .قوي" : "سنده340ص
، 1طالعلمية،  الكتب دار: ، (بريوتالغيب مفاتيحالشافعي، يف  الرازي التميمي عمر بن حممد الدين ذكره فخر 16

  .54، ص9م)، ج2000ه/1421
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شاورم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه مخيرج، فلما خرج وقع ما وقع، فلو ترك 
ثر. فأمره اهللا بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم أة ييف قلبه منهم بسبب مشاورم بق يبق

  يبق يف قلبه أثر من تلك الواقعة. ليدل على أنه مل
، ولكن لكي تعلم وعلماً اخلامس: وشاورهم يف األمر، ال لتستفيد منهم رأياً

مقادير حبهم لك وإخالصهم يف طاعتك فحينئذ يتميز عندك ومقادير عقوهلم وأفهامهم 
  الفاضل من املفضول، وتتعامل معهم على قدر منازهلم.

نك حمتاج إليهم، ولكن ألجل أنك إذا السادس: وشاورهم يف األمر ال أل
شاورم يف األمر اجتهد كل واحد منهم يف استخراج الوجه األصلح يف تلك 

توافقة على حتصيل أصلح الوجوه فيها، وتطابق مالواقعة، فتصري األرواح متطابقة 
د يعني على حصوله، وهذا هو السر عند حاواألرواح الطاهرة على الشيء ال

صلوات. وهو كذلك السر يف أن صالة اجلماعة أفضل من صالة االجتماع يف ال
  املنفرد بسبع وعشرين درجة. 

لعظيم ال يشاور يف املهمات العظيمة إال خواصه واملقربني عنده. االسابع: امللك 
ذنبوا عفا اهللا عنهم، فرمبا خطر بباهلم أن اهللا تعاىل وإن عفا عنهم بفضله إال أ افهؤالء مل

م تلك الدرجة العظيمة، فبني اهللا تعاىل أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد أنه ما بقيت هل
ك أن قبل هذه الواقعة ما أمرت رسويل مبشاورتكم، ولكن لالتوبة، بل أزيد فيها، وذ

ورتكم، لتعلموا أنكم اآلن قبل ذلك، لتعلموا أن عفوي اشوبعد هذه الواقعة أمرته مب
  .17أعظم من عملكم وكرمي أكثر من طاعتكم

  القيمة احلقيقية للشورى يف القرآناملبحث األول: 

                                                           

 .املصدر السابق 17
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 لتصف﴾ بينهم شورى وأَمرهم﴿ مكيتها رغم الشورى سورة يف اآليات جاءت
 أن بعد بالشورى وصفتهم فقد غريها، عن ا تتميز اليت الصفات بأهم املسلمة األمة

 باإلنفاق وصفهم جاء مث اإلسالم، يف عبادة أجلُّ وهي الصالة، مقيمي بأم وصفتهم
 ذلك. اإلسالم يف عبادتني أهم بني الشورى لتكون الشورى، صفة فيهم أسست أن بعد
 العبودية أساليب كل من اإلنسان حترر حتررية مفاهيم والشورى واإلنفاق الصالة أن

 نفسي استعداد هي فالصالة. احلضاري البناء على قادراً وجتعله وجل، عز اهللا لغري
 مثلما واملكانة القدر نفس وهلا احلضاري التغيري حنو املنطلق هي الشورىو للبناء،

 السياسية، احلياة ركيزة والشورى ،العبادات ركيزة فالصالة. األخرى للعبادات
   للجماعة. والعطاء الوالء روح مناء على أكيد دليل واإلنفاق
ل رسالة اإلسالم، اهللا حلم اهكذا نعلم أمهية الشورى لألمة املسلمة اليت اختارهو

هذا الوصف جاء بعد االستجابة و ﴾بينهم شورى وأَمرهم﴿ :فوصف األمة بقوله تعاىل
شرعية  بل اإلنفاق يف سبيل اهللا، وكل هذه املسائل فروضوق ،ألمر اهللا وإقامة الصالة

وكان األمر ال خيتلف، فالصالة والشورى يف درجة واحدة، وهلذا قال اجلصاص يف 
على جاللة موقع الشورى لذكرها  ﴾بينهم شورى وأَمرهم﴿ :سريه: "يدل قوله تعاىلتف

 . 18مع اإلميان وإقامة الصالة، ويدل على أننا مأمورون ا"

 إذا كانوا فقد الشوري، سلوكهم يف األنصار لتمدح جاءت اآليات إن :قيل مث
  . به اهللا فمدحهم عليه عملوا مث ،فيه تشاوروا أمراً أرادوا

ذه األمور تدل داللة واضحة على أن الشورى جزء ال يتجزأ من ديننا ودنيانا ه
، اا عن الساحة اإلسالمية حيدث خلالً وشلالً يف حياتنا العامةيوتراثنا وحضارتنا، وغ

ألا مبدأ أصيل يف سياسة األمة املسلمة يف املاضي  ال جيربه إال العمل بالشورى؛
                                                           

 إحياء قمحاوي (بريوت: دار الصادق حممد: ، حتقيقالقرآن أحكامأبو بكر اجلصاص،  الرازي علي بن أمحد 18
  .263، ص5، جه)1405العريب،  التراث
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صار  - البيت- ى يف املؤسسة االجتماعية األوىلبل، فإذا وجدت الشورواحلاضر واملستق
هلدف احلضاري الذي أوجدت من وعي باالبيتا مقصدياً مسؤوالً، ووجودها يدل على 

األسرة، كما أا تدل على رزانة واتزان أفراد األسرة، لتكون حمل التقدير من  أجله
ا العامة فإن العمران سيحل يف كل اآلخرين. وإذا وجدت الشورى يف الدولة ومؤسسا

ركن من أركان الدولة، لتصبح دولة واعية باملسؤوليات احلضارية اليت ألقيت على 
ستخاليف وإظهار دين اهللا يف شكل وتعمل جبهود مضنية على تنفيذ اهلدف اال ،عاتقها

بالوعي حضارة عاملية إنسانية. وهكذا ما دخلت الشورى جماال إال وأصبح فاعالً حيوياً 
وقائماً باملسؤوليات امللقاة على عاتقه خري قيام. هذا األمر اهلام يفرض على  ،احلضاري

األمة املسلمة أن ترفض كل أشكال العيش اليت تغيب عنها مشس الشورى، ألا أشكال 
  عيش متخلفة معوجة إرهابية، بعيدة عن العمران النهضوي. 

م، فيفكرون يف شؤوم جبدية ن التشاور جيعل الناس يتحسسون مسؤولياإ
أكثر، وحياولون إصالح أنفسهم بأنفسهم، كما أن القائد العبقري تعرف حكمته من 

ور وبيان خمتلف وجوه األمر للناس، مما يعمق فيهم معرفتهم باحلياة، اخالل التش
  . 19وجيعلهم أكثر إحساسا بواجبام جتاهها

 املسلمة، لألمة خاص كمفهوم مرة ألول الكرمي القرآن يف الشورى جاءت لقد
 خبلود خالدة لتكون بامسها كاملة سورة تسمى أن لدرجة عالية مكانة هلا وخصصت

 تأخذ مل ما للعامل حضارية مشاريع منها يتولد أن ميكن ال املسلمة فاألمة. القرآن
 مجيع وعلى الناس واقع يف الكرمي القرآن هلا أعطاها اليت الطبيعية مكانتها الشورى

 مدلوله وكان مبكراً، اجلماعة يف الشورى طابع "كان :قطب سيد يقول. ستوياتامل
                                                           

  . 690، ص1، جه)1406عريب، ال، (بريوت: دار البيان من هدي القرآنحممد تقي املدرسي،  19
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 اإلسالمية، للحياة ذايت طابع إنه فيها، احلكم وشئون الدولة حميط من وأعمق أوسع
  .20القيادة" صفات ألزم من وهي البشرية لقيادة املختارة للجماعة مميزة ومسة

