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 المقدمة

بسم ا والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو الطيبين الطاىرين ، وصحبو الغر       
 ، ومن اتبع ىداه وسار عمى نيجو الى يوم الدين ، وبعد : الميامين

﴿ َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى فان ا تعالى ذكر الشورى في كتابو العزيز فقال : 
 . ﴾ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّمينَ  الّمِو ِإنَّ الّموَ 

ا َكاَنْت الشُّوَرى َكَما َيتَّضِ و  ا َكاَن  ُح ِمَن اآَلَيِة السَّاِبَقِة ِىَي َأْمٌر ِإَلِيٌي ِمَن اِ ِلَرُسوِلِو الَكِريِم،َلمَّ و َلمَّ
ُىَو الُمَؤيَُّد ِبالَوْحي َمْأُموٌر ِبَتْطِبيِق َمْبَدِأ الشُّوَرى ِفي الُمْسِمِميَن َفِإنَُّو َأْحَرى َأْن َيْمَتِزَم َرُسوُل اِ و 
ا َكاَنْت الشُّوَرى َفِريَضًة ِإْساَلِميًَّة َفَقْد َآثَ يِقَيا ِمْن َبْعِدِه، و ِبَتْطبِ الُمْسِمُموَن  ىذا ْرُت َأْن َأَتَناَوُلَيا ِفي َلمَّ

 ، وخاتمة . مطالب وأربعةإلى مقدمة ،  يم ىذا البحثقسقمت بتف البحث
 فأما المقدمة : فقد وضحت فييا أىمية الموضوع ، وخطة البحث . 

 . مفيوم الشورى ودليل مشروعيتيا:  ولاأل المطمبواما 
 . أىمية الشورى وأثرىا:  الثاني المطمبو 

 . واختصاصات اىمياجاليا الشورى وممحل   : الثالث المطمب
 . تنظيم الشورى وممارستيا في الوقت الحاضر المطمب الرابع : 

 والخاتمة : ضمنتيا بأىم النتائج التي توصمت الييا . 
ن اخطأت فمن نفسي وحسبي أني قد بذلت ما في  إن وفقتوفي الختام  فمن فضل ا عمّي ، وا 

وسعي ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو 
 وصحبو أجمعين.

 

 

 الباحث 
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 المطمب األول
 م الشورى ودليل مشروعيتيامفيو 

 :لغة واصطالحا  أواًل : تعريف الشورى     
 -الشورى في المغة:     

جاء يف معجم مقاييس اللغة )الشُت والواو والراء أصالف مّطرداف، األوؿ منهما: إبداء الشيء، 
وإظهاره، وعرضو، واآلخر: أخذ الشيء. فاألوؿ قوذلم: ُشرت الدابة شوراً، إذا عرضتها، وادلكاف الذي يُعرض 

: ُشرت العسل أشوره، وقد أجاز ناٌس: أشرت العسل. قاؿ فيو الدواب ىو ادلِشوار،... والباب اآلخر قوذلم
بعض أىل اللغة: من ىذا الباب شاورت فالنًا يف أمري. قاؿ: وىو مشتق من ُشور العسل، فكأف ادلستشَت 

 .(ٔ)يأخذ الرأي من غَته(
َوْقبة وجاء يف لساف العرب: يقاؿ َشاَر العسل يُشوره شورًا وشيارة وَمشارًا ومشارة: استخرجو من الْ 

واجتباه. وقاؿ أبو عبيدة: شرت العسل واشًتتو اجتبيتو وأخذتو، وعن ثعلب قاؿ: يقاؿ ِشْرُت الدابة واألمة 
ُشورة بضم 

َ
أشورمها شورًا إذا قلبتهما وعرضتهما للبيع.. وأشار عليو بأمر كذا: أمر بو، وىي الشورى وادل

... وشاوره ُمَشاورة وشوراً، واستشاره طلب منو الشُت،... وتقوؿ منو: شاورتو يف األمر واستشرتو ٔتعٌتً 
ادلشاورة... قاؿ أبو زيد: استشاره أْمرُه  إذا تبُت واستنار... والتشوير: أف َتُشور الدابة تنظر كيف مشوارىا، 

ؤتثلو قاؿ الراغب  (ٕ)أي كيف سَتُُتا، ويقاؿ للمكاف الذي ُتّشَوُر فيو الدواب وتعرض: ادلشوار(
 .(٘)والرازي (ٗ)الفَتوزأباديو  (ٖ)األصفهاين

ومن خالؿ استعراض التعريفات اللغوية السابقة نالحظ أمرين مها: األوؿ أف كلمة الشورى تنازعها 
أصالف لغوياف، أحدمها: إبداء الشيء وإظهاره، وعرضو، وثانيهما: أخذه وكال األصلُت، أو البابُت حقيق أف 

لُت كليهما، فهي إبداء للرأي، وإظهاره، وعرضو، كما ىي تشتق منو ىذه الكلمة، فلها تعلق كبَت باألص
 .(ٙ)أخذه واالستفادة منو بغية الوصوؿ إىل الرأي األصوب

                                      

ىـ. 1366ييس المغة، تحقيق عبد السالم ىارون، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ابن فارس، معجم مقا (1)
 شور. :كتاب الشين، باب الشين والواو وما يثمثيما مادة

 شور. :، باب الشين381-379ص 2م. جـ1991، 1ابن منظور، لسان العرب،، دار صادر، بيروت، ط (2)
م. كتاب 1961قرآن، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، الراغب األصفياني، المفردات في غريب ال (3)

 الشين، مادة شور.
 م. مادة شور.1952الفيروزأبادي، القاموس المحيط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر،  (4)
 .351م. ص1963الرازي، مختار الصحاح، المطبعة األميرية، القاىرة،  (5)
. محسن 412م. ص1986سنة في العالقة بين الحاكم والمحكوم، دار الوفاء، مصر، يحي إسماعيل، منيج ال (6)

 .83م، ص2115بن حميد النمري وآخرون، األمن رسالة اإلسالم، جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن، 
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ولعل ىذا ما عناه القرطيب بقولو: قاؿ أىل اللغة: )االستشارة مأخوذة من قوؿ العرب: ُشرُت الدابة 
ُشرت العسل واشًتتو فهو مشور ومشتار إذا  وَشوّرُُتا إذا علمت خربىا ّتري أو غَته... وقد يكوف من قوذلم

 .(ٔ)أخذتو من موضعو(

: أف كلمة )الشورى( جاءت يف كالـ علماء اللغة مطلقة غَت مقيدة، أعٍت أهنا مل تفرؽ بُت أمر الثاني
 وآخر يف طلب ادلشورة، وىذا يعٍت أف األصل ىو ادلشاورة يف كل أمر سواء أكاف صغَتاً أـ كبَتاً.

