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األمة وسيادتها  اإلسالم األثر العظيم في وحدةكان للمشورة في صدر    

إذ بين أهمية  ، فقد غرس بذرتها األولى النبي محمد وبنائها وتقدمها

المشورة وطبق نظامها على نفسه في مختلف األمور التي تعرض له ، وقد 

، لما أخذوا بالمشورة ثمارها في عهد الخلفاء الراشدين آتت تلك البذرة

هم الدينية والدنيوية تمسكاً بما أمرهم اهللا عز وجل في كتابه وطبقوها في حيات

 .   العظيم الكريم وأسوةً واقتداء بالرسول

ن وتعد المشورة أسلوباً ناجحاً من أساليب إدارة الدولة في تحقيق األم   

، ة عبر المشورة سبيل لتحقيق العدل، ألن المشاركوالسالم والرفاهية والتقدم

خضع المشورة لمبادئ ، وتلشريعة الغراء وأهدافها السمحاءاوتحقيق مقاصد 

، التي حفظت لإلنسانية حق التعبير عن الرأي وحرية االختيار وروح اإلسالم

، دون ضغط أو إكراه في انتخاب ور تراها عموماً ذات أهمية بالغةفي أم

  . واختيار األصلح واألفضل في الحكم وغيره

  

אאא
אא 
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Abstract 

   Consultation, at the beginning of Islam, has a great effect 
in the unity of Islamic Nation and its construction and 
progress, The Prophet Mohammed (Peace and Blessings of 
Allah be upon him)  has set the first grain of it. He described 
the importance of consultation and applied its system upon 
himself in different aspects that he has encountered. This 
grain has is fruits at the Caliphs era , when they applied it in 
their religious and worldly life for they hold what God orders 
them in His Great Book (The Quran) and following their 
teacher the great Prophet Mohammed.  

     Consultation is a successful system to manage the state in 
order to achieve security peace , prosperity and progress, for 
the cooperation through consultation is a way to achieve 
justice, and to achieve the intentions of the forgiven Sharia. 
The consultation is subjected to the principles of the spirit of 
Islam which maintain for humanity the right of expression 
the freedom of choice in many subjects that are seen very 
important without any pressure or compulsion in electing or 
choosing the best to rule and other things.  

The Strategy of Consultation at the 

beginning of Islam 
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  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 

 :ِإستراتيجية المشورة في صدر اإلسالم الحيثيات والنتائج 

، وعلى آله والصالة والسالم على محمد األمينلحمد هللا رب العالمين ، ا

، ومن تبعهم بإحسان ضي اهللا عن أصحابه الغر المحجلينور ،الطيبين الطاهرين

  .إلى يوم الدين 

، فمن خالله لحكم في اإلسالمنظام راق ومتطور من أنظمة اتعد المشورة 

، وتتداول اآلراء المختلفة بين النخبة من  تناقش القضايا المهمة التي تواجهها األمة

، وهي تجربة ديمقراطية جربة وذوي العقول الراجحة والهمةأصحاب الخبرة والت

فريدة من نوعها سبق المسلمون غيرهم في تطبيقها  لشؤون الحياة المختلفة من 

  .، وتوازن المجتمع من جانب آخرحفاظ على المصلحة العامة من جانبأجل ال

مة عندها، وتتحد ، وتجتمع الكليها فوائد عظيمة تطيب القلوب لهاة فوالمشور

، وهي ووسيلة لأللفة والمحبة واإلسعاد ،الجماعة بأمرها، وهي رحمة من اهللا للعباد

  .الطريق األمثل للنجاح ، وغاية المسلمين إلى الصالح

  :توطئة 

ناصحوا فيما خلق اهللا سبحانه وتعالى الناس جميعاً ليتآلفوا ويتعاونوا ويت

، ألن ازمة في المواقف المصيرية الصعبةوالسيما في اتخاذ القرارات الح، بينهم

تلك األحوال تجعل البعض يشعر بالحيرة والتخبط وعدم االتزان في إبداء الرأي 

السليم والقرار الحكيم، فالنجاح والفالح للفرد أو المجموع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدر 

كن أن يتحقق ما ، وال يمالقية وقيم دينية وآداب اجتماعيةيا أخما يحملون من مزا

ترنو أعينهم إليه، إالّ بتعاضد اآلراء، وتالحم األفكار، ووحدة الصف، ألن يد اهللا 

وكانت مناسبة كتابة هذا البحث بسبب ما وصلت إليه أحوال األمة . مع الجماعة

، فمعظم القرارات ساماستكانة وتشتت وتفرق وانقاإلسالمية اليوم من ضعف و

عرض على السياسية التي تصدر عن الجهات المسئولة ال تدرس وال تراجع وال ت

فضالً عن ذلك فقد تجاهلت تلك القرارات مصير . أصحاب الخبرات والكفاءات 
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الشعوب وطموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم الى مستقبل زاهر بعيد عن الدكتاتورية 

مما أوغلت العرب المسلمين في كثير من المطبات  ،لفئوية والتهميش واإلقصاءوا

، وأهدرت طاقاتهم  وأضاعت مواردهم والهنات التي فرقت جمعهم وأذهبت ريحهم

، لذلك ريدون النيل من اإلسالم والعروبةمما دعى الى تكالب األمم عليهم ، ممن ي

 ظل المسلمون متفرقين ومتناحرين ومتأخرين عن ركب التطور والتقدم العلمي

ولو استعان المسلمون بكتاب اهللا . الذي يشهده العالم اليوم بسبب تركهم المشورة 

، المشورة والنصيحة وتبادل اآلراء وهدي الصحابة في وسنة رسول اهللا

واعتبروا بتاريخ األمة العريق واستفادوا من تجارب الماضي العتيق ، لما آلت 

م العرب أكثم بن صيفي عندما يأمورهم اليوم الى هذا المآل الخطير ، وصدق حك

         )   ١(:قال

  كونوا جميعاً يا بنـي إذا اعترى      خطب وال تتفرقــوا آحـادا          

  تأبى القداح إذا اجتمعـن تكسراً       وإذا افترقن تكسـرت أفـرادا         

، كان رمن األموونظراً ألهمية المشورة في القيادة والحكم واإلدارة وغيرها 

حليلية معززة بالشواهد ال بد من تسليط الضوء عليها ودراستها دراسة موضوعية ت

، واكتفت الدراسة بصدر اإلسالم إذ كانت للمشورة قيمتها وصداها في التاريخية

الدولة اإلسالمية التي لم تتجاهل رأي األمة فيما يصلحها وينفعها وجاءت الدراسة 

  :وهي كاآلتي على ثالث مباحث ومجموعة مطالب

  المشورة في الفكر اإلسالمي –المبحث األول 

والسيما ،  تعد المشورة من الثوابت األساسية والمهمة في الفكر اإلسالمي 

فمن النادر أن نجد كتاباً يتناول مؤسسات  ما يتعلق بمصطلحات اإلدارة والسياسة

يرة من البحث الحكم والوالية والوزارة والقضاء إالّ ويعطي المشورة مساحة كب

آثار ، وما له من فقه السياسي في الدولة اإلسالميةوالتعليل والتحليل الفكري لل
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أي العلم والفن الذي بموجبه تستخدم القوة واإلمكانات (إيجابية وأبعاد إستراتيجية

   ) ٢().العسكرية للوصول الى األهداف المطلوبة 

  :المشورة لغة واصطالحاً -المطلب األول

  . أي أوضحت لهم األمر )٣(.مشتقة من اإلشارة ، أشرت عليهم بكذا: غةالمشورة ل

  .أي بين له  الصحيح من الخطأ  )٤(.واستشاره فأشار عليه بالصواب

، أي ألزم المشورة في )٥(.، والمشورة في أموركيك بالمشورةعل:ويقال 

  .األمور كلها فهي تقودك الى النجاة 

لب النصيحة وتعني ط، )٦(.ي وغيرههي كل ما ينصح به من رأ:والمشورة 

من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من موضعه .من أهل الثقة والخبرة

  .، إذ شبه حسن النصيحة والرأي السليم بشرب العسل ) ٧(.واستخرجته

العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو :والمستشار

  )٨(.قضائي أو نحوه 

  : المشورة اصطالحاً

من أساليب تبادل اآلراء بين الحاكم ومستشاريه من أهل الحل وهي أسلوب 

، وتعني استخراج الرأي وطلب ينفع الرعية السلم والحرب وكل ماوالعقد في أمور 

  )٩(.التدبير بمراجعة البعض الى البعض

وبهذا المفهوم فالمشورة هي النظر واالستماع الى أهل الرأي والتدبير من 

ي األمور التي لم يرد فيها نص شرعي للخروج لها بحكم ينزل عنده المسلمين ف

الجميع رضاً وإحساناً ، وذلك باستعمال العقل في المجال االجتهادي سعياً الى األمر 

  .األصلح واألصوب
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ا رسول اهللا األمر قلت ي:(قالفقد روي أن اإلمام علي بن أبي طالب

اجمعوا له : ، قال ع منك فيه شيءفيه قرآن ولم يسم ، لم ينزلينزل بنا بعدك

واجعلوه بينكم شورى وال تقضوه برأي  -أي العلماء المتقين  -العابدين من أمتي 

للمسلمين أن الشورى تكون في األمور   ، وهنا يوضح الرسول)١٠(.)واحد

أن تصدر من رجال مشهود لهم بالعلم والتقوى والورع ،  الدنيوية على شرط

        :، لقوله  )١١(.عاقالً كما ينبغي أن يكون عابداًتشار وينبغي أن يكون المس

عن ،ألن رأي العاقل يصدر)١٢().استرشدوا العاقل ترشدوا وال تعصوه فتندموا(

  .حكمة وروية وبعد نظر

  :مشروعية المشورة  -المطلب الثاني 

ة بين الشعوب البدائية بالرغم من أن المشورة كانت معروفة ومتداول

، مصدرها العقول الراجحة والتجارب الواضحة ، وكان يمثلها أشراف رةوالمتحض

القبيلة من أهل الحل والعقد الذين يشاركون زعيم القبيلة في آرائه وأفكاره إالّ أنها 

، فقد استندت المشورة في مشروعيتها إستراتيجية جديدةفي اإلسالم أخذت أبعاداً 

، وبذلك أصبح المجتمع يستلهم تلك شريفة العزيز والسنة النبوية الالى كتاب اهللا

القيمة ويفهمها فهماً صحيحاً على وفق أصولها وأهدافها ونتائجها التي أقرها الدين 

  .والشريعة اإلسالمية

جاءت لفظة المشورة في القرآن الكريم في ثالث : المشورة في القرآن الكريم - ١

   -:مواضع 

ة وسيلة من وسائل التفاهم واإلقناع بين منها ما يتعلق باألسرة إذ تعد المشور -أ

فإن أرادا فصاالً ((:ل التي قد تحصل بينهما قال تعالىالزوجين من أجل تالفي المشاك

  )١٣()).ضٍ منهما وتشاور فال جناح عليهماعن ترا

، وتجنب األخطاء الود واأللفة بين أبناء المجتمع فالمشورة تعد طريقة لكسب - ب

فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو ((:لرأي كما في قوله تعالىنفراد باالناجمة عن اإل
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كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 

  )١٤()).األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب المتوكلين 

،  فالشورى هي األسلوب األمثل في اختيار األصلح و األكفأ لزعامة المسلمين -ج

وتولي زمام أمورهم التي تتوفر فيه صفات القيادة ومستلزماتها ، فضالً عن إجماع 

، وفي )١٥()).وأمرهم شورى بينهم:(( على اختياره، كما في قوله تعالىالمسلمين 

أي ال يبرمون أمراً حتى :( ذلك قال ابن كثير في تفسيره لهذا النص القرآني

  )١٦().ثل الحروب وما جرى مجراهايتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في م

معنى المشورة والقرآن الكريم حافل بالعديد من اآليات التي توضح 

  ،، وما لها من أثر كبير في االستقرار والثبات على الرأي والمبدأودالالتها وأهميتها

واتخاذ القرار األنفع وألصوب لحياة الناس في دينهم ودنياهم ، ولنا في قصة اهللا 

له خليفة في األرض مع المالئكة عندما استشارهم فأخبرهم أنه سيجعل عز وجل 

وإذ قال ربك للمالئكة :((اهللا برشده وحكمته قال تعالى ، ويبلغ رسالةيقوم بعمارتها

، ومع أن اهللا عز وجل منزه عن المشورة إالّ  )١٧()).جاعل في األرض خليفة إني

لم أنهم إذا اطلعوا على ذلك السر أنه تعالى ع -أنه  استشارهم من وجهين األول

أوردوا عليه ذلك السؤال فكانت المصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك الجواب ، فعرفهم 

أنه تعالى علّم  –الثاني . هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال ويسمعوا ذلك الجواب

، وما لها من أثر عظيم في تسيير األمور وسياسة البالد )١٨(.عباده المشاورة

  .العبادو

  :المشورة في الحديث النبوي -٢

، وباني األسس هو المعلم األول والمربي األمثليعد الرسول محمد 

بسيرته يقتدون ) رضي اهللا عنهم(بةالصحيحة للمشورة لألمة اإلسالمية وكان الصحا

مين على ، لذلك نراه قد أكثر من األحاديث التي تشجع المسلوبفعله يتأثرون
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، وما سعد عبد باستغناء ما شقي عبد بمشورة:((أمورهم فقال المشورة في جميع

              ) ١٩()).رأي 

، وفي نفس )٢٠()).ورهمما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أم: ((وقال أيضاً 

: ، وكذلك قال)٢١()).لن يهلك امروء عن مشورة:((ناصحاً وداعياً المعنى قال

، وهو يحث المسلمين على  )٢٢()).له زلمن أعجب برأيه ظل ، ومن استغنى بعق((

تبادل اآلراء مع أهل الخبرة والتجربة ، وعدم االستئثار بالرأي الواحد ألنه يولد 

لمين للمس فهذه دعوة صادقة من الرسول األعظم . الخصام وُيكثر الخطأ والندم

ي ، حتى ال يقعوا فليتعلموا المشورة في أمورهم، وأن ال يستبدوا في آرائهم

، ولكي يربيهم على هذا الخلق الكريم درءاً ألخطاء التي قد تكلفهم الكثيرا

. للمنازعات والخصومات وحتى يحافظ على كيان المجتمع من التصدع واالنقسام 

خشية اإلسهاب واألحاديث في هذا الباب كثيرة ولكن نقتصر على ذلك  القدر منها 

وشاورهم في :(( - ه ما قول اهللا سبحانه لرسول -فيها ورب سائل يسأل

  .، وهو نبي معصوم وما ينطق عن الهوى )٢٣()).األمر

في الواقع إنما أمره اهللا بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه مع 

بعده فيما حز ، ليتبعه المؤمنون من ه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهمأغنائه بتقويم

يحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في ، ويستنوا بسنته في ذلك ، وبهم من أمر دينهم 

حياته من مشاورتهم في أموره مع المنزلة العظيمة التي هو بها ، فمن اهللا أصحابه 

وأتباعه في األمر وما ينزل بهم من أمور دينهم ودنياهم فيتشاوروا بينهم ثم 

 ألن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين. يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم 

  )٢٤(.الحق في ذلك لم يخلهم اهللا عز وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي

كان يتشاور مع أصحابه في األمور الدنيوية من الجدير بالذكر أن الرسول 

التي لم ينزل فيها وحي أو قرآن ألن اهللا عز وجل تكفل بتبيان شرائعه للناس 

مسائل الحالل  لمعلم للبشرية فيهو ا وهدايتهم الى الطريق المستقيم ، والرسول
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وما أرسلنا من رسوٍل إالّ بلسان قومه لُيبين لهم فيضل اهللا من :((والحرام قال تعالى

  )٢٥()).يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 

إن اهللا لم يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة منه :(  )٢٦(وقال الحسن البصري

وجاء عن )٢٧().رفهم ما في المشورة من البركةالى رأيهم ، ولكنه أراد أن ُيع ،

  )٢٨(.)ن أراد أن يستن به من بعدهقد علم أنه ما به إليهم حاجة ولك:( الحسن أيضاً 

واختلف المتكلمون في كون اهللا تعالى أمر رسوله باالستشارة مع أنه أيده 

  : في ذلك أربعة وجوه ووفقه و

، بمشاورة الصحابة استمالة لقلوبهم ، ُأمرأنه عليه الصالة والسالم –أحدها 

أنه ًأمر بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح  -وتطييباً لنفوسهم ، الثاني

أنه  -أنه ُأمر بمشاورتهم لما فيها من النفع والمصلحة ، الرابع -فيعمل عليه ،الثالث

  )٢٩(.مر بمشاورتهم ليقتدي به الناسإنما ُأ

، ابه توجب علو شأنهم ورفعة درجتهمأصح ويبدو أن مشاورة الرسول 

لكان إهانة  وذلك يقتضي شدة محبتهم له وخلوصهم في طاعته ، ولو لم يفعل ذلك

وكذلك أنه عليه . قد يحصل سوء الخلق والفضاضة منهم، ولهم وتصغيراً لشأنهم

 ، إالً أن علوم الخالئق متناهية ، فالالم كان أكمل الناس عقالً وفكراًالصالة والس

يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما ال يخطر بباله ال سيما من أمور 

،  )٣٠()).ور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكمأنتم أعرف بأم:((الدنيا لذلك قال 

  .فضالً عن ذلك حتى يقتدي غيره بالمشورة ويصير سنة في أمته

فيخرج ي األمر ، وعلى المجمل إن المشورة تدفع بالصحابة الى االجتهاد ف

، فتصير األرواح متطابقة متوافقة على تحصيل عنهم الرأي األصلح واألصوب

من اختالفها مما  أصلح الوجوه فيها، وتطابق األرواح الطاهرة على الشيء الواحد

، وهذا هو السر عند االجتماع في الصلوات ، وهو السر في أن يعين على حصوله

  .ردصالة الجماعة أفضل من صالة الف
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  :المشورة في اإلجماع  -٣