 رأيه إبداء يف املسلم الفرد حق على احلفاظ يف فاعلة وسيلة الشورى كانت لقد
 انسجام على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا املسلمني، م اليت املصريية القضايا يف

القرطيب مستشهداً  يقول. احلق وإحقاق الصواب إدراك يف وبغيتها األمة مع التام الفرد
 الصواب، إىل وسبب ،للعقول ومسبار ،للجماعة ألفة "الشورى :املالكي العريب بابن
  احلكيم بشار بن برد: قال وقد هدوا، إال قوم تشاور وما

  ازمح  مشورة أو لبيب رأيب         نفاستعـ  املشورة  الرأي بلغ إذا      
  21للقوادم"  نافع اخلَوايف فإنّ         غضاضة عليك الشورى جتعل وال      

هذا  ،عجز عن محله اجلبالت ،هلا دور كبري �إن األمة اليت كان يربيها النيب 
 الدور يتمثل يف قيادة البشرية، وبالتايل فخري وسيلة لتربية األمم وإعدادها لدورها

ن تدرب على محل التبعة وإن كانت النتائج الريادي، هو أن ترىب بالشورى، وأ
واخلسائر مريرة، لقد كان اإلسالم وهو ينشئ أمة القرآن يعدها للقيادة الراشدة، فلم 

بد أن حيقق هلذه األمة رشدها، ويرفع عنها الوصاية يف حركات حياا العملية يكن 
وبإشرافه، ولو كان وجود القيادة  �الواقعية، كي تدرب عليها يف حياة الرسول 

الراشدة مينع الشورى ومينع تدريب األمة عليها تدريبا عمليا يف أخطر الشؤون كمعركة 
حقها الشوري لتمارسه كدور كبري يف حياا  أحد وما حدث فيها، ملا أعطيت األمة

مهما كانت التضحيات واألخطار، ألن هذه كلها جزئيات ال تقوم أمام إنشاء األمة 

                                                           

 .333، ص6، جيف ظالل القرآنيد قطب، س 20
 .37، ص16، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  21
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ليثبت هذا  22﴾اَألمرِ في وشاوِرهم﴿ الراشدة املدربة بالفعل على احلياة. فكان األمر
يف أثناء التطبيق، ولتسقط  أيا كانت األخطار اليت تقع ،القرار يف حياة األمة املسلمة

كلما نشأ عن استعماله بعض  ،احلجة الواهية اليت تثار إلبطال هذا املبدأ من حياة األمة
على  العواقب اليت تبدو سيئة ولو كان انقسام الصف منها كما حدث يف أحد والعدو

وهو أكرب من كل  ،ألن وجود األمة الراشدة مرهون ذا املبدأ الشوري األبواب؛
  .23سارة أخرى يف الطريقخ

 هلم تكون أن وقبل مستضعفون، مكة يف واملسلمون الشورى سورة أنزلت ولقد
 لكل األوىل القاعدة أا على يدل فإمنا شيء على دل إن هذا سياسي، كيان أو سلطة
  . احلياة جوانب كافة تغطي أن وجيب شاملة وأا شيء،

ل ولد آدم موهو أك ،بالوحي وهو املؤيد ،�إذا كانت هذه حال رسول اهللا ف
أن  فعلم ذاعقال وفكرا ورأيا، وهو الغين بذلك كله عن الشورى وعن آراء الرجال، 

كانت  �الشورى ملزمة وإال ال معىن هلا إال االستخفاف بعقول األمة، فهذا أبو بكر 
ما  له طريقته الشورية اخلاصة به، فإذا ورد عليه أمر نظر يف كتاب اهللا، فإن وجد فيه

فإن وجد فيها  ،� يقضي به قضي به، وإن مل جيد يف كتاب اهللا نظر يف سنة رسول اهللا
قضى  �ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول اهللا 

فيها بقضاء؟ فرمبا قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن مل جيد سنة سنها 
  .24س فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى بهمجع رؤساء النا �النيب 

 بأننا أمة وصفنا وجل حني عز اهللا أن  واعتزازاً وإمياناً ثقة تزيدنا اليت واحلقيقة
                                                           

  .159آل عمران:   22
  .502 - 501، ص1، جيف ظالل القرآنيد قطب، س 23
  .668 - 649، صدراسة يف منهاج اإلسالم السياسيعدي أبو حبيب، س 24
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 حاكم وكيل هو سلطاا وأن ،القرار صاحبة هي دل على أن هذه األمة الشورى،
 هو املسلمني واقع من الشورى تغييب على فالعمل لذلك األمة، عن نيابة سلطاته يباشر
 حق من أنه فكما. اخلالد كتابه يف إياها اهللا وهبها اليت لكرامتها وامتهان ،هلويتها مسخ
 كرمية سياسية حياة تعيش أن حقها من فإنه ،زكاا وتؤيت ،صالا تقيم أن األمة

 ومفاهيم غريبة مبادئ حلول معناه املسلمني حياة من املبدأ هذا غياب إن. بالشورى
 حساب ودون حق بغري عليهم حكامهم تسلط ومعناه. والفرعنة االستبداد مثل ةظامل

  حضارية. مشاريع من يفعلوه أن ميكن وما ،ملقدرام
 للعيش وسيلة هلا فليس وألجياهلا هلا كرمية حياة تصنع أن أرادت إن األمة إن

 الضياع من انفسه لتحمي الشورى عقيدة إىل تأوي أن إال االستبداد عن بعيداً بكرامة
 احملمومة بالعاطفة استرجاعها ميكن ال لألمة التارخيية اهلوية إن. السياسي والتارخيي

 األمة هيئات من شاملة تضامنية مسرية من بد ال بل والتكبري، والتهليل والتسبيح
 متس أن دون التارخيية مفاهيمها على للحفاظ اجلهود فيها تتوجه اإلنسانية، ومؤسساا

 تناضل أن وجيب احلضاري، البناء يف األمة أمل هي فالشورى. الرمال يف تدفن أو
  .طويلة سنني مدار على اندثر الذي املفهوم هذا إلحياء

سياسياً وحيداً  خياراً للمسلمني] خاصاً مصطلحاً [باعتبارها الشورى كانت فقد
. السياسي دواالستبدا والظلم املعاناة من طويلة رحالت شاقة بعد األمم إليه لتنتهي
 يف واملساواة والعدل اخلري التزامها على يترتب ودين عقيدة للمسلمني بالنسبة ولكنها
  واآلخرة. الدنيا

 أن ميكن وما موسى يف قومه استشار فرعون أن الكرمي القرآن يف ورد ولقد
 أَن يرِيد ● عليم لَساحر هذَا إِنَّ فرعونَ قَومِ من الْملَأُ قَالَ: ﴿تعاىل قال ضده، يفعلوا

 الْمدآئنِ في وأَرسلْ وأَخاه أَرجِه قَالُوآ ● تأْمرونَ فَماذَا أَرضكُم من يخرِجكُم
رِيناشهللا إسالمها قبل - بلقيس واستشارت. ]111-109[األعراف:  ﴾ح  - 
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 أَمراً قَاطعةً تكُن ما أَمرِي في فْتونِيأَ الْملَاُ أَيها يآ قَالَت﴿ سليمان: أمر يف حاشيتها
 والغرب أمريكا رأسها وعلى ،اليوم األمم وتتشاور. ]32[النمل:  ﴾تشهدون حتى

 وإزهاق حق بإحقاق التزام تعين الشورى لكن. واملسلمني اإلسالم ضرب يف وإسرائيل
 وإظهار احلق وإحقاقه، متكني على تعني فهي ،صالحاً وتبغي ،عدالً دف وهي ،باطل

 يف الشورى موضوع هو فالصالح الصالح من أجل الفالح، ونشر الصواب وإعالنه،
  فيه. املشورة موضع هم والصلحاء اإلسالم،