 ًا:الشورى اصطالح
الشورى من رلمل معانيها يف اللغة تبُت أهنا طلب الشيء. لذا قاؿ عنها بعض العلماء أهنا )االجتماع 

 .(ٕ)على األمر ليستشَت كل واحد صاحبو(
ومن ىذا  (ٖ)وقيل ىي: استخراج الرأي ٔتراجعة البعض إىل البعض، والشورى األمر الذي يتشاور فيو 

 .(ٗ)يو التشاور: رللس الشورىادلعٌت يطلق على ادلوضع الذي مت ف
 .(٘)وقد مسي اليـو الذي مت فيو تداوؿ الرأي يـو السقيفة الختيار رئيس الدولة اإلسالمية: يـو الشورى

 .(٘)الشورى
فالشورى اجتماع الناس على استخالص الصواب بطرح مجلة آراء يف مسألة، لكي يهتدوا إىل قرار أو 

حد منهم، واستخراج ما عنده من قوذلم، شرت الدابة، إذا ىي كما يقوؿ ابن األزرؽ: )اختيار ما عند كل وا
 .(ٙ)رضتها لتستخرج أخالفها(

وىي تعٍت تقليب اآلراء ادلختلفة ووجهات النظر ادلطروحة، واختيارىا من أصحاب العقوؿ واألفهاـ 
 .(ٚ)حىت يتوصل إىل الصواب منها، أو إىل أصوهبا وأحسنها ليعمل بو حىت تتحقق أحسن النتائج

شورى إذف معاجلة آراء الرجاؿ يف شأف من الشئوف للخروج بأحسنها وأنسبها، ٘تامًا كعملية شيارة فال
 العسل للخروج بصافيو وأحسنو.

                                      

 .249ص 4م. جـ 1937القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، مصر، الطبعة الثانية،  (1)

أبوبكر محمد بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق عمي البجاوي، عيسى البابي الحمبي وشركاه،  –القاضي  (2)
 .298ص 1م. جـ1968القاىرة، الطبعة الثانية، 

شياب الدين السيد محمود األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، إدارة الطباعة المنيرية، مصر.  (3)
 .46ص 25جـ

، وقول ابن حجر )إن القراء كانوا أصحاب مجمس عمر 115ص 17أنظر ابن حجر، فتح الباري. جـ (4)
 ومشاورتو(.

 .271ص 2الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ج (5)
ابن األزرق بدائع السمك في طبائع الممك، تحقيق سامي النشار، وزارة الثقافة والفنون، العراق، الطبعة األولى،  (6)

 .1987األولى، 
 .79محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في اإلسالم، دار القرآن الكريم، الكويت، بدون تاريخ. ص (7)
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 -مشروعية الشورى:ثانيا : دليل 
 ثبتت مشروعية الشورى بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة.

 -أواًل:حجية الشورى من القرآن الكريم:
دت آيتاف صرحيتاف ذكرت فيهما الشورى باعتبارىا أمرًا واجبًا يف أحدمها، يف القرآف الكرمي ور 

فيقوؿ  وباعتبارىا وصفاً ديدح بو فاعلوه ادلتصفوف بو يف الثانية. ففي اآلية األوىل خياطب القرآف رسوؿ اهلل 
َن الّمِو ِلنَت َلُيْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب }لو  وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم  َفِبَما َرْحَمٍة مِّ اَلنَفضُّ

 (.ٜ٘ٔ{)سورة آل عمران: َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمرِ 
نزواًل على رأي  وقد نزلت ىذه اآلية عقب ما ابتلى بو ادلسلموف يـو أحد، اليت خرج فيها الرسوؿ 

ها من داخلها، وبينت األحداث اليت مرت بادلسلمُت يف أصحابو، وكاف رأيو أف يبقوا يف ادلدينة ويدافعوا عن
كاف ىو األصوب واألصح. ومع ذلك فقد أنزؿ اهلل األمر بالعفو عنهم   أثناء ىذه الغزوة أف رأي الرسوؿ 

 .(ٔ)ومشاورُتم
يقوؿ سيد قطب "وهبذا النص اجلاـز )وشاورىم يف األمر( يقرر اإلسالـ ىذا ادلبدأ يف نظاـ احلكم 

ىو الذي يتولو، وىو نص قاطع ال يدع لألمة ادلسلمة شكًا يف أف الشورى مبدأ  د رسوؿ اهلل حىت وزلم
 .(ٕ)أساسي ال يقـو نظاـ اإلسالـ على أساس سواه"
أمر بالشورى ال ألنو زلتاج إىل آراء من يستشَتىم، ولكن  يقوؿ الرازي يف تفسَت اآلية أف الرسوؿ 

د كل واحد منهم يف استخراج الوجو األصلح، فتصَت األرواح متطابقة ألجل أنو إذا شاورىم يف األمر اجته
ومتوافقة على ٖتصيل أصلح الوجوه فيها. مث قاؿ: وتطابق األرواح الطاىرة على الشيء الواحد شلا يعُت على 
حصولو، وىذا ىو السر عند االجتماع يف الصلوات، وىو السر يف أف صالة اجلماعة أفضل من صالة 

 .(ٖ)ادلنفرد
أف يشاور فيو أصحابو، فقالت  يقوؿ القرطيب: واختلف أىل التأويل يف ادلعٌت الذي أمر اهلل نبيو 

طائفة: ذلك يف مكائد احلروب، وعند لقاء العدو تطييبًا لنفوسهم، ورفعًا ألقدارىم...، وقاؿ آخروف ذلك 

                                      

 .121ص 3ىـ. جـ1318الرازي، التفسير الكبير، المطبعة العامرة الشرفية، مصر، الطبعة األولى،  (1)
، كان عمى 119-118ص 4م. جـ1971سيد قطب، في ظالل القرآن، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السابعة،  (2)

سيد قطب أال يوحي لمقارئ أن الشورى ىي األساس األوحد لحكم اإلسالم، فإن لو أسسًا أخرى كالعدل والحرية 
 والمساواة ومساءلة الحكام وغيرىا من األسس.

 .121ص 1الرازي، التفسير الكبير. جـ (3)
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هلل تعاىل نبيو بادلشاورة ال فيما مل يأت فيو وحي، روي ذلك عن احلسن البصري والضحاؾ قاال: ما أمر ا
 .(ٔ)حلاجة منو إىل رأيهم وإمنا أراد أف يعلمهم ما يف ادلشاورة من الفضل ولتقتدي بو أمتو من بعده

قاؿ الزسلشري: )يف األمر( أي يف أمر احلرب وضلوه، شلا مل ينزؿ عليك فيو وحي، لتستظهر برأيهم، ودلا 
 .(ٕ)فيو من تطييب نفوسهم، والرفع من أقدارىم

ويعارض اجلصاص ىذا الرأي قائاًل: " وغَت جائز أف يكوف األمر بادلشاورة على جهة تطييب نفوسهم 
ورفع أقدارىم ولتقتدي األمة بو يف مثلو، ألنو لو كاف معلوماً عندىم أنو إذا استفرغوا رلهودىم يف استنباط ما 

عليو، وال متلقى منو بالقبوؿ بوجو، مل  شاوروا فيو، وصواب الرأي فيما سئلوا عنو، مث مل يكن ذلك معموالً 
يكن ذلك يف تطييب نفوسهم وال رفع ألقدارىم، بل فيو احياشهم وإعالمهم بأف آراءىم غَت مقبولة وال 

 .(ٖ)معموؿ عليها، فهذا تأويل ساقط ال معٌت لو
( للندب ال رِ َوَشاِوْرُىْم يف اأَلمْ ويقصد هبذا القوؿ الرد على من قاؿ أف األمر يف آية الشورى )