  ،أجمع المسلمون أن المشورة تهدي الى الصواب، وترشد الى حسن الخطاب

، وفيها تكتشف العيوب ، ولما كان للمشورة األثر الفعال في وعندها تنفرج الكروب

غرض تمسك الناس بها ، وعدم الحياة العامة ، فقد كثرت فيها النصائح والوصايا ل

شاور في أمرك :( ن الحياة كلها ، من هذا قال عمر بن الخطاب ، في شؤوتركها

، ألن الذي يخاف اهللا يهديك الى أفضل الحلول )٣١().من يخاف اهللا عز وجل

لرجال ثالثة رجل ترد ا:( أيضاً وقال. وأحسن اآلراء من غير غش وال خيانة 

ل حيث يأمره ليه ، وينز، فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل ععليه األمور

،وقال اإلمام )٣٢().، وال يطيع مرشداً، ورجل حائر بائر ال يأتمر رشداًأهل الرأي

نعم مؤازرة المشاورة ، وبئس :( يدعو الى األخذ بالمشورة علي بن أبي طالب

إن المشورة والمناظرة ( :وقال عمر بن عبد العزيز ،)٣٣().االستعداد االستبداد

،  )٣٤(). يضل معهما رأي ، وال يفقد معهما حزم ، ال، ومفتاح بركةباب رحمة

  )٣٦(: )٣٥(وفي ذلك قال أبو األسود الدؤلي

  بِوال كـل مؤت نصحـه بلبيـ      ب بمؤتيك نصحه وما كل ذي لـ       

  بِ فحق له مـن طاعـة بنصيـحب      عا عند صاولكن إذا ما استجم       

 وعك أنك إن استشرت الرجال ظهرال يقذفن في ر:( )٣٧(وقال ابن المقفع

، فيقطعك ذاك عن المشاورة ، فإنك ال تريد الرأي للناس منك الحاجة الى غيرك

أحسن الذكر عند األلّباء أن للفخر به ولكن لالنتفاع به ، ولو أنك أردت الذكر كان 

وهو : )٣٩(، وقال بشاربن برد)٣٨().ال ينفرد برأيه دون ذوي الرأي من إخوانه: يقال

حث المسلمين الى االستعانة برأي أهل التجارب والحزم ومشاورتهم في جميع ي

  )٤٠(.األمور

  ازمِبرأيِ نصيح أو نصيحةُ ح        غ الـرأي المشورة فاسـتعنإذا بل      

  وادمِ فإن الخوافي قـوةٌ للقـ      ورى عليك غضاضةً  وال تجعل الش      
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يعلم أن  قل السالك سبل ذوي الحجى أنالواجب على العا:( )٤١(وقال ابن حبان

، المشاورة تُفشي األسرار، فال يستشير إالّ اللبيب الناصح، الودود الفاضل في دينه

وإرشاد المشير المستشير قضاء حق النعمة في الرأي ، والمشورة ال تخلو من 

ة إن االستشار:( )٤٣(وقال المرادي ،)٤٢().البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته

النهر ماء  ، كما يزيدد المستشير عقالً تزيده الى عقله، وهداية يجمعها مع هدايتهتفي

العظيمة بما يصب عليها من الدهن ، وكما تزيد النار بما يمده من األنهار

الشورى ألفة للجماعة، ومسار للعقول، وسبب :( )٤٥(، وقال ابن العربي)٤٤().الكثير

  )٤٦().هدوا وما تشاور قوم إال ،إلى الصواب

إذا حز بي أمر !! ما أخطأت قط :(أهمية المشورة قال بعض العقالءوعن 

مصيبون وان أخطأت فهم شاورت قومي فعملت الذي يرون فإن أصبت فهم ال

  )٤٧().المخطئون

  :آلية المشورة في المجتمع اإلسالمي -المبحث الثاني 

اسية والسيما أنهم لم يكن العرب المسلمون تنقصهم الخبرة اإلدارية والسي

كانوا قد مارسوا تطبيق المشورة في مجتمعاتهم القبلية ، ففي مجلس القبيلة تتداول 

ورة ، وظل نظام المشتناقش األمور مع أهل الحل والعقداآلراء وتطرح األفكار و

ارتكز على القبيلة في  ، ال سيما وأن الرسولمعموالً به عند مجيء اإلسالم

لدولة ، وبال شك فإنه وظّف كل الطاقات والخبرات القديمة في التنظيم االجتماعي ل

الدولة الجديدة ، من أجل االرتقاء بالمجتمع المسلم نحو االزدهار والرفاهية ، فحث 

، لما أصولها على وفق المنظور اإلسالميعلى تعليم أصحابه أسلوب المشورة و

  .فيها من أهداف كبيرة وآثار عظيمة

  :المشورة  أهداف -المطلب األول

إن العامل في حقل التاريخ يتضح له إن المشورة ال تأتي من فراغ وإنما هي 

، وإنها لها أهداف مرجوة المنال، وغايات  تجربة عن ُبعد نظر وتفكير واقتناع
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، ويمكن أن نجمل أن مبدأ المشورة من مرضية الكمال، وعالجات لتقلب األحوال

 ا الشارع والتي تعطي للمسلم حرية التعبيرالمبادئ اإلسالمية الهامة التي أقره

، ضرورة في النظام واإلدارة والحكم، وهي والمشاركة في الرأي وصنع القرار

ألنها توفر األمن والطمأنينة لألفراد واالستقرار السياسي للدولة ، ويؤدي إلى 

 بين الحاكم والرعية ، وهي مفيدة  إشاعة خلق المحبة وبث روح التعاون والتناصح

، فقد ال يكون رأيه صواباً في حاكم باألمر ويتجاهل رأي الجماعةحتى ال ينفرد ال

الجماعة خير من رأي الواحد ألنه يأتي عن بعد نظر    بعض األحيان ، إذ أن رأي

ومراجعة وتدبر في األمر وعواقبه ، ومن ثم ضمن األمة أكبر قدر من إصابة 

ن يضيف الى رأيه آراء العلماء، ل أالحق ومقاربة المنطق ، ألن من حق العاق

، ربما زل ، والعقل الفرد ربما ضل ، فالرأي الفذويجمع الى عقله عقول الحكماء

ويعتمد على استشارة من صالحه موصول بصالحه إذا كان عرياً من الهوى في 

  )٤٨(.المشورة ، فإن الهوى يصد عن الرأي ويمنع من الرؤية

  :يحتاج إليها ألوجه أربع والمشورة : وفي ذلك يقول المرادي 

  .تقصير المستشير عن معرفة التدبير  -أحدها 

  .خوفه من الغلط في التقدير وإن لم يكن من أهل التقصير -والثاني

، أن الفطن النحرير ربما يستُُر عليه الحب أو البغضة وجوه الرأي والروية -والثالث

رأُيه صاف من كدر  ، فيحتاج الى مشورة منن بالفكر عن اإلصابةفهما يعدال

  . مبصر لوجوه اآلراء  ،الهوى

أن المستشار ربما كان في الفعل شريكاً أو عليه معيناً فتكون مشورته  - والرابع

: ، وقد قيلى استئالفه وإغراء له في معونته، إذ كان الفعل مما ُيفعل برأيهداعياً ال

سبحانه جعل لكل ذي هللا وإن ا. ربما أخطأ العاقل رشده ، وأصاب األعمى قصده 

، وعند كل إنسان معرفة، وأولى ما التمس العاقل فيه الرأي مواضع عقل نتيجة

االلتباس فإنه إذا فعل على شك كان كالماضي على غير طريق والجاري الى غير 
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، وإنه كلما زاد في جريه جهداً زاد عن الحقيقة بعداً ، وكدودة القز كلما زادت غاية

  )٤٩(.ت من الهالك قرباًفسها نسجاً زادعلى ن

األحكام ألن من   الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم:( )٥٠(قال ابن عطية

، لما يتركه من مضرة في اتخاذه )٥١().ال يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب

القرارات الفردية الخاطئة التي قد تكلف األمة طاقاتها وخيراتها ، وذلك باالستغناء 

  .ا وعلمائها وأصحاب الشأن فيهاعن آراء مفكريه

، لمشاركة في الرأي بما ينفع الناسإن المشورة تحمل من المعاني ما يفيد ا

وهذا أمر فطرت عليه النفس البشرية، ألن في أبعاده قيمة للحرية وتحرر العقل من 

االنغالق وعدم الرضوح والتسليم لألفكار المستبدة والعنجهية  مما يعطي للفكر 

، الطالع على وجهات النظر المختلفة، وتبادل اآلراء، وتنوع األفكارفسحة في ا

. فمن من الناس ال يحب أن يكون شريكاً في تقرير مصيره وحاضره ومستقبله

لذلك وجب على المستشار أن يراعي اهللا في المشورة وإسداء النصيحة ، ويبتعد 

وعن ذلك يقول  ، ويكون عند حسن ظن اآلخرين فيه ،تدبيرعن التضليل وسوء ال

ومروءتك ، وموثوق بدينك  ويا أيها المستشار إنك مشارك في عقلك:( المرادي

أو قصرت من جهدك فقد انتفيت بغدرك من جميل  وأمانتك، فإن خنت في رأيك

  )٥٢().خصالك وال خير في العيش بعد ذلك 

ومن البديهي فإن المشاركة في الرأي وإن كانت من سمات اإلنسانية بكل ما 

حمل من معاني اإليثار واألخوة والمحبة ، فإن القرآن الكريم أشار الى مميزات ت

المجتمع المسلم بوصف المشورة والمشاركة واالختيار من أهم آليات تنظيم 

ن قبل أهله غير ، حتى ملمجتمع المنضوي تحت راية اإلسالمالعالقات داخل ا

اتخاذ القرار بمختلف ، فهم كذلك لهم الحق في المشاركة في صنع والمسلمين

وإن ما سجل في صحيفة المدينة التي . وهذا من سماحة اإلسالم وعدله، أشكاله

قات العامة وشؤون بين المسلمين واليهود كدستور ينظم العال وضعها الرسول

متضامن في ، دل بوضوح بأن المجتمع بتنوعه الديني والعرقي الحياة بأجمعها
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ل لتلك الجماعة التعايش مع المسلمين بسلم وأمان ، إذ كفاإلدارة وتقرير المصير

، وهذا ما تم فعالً قبل أن ينقض اليهود عهد ضالً عن التمتع بكافة االمتيازاتف

،  )٥٣(.الصحيفة ، وكانوا قد منحوا خيار المشاركة في القتال فيما سواه فلم يقاتلوا

صى في كيفية والمطلع على السيرة النبوية يقف على حوادث كثيرة ال تكاد تح

، ونزوله عند رأي الشورى في إدارة الجماعة المسلمةعلى  اعتماد النبي الكريم

الصحابة الكرام مهما اختلف معهم ما دام األمر ليس فيه وحي من اهللا تعالى ، فقد 

هـ ، وفي الموقف ٢ام اتبع رأي الصحابة الكرام في مكان القتال يوم غزوة بدر ع

هـ، وفي مصالحة بعض ٣القتال يوم معركة أحد عام ، وفي مكان من أسرى بدر

بالرأي  وقد اعتاد الصحابة الكرام أن يبادروه. . هـ٥األحزاب يوم الخندق عام 

أهو الرأي والمشورة أم هو : ، كما كانوا يسألونه في أمور دينهم ودنياهموالمشورة

، وهذه من )٥٤(.بل الرأي والمشورة بادروه بآرائهم وحي من اهللا  فإذا أجابهم

ها ، على أن يصحبز وجل االعتقاد بها والتمسك فيهااألسباب التي أمرنا اهللا ع

م اإليمان واإلحسان قال ، ألن ذلك في مقاالتوكل على اهللا في كل األمور

 )٥٥()).فإذا عزمت فتوكل على اهللا ((:تعالى

وأصحابه فيما يتعلق  من المفيد أن نذكر أن الشورى كانت بين النبي 

بمصالح الحروب وكذلك بين الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم بعده ، وكانت بينهم 

، راث الجد وعدد حد الخمر وغير ذلكأيضاً في األحكام كقتال أهل الردة ومي

، شرعي، وإال فالشورى ال معنى لهاوالمراد باألحكام ما لم يكن لهم فيه نص 

لى آراء الرجال واهللا سبحانه وكيف يليق بالمسلم العدول عن كتاب اهللا عز وجل ا

ولذلك أوضح علماء المسلمين الوقت الذي يحتاج فيها  ،)٥٦(.هو الحكيم الخبير

ر ،عندما يصاب المرء بالحيرة في اتخاذ القرانسان الى المشورة ومشاركة الرأياإل

إنهم النقيادهم (:ونُقل عن الحسن البصري أنه قال. الصائب من أجل تفادي الخسارة

ي ، لما ف )٥٧().أي في أمورهم متفقون ال يختلفون فمدحوا باتفاق كلمتهمإلى الر

، وحدة المجتمع نفسه بعيداً عن التشتت والخالف وحدة الكلمة واالتفاق في الرأي

وهذا . على اهللا في جميع أمورهم وحضورهموالنزاعات ، على أن يكونوا متوكلين 
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فإذا صح عزمك بتثبيتنا :( ولهملطبري على لسان الصحابة في قما نقله مؤرخنا ا

ما أمرناك به، إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحز بك من أمر دينك ودنياك فامض ل

، وتوكل الفه، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خعلى ما أمرناك به

فيما تأتي من أمورك وتدع أو تحاول أو تزاول على ربك ، فثق به في كل ذلك 

، فإن اهللا يحب دون آراء سائر خلقه أو معونتهم في جميعه وارض بقضائه

، وافق ذلك منهم هوى ن بقضائه والمستسلمون لحكمه فيهم، وهم الراضوالمتوكلين

  ) ٥٨().أو خالفه

، الشورى مبنية على اختالف اآلراء (:وفي نفس المعنى أشار القرطبي

، فإذا إلى الكتاب والسنة أقربها قوالً والمستشير ينظر في ذلك الخالف ، وينظر في

، وأنفذه متوكالً عليه  ثم نقل بعد هذا تعالى إلى ما يشاء منه عزم عليه أرشده اهللا

: أنه قال -فتوكل على اهللا  فإذا عزمت -عن قتادة أنه قال في تأويل قوله تعالى 

توكل أمر اهللا تعالى نبيه عليه الصالة والسالم إذا عزم على أمر أن يمضى فيه وي

، وليس ركوب والعزم هو األمر المروي المنقح. . لى اهللا ، ال على مشاورتهمع

أوضح القرطبي رأيه متعصباً لألنصار فيه أن  ، كما)٥٩().الرأي دون رويةً عزماً

األنصار كانوا متوحدين في الكلمة والموقف لذلك أثنى اهللا عليهم وأمر رسوله في 

 :فقال) وشاورهم في األمر:(في قوله تعالىوسماع رأيهم ، كما مداولتهم ومناقشتهم 

إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه  كان األنصار قبل قدوم النبي ( 

       ) ٦٠().فمدحهم اهللا به

 وفي واقع األمر لم يكن األنصار وحدهم هم من أمر اهللا الرسول

ي يعرض عليهم جميع بمشاورتهم فإلى جانب ذلك كان المهاجرون  فقد كان النب

اآلراء ويتداول معهم في مختلف القضايا التي تخص المسلمين والسيما كبار 

  .الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم أجمعين
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ى سلوك الطريق األمثل في وفوق ذلك نجد أن الباري عز وجل يوجه نبيه ال

ى اهللا ألنه هو من ، وهو أن يكون رأيه فيه عزيمة ويصاحبه التوكل علالمشورة

  .يدبر األمور ويقدرها كيف يشاء ، وهذا من تمام اإليمان وحسن الطاعة للرحمن

صيل المنافع أو ومن نافلة القول إن التوكل هو االعتماد على اهللا في تح

، وهو من أعلى ي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعهاوف ،حفظها بعد حصولها

إن اهللا يحب :((ز وجل في قوله تعالىبة اهللا عالمقامات لوجهين أحدهما مح

ومن يتوكل على اهللا فهو :((واآلخر الضمان في قوله تعالى ،)٦١()).المتوكلين

وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم ((:اً لقوله تعالىوقد يكون واجب ،)٦٢()).حسبه

  )٦٤(.فلذلك جعله شرطاً في اإليمان،  )٦٣(.))مؤمنين

أي األمور  -وشاورهم في األمر -سوله من الجدير بالذكر أن قوله تعالى لر

، فإن في االستشارة من الفوائد والمصالح لتي تحتاج الى استشارة ونظر وفكرا

ن العبادات المتقرب بها الدينية والدنيوية ما ال يمكن حصره منها ، وأن المشاورة م

لما يصير في قلوبهم عند  ، ومنها أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالةالى اهللا

فضل وشاورهم في إذا جمع أهل الرأي وال -، فإن من له األمر على الناسلحوادثا

، لموا أنه ليس يستبد عليهماطمأنت إليه نفوسهم وأحبوه ، وع -حادثة من الحوادث

فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته،  وإنما ينظر الى المصلحة الكلية العامة للجميع

ما ليس كذلك فإنهم ال يحبونه محبة  ، بخالفلعلمهم بسعيه في مصالح العموم

  ) ٦٥(.صادقة وال يطيعونه ، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة 

وعلى المجمل إذا رجعنا إلى صدر اإلسالم لنستعرض الحاالت التي التجأ 

نجد أنهم لم شدون رضي اهللا عنهم إلى المشورة والخلفاء الرا فيها الرسول

لم يأخذ برأي  ين ، فإننا نجد أن الرسول يتركوها في جميع أمورهم إالّ في حالت

إذ .، وإنما أخذ برأيه الذي كان يشاركه فيه أبو بكرأصحابه في حادثة أسرى بدر

، وإني أرى أن تأخذ يا رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشيرة واإلخوان:( قال أبو بكر

اهللا فيكونوا يهديهم  ، وعسى أنون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، فيكمنهم الفدية
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واهللا ما أرى ما : الما ترى يا ابن الخطاب؟ ق:  فقال رسول اهللا . لنال عضداً

فأضرب عنقه، وتمكن  -قريب لعمر -، ولكن أن تمكنني من فالنرأى أبو بكر

علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة فالن أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم 

 )٦٦().، وهؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادتهمكينه ليست في قلوبنا هوادة للمشراهللا أن