  القرآن؟ يف األمهية هذه بكل الشورى حتظى ملاذا

 اليت احلياة بقية عن به امتازت معيناً، شكالً اختذت قد اإلسالمية احلياة إن
 والتفكري واالستشارة االستخارة على تأسست قد فهي الكون، هذا يف الناس يعيشها

 أفراد مصاحل كل مراعية سليمة، عملية نتائج إىل للوصول اجلماعي والعمل احلر
 وفشله، العمل جناح ا يقاس اليت املعيار هي اجلماعية الروح اعتبار مع اجلماعة،

 حتل أن ميكن ال قضايا فإا والدين، واألمة والوطن باجلماعة األمر تعلق إذا وخصوصاً
 عالمة الشورى كانت هلذا. عالية األفراد مؤهالت كانت مهما فردية حبلول أمورها
   .غريها عن متميزة حياة واعتبارها اإلسالمية، احلياة تشكيل يف بارزة

 يف لوجدناها األمهية هذه مبثل حتظى الشورى جعلت اليت األسباب تدبرنا ولو
  أربعة:  بأسبا

 قد وجل عز اهللا أن ذلك اآلخرين، لقدرات اًاعتبار الشورى ممارسة يف إن -1
 يرضاه ال وظلم إجحاف فيه األفراد طاقات وميش ،به خاصة ميزات فرد كل أعطى

 ،معينة حياة ضمن ويعيشون معني أمر يف نوشتركذين يال األفراد حق فمن. تعاىل اهللا
 التارخيية مسئوليتهم ليتحملوا آراؤهم وتؤخذ م، علقاملت املوضوع يف يستشاروا أن

 األمر كان وإذا. بكنفها يعيشون اليت وللجماعة هلم املناسب القرار ويتخذوا بأنفسهم
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 الرضا ليتم آرائهم، ألخذ ممثلون هلم يكون أن بد فال الناس من كبري بقطاع يتعلق
 لكلية.ا التنمية بعدها وتتم ،واألمة املسئولني بني واأللفة

 هو والدولة املسلمة واألمة واجلماعات األفراد خيص فردي قرار أي اختاذ إن -2
 االستبداد من اًنوع فيه ألن ؛مبقدرام واستهتار الناس حقوق على تعد احلقيقة يف

 وحتقري ،للنفس تعظيم ألنه ؛املذاق كريه احلكم يف فالفردية. القبيح والظلم الصريح
 استغالل وهو. التارخيية هلويتهم وميش ،وعقوهلم تفكريهمل واستصغار ،لآلخرين
 السلطة خدمة يف لتصب ملقدراا وسرقة ،الشخصية املصلحة سبيل يف للجماعة حقيقي

 أحد. من عقاب أو رقابة من خوف ودون احلاكمة،

 نأ ذلك تعاىل، هللا املستشري خوف على وتدل التقوى، قرينة الشورى إن -3
 عنها يسأل كربى مسئولية هي استشارم دون األمة خيص اعيمج قرار أي اختاذ

 يعبد أي اجلامعة، العدالة شروطه أهم من كانت املسلم فاحلاكم القيامة، يوم صاحبها
 فهو اليوم لذلك حساباً حيسب ال الذي وأما ويستخري، يستشري فهو ولذا يراه، كأنه اهللا
 بأن يذكرنا وهذا. ونزواته رغباته مع فقاملتوا القرار ويتخذ ،شهواته يف إال يفكر ال

 يرضي مث وجل عز اهللا يرضي الذي الوجه على تؤدى أن جيب وأا أمانة، احلكم
 املؤمنني.

 السلطة بني اإلجيايب والتفاعل التواصل طريق على أكيد دليل الشورى إن -4
 خالفات ال ةنقي واألجواء فيها، غموض ال الدولة يف واضحة فاألمور واألمة، التنفيذية
 تعطي واألمة احلياة، أركان على يهيمن واالستقرار حرية، يف ونعيشي فالناس تفسدها،

 أن كما الناس، عن بشيء يتميز ال فرد فهو وحكومته، سلطاا ختاف وال بقوة، رأيها
. فيها األمة رأي يطلب فهو ولذا غموض، وال فيها لبس ال اهر حتت احلاكم أمور
 احلاكم نفس يف طمأنينة يعكس الشورية احلاكمة السلطة تتخذه ولمسؤ قرار فأي

  األمة. من ورضى
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 مشرقاً مستقبالً ويبين حضارة يثمر واستقرار أمن طريق فالشورى هذا وعلى
 السليم املسار يف لتوجه واإلمكانات، واجلهود الطاقات كافة الستغالل نتيجة لألجيال

بالنسبة لنا  التارخيية. فالشورى احلركة هتوجي على قادرة أمة األمة من جيعل الذي
مرتبطة باهلواء والطعام والشراب، وشاملة جلوانب احلياة على اختالف أشكاهلا السياسية 

  واالجتماعية واالقتصادية، إذا قدرنا واعترفنا بأننا أمة وسطاً شهيدة على الناس.

  الشورى وجماالت تنفيذها إجراء املبحث الثاين: كيفية

دة يتبعها املسلمون، دترك نظام الشورى لألمة من غري أحكام حم � النيب نإ
ذلك أن النظام الشوري خيتلف باختالف أحوال األمة يف كثرا وقلتها وشؤوا 

ملختلفة، فال ميكن أن تكون هلا أحكام معينة توافق مجيع ا ومصاحلها العامة يف األزمنة
فكل له طريقته  ،فاء األربعةاألحوال يف كل زمان، ولذلك اختلفت بيعة اخلل

لكن الشرع ركز على تربية األمة بالشورى، كمبدأ حضاري مقصدي، و ،25ومنوذجه
عا رؤوس د وإن أعياه ذلك ،فهذا أبو بكر كان يسأل عامة املسلمني يف ما ال نص فيه

فإذا أمجع رأيهم على أمر قضى به، وكان عمر يفعل  ،ملسلمني وعلماءهم فاستشارهما
كما يف  القرآن كان يف جملسه الشوري كهول وشبانما استشار عمر يف ذلك، وعند

يقول األستاذ عبد احلميد األنصاري: "إن وسيلة إجراء عملية و ،26صحيح البخاري
نه مل يرد يف شأن هذه الوسيلة نص قرآين يث إح، لجي لالشورى متروكة الجتهاد ك

                                                           

، (القاهرة: مكتبة النهضة قايف واالجتماعيلثواتاريخ اإلسالم السياسي والديين ني إبراهيم حسن، س. حد 25
  .463 -  434، ص1م)، ج1964، 4املصرية، ط

  فس املرجع.ن 26
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  . 27أو سابقة مستقرة يف عهد الراشدين"
يف احلقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل، والشكل  ذا األمر هوهو

هو يئة جو شوري تعبق احلرية فيه بأرجيها  الذي يرتضيه املنطق وما يوافق عصرنا
ن يف نفس الوقت أهل احلل والعقد على أن يقرب والنتخاب أهل الشورى الذين يعترب

مشاورا وإبداء رأيها، مث إن  أهل االختصاص ويشاوروا، على أن ال يلغى دور األمة يف
ري ن تتكفل الدولة بتوفأاحلاكم له احلق أيضا يف استفتاء األمة يف املسائل اخلطرية على 

م. وجيب مراعاة اآلداب يف كحليف شؤون الدولة وا حرية املواطنني إلبداء آرائهم،
ضليل حبجة فال جيوز التشهري والطعن والسباب وفاحش الكالم والت ،الشؤون االنتخابية

  شاعة الفساد جرمية حياسب عليها الشرع. إف ،إبداء الرأي
مصبوبا يف قالب حديدي حيث هو  ن هنا فالشكل الذي مت فيه الشورى ليسمو

متروك للصورة املالئمة لكل بيئة وزمان لتحقيق ذلك الطابع يف حياة اجلماعة 
ت نصوصاً حرفية إمنا اإلسالمية، فالنظم اإلسالمية كلها ليست أشكاالً جامدة وليس

هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار اإلميان يف القلب، وتكيف الشعور والسلوك 
ما سيد قطب فيقول: "أما شكل الشورى والوسيلة اليت ال تتحقق إال . أ28ذه احلقيقة

وكل ا فهي أمور قابلة للتحوير وفق أوضاع األمة ومالبسات حياا، وكل شكل 
إلميان افهي بال شك تدخل يف حظرية  -ال مظهرها  - حقيقة الشورى وسيلة تتم ا 

  . 29واإلسالم"
ذا نعلم أن الشورى مبدأ حضاري ليس له شكل حمدد، بل هو مبدأ صاحل و

                                                           

، (بريوت: صيدا: منشورات املكتبة العصرية، الشورى وأثرها يف الدميقراطيةبد احلميد إمساعيل األنصاري، ع 27
  .251، د.ت)، ص2ط
  .138، صيف علم السياسة اإلسالميبد الرمحن خليفة، ع 28
  .501، ص1، مجيف ظالل القرآنيد قطب، س 29
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  للتطبيق يف كل وقت وحني. 
 بكيفية ،واحد إطار الشورى إجراء لعملية وعليه فيمكننا التأكيد على أنه ليس

 تعود وإمنا إليه، احتاجت كلما السياسية رحلتها يف األمة به خذتأ حمدد شكل أو ،ثابتة
 والزمانية املكانية ولظروفها هلا، مناسباً األمة تراه الذي النموذج إىل الشكليات هذه

 وهي ،األمة تعني حديثة وسائل من فيه اكتشفت وما املستجدة العاملية والتطورات
 نفضله الذي لكن. السياسية كلمتها تقول أن الشاملة التنمية حنو الثابتة خطواا متشي

 ليمثلها، األمة اختارته والذي ،املنتخب النيايب الس على اهلامة األمور تعرض أن
 قرار فإن وبالتايل. واجلماعة والدين الوطن م اليت احلامسة القرارات عاتقه على ويأخذ
 يف األصوات طريق عن لكوذ واألمة، الشعب وحيترمه ينفذ أن جيب الذي هو األغلبية
 من اإلعالم وسائل وتقوم النواب، على القرار بإعالن الس رئيس ليقوم الس داخل
 ألن التنفيذ، ويبدأ ،جليلة هيبته وتكون ،بإعالنه وصحف )،تلفازجهاز مرئي (و ،راديو
 غواًل كانت وإال ،للشورى احلقيقية القيمة هي الشورى وإلزامية. ملزِم الشوري القرار

  احلضارية. البناءة لألفكار ووأداً الذقون، على وضحكاً
 جملس خطى على متشي أن كلها الدولة يف التنموية املؤسسات على جيب كما

 دون موظفيها مجيع رأي فتأخذ املوظفني، غالبية حيوي مصغر جملس هلا فيكون النواب،
 لتلك املنفذة اإلدارة هترا الذي الرأي نتبىن أن جيب أنه إىل هناك أو هنا من إشارة

  املؤسسة.
 أن يعين وهذا واملستشري، املستشار مها: هامني ركنني على تقوم والشورى

 رأيه يفرض أن ال ثانياً، املستشار عرضه ما املستشري يأخذ مث أوالً رأيه يعرض املستشري
 هي وإمنا شورى ليست فالشورى هذا حصل فإن التعبري، إرادة فيسلبه املستشار على

  وفردية. استغالل
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واالجتهاد  التفكري نتيجة الشورى تكون مجاعة املستشارون يكون فعندما
 هؤالء أن وهي أفكارهم خالصة يقدمون جمتمعة الناضجة العقول ومثرة اجلماعي،

 ويضعوا وفائدة، نفعاً وأكثره عندهم، ما وأجود أفكارهم خالصة يقدمون املستشارين
  ستشارهم.ا الذي احلاكم يدي بني هدية

 قالب يف مصبوباً فليس الشورى به تتم الذي الشكل "أما :قطب سيد يقول
 حياة يف الطابع ذلك لتحقيق وزمان، بيئة لكل املالئمة للصورة متروك فهو حديدي،
 حرفية، نصوصاً وليست جامدة، أشكاالً ليست اإلسالمية والنظم. اإلسالمية اجلماعة

 الشعور وتكيف القلب، يف اإلميان حقيقة استقرار عن ينشأ روح شيء كل قبل هي إمنا
  .30احلقيقة" ذه والسلوك

 مؤسساا مجيع يف األمة عليه تسري أن جيب الذي الشكل بأن بالقول وخنلص
 وهذا. الشأن وأهل املوظفني مجيع من شورى إىل حيتاج بنفسه هو للشورى التنموية

 يف ترفرف حية الشورى أعالم بقىت أن فهو األمة حياة يف األهم أما شأن، بذي ليس
  احلياة. أركان مجيع

ن األمة املسلمة تقوم على أسس عقائدية، دف إىل احلفاظ على الفطرة أن إ
والعلم بالقرآن  ،والعبودية له سبحانه ،تبقى سليمة، ومن أهم هذه األسس اإلميان باهللا

الشورى وسيلة كون توالعمل ما يف واقع احلياة. وذا  ،والسنة كمصدر للتشريع
 ،31إميانية حتل اخلالف وتعاجل أسبابه، وهي جامعة وليست مفرقة، مثمرة وليست جمدبة

فالشورى وممارستها سوف تؤدي إىل  ،ما إذا احتلت القلوب األهواء والشهواتأ
 .وأضخمها تفرق الصف ،مشكالت عديدة أقلها تفرق الكلمة

                                                           

 .333، ص6، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  30
، 3، (الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع، طانيةميالشورى ومما رساا اإلضا النحوي، ر يدنان علع 31

  .300م)، ص1988ه/1408



a@ïãeŠÔÛa@lbĐ¨a@¿@òî�bî�Ûa@áîÔÛ�bu‡ì¸@ô‰ì’Ûa@òàîÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@69@ @

  

  

 م في آسيامجلة اإلسال                                                 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

م2011العدد الخاص األول، مارس    

 

 

  نستشري؟ من

 يف مشاورته علينا جيب الذي املؤهل هو من ،نفسه يطرح األمهية غاية يف سؤال
  وأوطام؟ ودينهم املسلمني م واليت واخلاصة العامة أمورنا

 الذين فمن ،�اهللا  رسول يفعلها كان اليت العملية السنة من ذلك على واجلواب
   به؟ نقتدي حىت � اهللا رسول استشارهم

 وذلك الناس من خمتلفة جمموعات استشار قد � الرسول أن القول ميكننا
  والوطن. والدين األمة على املترتبة وآثارها وأمهيتها الوقائع حسب

 فقد الكربى، بدر غزوة يف فعل كما وذلك الصحابة كبار استشار لقد فمثالً ـ
  به. وأخذ واألنصار للمهاجرين الكبار املمثلني بأصوات اكتفى

 رأي وأخذ معه حضروا الذين استشارة إىل النيب عمد أحد معركة ويف ـ
  منهم. األكثرية

 اعتمد حيث هوازن، غنائم يف فعل كما املسلمني مجهور يستشري تراه مث ـ
  احلرب. يف معه شاركوا الذين أصوات

 وأخذ أقوامهما رأسا ومها عنهما اهللا رضي السعدين برأي اكتفى لكنه ـ
  غريمها. دون هامة مسألة يف برأيهما

 احلل أهل هم استشارم املمكن لشورىا أهل أن نستنتج األحداث هذه من
 الشعب انتخبهم الذين هم وهؤالء. والدين العلم بأهل القرطيب أمساهم وكما والعقد،
 باألمور األعمال مباشرة يف الشعب عن ممثلني ليكونوا ولصالحهم وكفاءم ألهليتهم
 إن اعوجاجه يحوتصح املسلم احلاكم ملراقبة واملؤهلني والتشريعية واإلدارية التنظيمية