 .(ٗ)الوجوب، فقولو )وشاورىم( يقتضي الوجوب
. ويُغٍت ذلك عن كل (٘)وقاؿ ابن تيمية "ال غٌت لويل األمر عن ادلشاورة فإف اهلل تعاىل أمر هبا نبيو"

نصًا جليًا مع أنو أكمل اخللق، فما الظن بغَته. وذلك يف غَت األحكاـ  شيء فإنو إذا أمر هبا النيب 
بشرعيتها. فالشورى وادلشاورة يف نظاـ احلكم اإلسالمي فرض على خليفة ادلسلمُت جيب  الختصاصو 

 القياـ هبا دلا ذلا من أمهية بالغة.
 أما اآلية الثانية فقد جاءت يف معرض بياف صفة ادلسلمُت ومدح من عمل بالشورى يف مجيع أموره 

ا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقونَ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّيْم َوَأَقاُموا الصَّ }  {اَلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنُيْم َوِممَّ
يف ىذه اآلية اليت مسيت السورة بامسها بُت اهلل سبحانو وتعاىل الصفات األساسية اليت ٘تيز ادلؤمنُت عن 

اء الزكاة. ومن غَتىم، ومن ىذه الصفات االستجابة هلل سبحانو وتعاىل باتباع ىذا الدين مث إقاـ الصالة وإيت
نَػُهمْ ىذه الصفات أف ) ( واليت ذكرت عقب الصالة وقبل الزكاة وىي ركن من أركاف اإلسالـ، أَْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

 ويدؿ ىذا على أهنا يف مستوى األركاف اإلسالمية، وأهنا بالغة األمهية.
( يفيد أف الشورى من وَرىأَْمُرُىْم شُ وىذه آية مكية "نزلت يف مكة" ومن مث فإف وصف ادلسلمُت بأف )

 –خصائص اإلسالـ اليت جيب أف يتحلى هبا ادلؤمنوف سواء أكانوا يشكلوف مجاعة مل تقم ذلا دولة بعد 

                                      

 .251ص 4القرطبي، الجامع ألحكام القرآن. جـ (1)

 226ص 1م. جـ1966لزمخشري، الكشاف، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ا (2)
 .331ص 1ىـ. جـ1347الجصاص، أحكام القرآن، المطبعة البيية، مصر،  (3)
  .67ص 9( الرازي، التفسير الكبير. جـ4)
 .165م. ص1955ابن تيمية، السياسة الشرعية، دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الثالثة،  (5)
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أـ كانوا يشكلوف دولة قائمة بالفعل كما كاف حاؿ ادلسلمُت يف  –وذلك كاف ىو حاؿ ادلسلمُت يف مكة 
 .(ٔ)ادلدينة ادلنورة

بادلشاورة مع ما أمده بو من التوفيق،  رين يف احلكمة من أمر اهلل لنبيو تناوؿ ادلاوردي اختالؼ ادلفس
بادلشاورة مع ما أمده بو من التوفيق  فأمجلها يف أربعة أوجو قائاًل: "واختلف أىل التأويل يف أمره لنبيو 

لصحيح فيعمل وأعانو من التأييد على أربعة أوجو أحدىا: أنو أمره ٔتشاورُتم يف احلرب ليستقر لو الرأي ا
عليو، وىذا قوؿ البصري. والثاين: أنو أمره ٔتشاورُتم تأليفًا وتطييبًا لنفوسهم، وىذا ىو قوؿ قتادة. والثالث: 
أنو أمره ٔتشاورُتم دلا علم فيها من الفضل وعاد هبا من النفع، وىذا ىو قوؿ الضحاؾ. والرابع: أنو أمره 

 .(ٕ)ادلؤمنوف وإف كاف عن مشورُتم غنياً، وىذا قوؿ سفياف "ٔتشاورُتم ليسنت بو ادلسلموف، ويتبعو فيها 

ويبُت ابن القيم فوائد الشورى الفقهية قائاًل )من الفوائد الفقهية... استحباب مشورة اإلماـ رعيتو 
وجيشو، استخراجاً لوجو الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم، وتعرفاً دلصلحة خيتص بعلمها بعضهم دوف 

 .(ٖ)(َوَشاِوْرُىْم يف اأَلْمرِ تثااًل ألمر الرب يف قولو تعاىل )بعض، وام
ال غٌت لويل األمر عن ادلشاورة فإف اهلل أمر هبا نبيو، فالقرآف أكد على مشروعية الشورى كواقع 

 سياسي بُت اإلماـ وادلسلمُت، وادلسلموف مطالبوف شرعاً بالتقيد ٔتا جاء بو الشرع.
ادلسلمُت يقوؿ ابن عطية " والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكاـ، فهي فرض على القائم بأمر 

 .(ٗ)ومن ال يستشَت أىل العلم والدين فعزلو واجب"

أمراف  –أي الشورى  –وقد خلص ابن األزرؽ الدليلُت السابقُت قائاًل: " شلا يدؿ على مشروعيتها 
)وأمرىم شورى بينهم(... الثاين صريح األمر هبا أحدمها: مدح من عمل هبا يف مجيع أموره، قاؿ اهلل تعاىل: 

 .(٘)يف قولو تعاىل )وشاورىم يف األمر(

 -ثانياً: حجية الشورى من السنة النبوية:
زخرت السنة النبوية قواًل وفعاًل، بالنماذج وادلواقف العديدة اليت جاءت تطبيقًا والتزامًا ٔتبدأ الشورى 

 ومن ذلك:

 .(ٔ)" قاؿ: " ما رأيت أحداً أكثر مشورة ألصحابو من النيب  أواًل: ما رواه أبو ىريرة 

                                      

 .299ص 5سيد قطب، في ظالل القرآن. جـ (1)
 .41م. ص1983الماوردي، األحكام السمطانية، دار الفكر، القاىرة، الطبعة األولى،  (2)
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يف مواطن كثَتة منها استشارة األنصار يف بدر قائاًل )أشَتوا عليَّ أيها الناس(  وقد استشار الرسوؿ 
 .(ٕ)وإمنا يريد األنصار

وشاورىم  (ٖ)نذرفشاورىم يف اختيار ادلكاف الذي نزؿ فيو ادلسلموف يـو بدر، وأخذ برأي احلباب بن ادل
 .(ٗ)بعد انتهاء ادلعركة يف مصَت أسرى ادلشركُت

، قالوا أقم، فلم ديل  وشاور النيب  يـو أحد يف ادلقاـ واخلروج، فرأوا لو اخلروج فلما لبس المتو وعـز
، وقاؿ: ال ينبغي لنيب لبس المتو فيضعها حىت حيكم اهلل وعمل يـو األحزاب ٔتشورة (٘)إليهم بعد العـز

 .(ٙ)ين: ابن معاذ وابن عبادة، إذ أشارا بعدـ مصاحلة رؤساء غطفافالسعد

ألصحابو يف غزويت بدر واخلندؽ استدؿ من ىاتُت  وبعد أف عرض ابن تيمية مشاورة النيب 
مل تكن تعدو وجهُت،أحدمها األمور السياسية اليت يستساغ فيها  الواقعتُت على أف مراجعة ادلسلمُت للنيب 