اختالفهم في  ، ولم يهو رأي عمر ، ويبدو أنما قاله أبو بكر فهوي رسول اهللا،

،  ، ألنهم لم يتفقوا على رأى يشيرون به على رسول اهللا واقعة أسرى بدر

والسبب أن ما عانوه من االضطهاد والتعذيب والتنكيل من قبل قومهم هو الذي 

عهم الى طلب الثأر منهم بقتلهم ، لكن األغلبية وعلى رأسهم أبو بكر أشاروا بما دف

وعلى الرغم من أن اإلسالم شرع القصاص  ،اءوأخذ منهم الفد  رأى النبي 

والدية محل الثأر واالنتقام ، إالّ أن بعض الصحابة كان يرى أن في قتلهم الخالص 

وكان . ضون على قتل المسلمين وإبادتهممن الشر والكفر وال سيما أنهم كانوا يحر

لهذه المشورة أثرها الكبير في ازدياد قوة المسلمين من الناحية السياسية 

رجال  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ، فمن جانب فإن الدعوة قد كسبت بعض

، وذلك لما رأوه من سماحة هذا الدين وعفوه وكرمه قريش الى اإلسالم فيما بعد

فهم كانوا من مجرمي الحرب الذين استحقوا العقوبة على جرائمهم ، ولكن  معهم ،

كما أنها برهنت لعرب الجزيرة عن . عفا عنهم مقابل دفع الفدية للمسلمين النبي

  .عظمة دعوة اإلسالم بما تحمل من معاني إنسانية نبيلة ، وقيم أخالقية سامية 

ير من األموال التي هم ومن جانب آخر فإنها درت على المسلمين الكث 

بأمس الحاجة إليها والسيما أنهم في مرحلة بناء الدولة الجديدة لتجهيزهم بالسالح 

آالف درهم، الى ثالثة آالف والعتاد ولوازم الحرب، وكانت الفدية من أربعة 

. جداً بالنسبة لقياسات ذلك الوقت ، وهذا المبلغ كبير)٦٧(.، الى ألف درهمدرهم

فإنها زادت من الوعي الفكري والتربوي لدى المسلمين بتعليمهم فضالً عن ذلك 

، وكانوا هم بأمس الحاجة الى هذه الخدمة ليتعلموا أمور الدين القراءة والكتابة

فإنه أبقى على قيد الحياة من لم يملك المال منهم وأمر من  لذا. والشريعة اإلسالمية

المسلمين فإذا حذقوا فهو يعرف القراءة والكتابة أن يعلم عشرة من صبيان 
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نشر التعليم بين أبناء  كسباً معنوياً آخر في ، وبذلك حقق الرسول )٦٨(.فداؤه

  .، بفضل حسن رأيه ومشورته وبراعة تدبيره وفطنته المسلمين

  :لم يأخذ برأي الجماعة في مسألتين  كما نجد أن أبا بكر 

أو أهل الردة ، وكان ذلك في  المسألة الشهيرة المعروفة بقتال المرتدين -أولهما 

عزمه على قتالهم لما  ، إذ أعلن أبو بكرمن الهجرة ١١ية عهد الخالفة عام بدا

، ابة من أبى بكر أن يقبل منهم ذلكنصلي وال نؤدي الزكاة ،  فطلب الصح: قالوا 

أن يخلو بأبي بكر ليثنيه عن عزمه ، ولكن أبا بكر  وطلبوا من عمر بن الخطاب

قتالهم ونفذ ما صمم عليه ، ولم يحتج عليه أحد بأنه خالف الرأي الذي صمم على 

واهللا لو كان عقال بعير يؤدونه :( أشار به المسلمون بما يقرب من اإلجماع إذ قال 

  )٦٩().ومنعوه لقاتلتهم عليه  لرسول اهللا 

رأى الجماعة ، وتمسك برأيه فهي  من األمور التي خالف فيها أبو بكر -ثانيهما

لما رفض كبار الصحابة أن يكونوا . لقتال الروم )٧٠(الخاصة بإنفاذ بعث أسامة 

لتجربة الكبيرة في الحرب تحت إمرة شاب بلغ الثامنة عشرة من عمره ليس له تلك ا

والذي نفسي :(، لذلك أصر أبو بكر فقال، وكان أبرزهم عمر بن الخطابوالقتال

  ، كيف ورسول اهللا ة ألنفذت هذا البعثأكلني بالمدينبيده لو ظننت أن السباع ت

  ،، ولكن خصلة أكلم بها أسامةمن السماء يقول أنفذوا جيش أسامةينزل عليه الوحي 

هللا ما أدري يفعل أسامة أم ، وايقيم عندنا فإنه ال غنى منا عنه أكلمه في عمر تخلفه

ذ بعث واهللا إن أبى ال أكرهه ، فعرف القوم أن أبا بكر عزم على إنفا ال ،

  ) ٧١().أسامة

ام لم من الجدير بالمالحظة أن مخالفة أبي بكر الصحابة في الردة وبعث الش

، وال أنه استبداد في رأيه ، وال يعني في تلكم الواقعة على تأت عن هوى في نفسه

، وأظهر لهم صواب رأيه لم يمض ألمره حتى حاجهم فأقنعهم أن أبا بكر

، حرصاً على اإلسالم ووحدة أمضاه أبو بكر بعد ذلكا عليه ، ففألزمهم ، فاجتمعو
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وذهب رأي وسط إلى أن الرجوع إلى سيرة الرسول عليه الصالة  .المسلمين

، المشورة التي قدمها لهم المسلمونوالسالم وسيرة الخلفاء الراشدين يبين أن 

ء هذه ، وأنه في الحاالت النادرة التي لم يتبع فيها الخلفاوالتزموا بها بصفة عامة

حين أصر على  المشورة كان لديهم األسباب الجدية التي تبرر ذلك ، فأبو بكر

قتال المرتدين على خالف رأي أهل الشورى استند في ذلك إلى حجة شرعية ، 

وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الخليفة ملزماً بإتباع مشورة المسلمين ما 

إن الصحيح : ويفيد الدكتور البوطي. ذلك لم يكن لديه سبب جدي يحمله على خالف

الذي اتفق عليه عامة الفقهاء أن هذه الشورى مشروعة ولكنها ليست بملزمة ، أي 

أن على الحاكم المسلم أن يستنير بها في بحثه ورأيه ، ولكن ليس عليه أن يأخذ 

ى مبنية الشور:( ، ويؤكد ذلك القرطبي  )٧٢(.بآراء األكثرية مثالً لو خالفوه في رأيه

، وينظر أقربها الى الكتاب والمستشير ينظر في اختالف اآلراءعلى اختالف اآلراء 

والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده اهللا تعالى الى ما شاء منها عزم عليه ، وأنفذه متوكالً 

  )٧٣().عليه إذ هذه غاية االجتهاد المطلوب

يات التاريخية في وألثر المشورة في حياة المسلمين نورد العديد من الروا

وأصحابه في تطبيقها على   السيرة النبوية التي يستوضح فيها دور الرسول

  : الواقع وهي كاآلتي 

  :المشورة السياسية والعسكرية -أوالً

ينبغي لكل ملك راعي وحاكم واعي أن ال يهمل المشورة في مثل تلك 

 ته إذ برهن الرسول الجوانب الحساسة للدولة ألن فيها عماد الحكم وقوته وديموم

جيد  ، استوعب التجربة القيادية بكل جوانبها بشكلأنه سياسي بارع ، وقيادي ضالع

، يشاور أصحابه بكل ما يدور في لذلك كان ال ينفرد بقراراته، وال يستبد برأيه

وينبغي للملك أن ال :( هاجسه ، ويرجع باألمر بعد تداوله الى نفسه وفي ذلك قيل

، وال ينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره، مستبهمة بهاجس رأيهمضي األمور الي

، حتى يشاور ذوي األحالم سره، وأنفةً من االستعانة بغيره تحرزاً من إفشاء
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، ممن حنكتهم التجارب فارتضوا بها ويستطلع برأي ذوي األمانة والتقى ،، والنهى

، أضر عليه داده برأيها، فأنه ربما كان استبوعرفوا موارد األمور وحقائق مصادره

من إذاعة سره ، وليس كل األمور أسرار مكتومة ، وال األسرار المكتومة بمشاورة 

  )٧٤().النصحاء فاشية معلومة

واضحاً في هذا الجانب في اتخاذ اإلجراءات  لقد كان دور الرسول 

العسكرية الصائبة في حروب المسلمين مع المشركين وأعداء اإلسالم ، وذلك من 

في القتال أو  ل عقد مجلس شورى مع أصحابه واالستماع لآلراء المختلفةخال

، وفي وضع الخطط الحربية ع مراعاة مصلحة المسلمين في ذلكماالنصراف عنه ،

فقد روي . واتخاذ المواقع المناسبة للكر والفر، وتنظيم صفوف المقاتلين وغيرها 

) ضي اهللا عنهمار(رة أبو بكر وعمركان يحرص على استشاأن الرسول 

: ، وفي رواية أخرى قال)٧٥(.))خالفتكما لو اجتمعتما في مشورة ما:(( ويقول

، وهذا  )٧٦()).الحمد هللا الذي أيدني بكما ، ولوال أنكما تختلفان علي ما خالفتكما ((

دليل واضح أن االختالف في اآلراء من قبل المساعدين والمؤازرين للحاكم يقود 

  .اط الرأي األصلح الذي فيه المصلحة العامة للمسلمينبالتالي الى استنب

 ولنا في معركة بدر الكبرى خير مثال على ذلك ، فما إن سمع النبي 

ع قادة ، عقد مجلساً استشارياً مين نحو المدينة لمالقاة المسلمينبتحرك المشرك

ي ، وتبادل اآلراء في خوض القتال ، فاستمع الى رأجيشه لدراسة الوضع الراهن

وكان ) رضي اهللا عنهم (مقداد بن عمروالمهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وال

أن يستمع الى  ثم أراد الرسول . رأيهم المواجهة العسكرية مهما كانت النتائج 

القتال خارج ديارهم رأي األنصار ألن نصوص بيعة العقبة الثانية لم تكن تلزمهم 

اهللا و: )٧٧( اس ؟ فقال قائدهم سعد بن معاذأشيروا علي أيها الن(( :فقال النبي

لعلك تخشى أن تكون األنصار : فقال سعد ! أجل : لكأنك تريدنا يا رسول اهللا، قال

نصار وأجيب ترى حقاً عليها أالّ تنصرك إالّ وفي ديارهم ، وإني أقول عن األ

، وصل حبل من شئت ، واقطع حبل من شئت ، وخذ عنهم ، فأضعن حيث شئت
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النا ما شئت، وأعطنا ما شئت ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت ، من أمو

وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبعاً ألمرك ، فواهللا لئن سرت حتى تبلغ البرك من 

غمدان لنسيرن معك ، و واهللا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 

   )٧٨()).معك

فقد آمنا بك وصدقناك، : ((  وفي رواية أخرى أن سعداً قال لرسول اهللا

دنا ومواثيقنا على وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهو

، فوالذي بعثك بالحق  لو السمع والطاعة، فامض يا رسول اهللا لما أردت

وما نكره أن  ،ضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحداستعرضت بنا هذا البحر لخ

، ولعل اهللا يريك منا ما ي اللقاءلصبر في الحرب، صدقٌ ف، إنّا تلقى بنا عدوا غداً

  )٧٩()).تقر به عينك ، فسر بنا على بركة اهللا 

ة لمعرفة استشار الصحاب  إن هذه الروايات يتمخض عنها أن الرسول

، وعندما استمع الى أراء المهاجرين لم يأخذ بها ، حتى رأيهم في قتال المشركين

نفسهم ، ترى هل أنهم يصدرون عن آرائهم في المعاهدة أستمع الى رأي األنصار أ

التي تمت بينهم وبينه عليه الصالة والسالم من حيث أنها معاهدة خاصة تستوجب 

االلتزام بها ، وإذن فليس من حقه أن يجبرهم على القتال معه والدفاع عنه إال في 

اعرهم أم سيصدرون عن مش )٨٠(.داخل المدينة كما تنص على ذلك المعاهدة

ون فيهم أن يك اإلسالمية ومعاهدتهم الكبرى مع اهللا تعالى ؟ إذن فمن حق النبي 

، ومن واجبهم أن يبذلوا حقوق هذه المعاهدة ويقوموا األمين على هذه المعاهدة

إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن : ((بمسؤولياتها كاملة لقوله تعالى

ل اهللا فيقتلون وُيقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة واإلنجيل لهم الجنة يقاتلون في سبي

ايعتم به وذلك هو الفوز والقرآن ومن أوفى بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي ب

  )٨١(.))العظيم

على التزامه بمبدأ الشورى وتأكيده على وجوبه قوالً   لقد أكد رسول اهللا 

 اهللا وعمالً وقد أتضح ذلك لما توجه رسول    بقواته التخاذ المواقع العسكرية
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ه نزل المهمة قبل عدوه ، فسبق المشركين الى ماء بدر ليحول بينه وبينهم  لكن

العسكريين وهو الحباب بن  ، وهنا قام أحد الخبراءعشية أدنى ماء من مياه بدر

ا يا رسول اهللا، أرأيت هذ:( في معسكره هذا وقال  بمشاورة النبي ) ٨٢(المنذر

م هو الرأي ، أمنزل أنزلكه اهللا ، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه ، أالمنزل

، فان يا رسول اهللا: هو الرأي والحرب والمكيدة ، قال بل: والحرب والمكيدة؟ قال

 -رهذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نغو

ي عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، م نبن، ثما وراءه من القُلب -أي نخرب 

  لقد أشرت بالرأي ، فنهض رسول اهللا ، فقال رسول اهللا فنشرب وال يشربون

، ثم أمر بالقلب أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، فسار حتىومن معه من الناس

فيه ، ثم قذفوا زل عليه فمليء ماءفغورت ، وبني حوضاً على القليب الذي ن

  ،، وكان لهذه المشورة أثرها الواضح في ترجيح كفة المسلمين في القتال)٨٣().اآلنية

فقد حصد المسلمون النصر على عدوهم ، وهزم  اهللا المشركين في تلك المعركة 

  .شر هزيمة، بفضل اجتماع كلمتهم وحسن تدبيرهم

هجرية وعندما وصلت أنباء زحف قوات ٣أما في معركة أحد عام 

مجلساً استشارياً تبادل فيه الرأي والمشورة مع  كين نحو المدينة عقد النبي المشر

، وبعد أن قص عليهم الرؤيا التي رآها ة التخاذ الموقف الحازم والمالئمأصحاب

، ذبح ، ورأيت في ذباب سيفي ثلماًإني قد رأيت واهللا خيراً ، رأيت بقراً ُي: (( قال

، ول البقر بنفر من أصحابه ُيقتلون، وتأحصينة ورأيت أني أدخلت يدي في درع

، ) ٨٤()).وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته ، وتأول الدرع بالمدينة 

، نة يتحصنوا فيها وال يخرجوا منهاأن يبقوا في المدي وكان رأي رسول اهللا 

، فإن هاجمهم المشركون ودخلوا المدينة ذلك أضمن لسالمتهم وأحفظ لحياتهمو

ف بحرب الشوارع في وقتنا وهذا ما يعر( تكون نهايتهم على أيدي المسلمينفس

) ٨٥(.وقد وافقه على هذا الرأي عبد اهللا بن أبي بن سلول زعيم المنافقين،)الحاضر

، وإنما عن جبن بة باإلسالم وحرصاً على المسلمينولم يكن رأيه هذا عن مح

آثار سلبية على حياتهم وخسة وخوفاً من نتائج القتال وما تؤول إليه من 



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

١٥٣ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 

لكن إصرار بعض الصحابة  من الذين فاتهم القتال يوم بدر ساهم في . ومصالحهم

يا رسول اهللا ، كنا نتمنى هذا : (( وقالوا  تغيير الموقف فقد أشاروا على النبي 

، اخرج الى أعدائنا ال يرون أنّا جبنا  ، فقد ساقه إلينا وقرب المسيراليوم وندعو اهللا

  )٨٦()). عنهم

ترك رأيه أمام رأي األغلبية التي  ونجد في هذه الواقعة أن رسول اهللا 

، لذلك دخل رسول اهللا الى بيته ليتهيأ الى تأت مصلحتها بالخروج ولقاء العدوار

على استكرهتم رسول اهللا :( )٨٧(القتال فقال لهم سعد بن معاذ و أسيد بن ُحضير

: وا جميعاً على ما صنعوا ، فلما خرج قا لوا له الخروج ، فردوا األمر إليه ، فندم

أحببت أن تمكث في  ، إنرسول اهللا ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت يا

أن ) أي درعه ( ما ينبغي لنبي إذا لبس المته :  ، فقال رسول اهللا المدينة فافعل

يمة المسلمين ، وكانت النتيجة هي هز) ٨٨().يضعها ، حتى يحكم اهللا بينه وبين عدو

  . سلفاً في تلك المعركة وخسارتهم الفادحة لمعصيتهم أمر الرسول 

بعدم الخروج عن المدينة لم يأت إالّ بعد  أن رأي النبي مما ال شك فيه 

، ك استحسن هذا الرأي كبار الصحابة، لذل، ورؤيا األنبياء حقيا المشئومةتلك الرؤ

صحابة هي التي دفعتهم القتراح ذلك الرأي إالّ أن الحمية والعصبية عند بعض ال

عندما خرج وقد فضالً عن ذلك إن النبي . الخروج من المدينة ومواجهة العدوب

استعد للقتال ولبس درعه وأخذ سالحه كي ال يظهر ألصحابه أنه تقاعس عن القتال 

وتهاون وحتى ال يدب الجبن والخوف في نفوسهم وال تضطرب إرادتهم  أو تخور 

  .تهم ، وإن ندموا بعد ذلك على رأيهم بالخروجعزيم

إن الحكمة اإللهية اقتضت خسارة المسلمين في تلك المعركة لتكون درساً 

حتى إذا (( :قال تعالى. فيما بعد عسكرياً كبيراً لهم بعدم عصيان أمر الرسول 

دنيا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبون منكم من ُيريد ال

ومنكم من ُيريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضٍل على 

  )٨٩()).المؤمنين 
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هجرية عندما وصلت أخبار ٥وكان للمشورة أثرها في غزوة األحزاب عام 