. عليهم االعتماد ميكن الذين الشورى أهل هم فهؤالء. والصواب العدل طريق عن حاد
 واألمة واجلماعة الوطن ختص قضايا يف والدين امللة أعداء نستشري أن لنا جيوز وال
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 خربة املسلمون حيتاج ولرمبا. ذمةً وال إال مسلم يف يرقبون ال أعداء ألم والدين السلمة
 بعض الستشارة وضرورية مقنعة مربرات وحده احلاكم يقدم أن بأس فال ما ألمر ما

  عادة. تكون أال على قضية، يف احملايدين الكفار
  

   املستشار: يف توفرها جيب اليت اإلجيابية الشروط

 الذي املناسب الكفء هلا خيتار أن بد ال متألها، أن تريد شاغرة وظيفة أي إن
 التنمية حصلت اجيابية املواصفات كانت فإن سواه، أحداً شخي وال ويتقه اهللا خيشى

 خنطو أن أردنا وإن. الفرد ذلك مأله الذي اجلانب ذلك من باملؤسسة واالرتقاء
 أن بد فال الشاملة، والتنمية التحضر حنو السياسية مبؤسساتنا ونرتقي األمام حنو خطوات

 هم وهؤالء املصريية، قضايانا يف ونائبينا ممثلينا ليكونوا األقوياء األمناء األكفاء خنتار
 أمتنا ومصاحل ديننا متس اليت القضايا أخطر يف ونستشريهم استئمام املمكن الثقاة

 ذلك ميلك فيمن املرجوة اإلجيابية الصفات أهم باستخالص قمت وقد. ومستقبلها
  احلساس:  املنصب

 الدين مصلحة على صاًحري تقياً مؤمناً مسلماً يكون أن املستشار على جيب) 1
 أو كانوا كهوالً عمر مشورة أصحاب القراء "وكان :البخاري قال. والوطن واألمة
  وجل". عز اهللا كتاب عند وقافاً وكان شباناً،

 ليكون فيه، يستشار الذي املوضوع يف ومتخصصاً متضلعاً يكون أن جيب) 2
 كان من نشاور ال أن يعين وهذا. عالية وخربة قوية حجة على مستنداً يعطيه الذي رأيه

 أن ينبغي ال الشورى "إن :عاشور ابن يقول. املسلمني قضايا مه ال ومن جاهالً
 سر فهي األمر، يهمه ال من فيها يدخل فال الرأي، أهل من األمر يهمهم من تتجاوز

  بشار: لاق املتشاورين، بني
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  32كامت" غري امرءاً الشورى تشهد وال
 رأيه يقدم حىت قضايانا، على أميناً يكون أن املستشار ىعل جيب: األمانة) 3

ال عليه أميناً يكون أن فعليه ما أمر يف استشارة عليه عرضت فإن وإخالص، زاهةبن 
 فيه يفكر وأن بالغة، جبدية للمشاورة املطروح املوضوع يتناول وأن للعدو، ينقله

 :البخاري قال. للمستشري وأصوا اآلراء أجود ويقدم ،أفكاره فيه ويشحذ ،بإخالص
 ليأخذوا املباحة األمور يف العلم أهل من األمناء يستشريون � النيب بعد األئمة "وكانت
  .33"�بالنيب  اقتداًء غريه إىل يتعدوه مل السنة أو الكتاب وضح فإذا بأسهلها،
 نوفر أن بد فال الشورى عملية ننجح أن أردنا إن: والشجاعة احلرية) 4
 يعتقد ملا خمالفاً كان وإن -  رأيه قال لو حبيث واألمان، باحلرية يعبق واًج للمستشار
 عملية من احلكمة لتتم -  عليه األغلبية وافقت إن -  وينفذ يطبق أن جيب -  املستشري
 أو متخصصاً عاملاً أو مواطناً واملستشار حاكماً املستشري كان إذا وخصوصاً. الشورى

 احلرية أجواء تتوفر مل لو حىت ألنه بالشجاعة، احلرية طرب نقصد فإننا هنا ومن. مفكراً
 يكون أن جيب فاملستشار. ومصاحلها األمة خدمة فيه الذي باحلق ينطق أن جيب فإنه

 السلطة.  مصلحة أجل من خبس بثمن يشترى وال الئم لومة اهللا يف خياف ال شجاعاً

 الشعب اختارهم نالذي أولئك املسلم احلاكم مع للتشاور خيتار أن: الثقة) 5
 هو للمشورة الصاحل أن يعين وهذا. التحايل طريق عن أو إجبار أو إكراه دون بأنفسهم

 شراء طريق عن الشورى لس جنح ألنه وليس كفء، ألنه الشعب ثقة على حصل من
 وحيله. ومكره وخدعه ورشاواه بأمواله الفقراء الناس أصوات

                                                           

  .215، ص13، جالتحرير والتنويرابن عاشور،   32
...،  �بينهم شورى وأمرهم� تعاىل: اهللا قول والسنة، باب بالكتاب االعتصام اب، كتالصحيحالبخاري،   33
  .2681، ص6ج
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 ات السلبية للمستشارين:الصف

تبقى الشورى أداة وذلك ل حىت يتجنبوها اة عدة أمور يف املستشارينجيب مراع
   احلق، ومن هذه األمور ما يأيت:ووسيلة إميانية يهدف منها الوصول إىل حضارية
والً: بعد التأكد من كل صفات التأهل النوعي يف املستشارين ال بد أن يكون أ

بعيدين عن احلسد واحلقد  ، وتعرف فيهم التقوى،حب الدنيااملستشارون بعيدين عن 
  صني على الدين والدولة ومصلحتها.والبغضاء والشحناء، حري

دي ؤوالكذب ملا يؤديان إىل فنت رهيبة ت الظن السيءانياً: بعد املستشارين عن ث
  ىل الرب والكذب يهدي إىل الفجور.إىل قطع العالئق بني املسلمني، فالصدق يهدي إ

أي احلليم وأهله، وكيف تدور الشورى بني ينسف الر اجلهل األعمىالثاً: ث
 يستوِي هلْ قُلْ﴿العلماء واجلهلة وكيف تتوحد آراؤهم واهللا ـ جل وجالله ـ يقول 

ينونَ الَّذلَمعي ينالَّذونَ لَا ولَمعال بد من مشاورة أهل االختصاص والتجارب ف ،34﴾ي
من اتصفوا باجلهل والعبث والعلم ومن رضيت عنهم األمة عموما ووثقت م ال 

  الفكري.
، فإن احتل اهلوى القلب تدهور اإلميان واحنلت القيم اهلوى أصل كل داءابعاً: ر

 اتبعت ولَئنِ﴿هلذا حذر اهللا نبيه من أن يتبع أهواء الذين ال يعلمون و 35واألخالق
إن عبث باألمة جاهل ف ،36﴾الظَّالمني منلَّ إِذَاً إِنك الْعلْمِ من جاءك ما بعد من أَهواءهم

                                                           

  .9ورة الزمر: س 34
الدين  ي، حتقيق حممد حمإعالم املوقعني عن رب العاملنيابن قيم اجلوزية، املعروف بس الدين حممد بن أيب بكر مش 35

  .62، ص 1)، جم1977ه/1398، 2عبد احلميد (بريوت: دار الفكر، ط
  .145ورة البقرة: س 36
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ى إال مشكلة جديدة من مشاكل األمة روصاحب هوى فعندها لن تكون الشو
املستعصية. ومن هنا كان أبو بكر يستشري أصحابه، وخصوصاً يف األوقات الصعبة، 
فعندما أوصى بعمر ليكون خليفة بعده، استأثر بعبد الرمحن بن عوف، وعثمان بن 

كل على انفراد، وبعد أن أخذ رأيهما يف عمر، قال لكل واحد منهما: "ال تذكر  ،عفان
ما ذلك إال حرصاً على سالمة و ،37وال تذكر مما قلت شيئاً" "...مما قلت لك شيئاً

األمة والدين من املستغلني العابثني الذين يقتنصون الفرص لضرب الصف يف وقت 
ذه الشروط بقوله: "أن يتمتع املستشار الشدة. وقد خلص عبد احلميد األنصاري ه

 .38برضى األمة وثقتها، ويكون صاحب خلق ودين ومثقف ثقافة عامة"

  اية الشورى: غ

، متوازنفيه عدل عدل يرضي مجيع األطراف، ن غاية الشورى هو أن نصل إىل إ
فراد واجلماعات، بني األيراعي كل الفوارق دقيق فهو عدل  ويتسم بالدقة يف األحكام،

وبني رؤية االحزاب  لناسالقوانني على او دالسلطة اليت تفرض احلدويوفق بني رؤى و
وحوار  ،فكر حريتأيت إال بعد هذا التوازن ال  املعارضة واجلماعات واألفراد احملكومني.