 هر يف ىاتُت احلادثتُت، أما الوجو الثاين فهو ما كاف من قبيل الرأي والظن يف الدنيا كقولو االجتهاد كما ظ
عندما سئل عن تلقيح النخل ما أظن يعٍت ذلك شيئاً، إمنا ظننت فال تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا حدثتكم 

 .(ٚ)بأمر دنياكم "عن اهلل بشيء فخذوا بو فإين لن أكذب على اهلل، أو حديث آخر نصو " أنتم أعلم 

 ثالثاً: حجية الشورى من اإلجماع:
يف الشورى، وأحداث السقيفة أوؿ شلارسة  سار الصحابة رضواف اهلل عليهم على هنج الرسوؿ

وقد صارت الشورى مسة واضحة لنظاـ احلكم يف مجيع عهود اخللفاء الراشدين، بل  ،للشورى بعد وفاتو 
 شاور، وكاف ذلك يف مجيع األمور، قاؿ البخاري: وكانت األئمة بعد النيب أنو ال يكاد يرـب أمر إال بعد الت

  (ٛ)يستشَتوف األمناء من أىل العلم، يف األمور ادلباحة ليأخذوا بأسهلها
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 المطمب الثاني 
 أىمية الشورى وأثرىا                               

 ء ادلسلمُت تنبو إىل أمهية الشورى فمنها:وقد وردت أقواؿ على ألسنة العلماء والفقهاء واحلكما

. أما الطرطوشي فقاؿ: إهنا أساس (ٔ)قاؿ ابن العريب: الشورى "أصل الدين، وسنة اهلل يف العادلُت"
. وكذلك قاؿ " ادلستشَت وإف كاف أفضل رأيًا من (ٕ)ادلملكة وقواعد السلطنة، ويفتقر إليها الرئيس وادلرؤوس

 .(ٖ)رأياً، كما تزداد النار بالسليط ضوءاً " ادلستشار فإنو يزداد برأيو

أما ابن األزرؽ فيقوؿ: "ومن شاور عاقاًل، أخذ نصف عقلو... قاؿ عمر بن عبد العزيز ادلشورة 
" . وقاؿ السعدي: )إف يف (ٗ)وادلناظرة بابا رمحة، ومفتاحا بركة، ال يضل معهما رأي، وال يفقد معهما حـز

إعماذلا فيما وضعت لو، فصار يف ذلك زيادة للعقوؿ... فإذا كاف اهلل يقوؿ  االستشارة، تنور األفكار، بسبب
 .(٘)وىو أكمل الناس عقاًل، وأغزرىم علماً، وأفضلهم رأياً )وشاورىم يف األمر( فكيف بغَته( ،لرسولو 

 : )االستشارة عُت اذلداية،فمن حكمة مشروعيتها داللة العمل هبا على اذلداية والسداد، قاؿ علي 
 .(ٙ)وقد خاطر من استغٌت برأيو(

 .(ٚ)وعن بعض احلكماء اخلطأ مع ادلشورة أصلح من الصواب مع االنفراد واالستبداد

أما ابن خلدوف فقد نّبو إىل أمهية الشورى فيما أورده يف مقدمتو من كتاب طاىر بن احلسُت البنو عبد 
ب إليو أبو طاىر كتابو ادلشهور، وعهد إليو فيو اهلل بن طاىر دلا واله ادلأموف الرقة ومصر وما بينهما، فكت

ووصاه ّتميع ما حيتاج إليو يف دولتو وسلطانو من اآلداب الدينية واخللقية والسياسية والشرعية وادللوكية، وحثو 
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على مكاـر األخالؽ وزلاسن الشيم، وابن خلدوف تبٌت ىذه الوصايا، وأشاد هبا مؤكدًا أهنا من أحسن ما  
 .(ٔ)وتدبَت العمراف قائال " وىذا أحسن ما وقفت عليو يف ىذه السياسة " كتب يف سياسة

وشلا جاء يف ىذا الكتاب احلث على الشورى " وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك باحللم وخذ 
. وكذلك جاء يف موضع آخر من الرسالة " وأكثر رلالسة (ٕ)عن أىل التجارب وذوي العقل والرأي واحلكم "

ومشاورُتم وسلالطتهم، وليكن ىواؾ اتباع السنن وإقامتها، وإيثار مكاـر األخالؽ ومعاليها، وليكن العلماء 
أكـر دخالئك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبًا فيك مل ٘تنعو ىيبتك عن إهناء ذلك إليك يف سرؾ 

 .(ٖ)وإعالنك ٔتا فيو النقص، فإف أولئك أولياؤؾ ومظاىروف لك "

)ما تشاور قـو قط بينهم إال ىداىم اهلل ألفضل  اء السابقة ال ٗترج من قولو وأقواؿ العلماء واحلكم
 .(ٗ)ما حيضرىم( ويف لفظ )إال عـز ذلم بالرشد، أو الذي ينفع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .311ابن خمدون، مقدمة ابن خمدون، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. ص (1)
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 المطمب الثالث
 واختصاصات اىميا مجالياو  الشورى محل                          

 
قاؿ  اء واحلكماء ادلسلمُت تنبو إىل أمهية الشورى فمنها:وقد وردت أقواؿ على ألسنة العلماء والفقه

. أما الطرطوشي فقاؿ: إهنا أساس ادلملكة وقواعد (ٔ)ابن العريب: الشورى "أصل الدين، وسنة اهلل يف العادلُت"
. وكذلك قاؿ " ادلستشَت وإف كاف أفضل رأيًا من ادلستشار فإنو (ٕ)السلطنة، ويفتقر إليها الرئيس وادلرؤوس

 .(ٖ)زداد برأيو رأياً، كما تزداد النار بالسليط ضوءاً "ي

أما ابن األزرؽ فيقوؿ: "ومن شاور عاقاًل، أخذ نصف عقلو... قاؿ عمر بن عبد العزيز ادلشورة 
" . وقاؿ السعدي: )إف يف (ٗ)وادلناظرة بابا رمحة، ومفتاحا بركة، ال يضل معهما رأي، وال يفقد معهما حـز

فكار، بسبب إعماذلا فيما وضعت لو، فصار يف ذلك زيادة للعقوؿ... فإذا كاف اهلل يقوؿ االستشارة، تنور األ
 .(٘)وىو أكمل الناس عقاًل، وأغزرىم علماً، وأفضلهم رأياً )وشاورىم يف األمر( فكيف بغَته( ،لرسولو 

النصوص ادلقررة زلل الشورى أو نطاقها ورلاذلا ىي ادلسائل اليت ديكن أف تكوف موضوعاً ذلا، ومل ٖتدد 
لوجوب الشورى األمور اليت يستشَت فيها إماـ ادلسلمُت أويل الرأي ٖتديداً قاطعاً، فقد ورد األمر بالشورى يف 
القرآف الكرمي واصفًا إياىا بأهنا "الشورى يف األمر" ويف ىذه الكلمة من العمـو واإلطالؽ ما جيعلها تشمل  

 اُتا، فنطاؽ الشورى بذلك يستوعب كل شئوف ادلسلمُت.كل شئوف اجلماعة ادلسلمة يف كل نواحي حي
وبالرغم من ىذا الرأي القائل بأف الشورى يف كل ما ال نص فيو، فقد قيد ىذا اإلطالؽ بقيدين 

 : أف الشورى ال تكوف يف أي مسألة ورد فيها نص تفصيلي قطعي الداللة.أحدهما

النصوص التشريعية الواردة يف القرآف الكرمي أو : عدـ انتهاء الشورى إىل نتيجة ٗتالف نصًا من الثاني
 السنة النبوية، إذ مثل ىذه ادلخالفة ٘تنع األخذ بالرأي الذي تنتهي إليو الشورى، وٕتعلها من مث ال قيمة ذلا.
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أما خارج دائرة ىذين القيدين، واللَّذْين ديكن اعتبارمها شقُت لقيد واحد ىو التزاـ النصوص يف 
رض للشورى ويف النتيجة اليت تنتهي إليها، فإف كل أمر مل يرد فيو نص أو ورد فيو نص ادلوضوعات اليت تع

 غَت قطعي الداللة ديكن أف يكوف زلاًل للشورى، ما داـ يتعلق ٔتسألة تعد من الشئوف العامة لألمة.