هم في عقر تحرك جيوش المشركين نحو المدينة لالنقضاض على المسلمين وقتل

مهاجمة ما يقارب العشرة آالف مقاتل وعندما وصلت ، وكان تعداد القوات الدارهم

عقد مجلساً استشارياً حضره كبار الصحابة تناول فيه خطة األخبار الى الرسول

، اتفقوا على قشات جرت بين القادة وأهل الشورىالدفاع عن المدينة ، وبعد منا

ول اهللا ، يا رس:( فقد قال سلمان )٩٠( رأي قدمه الصحابي الهمام سلمان  الفارسي

وكانت  -أي حفرنا خندقاً حولنا –إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا 

 ، ويبدو أن رسول اهللا  )٩١().خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك

استحسن ذلك الرأي وباشر بتنفيذ تلك الخطة ، وأوعز الى كل عشرة رجال أن 

لمسلمون بجد ونشاط يحفرون قام ا، و)٩٢(.ا من الخندق أربعين ذراعاًيحفرو

، متوكلين على اهللا أن يمدهم بالقوة والهمة ورسول اهللا يحثهم ويشجعهم الخندق

في  كنا مع رسول اهللا :( قال )٩٣(ويساهم بالعمل معهم ، روى سهل بن سعد 

 ، وكان رسول اهللا  )٩٤().الخندق وهم يحفرون ، ونحن ننقل التراب على أكتادنا

  )٩٥(: الً الى اهللا فيقوليرتجز مبته

  اللهم ال عيش إالّ عيش اآلخرة      فاغفر لألنصار والمهاجـرة          

الذي  وعندما اقتربت جموع األحزاب من المدينة فوجئوا بهذا الخندق العظيم

، لذلك ما كان أمام المشركين إالّ فرض الحصار ضربه المسلمون حول المدينة

  .بانهم أصالً حولها ، والذي لم يكن بحس

العسكرية  وعلى المجمل كان الخندق عمالً عسكرياً جباراً شل جميع الخطط

واستباحتها،  ، وحطم كل أمانيهم وأحالمهم باحتالل المدينةالتي بيت لها األحزاب

، غدر يهود بنو قريظة مع األحزاب، ووصلت أخبار تآمر ووعندما طال حصارهم

تفتيت عرى تلك الجموع المهاجمة فكان بنيته بخطة ترمي الى    فكر رسول اهللا

على ) ٩٧(، والحارث بن عوف)٩٦(أن يصالح زعيمي غطفان ومرة عيينة بن حصن

ويخلو المسلمون إللحاق الهزيمة )٩٨(.ثلث ثمار المدينة ، حتى ينصرفا بقومهما
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فاستشار الرسول . بقريش بعد أن خارت عزيمتها وأنهكت قواها في ذلك الحصار 

وكان  –ي ذلك ف) رضي اهللا عنهما()٩٩(سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة  يم الكر

، كان اهللا أمرك بهذا فسمعاً وطاعةيا رسول اهللا إن : فقاال -سيدا األوس والخزرج

على  وإن كان شيء تصنعه لنا فال حاجة لنا فيه ، لقد كنا نحن وهؤالء القوم

، لوا منها ثمرة إال قرى أو بيعاًأن يأك ، وهم ال يطعمونالشرك باهللا وعبادة األوثان

فحين أكرمنا اهللا باإلسالم ، وهدانا له ، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ واهللا ال نعطيهم 

أيت العرب إنما هو شيء أصنعه لكم ، لماّ ر(( :إالّ السيف ، فصوب رأيهما وقال 

نكم ، وكالبوكم من كل جانب  فأردت أن أكسر عقد رمتكم عن قوس واحدة

  )١٠٠(.))شوكتهم

مال الى هذه الخطة ، لما رأى الحرب   من الجدير بالذكر أن الرسول

اشتدت على المسلمين والسيما بعد خيانة اليهود والمنافقين لهم فأراد أن يواري بهذا 

راضهم فقد روي في ذلك الصلح لمصلحة المسلمين حفاظاً على أرواحهم وأع

إالّ  - أي بين المسلمين وغطفان –زيمة الصلح ولم تقع الشهادة وال ع: (الموقف

، فضالً عن  )١٠٢()).الحرب خدعة (( : ألنه كما قال  )١٠١().المراوضة في ذلك 

أراد أن يختبر صدق أصحابه وثباتهم على العقيدة بتوكلهم  ذلك أن الرسول 

 وإيمانهم بنصر اهللا ألنهم على الحق والهدى ، رغم حشود المشركين التي تجمعت

إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت (( :قال تعالى. ة وأعوانهم في الداخلخارج المدين

بالتضرع والدعاء الى اهللا عز وجل أن   ، لذلك توجه رسول اهللا)١٠٣()).أقدامكم 

اللهم منزل :(( يفتت جموعهم، ويدحر شرهم فقال يتولى أمر هؤالء األحزاب و

، وكانت )١٠٤()).هللا اهزمهم وزلزلهم ، اهزم األحزاب ، االكتاب، سريع الحساب

النتيجة أن تدخلت الحكمة اإللهية فاستجاب اهللا لدعاء نبيه وحبيبه ، فأرسل عليهم 

ريحاً صرصراً عاتية فرقت جموعهم ، وقلعت خيامهم ، وكفئت قدورهم ، وشردت 

 )١٠٥(.، وفكوا حصارهم عن المدينةذلت جموع األعداء وتركوا مواقعهمدوابهم ، فخ

يجرون معهم ذيول العار والهزيمة، فصدق اهللا وعده،  انسحبوا خائبين خاسرينو

  .، وهزم األحزاب وحده وأعز جنده، ونصر عبده
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وأصحابه لما  وظهر أثر المشورة وتداول الرأي واضحاً بين الرسول 

، فقد روي أن هجرية ٦اء عمرة الحديبية في عام استشارهم عند مسيره لقض

في المنام أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام معتمرين وقد  رأى  رسول اهللا 

، ورؤيا األنبياء حق  )١٠٦(.رام وحلق بعضهم وقصر البعض اآلخرلبسوا ثياب اإلح

كما أسلفنا ، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا ، وأمرهم أن يتجهزوا للسفر الى مكة ، 

، وتجهز  )١٠٨().هارضي اهللا عن()١٠٧(ومعه زوجته أم سلمة   فسار رسول اهللا

ولم  )١١٠(.ألف وخمسمائة: ، وقيل )١٠٩(.معه ما يقارب األلف وأربعمائة رجل 

، وذلك حتى تعلم  )١١١(.يخرج معه المسلمون إال بسالح المسافر السيوف في القرب

، وإنما ألداء مناسك العمرة الى البيت أنه لم يخرج لقتال أو لطلب الثأرالعرب 

، بعث أحد رجاله هو بسر بن بالعمرة ليأمن الناس من حربهحرم فلما أ. الحرام 

، يخبره ما صنعت قريش عندما وصلها الخبر بقدوم رسول  )١١٢(سفيان الخزاعي 

إني تركت كعب بن :( فأتاه عينه فقال . ومعه المسلمون الى مكة معتمرين   اهللا

صادوك عن وهم مقاتلوك ، و لؤي قد جمعوا لك األحابيش ، وجمعوا لك جموعاً

إالّ أن يستشير أصحابه التخاذ التصرف  ، فما كان أمام النبي  )١١٣(.)البيت

السليم قبل أن تتطور األحداث نحو ما ال ُيحمد ُعقباه من جهة ، ولمواجهة أي 

حماقة من قبل قريش وأعوانها التي قد ترجع الحرب من جديد بين الطرفين من 

أترون نميل الى ذراري (( :صحابه فقالعلى أ وقد أشار الرسول . جهة أخرى 

ن ، وإن نجوا هؤالء الذين أعانوهم فنصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزوني

 ،)١١٤()).، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟يكن عنق قطعها اهللا

حد، وال اً لهذا البيت ، ال تريد قتل أيا رسول اهللا ، خرجت عامد:( فقال أبو بكر

امضوا على اسم :  ، فمن صدنا عنه قاتلناه ، فقال النبيحرب أحد، فتوجه له

  )١١٥()).اهللا

في عامة  من المفيد أن ننوه الى مسألة غاية في األهمية أن رسول اهللا 

تصرفاته وإن كان يلجأ الى مشورة أصحابه ويأخذ برأيهم ، إالّ أنه لم يكن ملزم في 

حيان ، ألن الحكمة منها هو استخراج وجوه الرأي عند األخذ بها في بعض األ
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، تص بعلمها بعضهم دون البعض اآلخرالمسلمين ، والكشف عن مصلحة قد يخ

وإن أخذ   لذلك نجد أن رسول اهللا. فتستطيب لها نفوسهم ويستقر عندها رأيهم 

عندما  بمشورة أبي بكرفي عمرة الحديبية إالّ أنه غير رأيه بعد فترة وجيزة السيما

بركت به راحلته ، فقال  )١١٦(سار في طريقه الى مكة حتى إذا كانوا في ثنية المرار

) ١١٧(خألت : فلم تتحرك ، فقالوا -بها الجمال كلمة يزجرون –حل حل : الناس 

ما خألت ، وما ذاك لها بخُلق ، ولكن حبسها :  فقال –اسم ناقة النبي  –القصواء 

أن إبرهة الحبشي وجيشه عندما أراد أن يهدم الكعبة برك ، ويبدو )١١٨(.حابس الفيل

  ) ١١٩(.الفيل في هذا المكان ولم يتحرك بقدرة اهللا عز وجل

ويتضح من خالل ذلك أن النبي عليه الصالة والسالم بما أنه رئيس الدولة 

وهو المسؤول عن سالمة المسلمين وأمنهم إذا وجد في آراء مستشاريه ما سكنت 

واطمئن قلبه عليه ،على ضوء دالئل الشريعة اإلسالمية وأحكامها أخذ نفسه إليه ، 

به ، وعلى المؤمنين السمع والطاعة وإالّ كان له أن يأخذ بما شاء ، إذا رأى أن في 

قال . مصلحة البالد والعباد، مع مراعاة ألصلح موافقاً مرضاة اهللا عز وجلذلك ا

قضى اُهللا ورسولُه أمراً أْن يكون لهُم وما كان لمؤمنٍ وال ُمؤمنة إذا (( :تعالى

  )١٢٠()).الخيرةُ من أمرهْم ومْن يعصِ اَهللا ورسولُه فقد ضَل ضالالً ُمبيناً 

، ندما بركت ناقته علم أنها ممنوعةع  نستشف من خالل ذلك أن النبي

والذي نفسي بيده ال (( :به عليه بدخول مكة عنوة ، وقال فترك الرأي الذي أشير 

   )١٢١()).سألوني خطةً يعظمون فيها حرمات اهللا إالّ أعطيتهم إياها ي

، لذلك سميت كن استباحتها ، وسفك الدماء فيهاألن مكة هي حرماً آمنا ال يم

، وقد كانت حادثة الفيل آية يتعظ لحرام لوجود الكعبة المشرفة فيهامكة بالبلد ا

. كيفَ فعَل رُبك بأصحابِ الفيل ألم تر: ((ويعتبر من خاللها قال تعالى الناس منها

من  ترميهم بحجارة. وأرسَل عليهْم طيراً أبابيَل . يجعْل كيدُهْم في تَضليٍلألم 

  )١٢٢()).فجعلهم كعصف مأكول. سجيل
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بالرجوع وعدم دخول مكة هذا العام لم ُيسر  ويبدو أن رأي الرسول 

ألم تخبرني انك :( ل الذي قال للرسو  بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب

إنك : بلى، ولكني لم أقل لك هذا العام، قلت : قال ! تدخل البيت وتطوف به 

  )١٢٣(.)داخله

ألصحابه أن الوعد ويمكن أن نوضح مفاد هذه المسألة لما بين الرسول 

 ،منه كان مطلقاً غير مقيد بوقت محدد وكونه سعى في ذلك العام الى مكة وقصدها

 يوجب ذلك تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك السنة ولعله فإن هذا األمر ال

عليه الصالة والسالم إنما سعى بناء على ظن أن يكون األمر كذلك فلم يكن ، فليس 

أن يكون كل ما قصده حاصل ، بل إن من تمام نعمة اهللا تعالى  من شرط النبي 

قصده ، إن كان كما كان عليه أن يأخذه به عما يقصده الى أمر آخر هو أنفع مما 

في عام الحديبية ، وال يضر أيضاً خروج األمر على خالف ما يضنه عليه الصالة 

والسالم ، فاالجتهاد في أمور الشريعة واجب ، أما المشورة في أمور الدنيا 

مر  فقد روي أن رسول اهللا  )١٢٤(مستحسن ونظير ذلك ما قاله في تأبير النخل

فخرج   -أي احترق  -و لم تفعلوا لصلح ، فتركوه فشيصل:(( بقوم يلقحون فقال

. أنتم أعلم بأمر دنياكم : قال! قلت كذا وكذا : ما لفحلكم قالوا : سبتاً فمر بهم فقال 

إنما ظننت ظناً فال تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن اهللا شيئاً فخذوا : فأجابهم 

  )١٢٥()).به فإني لن أكذب على اهللا تعالى 

كن إجمال مسألة األخذ بالمشورة أو مخالفتها تبعاً للظروف التي تحددها ويم

أن األمر  الوقائع واألحداث ومصلحة المسلمين في ذلك ، فمتى ما رأى النبي 

يستوجب المشورة استشار أصحابه من أهل الخبرة والدراية ونزل عند رأيهم ، وقد 

وقد . الظروف تقتضي ذلكلمصلحة العامة ويخالف تلك المشورة متى ما رأى ا

، وهذه الغزوة في حقيقتها )١٢٦(من الهجرة٨تبلور ذلك األمر في غزوة الطائف سنة 

هي امتداد لغزوة حنين وذلك عندما انهزمت فلول هوازن وثقيف بقيادة مالك بن 

، وانسحبت ودخلت الطائف واحتمت بحصونها المنيعة ، فسار  )١٢٧(عوف النصري



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

١٥٩ 
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القرب من حصونهم وفرض الحصار عليهم ، واستمر وعسكر ب رسول اهللا 

وفي هذه المدة وقعت مرامات . الحصار خمسة عشر يوماً ، وقيل أكثر من ذلك 

ومقاذفات ، فقد رماهم أهل الحصن رمياً شديداً فقتل منهم اثنا عشر رجالً ، وجرح 

، واالنتقال الى معسكر فاضطر المسلمون الى ترك معسكرهم .مجموعة أخرى 

ر بعد أن استشار أصحابه في ذلك ، وقد ذكر المؤرخون العلة في عدول النبي آخ

) : وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف ، فكانت النبل تنالهم ، ولم يقدر

، فلما أصيب أولئك النفر من دخلوا حائطهم، أغلقوه دونهمالمسلمون على أن ي

ف اليوم ، فحاصرهم بضعاً أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائ

، وأصيب المسلمون ، ولما طال الحصار، واستعصى الحصن)١٢٨().وعشرين ليلة 

بما أصيبوا من رشق النبال ، وبسكك الحديد المحماة  قرر المسلمون فك الحصار 

  )١٢٩(. عن الطائف

ويبدو أن أهل الطائف قد أعدوا العدة لمواجهة الحصار لمدة سنة ، وجزء  

قادة المسلمين باالنسحاب أو االستمرار   يك العسكري استشار النبي من التكت

هم ثَعلب في ُجحر ، إن :( فقال )١٣٠(بالحصار ، فأشار عليه نوفل بن معاوية الديلي

على  ، وحينئذ عزم رسول اهللا )١٣١().أقمت عليه أخذته ، وإن تركته لم يضرك

إنا قافلون : ذّن في الناس فأ رفع الحصار والرحيل ، فأمر عمر بن الخطاب 

   :نذهب وال نفتحه ؟ فقال لهم رسول اهللا: غداً إن شاء اهللا ، فثقل عليهم وقالوا 

: ،  فقال )١٣٢(.فغدوا عليه فأصابهم جراح -أي قاتلوا إن شئتم  –اغدوا على القتال 

 هللا إنا قافلون غداً إن شاء اهللا ، فسروا بذلك وأذعنوا  ، وقرروا الرحيل ورسول ا

وكان للمشورة أثرها في غزوة الطائف في الحفاظ على سالمة )١٣٣(.يضحك ،

المقاتلين المسلمين إذ كانوا يقاتلون العدو وهم متحصنون وراء حصون منيعة ، 

وكان المسلمون في أرض مفتوحة فلم يستطيعوا من مداهمتها  فامتنعت عليهم 

 المعركة ، لذلك قرر رسول اهللا  بسبب قسوة الرماة وكثرة خسائر المسلمين في تلك

  استشارة أصحابه في االستمرار بفرض الحصار عليهم أو االنسحاب من

، وعندما طلبوا منه االستمرار في الحصار عسى أن يذعنوا ويسلموا إال المعركة
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، لذلك لما أصيب من ائم للمقاومة والدفاع عن مدينتهمأن القوم كانوا على استعداد د

لالنسحاب من جديد  أصيب قتالً وجرحاً تمنوا أن يدعوهم الرسول  المسلمين ما

  .ورأوا في رأيه الصواب 

  :المشورة الدينية واالجتماعية –ثانياً 

، رة أصحابه غايتها المصلحة العامةأن لجوءه الى مشول لقد أثبت الرسو

د فيها ألمور التي لم يرليكونوا على قدر كافي من الوعي والمسؤولية في معالجة ا

، ونظر وتأني وتروي قبل الخوض فيها، أو التي تحتاج الى مراجعة حكم شرعي

  .وذلك لتجنب األخطاء وتالفيها 

الصحابة في حادثة اإلفك التي أثارها  استشار فقد روي أن رسول اهللا

بالفاحشة ، ومفاد ) رضي اهللا عنها ( المنافقون باتهامهم أم المؤمنين السيدة عائشة 

في أي غزوة يغزوها  اعتاد على أخذ إحدى نساءه معه ة أن رسول اهللاهذه القص

من الهجرة وقعت القرعة على  ٦، وفي غزوة بني المصطلق عام في سبيل اهللا

، فخرجت من الغزوة نزلوا في بعض المنازل ولما رجعواعائشة فخرج بها ، السيدة

، ولما  رجعت د أعارته إياهقداً ألختها كانت قالسيدة عائشه ليالً لحاجتها ، ففقدت ع

الى الموضع الذي فقدته فيه ، كانت القافلة قد تحركت ، فبقيت في مكانها لعلهم 

يشعرون بعدم وجودها مع القافلة فيرجعون إليها ، وشاءت األقدار أنه كان أحد 

، فلما رآها عرفها  )١٣٤(المسلمين قد تأخر عن الركب وهو صفوان بن المعطل 

فاسترجع وأناخ راحلته إليها فركبتها فقدم بها المدينة فلما رآها  زوجة رسول اهللا

المنافقون وجدوا في ذلك متنفساً ليمرروا حقدهم وبغضهم لرسول اهللا ، وما كان 

إالّ أن يستشير أصحابه في أمرها ، فبعضهم أشار في طالقها و  أمام الرسول 

إن (( : عز وجل بقوله تعالى برأها اهللا، حتى  )١٣٥(.البعض اآلخر أشار بإمساكها 

الذين جاءوا باإلفك عصبةٌ منكم ال تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرٍئ 