اللتان كفلتا احلقوق  ،مرتكزة على العقيدة والشريعة ،وتشاور على أسس ثابتة ،متبادل
الشورى . ف39ران على فكر الفرد واجلماعة واألمة والسلطةللجميع، واللتان تسيط

وإبراز واجبات الفرد واجلماعة  ،وضمان هذه احلقوق ،غايتها إعطاء كل ذي حق حقه
وجبهود األمة  ،حنو صنع حضارة عاملية إنسانية ،لتسري عجلة األمة يف أمان ،والسلطة

                                                           

، 2، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار املعارف، طتاريخ الطربيأبو جعفر حممد بن جرير الطربي،  37
  . 428، ص 3دت)، ج

، د.ت)، 2، (بريوت: منشورات املكتبة العصرية، طالشورى وأثرها يف الدميقراطيةبد احلميد األنصاري، ع 38
  .250ص
  .15م)، ص1992ه/1412، 1ر الوفاء، طا، (املنصورة: دفقه الشورى واالستشارةفيق الشاوي، وت 39
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ووحدا  ،وتضامنها ،ولتعكس الصورة املضيئة عن تفاعل األمة اإلجيايب .كلها
   .قصديةملا

 ،فالشورى عبارة عن فهم مشترك ملقصد واحد بني األفراد واجلماعات والسلطة
ودون  ،ومرضاته ،وأيسرها يف إطار تقوى اهللا ،والوصول إىل حتقيقه بأسهل الطرق

فالعدل واحلق وحتقيق األهداف بصورة ترضي اهللا هي غاية  .انتهاك حلرماته سبحانه
قول األستاذ عبد احلميد أبو سليمان: "إن جوهر مصطلح الشورى هو أنه الشورى. ي

إطار يعين بالبحث عن احلق واحلقيقة واالنصياع هلما فاملسلم منطلقه احلق والبحث عنه 
واخلضوع له وأداؤه والدعوة إليه، ونتائج نظام الشورى يف دولة اإلسالم هو الفكر 

اكم ويدعمه ويأخذ بيد احملكوم يف حتقيق والقناعة والفهم اجلماعي الذي يعني احل
أهداف اتمع وصالح أمره فجعل املسلمني يدا واحدة وجسداً صحيحاً ونسيجاً قوياً 

  . 40متماسكاً"
هذا ما عرفناه من خالل القيادة النبوية ورجوعها إىل احلق واخلضوع له، و

لكرام: أبو بكر وعلى اخلصوص األئمة األربعة ا وكذلك من الصحابة الكرام عموماً
الرفيق األعلى ترك خلفه شريعة  إىل �وعمر وعثمان وعلي، وبعد أن انتقل الرسول 
لكل مسلم واجه حمنة يف حياته، وترك  كاملة القواعد واألصول، حبيث تكون مرجعاً

واختذوه  �الصحابة األبرار بكل ما تعنيه كلمة أبرار من معىن، فاقتفوا أثر الرسول 
ت األمة ذا راشدة عجزت البشرية كلها أن حتذو حذوها وتعلو قدوة حسنة، وكان

قدرها، فها هو الصديق يشاور أصحابه يف حماربة املرتدين ويأيت رأي عمر خمالفا ولكن 

                                                           

، (مقال) أعده للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، السياسة واحلكم يف اإلسالمبد احلميد أبو سليمان، ع 40
ة للشباب اإلسالمي، وطبع يف كتاب بعنوان "من قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر"، (الرياض: الندوة العاملي

  .327، صه)1392، 3ط
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  .41أبا بكر كان رأيه األصوب واألدق وحلقته األمة كلها ومشت على رأيه
بن  وأسيد يستشري عبد الرمحن بن عوف وعثمان بن عفان يف سعيد بن زيدو

  . 42على عمر حضر وعلي يف عمر فاثنوا مجيعاً
واجهته  بعد أن أصبح خليفة ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً �ها هو عمر و

فتشاور مع أصحابه يف أمر  ،طهري األرض من شر الفرس والرومتحمن شداد، وكان عليه 
املؤمنني ليستشريه  يرسل سعد إىل أمري مث ،43وأشاروا عليه بسعد بن أيب وقاص ،الفرس

فقد جتمعت صناديد الكفر حملاربة اإلسالم وأهله، وأخربه على ما  ،يف األمر وهو شديد
يطلب  ور حول املعركة وكيف تسري، ويسأل الرأي واألمر، فوقف عمر خطيباًدي

هذا يوم له ما بعده من األيام فاستنفر الناس، فقال عثمان وطلحة  :وقال للناس ،املشورة
وعبد الرمحن بن عوف فقالوا كلمتهم واتفقوا مجيعا على إرسال النعمان بن والزبري 

 ،مقرن املزين، وقالوا مجيعا هو هلا. وها هو أمري املؤمنني يشتد قلقه على اجلند والناس
فاستشار أصحابه واملسلمني يف تدوين الدواوين، فأشار عليه علي  ،فقد كثر املسلمون

وبعد أن أسلم  .غرية تسجيل األمساء وتقسيم األموالوعثمان والوليد بن هشام بن امل
يستشريه يف حرب فارس، كما استشاره حني وضع التقومي  �اهلرمزان كان عمر 

   .فأشاروا عليه بذلك �اهلجري، واستشار أصحابه يف كتابة سنة الرسول 
وعثمان  وعندما زنت أمة سوداء وهي حمصنة، وبعد االعتراف استشار علياً

محن بن عوف، فأشار علي وعبد الرمحن بن عوف وسكت عثمان، فأحل عمر وعبد الر

                                                           

  .52، ص25، (د.م، دار الفكر، د.ت)، جتفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي،  41
، (الكويت: دار القلم اخلالفة الراشدة واأليدي اخلضية، حبث وثائقيحبه، وصليزيد الراضي ا 42

  .25ـ  24م) ص 1995ه/1415
  .451-450، ص2م)، ج1979ه/1399: دار صادر، ، (بريوتالكامل يف التاريخابن األثري،  43
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على عثمان فقال: ال أرى احلد إال على من علمه وأراها تستهل به كأا ال ترى به 
إذا نزل األمر  �ان عمر ك" ،44بأسا، قال له: صدقت فجلدها مائة وأبعدها عاما
عن ابن سريين قال: "كان و ،45م"املعضل دعا الفتيان فاستشارهم ليقتفي حدة عقوهل

بينما و 46عمر بن اخلطاب يستشري املرأة فرمبا أبصر يف قوهلا الشيء يستحسنه فيأخذ به"
كان يتعسس يف أزقة املدينة إذ مسع امرأة تشكو غياب زوجها وأنشدت أشعاراً فأخذ 

فسأهلا  ابنته حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يفكر يف أمر النساء، ومل جيد أمامه إال
واثنني وثالثة ويف الرابع ينفد الصرب،  وقال: كم تصرب املرأة عن زوجها فتقول له، شهراً