القرطيب  وقد تبٌت الرأي القائل بأف الشورى تقع يف مجيع األمور اليت ال وحي فيها بعض العلماء منهم
 وابن تيمية والزسلشري واآلمدي وغَتىم.

 .(ٔ)ألصحابو " ذلك فيما مل يأت فيو وحي "  فالقرطيب يقوؿ على استشارة النيب 

يشاور أصحابو يف اآلراء ادلتعلقة ٔتصاحل احلروب، وذلك يف اآلراء    وكذلك يقوؿ " وقد كاف النيب 
ة من عند اهلل، على مجيع األقساـ من الفرض والندب وادلكروه كثَت، ومل يكن يشاورىم يف األحكاـ ألهنا منزل

 .(ٕ)وادلباح واحلراـ "
وبُت أف الصحابة قد تشاوروا يف األحكاـ إذ يقوؿ "فأما الصحابة... فكانوا يشاوروف يف األحكاـ، 

 بعد النيب  . ويقوؿ كانت األئمة(ٖ)ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة، وأوؿ ما تشاور فيو الصحابة اخلالفة "
 .(ٗ)يستشَتوف األمناء من أىل العلم يف األمور ادلباحة ليأخذوا بأسهلها

أي –كانت يف غَت األحكاـ قائاًل "وذلك   أف شورى النيب  –كالقرطيب–ويؤكد ابن األزرؽ 
. ويؤكد ابن تيمية أف الشورى فيما مل يأت فيو وحي (٘)بشرعيتها" يف غَت األحكاـ الختصاصو  –الشورى
. وكذلك الزسلشري إذ (ٙ)قائاًل أف الشورى" فيما مل يأت فيو وحي من أمور احلرب واألمور اجلزئية"وحي 

. ويؤكد اآلمدي ذلك قائاًل " ألف (ٚ)يقوؿ "األمر بادلشاورة ىو يف أمر احلرب وضلوه شلا مل ينزؿ فيو وحي"
 .(ٛ)األمر بادلشاورة إمنا يكوف فيما حيكم فيو باالجتهاد ال بالوحي"
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 .58ص 3وأوالده، مصر، جـ
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. أمر األمة الدنيوي إذ يقوؿ (ٔ)يؤكد زلمد رشيد أف ادلراد باألمر يف قولو تعاىل )وأمرىم شورى بينهم(و 
" ادلراد باألمر أمر األمة الدنيوي الذي يقـو بو احلكاـ عادة، ال أمر الدين احملض، الذي مداره على الوحي 

 .(ٕ)دوف الرأي "
ال يف أمور احلرب، ومن القائلُت بو الشافعي وابن وقد ذىب بعض العلماء إىل أف الشورى ال تكوف إ

 .(ٖ)القيم وإماـ ادلعتزلة أبو علي اجلبائي

والراجح أّف عدـ ٖتديد أو تعيُت ادلوضوعات اليت تعرض للشورى ٖتديدًا قاطعًا ىو األليق ٔتنهج 
ليوائم ادلسلموف اإلسالـ يف التشريع، من تقرير الكليات والقواعد العامة، وترؾ اجلزئيات والتفصيالت 

بصددىا بُت النصوص وبُت متطلبات األزماف واألمكنة اليت تطبق فيها شريعة اإلسالـ فالشورى يف كل 
 األمور واألحواؿ ما مل يصطدـ ذلك بنص.

َوأَْمُرُهْم }و(، 951سورة آل عمران: ){َوَشاِوْرُهْم ِفي األَْمرِ }وشلا يؤكد ذلك أف قولو تعاىل: 

، (ٗ)كلمة األمر "الػ" فيها للجنس: أي جنس األمر وىو من صيغ العمـو(83سورة الشورى: ){ُشوَرى َبْيَنُهمْ 
، والعاـ يبقى على عمومو ما مل يرد دليل التخصيص، وىنا مل يرد يف القرآف أي دليل خيصص (ٗ)العمـو

 الشورى يف أمر معُت دوف أمر آخر، على ىذا تكوف الشورى عامة يف كل أمور ادلسلمُت.

أصحابو يف أمور شىت يف  على ما ذىبنا إليو فهو السنة، فقد شاور النيب  يأما الدليل الثان
 األحكاـ وأمور احلرب وغَت ذلك.

يف أسارى بدر، وىي مشاورة يف حكم الشرع، ألف مفاداة األسَت بادلاؿ  ففي األحكاـ شاور النيب 
 (.٘)يف احلروبجوازىا وفسادىا من أحكاـ الشرع، فعلم أنو كاف يشاورىم يف األحكاـ كما 

وكذلك يف ادلباح، والذي ىو حكم شرعي ألنو خطاب اهلل تعاىل ادلتعلق بأفعاؿ العباد على جهة 
 التخيَت، فقد وقعت فيو الشورى ألف احلكم ىنا متعُت، ولكن يف أمرين، الفعل والًتؾ.

، وال  أما يف الفرض فال شورى يف تركو ألف فعلو متعُت " فال يشاور يف عدد الصلوات وال شهر الصـو
الصلح،  أنصبة الزكاة أو يف حكم. لذلك دلا اعًتض ادلسلموف على نتائج صلح احلديبية أمضى رسوؿ اهلل 

                                      

 .38سورة الشورى اآلية  (1)

 .164ص 4ىـ. جـ1381محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مطبعة القاىرة، الطبعة الرابعة،  (2)

 ، القرطبي، الجامع655ص 4، مرجع سابق، ابن العربي، أحكام القرآن. جـ64ص 2ابن القيم، زاد المعاد. جـ (3)
 .249ص 4ألحكام القرآن. جـ

عبد الرحمن بن الحسين بن عمي األسنوي، نياية السؤال شرح منياج الوصول في عمم األصول لمبيضاوي،  (4)
 .61ص 2مكتبة صبيح، القاىرة. جـ

، ابن كثير، السيرة 243ص 3( أحمد، مسند أحمد، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف، القاىرة، بدون تاريخ. جـ5)
 .457ص 2ة. جـالنبوي
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على أمر اهلل تعاىل، لذلك قاؿ مع أنو من أمور احلرب اليت ٕتري فيها الشورى ألف صلح احلديبية كاف بناًء 
" إين عبد اهلل ورسولو، ولن أخالف أمره، ولن يضيعٍت " :(ٔ). 