  )١٣٦()).منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 
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هجرية ، بعد ما اتفق  ٦وظهرت أهمية المشورة في عمرة الحديبية سنة     

بالرجوع هذا العام وعدم دخول مكة والمجيء العام القادم  مع وفد قريش الرسول

وكان المسلمون قد استعدوا لدخول مكة استعدداً . ألداء مناسك الحج الى الكعبة 

بذلك ، وعندها فوجئوا واستغربوا  مملوءاً بالفرح والسعادة عندما أخبرهم الرسول 

الى المدينة إذ قال لهم  قرر الرجوع أنهم ال يستطيعوا دخول مكة ، وأن الرسول 

فواهللا ما قام منهم أحد حتى كررها عليهم ثالث مرات ، فلما لم ) قوموا فانحروا ( 

فذكر لها ما لقي ) رضي اهللا عنها(ه أم سلمة يقم منهم أحد ، قام ودخل على زوج

أتحب ذلك ؟ أخرج ثم ال تكلم ! يا رسول اهللا : (( شاورت معه فقالتمن الناس ، فت

اً منهم ، فقام فخرج فلم يكلم أحدنحر بدنك، وتدعو حاِلقَك فيحلقكلمةً حتى تأحداً ك

لناس ذلك قاموا فنحروا، ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأى احتى فعل ذلك، فنحر بدنه

، أي حزناً )١٣٧()).، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً وجعل بعضهم يحلق بعضاً

  .أول وهلة  في وأسفاً ألنهم لم يطيعوا أمر النبي

إن هذه الرواية توضح بشكل ال يقبل الشك أثر المشورة في هدوء النفس 

، النتائج ألن فيه المصلحة العامة واطمئنانها وتقبل األمر برحابة صدر مهما كانت

فضالً عن ذلك قد تكون أسلوباً تربوياً في التقليد والمحاكاة يقتدي به اآلخرون بفعل 

فيه مصلحة الجميع وهذا ما تبلور من مشورة أم سلمة  األمر األحسن واألفضل ألن

، وز استشارة المرأة واألخذ برأيهاورب سائل يسأل هل يج. في عمرة الحديبية

والجواب نعم إن كانت من المؤمنات العابدات العالمات الكيسات المشهورات 

ن مع نسائه ، على شرط أن ال يكو بالفطنة والذكاء ، وهذا هو من سنة النبي 

هذا األمر متعلقاً بالحروب والقتال أو العقوبات وغيره ألن المرأة تمتلكها العواطف 

، ويذرف الدموع ، فتنساق س، ويترك اآلالموتقيدها المشاعر والسيما ما يجزع النف

وراء عواطفها ويصيبها التردد والخوف من عواقب األمور مما يجعل رأيها فاسداً 

  .غير صائباً
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  :المشورة عند الخلفاء الراشدين : المبحث الثالث 

كانت المشورة منهجاً يتبعه الصحابة ويسيروا من خالله على هدي 

، وذلك بإتباع الرأي ند رأي األغلبية في جميع شؤونهموينزلوا ع المصطفى 

، جرب وحكيم موصوف بالحنكة والدهاءاألحسن واألفضل إن صدر من رجل م

ولقد تنوعت مجاالت المشورة في زمن . معهم  حتى وإن لم يكن رسول اهللا 

، مما دعت الحاجة الى ظهور دين مع تطور الحياة وتجدد الظروفالخلفاء الراش

بعض األحكام والقوانين الجديدة بما ينسجم وتعاليم الشريعة السمحاء وما يتفق 

عليهم المسلمون في عاداتهم وأعرافهم فكانوا يستعينون بالمشورة لدرء الخالف 

وتتجسد طبيعة المشورة في عهد . ق وكذلك لتجنب الكوارث واألخطاء والشقا

. الصحابة بأنها كانت من وحي النبوة من جهة  ومثلت رأي الجماعة من جهة ثانية

قواته لقتال   من الهجرة ، لما وجه رسول اهللا ٨مثال ذلك في معركة مؤتة عام 

شاً قوامه ثالثة آالف مقاتل فلول الروم المحتشدين على تخوم الشام ووجه إليهم جي

 ،) ١٣٩(، فإن قتل خلفه عبد اهللا بن رواحة )١٣٨( وجعل قيادته لزيد بن حارثة 

، وعندما وصلت األخبار للمسلمين )١٤٠(  فإن قتل تولى بعده جعفر بن أبي طالب

أن هرقل قائد الروم جمع قوات قوامها مائة ألف لمجابهة المسلمين ، لم يكن 

بوغتوا به في هذه األرض  لمين مجابهة هذا الجيش العرمرم الذيبحسبان المس

، فعقدوا مجلساً استشارياً ينظرون ويتفكرون في كيفية مواجهة هذا الجيش البعيدة

أما  الكبير الذي يفوقهم عدداً وعدةً وسالحاً ، وكان الرأي أن يكتبوا لرسول اهللا 

 نة ، ولكن عبد اهللا بن رواحةأن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بالرجوع الى المدي

يا قوم واهللا إن التي تكرهون للتي خرجتم :( عارض هذا الرأي وشجع الناس قائالً 

بهذا الدين  ، ما نقاتلهم إالّ، وال قوة وال كثرة، وما نقاتل الناس بعددالشهادة ،طلبونت

إما ظهور وإما انطلقوا فإنما هي إحدى الُحسنيين،، فالذي أكرمنا اهللا به

، وأخيراً استقر الرأي على ما أشار به عبد اهللا بن رواحة ، إذ زاد من )١٤١().شهادة

حماسهم وأقوى من عزيمتهم وكانت هذه أول مواجهة مع الروم ، فقد صمد ذلك 
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الجيش الصغير أمام تلك القوة الغاشمة وحقق المسلمون انتصاراً عظيماً في هذه 

  )١٤٢(.ال وشراسة العدوة رغم ضراوة القتالمعركة الغير متكافئ

أما عن تطبيقات المشورة عند الصحابة وال سيما عندما اعتلوا دفة الحكم 

ووالية أمر المسلمين، فان الثابت تاريخياً أن الخلفاء الراشدين اقتدوا برسول اهللا 

امة التي تحدث لهم قال عليه الصالة والسالم ، فكانوا يتشاورون في كل األمور اله

يستشيرون األمناء من أهل العلم في األمور  ت األئمة بعد النبي كان:(البخاري

  )١٤٣(.)اب أو السنة لم يتعدوه إلى غيرهالمباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكت

أي إذا لم يكن فيها نص :(مسألة ابن حجر العسقالني بقولهويوضح تلك ال

والترك احتماالً مل الفعل ، وكانت على أصل اإلباحة فمراده ما احتبحكم معين

، وأما تقييده باألمناء فهي صفة موضحة ، وأما ما عرف وجه الحكم فيه فالواحداً

ألن غير المؤتمن ال يستشار وال يلتفت لقوله ، وأما قوله بأسهلها فلعموم األمر 

  )١٤٤().لألخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم

خطة الحكم في  )١٤٥(ار التابعين وهو ميمون بن مهرانبفقد وصف أحد ك

 :وما للمشورة من أثر فيها فقال) رضي اهللا عنهما(عهدي الخليفتين أبى بكر وعمر 

نظر في كتاب اهللا تعالى ، فإن وجد فيه بو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم كان أ(

فإن  سول اهللا ما يقضى به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب اهللا ، نظر في سنة ر

 هل علمتم أن رسول اهللا : يقضى به قضى به، فإن أعياه ذلك، سأل الناس وجد ما

فإن لم . قضى فيه بكذا وكذا: يه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم، فيقولون قضى ف

جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على  يجد سنة سنها النبي 

: إذ قال عن فترة الحكم  عند عمر بن الخطاب، وأما )١٤٦().شيء قضى به

هل كان أبو :  عمر يفعل ذلك  فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة ، سأل(

جمع علماء الناس  ؟ فإن كان أبي بكر قضى به  وإالّبكر قضى فيه بقضاء

  )١٤٧().فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به واستشارهم،

المشورة عند الخلفاء الراشدين تضمن عدة مجاالت نستشف من خالل ذلك أن مبدأ 

  :وهي كاآلتي 
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١٦٤ 

  :المشورة السياسية واإلدارية  -١

، فإنه  ويتضح لنا ذلك في مسألة الخالفة وإدارة الدولة بعد وفاة الرسول

ظهرت أهميتها على الساحة السياسية لم ينص عليها حتى  في رأيي أن النبي

ل طموحات بعض الصحابة في الزعامة والسلطة وتجلت بأبعادها الخطيرة من خال

واألنصار، في حديث السقيفة   ما بين أبي بكر الصديقوما حصل من خالف 

أراد أن يعطي لألمة حرية القرار في انتخاب  ، ويبدو أن الرسول )١٤٨(.المشهور

الشخص األفضل القادر على إدارة الدولة بكفاءة عالية من جانب ، وكذلك لغرس 

الديمقراطية في المجتمع في االتفاق على الشخص المؤهل الستالم سدة الحكم بذرة 

فقد أوضح الدكتور المالح . دون معارضة أو خالف من جانب آخر بعد الرسول

لم يتسلم سلطته السياسية بصفته الشخصية وإنما بصفته  إن الرسول: ذلك  بقوله 

انتهت بوفاته ألنه خاتم األنبياء، قد ولما كانت صفة الرسالة أو النبوة .. رسول اهللا 

، فتكون السلطة السياسية المنبثقة عنها هي األخرى غير قابلة وأن النبوة ال تورث

للوراثة أو التصرف وتعود بوفاة صاحبها الى أصحابها األصليين ، وهم أبناء األمة 

عرف هم من ليختاروا من يولونه من أمورهم السياسية طبقاً لما استقر في مجتمع

: ، ويؤيد ذلك ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى )١٤٩(.وتقاليد في هذا المجال

   )١٥٠()) .ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين ((

لقد حدث الخالف واالنقسام بين المسلمين فيمن يتولى أمر المسلمين بعد 

لزعامة واحتجوا بأسبقيتهم في اإلسالم ، فأوضح المهاجرين حقهم بارسول اهللا

وفضلهم وجهادهم وأنهم أهل الرسول وعشيرته ، كما بين األنصار حقهم بالزعامة 

لقد أفرزت . ألنهم آووا المسلمين ونصروهم وآزروهم باألموال واألنفس والسالح 

بعاً سقيفة بني ساعدة مجموعة من الكتل واألحزاب التي تتطلع الى الزعامة ت

، متجاهلة حق األمة بالمشورة بانتخاب الشخص ئها ومطامعها السياسيةألهوا

  .األفضل الذي يستطيع أن يقود المسلمين الى بر األمان 
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  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 

من المؤكد أن لجوء الصحابة الى المشورة ألنها الحصن الحصين لألمة في 

الدكتور المالح  الحفاظ بها على وحدة الصف وجمع الكلمة ودرء الخالف ويعضد

أن عليهم اتخاذ قرارات  فقد شعر المسلمون بعد وفاة الرسول:( لرأي فيقولذلك ا

خطيرة وصعبة لتنظيم حياتهم السياسية بما يضمن المحافظة على وحدة األمة 

، وبخاصة كبار وهي لم تتحقق إالّ بعد جهاد طويل، وربما كان المسلمونوالدولة، 

سية واالجتماعية التي كان بصورة عميقة طبيعة الظروف السيا الصحابة يدركون

، والتي كان ينبغي عليهم أخذها قائمة في شبه الجزيرة العربية عند وفاة النبي 

 لذلك وقع االختيار على أبي بكر  ، )١٥١( .)االعتبار عند اتخاذهم قراراتهم بنظر

، وأول المؤمنين برسالة اإلسالم ، ورفيقه في الهجرة   ألنه صاحب رسول اهللا

إالّ تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما ( (:لىقال تعا

، فضالً عن ذلك أن  )١٥٢(...)).في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا 

كان يستشيره في جميع األمور التي تعرض عليه ، لما ُعرف عنه   رسول اهللا 

زم والكياسة ، والحلم والتأني وحسن من الخبرة والتجربة والحكمة والدراية والح

قد حرص على تطبيق المشورة في خالفته كما أنه كان  وكان أبو بكر. السياسة 

يوصي قادته بالمشورة في مختلف األمور التي تعرض لهم ، ويستفيدوا من خبرة 

وإذا :(  )١٥٣(اآلخرين ومن تجاربهم ، فقد روي أنه قال ليزيد بن أبي سفيان

، وال تخزن عن المشير خبرك ، فتؤتى ق الحديث تصدق المشورةستشرت فاصدا

  )١٥٤(.) من قبل نفسك

مع المسلمين في مشكلة أهل الردة واإلشكالية التي  وقد تشاور أبو بكر

، وخاصة في مسألتي الزكاة وإصرارهم على  أحدثوها في األمة بعد وفاة النبي 

المسلمين بوصفها إتاوة يؤدونها الشرك ، فالبعض منهم أراد أن ترفع الزكاة عن 

مادام حياً ، ولما توفي رسول اهللا فال داعي منها ، أما البعض   الى رسول اهللا 

، ) ١٥٥(اآلخر هو كفرهم باإلسالم وإتباع األنبياء الكذابين من أمثال مسيلمة الكذاب 

د استقر ، وق)١٥٩(.)١٥٨(، وسجاح التميمية)١٥٧(، وطليحة األسدي)١٥٦(واألسود العنسي

، وأقنع المسلمين بذلك ليقمع الفتنة ين دون هوادةعلى قتال المرتدرأي أبو بكر 
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من جذورها ويبقي للعقيدة أثرها ويحفظ لألمة هيبتها ويصون كرامتها وقوتها 

 لو كان عقال بعير يؤدونه الى رسول اهللا :(إذ قال قولته المشهورة. وحدتهاو

في حروب الردة  )١٦١(د استشار عمرو بن العاص، وق)١٦٠().ومنعوه لقاتلتهم عليه

يسوس للحرب ، نصير للموت  له :( ، لقيادة الجند فقال)١٦٢(في تولية خالد بن الوليد

  )١٦٣().أناة القطاة ، ووثوب األسد، فعقد له

وكانت وقفة أبي بكر هذه بحق مشرفة ألنها حفظت لإلسالم مكانته وهيبته 

، فضالً عن ذلك فإنها رب وغير العرب بشكل خاصوعند الع عند المسلمين عموماً

برهنت على قوة الدولة اإلسالمية فجمعت العرب من جديد تحت راية الدين 

  .في الحكم واإلدارة  اإلسالمي وقيادة واحدة تسير على مسار النبي 

المهاجرين واألنصار في من  صحابة رسول اهللا  كما استشار أبو بكر 

مته إلى الشام، كان قد عزم أن يصرف ه  لهم أن رسول اهللا ، ذاكراً  غزو الشام

إن اهللا عز وجل :(ي قتال الروم، ثم أضاف فقال، ولم يحقق هدفه ففقبضه اهللا إليه

ال تحصى نعماؤه وهو ال يبلغ جزاءها األعمال فله الحمد قد جمع اهللا كلمتكم 

يس يطمع أن تشركوا وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى اإلسالم ونفى عنكم الشيطان فل

به وال تتخذوا إلها غيره فالعرب اليوم بنو أب وأم وقد رأيت أني أستنفر المسلمين 

إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد اهللا المسلمين ويجعل اهللا كلمته العليا مع أن للمسلمين 

، ومن شهيداً وما عند اهللا خير لألبرارفي ذلك الحظ األوفر ألنه من هلك منهم هلك 

، ثم )١٦٤().عاش مدافعاً عن المسلمين مستوجباً على اهللا ثواب المجاهدين عاش

، وبعد مناقشة بينهم أبدى فيها بعض كبار الصحابة كعمر بن طلب إليهم رأيهم

 )١٦٦(وسعد بن أبي وقاص)١٦٥(الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف

  ،بتفويض الخليفة في األمر رأيهم ومشورتهم فكانت اآلراء تشير) رضي اهللا عنهم(

وم وبالد الشام وحفزهم يدعو القوم إلى االستعداد لغزو الر فقام أبو بكر

فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم فأطيعوا ربكم وال تخالفوا :(وأوصاهم

   )١٦٧(.)، فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنونأمراءكم،ولتحسن نيتكم وسيرتكم
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يفكر فيمن يخلفه في الحكم بعد وفاته فاستقر رأيه على أن  بكر وكان أبو

أترضون عمن :( فقالواستشار المسلمين في ذلك  يستخلف عمر بن الخطاب

؟ فإني واهللا ما أكون ادخرت من جهد الرأي وال وليت ذا قرابة ، أستخلف عليكم

وا سمعنا ال، فاسمعوا له وأطيعوا ، فققد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب وإني

اللهم إني لم أرد بذلك إالّ :بو بكر يديه الى السماء قائالً ثم رفع أ.. وأطعنا

، واجتهدت لهم رأيي ، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم بهصالحهم

فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم وقد حضرني من 

م بيدك ، فأصلح ي فيهم فهم عبادك ونواصيهفاخلفن –أي الموت  –أمرك ما حضر 

، واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبي الرحمة وهدى اللهم لهم والتهم

   )١٦٨().لصالحين بعده ، وأصلح له رعيتها

مسألة اللقب الرسمي لرئيس الصحابة في  واستشار عمر بن الخطاب 

بخليفة رسول اهللا ، فما  ، وكان يدعى من يلي أمر المسلمين بعد الرسولالدولة

، أرادوا  حتى توفي ، فلما كان عمر بن الخطاب زالوا كذلك يقولون ألبي بكر

ال ، ولكنا : هذا يطول ، قالوا : ، قال عمر )  خليفة خليفة رسول اهللا( أن يقولوا 

، فكتب أمير نعم، أنتم المؤمنون وأنا أميركم: قال! ناك علينا فأنت أميرناأمر

  )١٦٩( .المؤمنين

يجمع كبار الصحابة في عهده ويمنعهم الخروج من  وكان الخليفة عمر 

المدينة لحاجته إلى استشارتهم ، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهوالً كانوا أو 