 لكل أمداً ذلك ، وقيل: أنه جعلحيد من غيبة الزوج عن زوجته طويالً فأصدر قانوناً
   .47 يبعثها سرية

فكانت الشورى ديدن عمر يف حله وترحاله وليله واره ومل يكن مستبداً برأي 
  48ال قول، حىت شاور اهلرمزان حني وفد عليه مسلما يف املغازي"و

فسار على نفس الدرس الذي مشى عليه أخواه أبو بكر وعمر،  �أما عثمان و
وغل يف أرض أفريقية وطلب منه تستأذنه يف اليفقد أرسل إليه عبد اهللا بن أيب السرح 

ندما أراد مجع القرآن يف جندة، فاستشار عثمان الصحابة فأشاروا عليه باألذن له. وع
: ما فعل عثمان ما فعل يف �حىت قال علي  �مصحف واحد استشار الصحابة 

                                                           

  . 626- 613، صدراسة يف املنهاج اإلسالمي السياسيبو حبيب، أ 44
  .113، ص10، (بريوت: دار الفكر، د ت)، جالسنن الكربىبو بكر أمحد بن حسني بن علي البيهقي: أ 45
  .113ص ،10، كتاب آداب القاضي، باب من يشاور، جالسنن الكربىخرجه البيهقي يف أ 46
 األحاديث ختريج يف املنري البدراملصري،  الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن 47

، 1والتوزيع، ط للنشر اهلجرة وغريه، (الرياض: دار الغيط أبو مصطفى ، حتقيقالكبري الشرح يف الواقعة واألثار
، احمليط البحر تفسرياألندلسي،  حيان بأيب الشهري يوسف بن . وانظر: حممد140، ص8م) ج2004ه/1425

 .193، ص2م)، ج2001ه/1422، 1العلمية، ط الكتب وغريه، (بريوت: دار أمحد عادل حتقيق
  .52، ص25، جتفسري املراغيد مصطفى املراغي، أمح. وانظر 37، ص16، جتفسريهلقرطيب، ا 48
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املصاحف إال على مإل منا، وحني أبدت الفتنة أنياا استشار عثمان الصحابة فأشاروا 
  .49عليه أن يبعث رجاال يثق م إىل األمصار حىت يرجعوا إليه باألخبار

مام األمور وسط جو مليء بالفتنة، ولكن املسرية فقد استلم ز �أما علي و
مظاهرها وأجل قواعدها، ولقد أشار عليه أصحابه  زكانت يف تقدم والشورى أحد أبر

يف قبول التحكيم فقبله وتنازل عن رأيه وكان قد قال: االستشارة عني اهلداية، وقد 
  .50خاطر من استغىن برأيه

   :الشورى جماالت
 يكون أن بد ال له، حلوالً نبغي الناس على ضهنعر موضوع أي أن شك ال
 فاالستشارة وبالتايل. فيه خمتلفة واآلراء إمجاع عليه يوجد ال للنقاش، قابالً موضوعاً

 أو قاطع نص فيه ما وكل فيه، الشورى تصلح ال فاسد أمر والعبادات العقائد حول
 أصحابه يشاور � يبالن كان وقد" :العريب ابن قال. فيه املشاروة حيرم حمكمة نصوص

 اهللا عند من منزلة ألا األحكام، يف يشاورهم ومل احلروب، مبصاحل املتعلقة األمور يف
 .51"واحلرام واملباح، واملكروه، والندب، الفرض، من: األقسام مجيع على تعاىل

 أهل فيه يستشري أن احلاكم على جيب االجتهاد، فيه الشريعة أجازت ما فكل ـ
 يف احلق صاحب يكون تشريعي جملس بتشكيل بأس وال. علماءال من االختصاص

  .الشورى

                                                           

  .640-627، صدراسة يف منهاج اإلسالم السياسيبو حبيب، أ 49
  املصدر السابق. 50
، 4العلمية، د.ت)، ج الكتب دار: ، د.مالقرآن أحكامالعريب،  األندلسي املعروف بابن اهللا عبد بن حممد 51
 .126ص
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 ويقدم األمة، م اليت والقرارات العامة واخلطوات السياسية التصرفات ـ
 العالقات، قطع أو املعاهدات عقد أو اهلدنة أو احلرب كإعالن أخذها على احلاكم

 من ذلك وغري معينة جلهات النفقات وختصيص امليزانية كوضع املالية وكالتصرفات
  .لوحده فيها يصيب أن الفرد على يصعب اليت األمور

 من املختصني تستشري أن التنفيذية السلطة على جيب اليت األمور من هذا كل
 وهزائم سياسية مزالق األمة جينب الذي األسلم القرار إىل ليصلوا ومفكريها األمة علماء

 للهوى التعصب نتيجة مقتالً تصيب قد حضارية وسقطات أخالقية وأزمات عسكرية
  .اخلاصة واملصلحة

  ملاذا؟ السياسية، الشورى من اخلوفاملبحث الثالث: 

يف  احلكم قواعد أساسية من قاعدة من املفهوم بداهة، أن يعد اإلسالم الشورى
مسألة  مل يكن أبداً يف اإلسالمي، ذلك أن مضمون االختالف الذي وجد بني العلماء

إلزاميتها ولرمبا كان مضمون االختالف يدون حول  إنما مباحة، هل هي واجبة أم
نبيه الكرمي مبمارسة الشورى يف أوقات احلرب عز وجل أمر اهللا ف حول شكلها وجماهلا.

  ].159[آل عمران:  ﴾الْأَمرِ في وشاوِرهم﴿والسياسة، وذلك بقوله تعاىل: 
ملهاجرون ا تكلمف 52»الناسأشريوا علي أيها «ألصحابه:  �ويوم بدر إذ قال 

ظل النيب  وأحسنوا، وطلب االستزادة فتكلم األنصار وأعطوه رأيهم، وحىت أثناء املعركة
رأيه فذهب إىل ما  �يستشري أصحابه فيشري عليه احلباب بتغيري املكان ويستحسن النيب 

                                                           

 أمحد (د.م: دار الدين شرف السيد: ، حتقيقالثقاتالبسيت،  التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن وانظر: حممد 52
 ختريجالزيلعي،  حممد بن يوسف بن اهللا عبد الدين نظر: مجال؛ وا157، ص1م)، ج1975ه/1395، 1الفكر، ط

 ابن السعد، (الرياض: دار الرمحن عبد بن اهللا عبد: ، حتقيقللزخمشري الكشاف تفسري يف الواقعة واآلثار األحاديث
أيام العرب يف جاوي: لبمد أبو الفضل إبراهيم، علي حممد احم. وانظر: 12، ص2، جه)1414، 1خزمية، ط

  . واحلديث صحيح.14، (صيدا: منشورات املكتبة العصرية د.ت)، ص الماإلس
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مر بعد املعركة استشار أصحابه يف األسرى، فيشري أبو بكر بالفدية وعو ،53قال حباب
هكذا يف أحد، فقد تشاور يف اخلروج من املدينة أو و. 54تل، فيأخذ برأي األوللقبا

يف اخلندق و. 55البقاء فيها، فأشاروا عليه باخلروج وخرج رغم أنه كان حيب البقاء فيها
يف صلح احلديبية يدخل على زوجته أم سلمة و. 56أشار سلمان عليه حبفر اخلندق
فيذ أمره فتشري عليه بأن أخرج وال تكلمهم حىت تنوا يف غاضباً من أصحابه الذين تباطؤ

حىت قال إمام احلرمني:  �ليه فتبعه الصحابة عتنحر بدنك وتدعو، وفعل ما أشارت 
 إنقول األستاذ رشيد رضا: "ي ،57نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إال أم سلمة" ال"

  . 58رعية ملا أمر اهللا ا"فلوال إرادة جعلها قاعدة ش رةكان غنياً عن املشاو �النيب 
، فإن اختل هذا الركن السياسية حلقيقة أن الشورى ركن من أركان احلضارةاو