وعليو فالشورى تقع يف األحكاـ الشرعية ألهنا وقعت يف ادلباح وىو حكم شرعي، مث أف مجيع أمور 
 .ادلسلمُت تقع يف دائرة األحكاـ الشرعية. وقد فصلت القوؿ يف مشاورتو 

: فهو إمجاع الصحابة: كاف الصحابة يتشاوروف يف األحكاـ، فكما سبق فقد لثالثأما الدليل ا
تشاوروا يف مَتاث اجلد، وحد شارب اخلمر، وقتاؿ مانعي الزكاة. باإلضافة إىل تشاورىم يف غَت األحكاـ مثل 

 أمر اخلالفة واالستخالؼ، وكذلك مجع القرآف وغَتىا من األمور.

يستشَتوف األمناء من أىل العلم يف األمور  ف األئمة بعد النيب ويف ذلك يقوؿ البخاري: " كا
 .(ٕ)" ادلباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضع الكتاب والسنة مل يتعدوه إىل غَته اقتداًء بالنيب 

يتشاوروف يف األحكاـ ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة، وأوؿ  –الصحابة  –ويقوؿ القرطيب: " فكانوا 
لصحابة اخلالفة... وتشاوروا يف أىل الردة فاستقر رأي أيب بكر على القتاؿ، وتشاوروا بعد ما تشاور فيو ا

 .(ٖ)يف احلرب" رسوؿ اهلل 

من خالؿ ىدي النبوة، والسوابق التارخيية يف احلكم والشورى منذ عهد اخللفاء الراشدين ومن أتى مث 
 رللس الشورى يف اآليت:بعدىم من اخللفاء واألمراء ديكننا أف نعدد أىم اختصاصات 

 اختيار خليفة ادلسلمُت، وقد تبُت رأي العلماء يف ادلسألة عند احلديث عن أىل الشورى. -ٔ
مساعدة خليفة ادلسلمُت يف إدارة شئوف البالد، وعالج القضايا العامة لألمة، كإعالف احلرب  -ٕ

 وعقد ادلعاىدات، وكيفية تنفيذ األحكاـ الشرعية.

َوْلَتُكن }غَته من كبار ادلوظفُت كاألمراء والوزراء عماًل بقولو تعاىل: زلاسبة إماـ ادلسلمُت و  -ٖ

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  نُكْم أُمَّ سورة آل ){مِّ

                                      

، النووي، 196ص 4م. جـ1986ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ومكتبة اليالل، بيروت، الطبعة األولى،  (1)
، رواه وسمم بمفظ )إني رسول 141ص 12ىـ. ج1349صحيح مسمم بشرح النووي، المطبعة المصرية، القاىرة، 

 اهلل ولن يضيعني اهلل أبدًا(.

 . مرجع سابق.3ص 13ري، جـابن حجر، فتح البا (2)

 . مرجع سابق.521ص 4( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن. جـ3)
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الشورى ىم أوؿ (. فقد يقع إماـ ادلسلمُت يف سلالفة شرعية أو جور بأحد الرعية، فأىل 901عمران: 
 برفق ولطف كما سنبُت. (ٔ)من يقدـ لو النصيحة وينهاه عن ادلنكر

عزؿ إماـ ادلسلمُت أو أي موظف خيتاره أىل الشورى فمجلس الشورى خيتار اإلماـ، فإذا أخل اإلماـ 
إذا  بواجباتو تقدـ أىل الشورى بإسداء النصح لو، فإذا رجع عن ما بدر منو من اعوجاج فال جيب عزلو، أما

(ٕ)أصر على موقفو وتقاعس عن أداء واجباتو فإف أىل الشورى يعزلونو ويعلنوف ذلك
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .325ص 1، ابن األزرق، بدائع السمك. جـ167ص 1ابن حجر، فتح الباري. جـ (1)
، عضد الدين اإليجي، المواقف في عمم الكالم، عالم الكتب، 16-15الماوردي، األحكام السمطانية. ص (2)

 .98م. ص1951الجويني، غياث األمم في التياث الظمم، مكتبة الخانجي، القاىرة،  ،411بيروت، ص
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 المطمب الرابع
 تنظيم الشورى وممارستيا في الوقت الحاضر                     

مة أهنا الشورى من ادلبادئ العامة يف الشريعة اإلسالمية، ومن مزايا مبادئ الشريعة وقواعدىا العا
تتصف بادلرونة )وقد جاء ىذا ادلبدأ بدرجة كافية من العمـو وادلرونة ْتيث يتسع لكل تنظيم صحيح يوضع 

 .(ٔ)لتطبيق ىذا ادلبدأ...(

وبالتايل مل ٖتدد الشريعة أسلوبًا معينًا للشورى جيب اتباعو واألخذ بو يف التطبيق، وإمنا اكتفت بتقرير 
ت اليت يقتضيها تنفيذ ىذا ادلبدأ. وىذا ادلسلك يقتضيو مسو الشريعة ادلبدأ العاـ دوف وضع التفصيال

وصالحيتها لكي ٕتابو كافة التطورات اليت تقتضيها ظروؼ الزماف وادلكاف ٔتا يالئمها، حىت يكوف الناس يف 
ة سعة من أمرىم وخيتاروا يف تطبيق ادلبدأ ما حيقق مصاحلهم كما ٖتددىا ظروؼ البيئة، فلو هنجت الشريع

منهج التفصيل ألسلوب التطبيق لقصرت عن مواجهة ما حيدث للمجتمع من تطور، وحاشا أف تكوف  
، وحيث مل تنص الشريعة اإلسالمية على كيفية خاصة (ٕ)كذلك فهي شريعة الكماؿ اليت أمرنا اهلل باتباعها

و الذي يالئم ظروفها لتحقيق مبدأ الشورى، ويف ذلك أهنا تركت تنظيم الشورى لألمة اإلسالمية على النح
 .(ٖ)وأحواذلا، وحيقق مقصود الشورى، ومعرفة رأي األمة، وىذا يف احلقيقة من حسنات الشريعة...(

فلو حددت الشريعة أسلوبًا معينًا للشورى ما كاف ألحد أف حييد عنو، وقد يلحق الناس ضيق وحرج 
كماؿ الشريعة ورمحتها أف تركت ألىل كل يف تطبيقو الختالؼ األعصر وتغَت األحواؿ، وتطور ادلعارؼ، فمن  

عصر وضع اإلطار الذي تتم بو الشورى ْتسب الظروؼ واألحواؿ. وأما بالنسبة إىل شلارسة الشورى فينبغي 
 أف ٘تارس وفق الضوابط الشرعية، فإبداء الرأي لو حدوده وضابطو منها:

سلمُت وعامتهم كما أف يكوف قصد صاحب الرأي بذؿ زلض نصيحتو لوالة األمر، وألئمة ادل -ٔ
قاؿ: )الدين النصيحة.  دؿ على ذلك احلديث الصحيح الذي رواه اإلماـ مسلم أف النيب 

، فال جيوز للفرد أف يقصد يف (ٗ)قلنا دلن؟ قاؿ: هلل وكتابو ولرسولو وألئمة ادلسملُت وعامتهم(

                                      

 .219ىـ. ص1481، 3عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (1)
 .117م. ص2114داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية، دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية،  (2)
 .225يدان، أصول الدعوة. صعبد الكريم ز  (3)
، والمراد بأئمة 23ص 1، ابن حجر، فتح الباري. جـ237ص 1النووي، صحيح مسمم بشرح النووي، جـ (4)

المسممين في الحديث السابق الخمفاء وغيرىم ممن يقوم بأمور المسممين من أصحاب الواليات ابن حجر، فتح 
 .167ص 1الباري. جـ 
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ك من ادلقاصد الباطلة بيانو رأيو التشهَت باحلكاـ أو انتقاضهم أو ٕترئ الناس عليهم، أو ضلو ذل
 اليت ال يراد هبا وجو اهلل وال اخلَت للمنصوح وال ادلصلحة العامة.