لما يمتاز به من غزارة العلم،  ، والسيما اإلمام علي بن أبي طالب )١٧٠(.شباناً

درك أهميته ي ، لذلك كان عمر ة الحكمية الفهم، ودراي، وعقالنوكثرة الحلم

، فضالً ذلك ما ُعرف عن  )١٧١().لوال علي لهلك عمر( : ويعرف قيمته فيقول

من الفراسة النادرة والفطنة الباهرة والذكاء الحاد ، لذلك كان  علي اإلمام 

لحكم وقد عبر يستشيرة في معظم األمور وكان بمثابة وزيره في ا الخليفة عمر

  )١٧٢().ما من معضلة إالّ ولها أبو الحسن( : بقوله  عن ذلك
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بين ستة من المهاجرين الذين  الخالفة من بعده شورى وقد ترك عمر

عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب : وهو عنهم راضٍ وهم توفي رسول اهللا 

والزبير بن  )١٧٣(وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد اهللا

  .رضي اهللا عنهم أجمعين )١٧٥(.)١٧٤(العوام

من بايع :(على مبدأ المشورة في انتخاب أي واحد منهم بقولهوقد أكد عمر

رجالً من غير مشورة من المسلمين فال يبايع ال هو وال الذي يبايعه تغرة أن 

، الف وتفرق الصف، مما يدل على أهمية المشورة في درء الفتنة والخ)١٧٦().يقتال

  .ورى في البيعة والخالفة والحكم ألنها من ضروريات الدينوالتزام الش

المشورة في األمور السياسية ، لكنه تركها في  ولم يترك الخليفة عثمان 

، استغلوا مناصبهم ليغتنوا على حساب إلدارية بتولية بعض أقاربه الذيناألمور ا

شاور اإلمام ، ولما حدثت الفتنة وأحيط به ليهالرعية مما أثار حفيظة الناس ع

 –أما بعد فإنه قد جاوز الماء الزبى ، وبلغ الحزام الطُبيين : فكتب إليه  علي

وبلغ األمر فوق قدره ، وطمع في  –كناية عن المبالغة في تجاوز حد الشر واألذى 

  ) ١٧٧(:األمر من ال يدفع عن نفسه ثم أنشد

         آكٍل      وإالّ فأدر فإن كنتُ مأكوالً فكن خيركني ولم ـا أمـزق  

وكانت مناسبة هذه المشورة لما ثارت شرذمة من األعراب في األمصار 

بسبب توقف الفتوحات ، واستئثار الخليفة عثمان أقاربه على باقي المسلمين فزحف 

  )١٧٨(.وطوقوا بيت الخليفة يريدون قتلههؤالء على المدينة 

لشورى بعداً آخر من ل ىأعطفقد  أما في عهد اإلمام علي بن أبي طالب 

ر مرونة في حق حرية الرأي ومساحة التفكير والقناعة المطلقة وجعلها أكث

يتفق معظم ، إذ تم اختياره لوالية أمر المسلمين عندمااالنتخاب والتصويت،

تمت قبل أن يدفن  ، على أن مبايعة اإلمام علي المؤرخين وكتاب السيرة

كنت :( قال )١٧٩(ه عن محمد بن الحنفيةفقد روى الطبري بسند الخليفة عثمان 
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: فقالوا   فقام فدخل منزله ، فأتاه أصحاب رسول اهللا مع أبي حين قتل عثمان

اليوم أحداً أحق بهذا األمر د ، وال نجإن هذا الرجل قد قتل، والبد للناس من إمام

أكون ال تفعلوا، فإني أن : فقال منك ، ال أقدم سابقة ، وال أقرب من رسول اهللا

: قال! لين حتى نبايعكال واهللا ما نحن بفاع: فقالوا. خير من أن أكون أميراً وزيراً

، قال )١٨٠(. ، فإن بيعتي ال تكون خُفيةً وال تكون إالّ عن رضا المسلمينففي المسجد

يشغب عليه، وأبى فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن : )١٨١(سالم بن أبي الجعد

  ) ١٨٢(). ما دخل المهاجرون واألنصار فبايعوه ثم بايعه الناس، فلهو إالّ المسجد

يمثلون رأي  وهم على العموم فإن أهل الحل والعقد هم من اختاروا علياً

يستشير مجلس الشورى الذي يمثله من  ، وكان اإلمام علياألغلبية من الصحابة

وأبو موسى  )١٨٣(بقي من كبار الصحابة وكان في مقدمة هؤالء عبد اهللا بن عباس

، فإن اشتد األمر وتعقد )١٨٥(، وكثيراً ما كان يستشير قاضيه شريحاً  )١٨٤(األشعري

  )١٨٦(.الخطب جمع الناس فاستشارهم 

ية والسيما بنو أم من الجدير بالذكر لم يبايع جميع المسلمون اإلمام علي 

، ولم يبايعه ياًعلفقد روي أنه هرب قوم من المدينة الى الشام ولم يبايعوا : وأتباعهم

، كما )١٩٠(.)١٨٩(، والمغيرة بن شعبة  )١٨٨(، وعبد اهللا بن سالم)١٨٧(قدامة بن مظعون

  )١٩٣(.وآخرون الى الشام  )١٩٢(والوليد بن عقبة )١٩١(هرب مروان بن الحكم

ومن المفيد أن نذكر أن معاوية بن أبي سفيان ومن معه ومن لحق بهم فيما 

ولم يبايعوه ، تحججاً بضرورة الثأر لمقتل  ا بالوالء لعليبعد الى الشام لم يدينو

مخضباً  ، وأججوا مشاعرهم ورفعوا قميصه، فاستثاروا عواطف الناس عثمان

، وجعلوا من ذلك سبيالً للتهرب من مبايعة علي وعدم بدمه على منبر جامع دمشق

بقميص  )١٩٤(لما قدم عليهم النعمان بن بشير: (فقد روي . الوالء والطاعة له

الذي قُتل فيه مخضباً بدمه وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم  عثمان

، قطوعتان من أصولهما ونصف اإلبهامإصبعان منها وشيء من الكف وإصبعان م

وضع معاوية القميص على المنبر وكتب بالخبر إلى األجناد وثاب إليه الناس وبكوا 
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فيه والى الرجال من أهل الشام أال يأتوا  سنةً وهو على المنبر واألصابع معلقة

النساء وال يمسهم الماء للغسل إالّ من احتالم ، وال يناموا على الفرش حتى يقتلوا 

، فمكثوا حول القميص عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم قتلة عثمان ، ومن

ه سنةً والقميص يوضع كل يوم على المنبر ويجلله أحيانا فيلبسه وعلق في أردان

  )١٩٥(). أصابع نائلة 

  :طبيعة المشورة عند اإلمام علي

أوج عظمتها وحيويتها ، إذ كان يعطي  وبلغت المشورة عند اإلمام علي 

ورب سائل يسأل ما األمور . للمسلمين حرية الرأي والتعبير والمشاركة في القرار 

في  وهو وارث علم النبوة وأعلم من التي كان يستشير فيها اإلمام علي 

 الصحابة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، والجواب على ذلك إن اإلمام علي 

ليس أفضل من رسول اهللا  الذي كان يستشير أصحابه في الخطوب

حتى يعلم األمة المنهج السياسي الصحيح في الحكم واإلدارة ، وكذلك  ،والملمات

الوقوع في األخطاء  جنب، فضالً عن ذلك لتي ترك األنانية واإلنفراد بالرأيف

، وقضايا السياسة علي يستشير في المعضالت الفقهية فقد كان اإلمام. ومالمة النفس

ائل غير إن الذي الحظته من تتبع المس:(إلدارة ، ويقول الدكتور البوطيوالحكم وا

  ،، أن نصيب القضايا السياسية من الشورى في خالفتهوالمشكالت التي استشار فيها

، أما اجتهاداته الفقهية فقد كان يستقل بالبت في أكثرها ، غير أنه وأكثر كان أوفر

، والروايات التاريخية كثيرة ) ١٩٦().كان يلجأ الى الشورى كلما أعضل عليه أمر 

  -:في هذا المجال 

  :استشارته الصحابة في مسائل تتعلق بالسياسة واإلدارة - ١

وليه الكوفة، ليأته أن ي ليطلب من اإلمام ع روي أن الزبير بن العوام

طلب منه أن يوليه البصرة ليأتيه هو اآلخر  ، وأن طلحة بن عبيد اهللامنها بالجند

منها بالجند ليقوى جانبه في حربه مع الخوارج وجهلة األعراب الذين اجتمعوا على 
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أمهالني حتى أنظر في األمر؟ فدخل عليه المغيرة بن :(فقال لهما قتل عثمان

، فإذا أتتك طاعتهم إني أرى أن تقر عمالك على البالد: أثر ذلك فقال له  شعبة على

إني : ، فقال لهثم جاءه من الغد... تركت من شئت استبدلت بعد ذلك بمن شئت و

فعرض اإلمام ذلك على ابن عباس . أرى أن تعزلهم لتعلم من ُيطيعك ممن يعصيك 

، فبلغ ذلك المغيرة ، وغشك اليوملقد نصحك باألمس : له واستشاره في األمر فقال 

   )١٩٧(). نعم نصحته فلما لم يقبل غششته ، ثم خرج المغيرة فلحق بمكة: فقال

  : استشارته الصحابة في مسائل تتعلق بالعقيدة  - ٢

فقد روي أن أناساً كانوا يأخذون العطاء وُيصلون في المسجد مع المسلمين ، 

فوضعهم في المسجد  أتى بهم اإلمام عليإالّ أنهم كانوا يعبدون األصنام سراً  ف

أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم :(أو في السجن، ثم جمع الناس فقال

ال ، ولكني أصنع : قال! اقتلهم : لناسالعطاء والرزق ويعبدون هذه األصنام ؟ قال ا

، وكان هذا  )١٩٨().، فحرقهم في الناربأبينا إبراهيم صلوات اهللا عليه بهم كما ُصنع

األمر يؤاخذ على اإلمام علي من قبل الصحابة ، ألن هذا الحد لم يفعله رسول 

ال :  لو كنت أنا لم أحرقهم قال رسول اهللا( : قال حبر األمة ابن عباس اهللا

من بدل دينه :  ، قال رسول اهللا تعذبوا بعذاب اهللا أحداً، ولو كنت أنا لقتلتهم

 )١٩٩().فاقتلوه

  :تشارته في األمور التي تتعلق بقضايا فقهيةاس - ٣

كان أعلم الصحابة باألحكام الشرعية إالّ  على الرغم من أن اإلمام علي 

بين منه، ليكشف عن علمهم إنه لم ينفرد برأيه دون مشاورة العلماء والفقهاء القري

لكة ، وفقههم الكبير في بعض المسائل الشائكة التي تحتاج دراية علمية ومالغزير

قد طلقها زوجها ، فدعت أنها   عقلية فقد روي أن امرأة جاءت اإلمام علي

أي اذكر ما تراه  -قل فيها : حاضت ثالث حيضات في شهر فقال اإلمام لشريح 

إن جاءت ببينة ممن ُيرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها أنها : فقال شريح -افيه
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وإالّ فهي ت ، فهي صادقة ، حاضت في شهر ثالثاً ، طهرت عند كل طهر وصلّ

   )٢٠٠(.أصبت: كاذبة فقال علي

وعند الشيعة  بوصفه الحاكم الشرعي للمسلمين  ال شك أن اإلمام علي 

اء أكانوا متفقين ليس مجبراً على إتباع رأي اآلخرين سو ، فإنهاإلمامية فهو معصوم

ين طلبوا منه أن ، وهذا ما تبين لنا من مسألة مخالفة األغلبية الذمعه أم مختلفين

، ذهم األعطيات وهم يعبدون األصناميقتل أولئك النفر الذين غشوا المسلمين بأخ

 ،  هـ٣٦وكذلك في مسألة التحكيم في موقعة صفين عام . فقال برأيه بحرقهم بالنار

، التي تطالب بالتحكيم لكتاب اهللا فرأي أصحابه كان هو اإلنصياع الى األصوات

ض ذلك ويعتقد أن األمر فيه خدعة لذلك قال عبارته يرف وكان اإلمام علي

ع الى رأيهم مكرهاً درءاً ، لهذا انصا )٢٠١().كلمة حق أريد بها باطل:(شهورةالم

، ولكي يوضح لمن ظن أنه مستبد شية االنقسام والفرقة بين أصحابه، وخللفتنة

كان مع الحق  ، ألن اإلمام علي أيه أنه خاطئ وليس من ظنه في شيءبر

 علي مع القرآن والقرآن مع علي ال((: إذ قال النبي. وكتاب اهللا ال يفترقان

  )٢٠٢(.))يفترقان حتى يردا علي الحوض

ليس بالضرورة يتوضح لنا مما تقدم أن الرأي الذين يراه أصحاب الشورى 

، وأن ما ينفرد به الحاكم الذي يجتهد في أمره عن قرارة نفسه يكون صواباً دائماً

اً عن بصيرة وتروٍ في مسألة الحكم والسياسة ليس بالضرورة رأياً فاسداً أو نابع

ة الشورى الى الشورى دليل على إيمانه بنظري لذلك فلجوء اإلمام علي . خاطئاً

، وعدم تجاهل رأي أصحاب التجارب والخبرات في وحرية التعبير عن الرأي

امه لحريات األشخاص السياسة والحكم وهذه قمة الديمقراطية عنده واحتر

  كان يقتدي بالرسول الكريم وطموحاتهم ، فضالً عن ذلك فإن اإلمام علي 

في تربية األمة وأبنائها على إبداء المشورة والنصح لقادتها ، كما ُيعلم القادة على 

األخالق الكريمة بحسن اإلستماع الى صاحب المشورة إذا كان صادقاً ناصحاً 
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لمن يا رسول : الدين النصيحة ، قالوا((  : إذ قال النبي.وإلمامه، أميناً لدينه لربه

  ) ٢٠٣()).هم هللا ولكتابه ولرسوله ولألئمة المسلمين وعامت: اهللا ؟ قال

كان :( فيقول  ويوضح أحد المفكرين أهمية هذه المسألة عند اإلمام علي

جتمع وأسباب ه على حرية الميفتح باب الحوار أمام األفراد والجماعات حرصاً من

ى قيادته ، بمعنى أنه لم يعزل الحرية الفردية عن الحرية العامة في مجرتطوره

، وفي أصعب المحن التي مرت بها خالفة اإلمام علي لشؤون المجتمع اإلسالمي

ظل تمسكه المبدئي الصارم بالحرية ورفضه الحاسم لإلكراه من أي نوع 

   )٢٠٤().كان

معلم ومربي للمسلمين فضالً عن ذلك  هو بن أبي طالب ال شك أن علي

أنه إمام تجلت فيه كل الصفات الحسنة والخصال الكريمة مما جعلته أمام مسؤولية 

كبيرة وخطيرة ال سيما في مسألة الخالفة والحكم مما اقتضت عليه توجيه طاقات 

األمة وقدراتها بما يخدم مصالحها وكانت حرية الرأي والتعبير عن األفكار أحد 

  .المسؤوليات تلك

كان يؤمن بأن الشورى هي الحل  من الجدير بالمالحظة أن اإلمام علي 

األمثل في جميع األمور السياسية والعسكرية واإلدارية وغيرها ألنها تقود باألمة 

الى شاطئ األمان وتحافظ على بيضتها ووحدتها بعيداً عن التفرق واالنقسام ، لقد 

لسياسي لألمة بعيداً عن اإلرهاب الفكري الذي أرسى بحق قواعد وأصول الوعي ا

وهذا األمر يتجلى لنا عندما . حصل فيما بعد عند وصول األمويين الى سدة الحكم 

، فقد جاءه )٢٠٥(على يد المجوسي عبد الرحمن بن ملجم طعن اإلمام علي

، فقال جندب بن عبد من بعده الصحابة يستشيرونه أن يعهد لإلمام الحسن

، أنتم ال آمركم وال أنهاكم: سن ، فقال إن فقدناك وال نفقدك نبايع الح( :)٢٠٦(اهللا

يريد إبعاد ولده عن  ، ولما رأى الصحابة أن اإلمام علي  )٢٠٧().بأموركم أبصر

هذا األمر العظيم وهو تولي أمور المسلمين ، ألنها أمانة ثقيلة وأن الراعي مسؤول 

، فضالً عن ذلك فإن اإلمام بفراسته عن الرعية وسوف يحاسب إن قصر فيها 
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المعهودة وفطنته المشهودة عرف أن المسلمين سيكونون بين فريقين مؤيد 

ومعارض لخالفة ولده الحسن ، لذلك ما أمرهم باستخالفه من بعده خشية الفتنة 

خرج عبد اهللا  أنه لما توفي علي :( لذلك يذكر ابن أبي الحديد . وتفرق األمة

إن أمير المؤمنين توفي ، وقد ترك : عبد المطلب الى الناس فقال  بن العباس بن

: خلفاً ، فإن أحببتم خرج إليكم ، وإن كرهتم فال أحد على أحد ، فبكى الناس وقالوا 

قام خطيباً فحمد اهللا  )٢٠٩(حتى يروى أن جرير بن عبد اهللا ، )٢٠٨().بل يخرج إلينا

ين علي بن أبي طالب وهو المأمون على أيها الناس هذا كتاب أمير المؤمن:( فقال

الدين والدنيا وكان من أمره وأمر عدوه ما قد سمعتم فالحمد هللا على أقضيته وقد 

بايعه السابقون األولون من المهاجرين واألنصار والتابعون بإحسان ولو جعل اهللا 

 أحق بها أال وإن البقاء في الجماعة هذا األمر شورى بين المسلمين لكان علي

والفناء في الفرقة وعلي حاملكم على الحق ما استقمتم له فإن ملتم أقام ميلكم قال 

  )٢١٠().الناس سمعاً وطاعةً ورضانا رضاً من بعدنا

لم يعتمد في دعوة الناس الى بيعته  من الجدير بالذكر أن اإلمام الحسن

ألمر ، وهذا ا أو من والده اإلمام علي على ذكر أي نص حوله من الرسول

يكشف عن إيمان اإلمام الحسن بنظام الشورى وحق األمة في انتخاب من يتولى 

أمور المسلمين عن قناعة ورضا، لذلك تجلى هذا األمر مرة أخرى في اعتماد 

الشورى أساساً للحكم ورأي األغلبية وهو الذي يؤخذ به حفاظاً على األمة ووحدتها 

هذا (:ي شروط الصلح بينه وبين معاويةلذلك قال ف. وسالمتها من الفتن والحروب 

ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان على أن ُيسلم 

إليه والية المسلمين على أن يعمل فيه بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا وسيرة الخلفاء 