كلها ختتل، وما تلبث أن دم على أهلها، فالشورى صفة حضارية  ةاملقصدي فاحلضار
من الواقع اإلسالمي  - أي الشورى- اصطبغت ا األمة املسلمة منذ نشأا، وغياا 

                                                           

استجابة لرأب األغلبية، ومعىن ذلك أن الشورى واجبة وملزمة حىت لو كان هناك احتمال يف  �روج النيب خ 53
  ضر من خطأ األغبية وهو رمز لالستبداد.أخطأ األغلبية، ألن ترك الشورى 

 عادل بن علي بن عمر حفص . وانظر: أبو62، ص14، جالقرآن تأويل يف البيان جامع الطربي، جعفر أبو 54
 أسباب. وانظر:الواحدي، 2566، ص1العلمية، د.ت)، ج الكتب ، (بريوت: داراللباب تفسرياحلنبلي،  الدمشقي

، الكربى السنن. وانظر: البيهقي، 160م) ص1968ه/ 1388والتوزيع،  للنشر الباز ، (مكة املكرمة: دارالنزول
  .20090، رقم109، ص10كتاب آداب القاضي، باب قال اهللا جل ثناؤه: وشاورهم يف األمر، ج

  .414، ص3، جتفسريهالطربي،  55
، 2حممد حميي الدين عبد احلميد، (القاهرة: درا اهلداية، ط حتقيق ،����سرية النيب  ،ابن هشام، أبو حممد عبد امللك 56

  .224، ص3جد. ت)، 
 ، (بريوت: دارالبخاري صحيح شرح الباري فتحالشافعي،  العسقالين الفضل بوأ حجر بن علي بن أمحد 57

(بريوت: مؤسسة ، دراسة يف منهاج اإلسالم السياسيعيد أبو حبيب، س. وانظر: 347، ص5، جه)1379 املعرفة،
  .609ـ  598ص م)، 1985ه/1406الرسالة، 

  .38م العريب، د.ت)، ص، (القاهرة: الزهراء لإلعالاخلالفةلشيخ حممد رشيد رضا، ا 58
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  بداد. فهي نعمة ربانية حتترم العقل وتشعر األفراد باملسؤولية.ستين القهر واالالسياسي يع
 والسنة، الكتاب من املستنبطة األحكام يف الصحابة تشاورمن هذا الباب مت و 

 بني فيها كان حىت عليها ينص مل � النيب فإن ،59ول أمر تشاور فيه الصحابة اخلالفةأو
 مل السنة أو الكتاب وضح "فإذا :البخاري يقول يفة.السق يف كان ما واألنصار بكر أيب

: عمر فقال الزكاة، منع من قتال بكر أبو . "ورأى60"�بالنيب  اقتداًء غريه إىل يتعدوه
 فإذا اهللا، إال إله آل يقولوا حىت الناس أُقاتل أن أُمرت � اهللا رسول قال وقد تقاتل كيف
 ألقاتلن واهللا: بكر أبو فقال. حبقها؟ إال أمواهلمو دمآءهم مين عصموا اهللا إال إله آل قالوا
 حكم عنده كان إذا مشورة إىل بكر أبو يلتفت فلم. والزكاة الصالة بني فرق من

  .61وأحكامه" الدين تبديل وأرادوا والزكاة الصالة بني فرقوا الذين يف � اهللا رسول
يشعر بكرامة  الشورى حق لألمة املسلمة يف كل أحواهلا، إذ هو دور مقصديف

األمة املعصومة عن اخلطأ، فكما أن اإلنسان ال غىن له عن اهلواء واملاء والطعام، 
غىن للحاكم عن مشاورة األمة يف أمورها وأحواهلا، وإلغاء الشورى فرعنة  كذلك ال

فحكام اليوم ال  واستبداد وظلم وطغيان ووجود الشورى هو إثراء للفكر اإلسالمي.
ا قد تلزمهم باختاذ قرارات ال تتوافق مع ممارسة الشورى، أليزالون خيافون من 

  مبادئهم وأفكارهم، ولرمبا قد تظهر معارضني هلم يف االس الربملانية والنيابية وغريها.
ن االستبداد مرفوض يف ديننا، ومرفوض أن تقاد أمتنا رغم أنفها كالبهيمة ال إ

ثة الذين ال ترفع الغبة االستبداد عن الثحمذراً من م �خيار هلا يف أمرها ولذلك قال 
                                                           

. 127، ص4، جأحكام القرآنوانظر: ابن العريب، . 37ـ  36، ص16، جاجلامع ألحكام القرآنلقرطيب، ا 59
  .52، ص 25، (د.م، دار الفكر، د.ت)، جتفسري املراغيوانظر: أمحد مصطفى املراغي: 

، 2وت: املكتب اإلسالمي، طاألرناؤوط، (دمشق، بري شعيب ، حتقيقالسنة شرحالبغوي،  مسعود بن احلسني 60
 .119، ص10م) ج1983ه/1403

 ياسر متيم أبو ، حتقيقالبخاري صحيح شرحالقرطيب،  البكري بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو 61
 .397، ص10م) ج2003ه/، 2الرشد، ط مكتبة: إبراهيم (الرياض بن
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، هذا بالنسبة 62»رجل أم قوماً وهم له كارهون«صالم فوق رؤوسهم شرباً منهم: 
إىل اإلمامة الصغرى فكيف باإلمامة الكربى. رجل يقود أمة عظمى وهم عليه 
ساخطون. إن اإلسالم رفض تزويج الفتاة البكر دون إذا ملا يف ذلك فرض حياة 

ا ليست من خيارها، فكيف تساق هونا إىل حياة مل ختترها بنفسها، هذه مصيبة عليه
 كبرياً كربى ابتليت ا األمة اإلسالمية، واحلقيقة أن اإلسالم كرم األمة بإعطائها دوراً

يف بطالن  �يف اختيار نائبها عن رضا واقتناع، وأذكر جلياً وقع فتوى اإلمام مالك 
  .63ن شروط البيعة توافر احلرية واالختياربيعة املكره لإلمام ألن م

  

  خامتة البحث
إن من أهم األدوار السياسية اليت تؤديها األمة كغريها من الفروض والواجبات، 
الدور الشوري ذلك أن الشورى مبدأ أساسي وركن متني يقوم عليه نظام احلكم يف 

ة ودورها وأمضى يف أحد ومل يلغ أمر األم �دولة اإلسالم، فقد قبلها رسول اهللا 
ماعة الشورى وهو يدرك ما ورائها من اآلالم والتضحيات، ألن إقرار املبدأ وتعليم اجل

   وتربية األمة أكرب من اخلسائر املادية.
 املسلمة، لألمة خاص كمفهوم مرة ألول الكرمي القرآن يف الشورى جاءت

 خبلود خالدة لتكون بامسها كاملة سورة تسمى أن لدرجة عالية مكانة هلا وخصصت
  مل ما للعامل سياسية حضارية مشاريع منها يتولد أن ميكن ال املسلمة فاألمة. القرآن

                                                           

 وقال ،971رقم كارهون، له وهم له قوما أم نم باب الصالة، إقامة ، كتابسننهيف  ماجه، ابن أخرجه 62
، الزجاجة يف زوائد ابن ماجه مصباحالبوصريى،  الدين ثقات". شهاب رجاله صحيح إسناد البوصريي: "هذا

 .354، رقم191، ص1(بريوت: دار اجلنان، د.ت)، ج
  .102-101)، صم1988ه/1409، (بريوت: مؤسسة الرسالة، الصحوة اإلسالميةوسف القرضاوي، ي 63
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 وعلى الناس واقع يف الكرمي القرآن هلا  أعطاها اليت الطبيعية مكانتها الشورى تأخذ
  املستويات. مجيع

 

 