النصيحة ليست تأنيباً لذلك جيب مراعاة التلطف فيو يقوؿ ابن األزرؽ )النصيحة إحساف صادر  -ٕ
روغ عن رمحة وشفقة مراد بو وجو اهلل تعاىل... وىو ٓتالؼ التأنيب ادلقصود بو التعبَت والذـ ادلف

. ويقوؿ )وجيب مراعاة التلطف يف النصح والتعريف بالعيب الذي يعلمو (ٔ)يف قالب النصيحة(
ادلنصوح من نفسو وىو يضمره، وذلك بالتعريض مرة، والتصريح أخرى إىل حد ال يؤدي إىل 

 .(ٕ)اإلحياش(

 وكذلك نبو إىل ذلك ابن حجر فقرر ضرورة نصح األئمة باليت ىي أحسن، قاؿ: )ومن أعظم
 .(ٖ)نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليت ىي أحسن(

أف يكوف بياف الرأي يف تصرفات احلكاـ على أساس من العلم والفقو ْتسب اآلداب الشرعية  -ٖ
اليت جيب مراعاُتا عند مناصحة والة األمر، فال جيوز أف ينكر عليهم أو ينتقصهم يف األمور 

 .(ٗ)مر اجتهادياً االجتهادية، ألف رأيو ليس أوىل من رأيهم ماداـ األ

ال جيوز لألفراد إحداث الفتنة ومقاتلة ادلخالفُت ذلم يف الرأي إذا مل يأخذوا برأيهم ماداـ األمر  -ٗ
حيتمل رأيهم ورأي غَتىم فال جيوز مثاًل التشهَت، والطعن، والسباب، وفاحش الكالـ واالفًتاء، 

. فضاًل (٘)ْتجة إبداء الرأيوالتضليل ْتجة إبداء الرأي، فليس من حق أحد أف يشيع الفساد 
عن القتاؿ واإليذاء البدين فهذا ما ال تقبلو الشريعة، وال العقوؿ السليمة، وال الفطر ادلستقيمة، 
)فالشورى يف اإلسالـ عفة لساف، وصدؽ بياف، وحرص دائم على صوف كرامة من ضلاوره 

 .(ٙ)وتقدمي حسن الظن بالنية والقصد(

                                      

 . 324ص 1، جـابن األزرق، بدائع السمك (1)
 .324ص 1المرجع نفسو، جـ (2)
 .167ص 1ابن حجر، فتح الباري، جـ (3)
قسم الدراسات  –محسن بن حميد النمري وآخرون، األمن رسالة اإلسالم، جامعة الممك فيد لمبترول والميادن  (4)

 .115ىـ. ص1426اإلسالمية والعربية، الدمام، 
 .225د الكريم زيدان. ص، أصول الدعوة، عب116المرجع نفسو، ص (5)
 .43ىـ. ص1419محمد الخطيب، الشورى في اإلسالم، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر،  (6)
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 الخاتمة
 اسة أود اإلشارة إىل أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالذلا وىي:يف هناية ىذه الدر 

أّف الشورى، أو أخذ الرأي يف اإلسالـ، قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالـ العظاـ، ومسة من مسات   -ٔ
 احلكم اإلسالمي، ويستدؿ على ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع.

ية، فاحلاكم يف اإلسالـ وكيل عن األمة يف الشورى ٘تثل ركنًا أساسيًا من سلطاف األمة اإلسالم -ٕ
 مباشرة السلطاف والسيادة، ويف ىذا عصمة لو من االضلراؼ والطغياف وادليل عن جادة احلق.

من خالؿ ىدي النبوة والسوابق التارخيية يف احلكم والشورى فإف من اختصاصات رللس  -ٖ
د، وكذلك زلاسبتو وعزلو إذا أخل الشورى اختيار خليفة ادلسلمُت ومساندتو يف إدارة شئوف البال

 بواجباتو.

يتصف مبدأ الشورى يف اإلسالـ بادلرونة، حيث جاء ىذا ادلبدأ بدرجة كافية من العمـو ليتسع  -ٗ
لكل تنظيم ْتسب احلاجة إليو، فلم ٖتدد الشريعة أسلوبًا معينًا دلمارسة الشورى، بل قررت ادلبدأ 

 فق حاجاتنا ومقتضيات الظروؼ واألحواؿ.العاـ، وتركت كيفية التطبيق والتفصيالت و 

إف شلارسة الشورى وإبداء الرأي ينبغي أف يكوف وفق الضوابط الشرعية، فيكوف بياف الرأي يف  -٘
تصرفات احلكاـ على أساس من العلم والفقو والتلطف يف النصح فالشورى يف اإلسالـ عفة لساف 

 وصدؽ بياف، وصوف لكرامة من ضلاوره.

 دنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلموصلى اهلل على سي
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 -قائمة المراجع والمصادر:

 القرآف الكرمي.  

 أمحد: زلمد بن أمحد بن حنبل: ادلسند، ٖتقيق أمحد شاكر، دار ادلعارؼ، القاىرة، بدوف تاريخ. -ٔ

 ـ.ٕٗٓٓالباز: داود الباز، الشورى والدديقراطية النيابية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -ٕ

بو زلمد عبد اهلل زلمد بن علي بن زلمد بن األزرؽ، بدائع السلك يف طبائع ادللك، األزرؽ: أ -ٖ
 ـ.ٜٖٚٛٔتقيق وتعليق علي سامي النشار، وزارة الثقافة والفنوف، العراؽ، الطبعة األوىل، 

، دار الوفاء، مصر،  -ٗ  ـ.ٜٙٛٔإمساعيل: حيِت إمساعيل، منهج السنة يف العالقة بُت احلاكم واحملكـو

: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي، هناية السؤؿ شرح منهاج الوصوؿ يف علم اإلسنوي -٘
 األصوؿ للبيضاوي، مكتبة صبيح، القاىرة.

األصفهاين: أبو القاسم احلسُت بن زلمد الراغب األصفهاين، ادلفردات يف غريب القرآف، مكتبة  -ٙ
 ـ.ٜٔٙٔومطبعة مصطفى البايب احلليب، القاىرة، 

الدين السيد زلمود األلوسي، روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم، إدارة ادلطبعة األلوسي: شهاب  -ٚ
 ادلنَتية، مصر.

اآلمدي: سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي اآلمدي، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، دار  -ٛ
 ـ.ٜٔٛٔالفكر، دمشق، 

ـ، عامل الكتب، بَتوت، اإلجيي: عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيُت ادلواقف يف علم الكال -ٜ
 بدوف تاريخ.