اً الراشدين المهديين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد الى أحد من بعده عهد

، إالّ أننا يجب أن نوضح حقيقة )٢١١(.)ألمر من بعده شورى بين المسلمينبل يكون ا

وهي أن بني أمية تجاهلوا رأي األمة وأهملوا نظام الشورى واالنتخاب ، وفرضوا 

البيعة على الناس بقوة السيف ، وجعلوا خالفة المسلمين فيما بينهم وراثية ، وهو 

، بل األدهى من ذلك أن يعهد بهذا األمر الجسيم  أن يرث االبن أباه واألخ أخاه
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ويجعله بين اثنين من أبناءه ، واألخطر من ذلك أن يتولى أمرها رجال ال يعرفوا 

حرمة  قيمة للدين ولم يقرئوا القرآن الكريم ، ولم يجعلوا للقرابة من رسول اهللا

وال حق أو مودة بين المسلمين ، جل همهم الدنيا وملذاتها وشهواتها ، ولعل ما 

وأهل بيته من قتل وتمثيل وأسر وتشريد على يد جند يزيد  حدث لإلمام الحسين

لذلك أسقطت المشورة بين أيديهم وفقدت هيبتها . بن معاوية خير دليل على ذلك

، وأهدرت طاقتها وقوتها ، وأشغلتهم متهاميتها في وحدة األمة وجمع كلوزالت أه

بفتن وحروب داخلية وانقسامات قبلية وعرقية وطائفية ، عطلت من دور األمة في 

  .البناء والتقدم والجهاد وإلى يومنا هذا

  :المشورة العسكرية  -٢  

ومن الصور الرائعة للمشورة في صدر اإلسالم عند الخلفاء الراشدين قد 

مور العسكرية وقيادة الجيوش والسيما ما قام به الخليفة عمر تجلت معالمها في األ

، لما عظم كفاء في معارك الفتوح اإلسالميةمن اختيار القادة األ بن الخطاب

ى على فتح العراق ونشر اإلسالم ال خطر الفرس على العرب عزم الخليفة عمر 

أشيروا : وقال كبار الصحابة  ،  فجمع عمر تلك الربوع من الجزيرة العربية

األسد في : من هو؟ قال : قال! وجدته : علي برجل ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف 

، ولم يترك الخليفة عمر سعداً دون )٢١٢(. براثنه سعد بن مالك وماأله أولو الرأي

إعانته بمشاورين ومؤازرين لهم باع طويل في الحروب والقتال والخبرة العسكرية 

طاب كتب الى سعد بن أبي وقاص أن شاور طليحة فقد روي أن عمر بن الخ

في أمر حربك ، وال تولهما من األمر شيئاً  )٢١٣(األسدي وعمرو بن معدي كرب 

، ويتجلى لنا في المشورة العسكرية أيضاً ما  )٢١٤(.فإن كل صانع هو أعلم بصناعته

اء للهجرة ، فقد وردت األنب ١٨قبل موقعة نهاوند عام  قام به الخليفة عمر

للخليفة بتحشدات الفرس الكبيرة واستعداداتهم الخطيرة لالنقضاض على المسلمين 

، ةبالصالة جامع ونادى عمر. والثأر منهم  لما حصل لهم في معركة القادسية 

فاجتمع المسلمون بالمسجد إذ عقد لهم مجلس شورى افتتحه بأن عرض عليهم ما 
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: روا عليه بما يفعل ، وقال لهميشي، وقد سأل المسلمين أن وصل له من أخبار

يدلي برأيه  فوقف طلحة بن عبيد اهللا. أوجزوا في القول فإن هذا يوم له ما بعده 

فأعلن طاعة المسلمين للخليفة ولما يراه وأنه ولي األمر وهم على استعداد كامل 

فأوضح رأيه بأن  عثمان بن عفان قامو. يذ ما يأمرهم به دون خوف أو ترددلتنف

الخليفة بطلب الجند من الشام ومن اليمن للزحف إلى فارس وأن يقود هو  يبعث

بنفسه مسلمي الحجاز وبذلك تكون لديه قوة كبيرة تستطيع مجابهة جيوش الفرس 

 القيادة العامة للجيش ، ثم وقف اإلمام علي بن أبي طالب وهناك يتولى عمر

فاظاً على بالد ، وحالمتهاات مراعاة لمصلحة األمة وسينتقد هذا الرأي بقوة وثب

يا أمير :(دسائس الغزاة والمستعمرين فقال، من كيد الكائدين واإلسالم وسيادتها

، مإن كتبت الى أهل الشام فساروا من شامهم أغارت الروم على بالده! المؤمنين

، وإن سرت بأهل نهم خَلّفتهم الحبش في عياالتهموإن سار أهل اليمن من يم

عليك األرض من أقطارها حتى يكون ما تخلفه من العورات في الحرمين انتقضت 

العياالت أهم إليك مما بين يديك ، وأما ما ذكرت من مسيرهم فاهللا لمسيرهم أكره ، 

لكثرة ، ولكنا ، وأما عن كثرتهم فإنا لم نلقَ عدونا باأقدر على تغيير ما كره وهو

ير العرب فكان أشد هذا أم ، إنك إن نظر إليك األعاجم قالواكنا نلقاهم بالصبر

، فلتقم فرقة في ألهل البصرة فليتفرقوا ثالث فرق ، ولكن أكتبلحربهم وكلبهم

  ) ٢١٥(.)ر فرقة الى إخوانهم بالكوفةديارهم ، وفرقة في أهل عهدهم ، وتسي

 في حقيقة األمر إن الرأي الذي أدلى به اإلمام علي بن أبي طالب 

، وخير وزير، ، وأنه محارب قديرونظر ثاقبيوضح ما كان عليه من فكر صائب 

، وناصح أمين ال يهمه ونعم المستشير، قد أحكمته األمور، وعجنته الباليا والدهور

  . إالّ مصلحة المسلمين وسالمة الدين 

لقد كان لهذا الرأي السديد ثماره ولهذه المشورة أبعادها في تحقيق النصر 

، كما حفظ  )٢١٦().فتح الفتوح ( سميت بـ للمسلمين في هذه المعركة العظيمة حتى 

بذلك الرأي بيضة اإلسالم من الثورات واالنتفاضات التي قد يشعلها أعداء اإلسالم 
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والتي ال يمكن تفاديها بأي شكل من األشكال ، فضالً عن ذلك حرصه وخوفه على 

  ،بهاسالمة الخليفة ألنه لو خرج مع الجيش وقُتل هناك فإن األمور ستنفلت من نصا

، بضياع المسلمين وتفرق كلمتهم وتشتت جمعهم وضعف وأنى لها أن تستقيم بعدها

في كل مصر من األمصار  لذلك اقترح أن يسير ثلث الجيش ويبقى الثلثان. قوتهم 

الجيش بما يحتاجه من عتاد  ، وأن يبقى الخليفة بالعاصمة يدبر األمر ويمداإلسالمية

زيد من بأسهم د المسلمين بالروح المعنوية التي ت، ألن سالمته عامل مهم يمورجال

وسار  وارتأى المسلمون هذا الرأي واستحسنه الخليفة عمر ،وعزيمتهم في القتال

  .عليه

  :المشورة الدينية والشرعية  -٣

تعد المشورة الدينية من أكثر األمور التي راجع فيها الخلفاء الراشدون 

التي لم يرد فيها نص شرعي، أو التي لم  العلماء والفقهاء والسيما في المسائل

، فضالً عن ذلك فإن بعض المسائل اجتهد فيها   تحدث على عهد رسول اهللا

الخلفاء بقياسها على مثيالتها شكالً ومضموناً للتيسير على الناس من جانب 

الصحابة في  فقد استشار أبو بكر.ومراعاتهم لمتطلبات العصر من جانب آخر

واط ، بعد أن كتب له خالد بن الوليد أنه وجد رجل في بعض نواحي مسألة حد الل

هذا ذنب لم إن :( العرب ُينكح كما تُنكح المرأة ، فقال اإلمام علي بن أبي طالب

واحدة وقد صنع اهللا بها ما علمتم ، أرى أن تحرقوه ، إالّ أمة تعمل به أمة من األمم

  )٢١٧().، فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه بالناربالنار

الصحابة في مسألة حد شارب الخمر وكان يجلد على  كما استشار عمر

، وبعد أن كتب له خالد بن الوليد  أربعين وهكذا فعل أبو بكر عهد رسول اهللا

فجمع الصحابة لذلك ، فقال  )٢١٨(.أن الناس قد اندفعوا في الخمر وتهاونوا الحد ،

سكر وإذا سكر هذى ذا شرب الخمر أرى أنه إ:  اإلمام علي بن أبي طالب 

، فاجعلوه ثمانين حد المفتر، وصادق عمر على ذلك وجعله ثمانين وإذا هذى افترى

  )٢١٩(.جلدة
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ما من المسائل الشرعية المهمة التي فيها دليل عقلي مستوحى من الكتاب والسنة و

مع في ميراث الجد  )٢٢٠(وزيد بن ثابت  فيه اإلمام علي شاور الخليفة عمر

أرأيت يا أمير : األخوة ألبوين أو ألب كل منهم قال فيه بالتشبيه فقال له علي

المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب 

لو أن جدوالً : الى أحد الغصنين أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة ؟ وقال زيد

وكذلك لما ، )٢٢١(. احبتها أم الجدول؟انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب الى ص

. ، وكانت حامالً فأجهضتفي طلب المرأة التي ذكرت عنده أرسل الخليفة عمر 

ما : فقال لعلي. عليك إنما أنت مؤدب ال شيء: ما ترون؟ قالوا: فقال للصحابة

  )٢٢٢(.فوداه عمر. أرى عليك الدية! غشَّوك: ول؟ قالذا تق

على سيرة من سبقة بتطبيق المشورة  عفان  وقد سار الخليفة عثمان بن

الجتها بكياسة ومداولة الصحابة في القضايا الشرعية التي تعرض للمسلمين ومع

شاور الصحابة أول  فقد روي أن الخليفة عثمان بن عفان . وحسن التدبير

 لما قتل الهرمزان وغيره ظناً منه أن لهم )٢٢٣(يفعل بعبيد اهللا بن عمر خالفته فيما

  )٢٢٤(. في قتل أبيه مدخالً

  :المشورة االجتماعية -٤

لقد حرص الخلفاء الراشدون على الحفاظ على سالمة المجتمع وكيانه من 

التصدع واالنهيار وكذلك من األخطار التي تحيط به، ومن شر األمراض واألوبئة 

جل التي تهدد صحة المسلمين وسالمتهم ، ومن واقع المسؤولية عملوا جاهدين من أ

تطويره وتقدمه بتالفي جميع المشاكل والمعضالت عن طريق مشاورة أولي الخبرة 

  . والتجربة

في استشارته الصحابة في مسألة  ويتجلى لنا ذلك في موقف الخليفة عمر

لما خرج إلى  الطاعون الذي انتشر في بالد الشام ، فقد روي أن الخليفة عمر

حققها المسلمون على الروم البيزنطيين في الشام بعد االنتصارات العظيمة التي 
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، وأخبروه أن الوباء قد وقع هناك ، فاستشار المهاجرين األولين ثم معركة اليرموك

األنصار فاختلفوا في الرأي كعادتهم ، ثم طلب من كان هنالك من كبار الصحابة 

 عمرمن مهاجرة الفتح فاتفقوا على الرجوع وعدم الدخول على الوباء ، فنادى 

فأصبحوا عليه ، فقال أبو  -أي مسافر على راحلة  -إني ُمصبح على ظهر:(بالناس

نَفُر ! نعم ! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة : فرار من قدر اهللا ؟ فقال عمرأ: )٢٢٥(عبيدة

دوتان إحداهما من قَدر اهللا إلى قدر اهللا ، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له ع

إن رعيت أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اهللا ، و، خصبة واألخرى جدبة

؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض الجدبة رعيتها بقدر اهللا

سمعتم به إذا :( يقول  ، سمعت رسول اهللاإن عندي من هذا علماً:جته فقالحا

 ،)٢٢٦(.)وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فراراً منهبأرض فال تدخلوها عليه 

  )٢٢٧() .فحمد اهللا عمر ثم انصرف

، في مشورة النساء كذلك اقتدى الصحابة رضي اهللا عنهم  بفعل النبي 

. أة وال يمنعها من الرأي والمشورةفاإلسالم يشجع المشاركة االجتماعية للمر

عندما كان يتعسس ليالً  ونعطي مثاالً على ذلك ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب 

ت امرأة وهي تقول شعراً يعبر عن حزنها وشوقها الى زوجها ، فضالً فسمع صو

  :عن ذلك عن إيمانها وإخالصها وعفتها و حفظها لسمعة بعلها وشرفه 

  تطاوَل هذا الليُل تسري كواكبُه          وأرقني أن ال ضجـيعٍ أالعبـُه      

  ا السرير جوانبُهفواهللا لـوال اهللا تخشى عواقبه           لزحزح من هذ      

  ولكنـي أخشـى رقيباً موكـالً           بأنفسنا ال يفتـُر الدهـر كاتبُه      

  مخافـةَ ربـي والحياُء يصُدني          وأكرُِم بعلي أن تـنال مراتبـُه      

: ي منذ أشهر وقد اشتقت إليه، قالأغزيت زوج: مالك ؟ قالت : فقال عمر

، ثم سك فإنما هو البريد إليهفأملكي عليك نف: معاذ اهللا ، قال :قالت ! ردت سوءاً أ

إني سائلك عن أمر قد : ابنته لمشورتها في هذا األمر ، فقال  )٢٢٨(دخل على حفصة

، الى زوجها ؟ فخفضت رأسها واستحيتكم تشتاق المرأة ! أهمني فأفرجيه عني 
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، وإالّ أربعة أشهر، أشهرفإن اهللا ال يستحيي من الحق، فأشارت بيدها ثالثة : قال

، ومن األمور التي تحفظ ) ٢٢٩(.أالّ تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر فكتب عمر 

سالمة المجتمع من الرذيلة والفجور ، من خالل صيانة األسرة المسلمة في قضاء 

ة ألن كل راعٍ هو حوائجها المادية والمعنوية ومسؤولية األزواج في ذلك عظيم

 يتجلى لنا ذلك في أمر المرأة التي جاءت الخليفة عمرو. مسؤول عن رعيته

يل ما ينام إنه ليقوم الل! يا أمير المؤمنين ما رأيت عبداً أفضل من زوجي : فقالت

، ثم ولت وكان زاك اهللا خيراً مثلك أثنى بالخيرج: فقال. ويصوم النهار ما يفطر

ت المرأة إذ جاءت أال أعدي: حاضراً فقال يا أمير المؤمنين )٢٣٠(كعب بن سور

 :أصدقي وال بأس بالحق فقالت:، فجاءت فقال لها عمرعلي بها مرتين:فقال تستعدي

اقض بينهما فإنك ! يا كعب: ، فقالنين إني امرأة ألشتهي مثل النساءيا أمير المؤم

، فله ر المؤمنين ، يحل من النساء أربعيا أمي: فقال. قد فهمت من أمرها ما لم أفهم 

ما الحق : فقال عمر. يهن ما شاء، ولها يومها وليلتهاد فوثالث ليال يتعب ثالثة أيام

  )٢٣١(.إالّ هذا

  :المشورة االقتصادية -٥

لم تكن األمور المالية واالقتصادية تخلو من المشورة فيما ينفع المسلمين 

لما  ويصب في مصلحتهم ويتجلى ذلك الموقف في خالفة عمر بن الخطاب 

م كبيرة منها منقولة وغير ، وحصولهم على غنائلى الفرسانتصر المسلمون ع

فقال  -أي األراضي الزراعية -الخليفة الصحابة في سواد الكوفة ، فشاورمنقولة

اليوم لم يكن إن قسمتها : في األمر فقال تقسمها بيننا ،ثم شاور علياً:بعضهم 

. ن بعدنا نا ولم، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها ، فتكون للمن يجيء بعدنا شيء

، لقد كان هذا الرأي بحق هو األمثل لضمان  )٢٣٢(.، هذا الرأيوفقك اهللا: فقال عمر

حياة اجتماعية رغيدة لألجيال بضمان مصدر قوتهم ومعيشتهم يعتمدون عليه 

باستثمار تلك األراضي التي تبقى ملكيتها محفوظة للدولة ، ويستفيد منها المسلمون 

  .كمورد دائم  بزراعتها واستثمارها
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بى الخراج ، وكانت أمواالً لما افتتح العراق والشام وج ما روي أن عمر

إني رأيت أن أفرض العطاء ألهله : وشاورهم فقال ، فجمع أصحاب النبي كثيرة

: فبمن نبدأ؟ قالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين ، فقال: فقالوا! الذين افتتحوه 