البغدادي: أبو منصور عبد القاىر بن طاىر البغدادي، أصوؿ الدين، مطبعة الدولة، إستانبوؿ،  -ٓٔ
 ـ.ٕٜٛٔ

بوتوؿ: غاستوف بوتوؿ، ابن خلدوف فلسفتو االجتماعية، ترمجة عادؿ زعيًت، دار إحياء الكتب  -ٔٔ
 ـ.ٜ٘٘ٔالعربية، القاىرة، الطبعة األوىل، 

قي: أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي البيهقي، السنن الكربى، دائرة ادلعارؼ العثمانية ْتيدر البيه -ٕٔ
 ىػ.ٖ٘٘ٔأباد، اذلند، الطبعة األوىل، 

الًتمذي: أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة الًتمذي، سنن الًتمذي، دار إحياء الًتاث العريب،  -ٖٔ
 بَتوت.

م بن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي ابن تيمية: شيخ اإلسالـ أمحد بن عبد احللي -ٗٔ
 ـ.ٜ٘٘ٔوالرعية، دار الكتاب العريب، مصر، الطبعة الثانية، 



   
 ٜٔ 

ابن تيمية: الصاـر ادلسلوؿ على شامت الرسوؿ، ٖتقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار اجلهاد،  -٘ٔ
 ـ.ٜٓٙٔالقاىرة، 

الدولة(، دار الطليعة، بَتوت، اجلابري: زلمد عابد اجلابري، فكر ابن خلدوف )العصبية و  -ٙٔ
 ـ.ٕٜٛٔ

اجلصاص: أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، أحكاـ القرآف، ادلطبعة البهية، مصر،  -ٚٔ
 ىػ.ٖٚٗٔ

ابن مجاعة: عز الدين أيب عبد اهلل زلمد بن مجاعة، ٖترير األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ، وزارة  -ٛٔ
 األوقاؼ، قطر.

اجلويٍت، غياث األمم يف الثيات الظلم، ٖتقيق عبد العظيم الديب،  اجلويٍت: أبو ادلعايل عبد ادللك -ٜٔ
 ـ.ٜٓ٘ٔمكتبة اخلاصلي، القاىرة، 

ابن حجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، شركة ومطبعة  -ٕٓ
 ـ.ٜٜ٘ٔالبايب احلليب وأوالده، مصر، 

 ىػ.ٜٔٗٔوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، اخلطيب: زلمد اخلطيب، الشورى يف اإلسالـ، دار الت -ٕٔ

 ـ.ٜٜٚٔابن خلدوف: عبد الرمحن بن زلمد بن خلدوف، تاريخ ابن خلدوف، دار الفكر، بَتوت،  -ٕٕ

 ابن خلدوف: مقدمة ابن خلدوف، دار الفكر، بَتوت، بدوف تاريخ. -ٖٕ

عة السادسة، الرازي: زلمد بن أيب بكر بن الرازي، سلتار الصحاح، ادلطبعة األمَتية، القاىرة، الطب -ٕٗ
 ـ.ٖٜٙٔ

الرازي: فخر الدين زلمد بن عمر بن احلسُت الرازي، مفاتيح الغيب ادلشتهر بالتفسَت الكبَت،  -ٕ٘
 ىػ.ٖٛٓٔادلطبعة العامرة الشرفية، مصر، الطبعة األوىل، 

 ىػ.ٖٓٛٔرضا: زلمد رشيد رضا، تفسَت ادلنار، مطبعة القاىرة، الطبعة الرابعة،  -ٕٙ

العباس الرملي، هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، شركة مكتبة ومطبعة  الرملي: مشس الدين زلمد بن -ٕٚ
 ـ.ٜٚٙٔمصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة األخَتة، 

الزسلشري: جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشري، الفائق يف غريب احلديث، ٖتقيق علي البجاوي  -ٕٛ
يب احلليب وشركاه، ادلطبعة البهية، مصر، وزلمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البا

 ىػ.ٖٚٗٔ

الزسلشري: الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل، شركة ومطبعة مصطفى  -ٜٕ
 ـ.ٜٙٙٔالبايب احلليب، القاىرة، 

 ىػ.ٛٓٗٔزيداف: عبد الكرمي زيداف، أصوؿ الدعوة، مؤسسة الرسالة، بَتوت، الطبعة الثالثة،  -ٖٓ



   
 ٕٓ 

 ـ .ٜٚ٘ٔالكربى، دار صادر، بَتوت،  مد بن سعد بن منيع، الطبقاتابن سعد: زل -ٖٔ

 ىػ.ٜٕٛٔالطرطوشي: أبو بكر زلمد بن الوليد الطرطوشي، سراج ادللوؾ، طبعة مصر،  -ٕٖ

عبد اجلبار: القاضي عبد اجلبار بن أمحد اذلمذاين، ادلغٍت يف أبواب التوحيد والعدؿ، ٖتقيق عبد  -ٖٖ
 ر ادلصرية للتأليف والًتمجة، القاىرة، بدوف تاريخ.احلليم زلمود وسليماف دنيا، الدا

ابن العريب: القاضي أبو بكر زلمد بن عبد اهلل ادلعافري، أحكاـ القرآف، ٖتقيق علي زلمد  -ٖٗ
 ـ.ٜٛٙٔالبجاوي، عيسى البايب احلليب وشركاه، القاىرة، الطبعة الثانية، 

ق عبد السالـ ىاروف، دار إحياء ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ٖتقي -ٖ٘
 ىػ.ٖٙٙٔالكتب العربية، القاىرة، 

أبو فارس: زلمد عبد القادر أبو فارس، النظاـ السيايس يف اإلسالـ، دار القرآف الكرمي، بَتوت،  -ٖٙ
 ـ.ٜٓٛٔالطبعة األوىل، 

عة الفَتوزابادي: رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوزابادي، القاموس احمليط، شركة مكتبة ومطب -ٖٚ
 ـ.ٕٜ٘ٔالبايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة الثانية، 

ابن قتيبة: أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، اإلمامة والسياسة، شركة مكتبة ومطبعة البايب  -ٖٛ
 ـ.ٜٜٙٔاحلليب وأوالده، مصر، 

ات القرايف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، األحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ وتصرف -ٜٖ
 القاضي واإلماـ، ٖتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية، سوريا.

القرطيب: زلمد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكاـ القرآف، مطبعة دار الكتب ادلصرية، الطبعة  -ٓٗ
 ـ.ٖٜٚٔالثانية، 

 ـ.ٜٔٚٔقطب: سيد قطب، يف ظالؿ القرآف، دار ادلعرفة، بَتوت، الطبعة السابعة،  -ٔٗ

لقشندي: أمحد بن عبد اهلل القلقشندي، مآثر األنافة يف معامل اخلالفة، ٖتقيق عبد الستار أمحد الق -ٕٗ
 فرجن عامل الكتب بَتوت، بدوف تاريخ.

ابن القيم: زلمد بن أيب بكر بن القيم، أعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، مطبعة الكليات األزىرية،  -ٖٗ
  ـ.ٜٛٙٔالقاىرة، 

 