، فكتب  ال، ولكني أبدأ بآل رسول اهللا: قال. نفسكبومن أحق بذلك منك؟ ابدأ 

 ، في عشرة آالف ، وكتب سائر أزواج النبية أم المؤمنين في اثني عشر ألفاًعائش

لعلي بن أبي طالب خمسة آالف ولمن شهد بدراً من  ثم فرض بعد أزواج النبي

  )٢٣٣(.بني هاشم

داري ضرورية مما وكانت حاجة العرب الى التنظيم المالي والعسكري واإل

  ،الى استحداث الديوان كان للمشورة أثرها لذلك إذ دفع بالخليفة عمر بن الخطاب

وكان سبب إنشاء . سماء المقاتلة وعوائلهم وذراريهموهو السجل الذي تدون فيه أ

الديوان هو كثرة األموال الواردة من البالد المفتوحة، ورغبة الخليفة الثاني في 

قدم من البحرين ومعه خمسمائة ألف  )٢٣٤(فقد روي أن أبا هريرة .تنظيم توزيعها

إنه قدم علينا مال كثير فإن : درهم، فاستعظمها الخليفة ، ثم صعد المنبر وقال للناس

ر المؤمنين إني يا أمي: فقال رجل . شئتم نعده لكم عداً وإن شئتم نكيله لكم كيالً

واناً يعطون الناس عليه، فدون يدونون دي) يعني األعاجم(رأيت هؤالء القوم 

  )٢٣٥(. الديوان

   :المشورة العلمية  -٦

كانت المسائل العلمية من أكثر المجاالت التي برز فيها أثر المشورة واضحاً 

فضالً عن الرأي في  ألنها تعتمد على استيعاب كتاب اهللا  وسنة رسول اهللا 

مية السمحاء ، لذلك كان استنباط األحكام على وفق ما جاءت به الشريعة اإلسال

 الخلفاء الراشدون ال يألون جهداً من مراجعتهم ألكثر الصحابة فقهاً وعلماً وذكاء

ويتجلى لنا ذلك في عهد الخليفة . بين للمسلمين أمور دينهم ودنياهموحفظاً ليست

: من أي يوم نكتب التاريخ ؟  فقال علي: لما جمع الناس فاستشارهم فقال عمر

   )٢٣٦(.وفراقه أرض الشرك ففعله عمر  ة رسول اهللا من مهاجر
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١٨٢ 

في مسائل تتعلق بالحمل  وبان أثر المشورة العلمية في عهد الخليفة عمر
، فهم عمر ن وقت النكاحوالوالدة عن تلك المرأة التي أتت بولد لستة أشهر م

له وحم((:ه تعالىوتال قول! ال سبيل لك عليها : فقال ، فشاور علياً برجمها
، ومعناه أن حملها ال شبهة فيه ألن أقل مدة للحمل )٢٣٧()).وفصاله ثالثون شهراً

، وكانت هذه المشورة قد )٢٣٨(.ستة أشهر ومدة الفصال سنتان فذلك ثالثون شهراً
كشفت عن علم المسلمين منذ مئات السنين باألجنة وخلقهم وتكوينهم الذي سبقوا فيه 

  . الدول الغربية في العصر الحاضر

وظهر أثر المشورة واضحاً لما اختلف الناس في القراءة ، لذلك شاور 
الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد ، والسيما بعد أن  الخليفة عثمان 

كثر اللحن في القرآن بسبب الجهل في التالوة ودخول الكثير من األعاجم في 
للغة العربية ونشرها حظيرة الدولة اإلسالمية فضالً عن ذلك حرصاً على سالمة ا

ما فعل عثمان الذي :( وقد قال اإلمام علي بن أبي طالب. في أرجاء المعمورة 
  )٢٣٩().فعل في المصاحف إالّ عن مأل منّا

فرأي الخليفة عثمان كان األصوب في جمع المسلمين على مصحف واحد 
أن بعضهم  ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني(:الف فقد روي أنه قالدرءاً للخ

: فما ترى ؟ قال: يكون كفراً قلنا يقول قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد أن 
فنعم : الف ، قلنانرى أن يجمع الناس على مصحف واحد بال فرقة ، وال يكون اخت

أفصح الناس سعيد بن : لناس أفصح ؟ وأي الناس أقرأ؟ قالأي ا: ما رأيت، قال
 ليكتب أحدهما ويملي اآلخر ففعال وجمع: ، فقال وأقرأهم زيد بن ثابت )٢٤٠(العاص

  )٢٤١().واهللا لو ولّيته لفعلت مثل الذي فعل :عليالناس على مصحف ،قال 

فقد أرضى بذلك العمل  ورضي اهللا عن عثمان:( وفي ذلك يقول الزرقاني
، وجمع كلمة األمة ، وأغلق باب الفتنة ، وال يبرح وحافظ على القرآن، الجليل ربه

  )٢٤٢().لمون يقطفون من ثمار صنيعه هذا إلى اليوم وما بعد اليومالمس

نستنتج مما تقدم كيف أن المشورة في صدر اإلسالم كان لها أثر عظيم في وحدة    
إذ بين   األمة وسيادتها وبنائها وتقدمها  فقد غرس بذرتها األولى النبي محمد 

، وقد ألمور التي تعرض له ه في مختلف اأهمية المشورة وطبق نظامها على نفس
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١٨٣ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 

، لما أخذوا بالمشورة وطبقوها في ثمارها في عهد الخلفاء الراشدين آتت تلك البذرة
 واقتداء ً حياتهم العملية تمسكاً بما أمرهم اهللا عز وجل في كتابه الكريم أسوة

  .  بالرسول

، قرار المجتمعات الواعية المتحضرةوتعد المشورة من عوامل است
، وهي أسلوب ناجح من ة لرسالة اإلسالم قلباً وقالباً، شكالً ومضموناًبالمستوع

لوئام والتقدم بين أبناء أساليب إدارة الدولة في تحقيق األمن والسالم والرفاهية وا
، وتحقيق بر المشورة سبيل لتحقيق العدلألن المشاركة في الرأي ع. المجتمع

ضع المشورة لمبادىء وروح ، وتخمحاءالغراء وأهدافها العالية السمقاصد الشريعة 
، التي حفظت لإلنسانية حق التعبير عن الرأي وحرية اإلختيار في أمور اإلسالم

لقرار تراها عموماً ذات أهمية بالغة ، وهي مسألة تعيين الخيار فضالً عن اتخاذ ا
، دون ضغط أو إكراه في انتخاب واختيار األصلح واألفضل في الدنيوي لإلنسان

  .وغيره  الحكم

خالصة القول تعد المشورة في الرؤية اإلسالمية مبدءاً إنسانياً واجتماعياً 
وأخالقياً ، بجانب كونها قاعدة ال يمكن التقاضي عنها لنظام الحكم واإلدارة ، وهي 
في المجال السياسي حق الجماعة في االختيار وتحمل مسؤولية قراراتها في 

الدولة اإلسالمية في صدر  رقة من تاريخفهذه الصور المش. شؤونها العامة 
 اإلسالم توضح بشكل جلي كيف كان التزامهم بمبدأ المشورة في كافة األعمال

 ،، مثل بعث الجيوش واختيار القادة وحكام األقاليم والوالياتالمحتاجة إلى ذلك
وهذا فقه عميق ونظر دقيق . واالجتهاد في األحكام الشرعية التي ال نص فيها

المشورة وكون العمل بها اعتصام بالكتاب والسنة ، وبعد عن االنحراف  ألهمية
ا أحـوج دعاة اإلسالم وقادة المسلمين اليوم عة، وصيانة لألمة ووحدتها ، مموالبِد

وتبرز . إلى تدبرها وتفهمها لتسلم دعوتهم من اآلراء المتطرفة ، والبدع المنحرفة 
المشورة في سياساتهم وقراراتهم حتى يحفظ حاجة حكام المسلمين اليوم الى اتباع 

، وتسلم دولهم القرارات العشوائية، واالتجاهات الفردية نظام الحكم فيهم من
وممالكهم من الصراعات والحروب والخراب والدمار، وال يصلح أمر هذه األمة 

  .إال بما صلح أولها ، واهللا ولي التوفيق
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١٨٤ 

  :هوامش البحث وشروحاته 

  .٢/١٤٥مجاني األدب ،: ؛ شيخو١/٨٦، األفكارصيد :المهدي )١(

  .٢٤ص موسوعة المصطلحات العلمية ،: السامرائي)٢(

لسان : ابن منظور ؛١١/٢٧٨تهذيب اللغة،: األزهري ؛٦/٨١العين،: الفراهيدي)٣(

  . ١٢/٢٥٧تاج العروس،: الزبيدي ؛٤/٤٣٧العرب،

  .١/٣٤٠أساس البالغة ،: لزمخشريا )٤(

  .١/٣٤٠المصدر نفسه، )٥(

  . ٢٥٧/ ١٢المصدر السابق،: ؛الزبيدي ١/٥٤٠القاموس المحيط ،: الفيروز آبادي )٦( 

: ؛ ابن منظور١/٣٢٦المصباح المنير،: ؛ الرافعي٢/٧٣٥جمهرة اللغة،: ابن دريد)٧(

  .٤/٤٣٤المصدر السابق،

  .١/٤٩٩المعجم الوسيط،: إبراهيم مصطفى وآخرون)٨(

  .١/٢٧٠القرآن، المفردات في غريب: الراغب األصفهاني)٩(

جامع بيان العلم : ؛ ابن عبد البر١/٤٧٦،الفقيه والمتفقه:لخطيب البغداديا )١٠(

  .٣/٧٨لسان الميزان ،: ؛ابن حجر العسقالني٢/٥٩،

  .٢٥/٤٦روح المعاني، : اآللوسي )١١(

: ؛ المتقي الهندي٣/٣٠٩ميزان االعتدال، : ؛الذهبي١/٢٧٠تسهيل النظر ،: الماوردي)١٢(

  .٢/١٤٨ل،كنز العما

  .٢٣٣سورة البقرة، )١٣(

  .١٥٩سورة آل عمران، )١٤(

  .٣٨سورة الشورى، )١٥(
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١٨٥ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  .٤/١١٩ينظر تفسير القرآن العظيم، )١٦(

  .٣٠سورة البقرة ، )١٧(

  .٢/١٥٢التفسير الكبير،: للمزيد من التفاصيل ينظر الرازي  )١٨(

  .١/١٧٧الرياسة،تهذيب :القلعي؛١/٤٠٢الجامع،:؛ القرشي٦/٢٠٠اإلحكام،: ابن حزم)١٩(

؛ابن ١/٢٤٢تخريج األحاديث،: ؛ الزيلعي ١/٤٦األحكام السلطانية، : الماوردي )٢٠(

  .١٣/٣٤٠فتح الباري،: حجر العسقالني

اآلداب : ؛ ابن مفلح٢/٩٢مسند الشهاب،: ؛ القضاعي٥/٢٩٨المصنف،: ابن أبي شيبة)٢١(

  .١/٣٤٦الشرعية،

: ؛اإلبشيهي٨/٤٤٨تاريخ اإلسالم،: ذهبي؛ ال١/١٤٣المصدر السابق،: ابن عبد البر)٢٢(

  .١/١٦٦المستطرف،

  .١٥٩سورة آل عمران، )٢٣(

  .٤/١٥٢جامع البيان، : الطبري )٢٤(

  .٤سورة إبراهيم،  )٢٥(

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، إمام أهل البصرة ، وحبر زمانه ،  )٢٦(

ثابت ، وأمه موالة أم سلمة زوج ، أبوه مولى زيد بن  ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر

كان جامعاً عالماً رفيعاً ، فقيهاً حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم توفي  الرسول 

؛ ٢٦٧/ ١التاريخ، : ؛ابن خياط٢٠٩/ ٥الطبقات ،: ابن سعد. هـ١١٠بالبصرة سنة 

  .  ١/١٨١مرآة الجنان ، : ؛ اليافعي١/٧٦العبر،: الذهبي

  .١/٣٤٦در السابق،المص: ابن مفلح)٢٧(

الدر :؛ السيوطي٩/٦٠٣البدر المنير،: ؛ ابن الملقن١٠/١٠٩السنن الكبرى،: البيهقي)٢٨(

  .٢/٣٥٨المنثور،
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١٨٦ 

  .٢٦-٢٥الفخري ،ص: للمزيد ينظر ابن طباطبا العلوي  )٢٩(

العهود : ؛ الشعراني٩/٥٤التفسير الكبير،: ؛الرازي١/٥٢٣التبصرة ، : الشيرازي )٣٠(

  .١١٤المحمدية،ص

  .١/٣٤٦المصدر السابق،: ابن مفلح )٣١(

؛ الراغب ٢٢٣أدب الدنيا والدين،ص: ؛ الماوردي٤/٤١المدخل، : الحاكم )٣٢(

  .  ١/٤٤محاضرات األدباء،: األصفهاني

؛ الراغب ٢٢٣المصدر نفسه، ص: ؛ الماوردي٤/٤١المصدر نفسه،: الحاكم )٣٣(

  . ١/٤٤المصدر نفسه ،: األصفهاني

  .٢٢٣المصدر نفسه،ص: ؛ الماوردي٤/٤١ر نفسه، المصد: الحاكم  )٣٤(

هو ظالم بن عمرو بن ظالم الكوفي المولد البصري المنشأ ، كان من سادات  )٣٥(

التابعين ومن أكمل الرجال رأياً وأسدهم عقالً ، سريع الجواب ثقة في حديثه سمع عمر بن 

وشهد معه  الخطاب وعلي وأبي ذر والزبير وعمران بن الحصين، صحب اإلمام علي

صفين ، وولي قضاء البصرة، وهو أول من وضع علم النحو ، ونقط المصحف ، توفي 

بغية : ؛ السيوطي١/٥٩معرفة القراء،: ؛الذهبي٢/٤٦٨اللباب ،: ابن األثير. هـ٦٩سنة 

  . ٣/٣٠٧أبجد العلوم،: ؛ القنوجي٢/٢٢الوعاة،

  .١/١٣٢السابق، المصدر: ؛ األبشيهي٢٢٤أدب الدنيا والدين،ص : الماوردي )٣٦(

هو عبد اهللا بن المقفع من الكتاب المشهورين والنقلة المعروفين في الفلسفة والطب ،  )٣٧(

من أهل فارس أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح له كتاب كليلة ودمنة نقله من 

وفيات : ابن خلكان. هـ١٥٨الفارسية الى العربية ، اتهم بالزندقة توفي سنة 

: ؛ فنديك٦/٢٠٩وسير أعالم النبالء،٩/١٩٨تاريخ اإلسالم،: ؛ الذهبي٢/١٥١األعيان،

  .١/٢٨٥المصدر السابق،

  .٧/٢٨٠نهج السعادة،: ؛ المحمودي١١/١٠٦شرح نهج البالغة،: ابن أبي الحديد)٣٨(
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١٨٧ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
، شاعر ضرير وأصله من اذ بشار بن برد بن برجوخ العقيليهو أبو مع )٣٩(

ة، سكن البصرة وقدم بغداد ، واشتهر في مدح من سبي المهلب بن أبي صفر، طخارستان

: ؛ البغدادي١/٢٢٧الفهرست،: هـ ابن النديم١٦٧الخلفاء والوالة ، اتهم بالزندقة توفي سنة

  .١/٢٦٢المصدر السابق ، : ؛ فنديك٣/٢١٨خزانة األدب،

  .١/٤٤محاضرات األدباء،:؛الراغب األصفهاني٢٢٤والدين،ص أدب الدنيا:الماوردي)٤٠(

، بن معاذ بن سعيد بن شهيد البستي أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبانهو  )٤١(

العالمة القدير والمحدث الكبير صاحب التصانيف العديدة ، في الحديث واللغة واألدب 

المصدر : ؛ اليافعي١/٣٤٩العبر،: الذهبي. هـ٣٥٤والتاريخ وعلم الرجال توفي سنة 

  .٦/٤٤ون،كشف الظن: ؛ حاجي خليفة٢/٢٦٨السابق،

  .١/١٩٢ينظر روضة العقالء، )٤٢(

هو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني ، فقيه مالكي متكلم أصولي ، من  )٤٣(

، عمل لطلب العلم والجهاد ونشر اإلسالمالمرابطين الذي رحل بين بلدان المغرب األقصى 

  .٣/٢٦١ع الفتاوي ،مجمو: ابن تيمية.هـ٤٨٩قاضياً لمدينة ُأزكي حتى توفي فيها سنة 

  .٦٣ينظر اإلشارة الى أدب اإلمارة ، ص )٤٤(

، لي بن أحمد بن عبد اهللا األندلسيهو أبو بكر محيي الدين بن العربي محمد بن ع )٤٥(

، نزل صنفات الوافرة والمؤلفات الزاخرةعالم جليل الشأن وباهر البرهان ، صاحب الم

فر الى بغداد وأخذ العلم على يد شيوخها  ، ثم ساق فتتلمذ على يد عالمها الطرطوشيدمش

؛ ٤/٢٩٦المصدر السابق،: ابن خلكان. هـ٦٣٨ثم رجع الى بالده وتوفي هناك سنة 

  .١/٢٣٠طبقات المفسرين،: ؛ الداودي ٢٣/٤٨سير أعالم النبالء،: الذهبي

  .١٦/٣٧المصدر السابق،: ؛ القرطبي٤/٩١أحكام القرآن، )٤٦(

  .١٦/٣٧المصدر نفسه،: ؛ القرطبي٤/٩٢،المصدر نفسه: ابن العربي)٤٧(

  .١/٧٤درر السلوك ،: الماوردي )٤٨(
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١٨٨ 

  .٦٥- ٦٣للمزيد ينظر المصدر السابق ،ص )٤٩(

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام ، كان فقيهاً عالماً  )٥٠(

؛ ١٨/٤٠لوفيات،الوافي با: الصفدي. هـ٥٤٢ومفسراً عارفاً باألحكام والحديث توفي سنة 

  .١/٦٠٦فوات الوفيات ،: الكتبي

  .٣/١٠٥تفسير البحر المحيط ،: أبو حيان )٥١(

  .٦٩-٦٨ينظر المصدر السابق ،ص )٥٢(

  .٢/١١١،)كتاب الموادعة مع اليهود ( السيرة النبوية : ابن هشام )٥٣(

  .٢٣٨فقه السيرة ،ص: ؛ البوطي٢/٢٠٤المصدر نفسه، : ينظر ابن هشام )٥٤(

  .١٥٩رة آل عمران،سو )٥٥(

  .٢٥/٤٦المصدر السابق،: للمزيد ينظر اآللوسي )٥٦(

  .١٦/٣٦الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي)٥٧(

  .٤/١٥٣جامع البيان،)٥٨(

  .٤/٢٥٢ينظر المصدر السابق، )٥٩(

  .١٦/٣٦المصدر نفسه، )٦٠(

  .١٥٩سورة آل عمران ، )٦١(

  .٣سورة الطالق ، )٦٢(

                                                                         .    ٢٣سورة المائدة ، )٦٣(

  .١/١٢٢التسهيل لعلوم التنزيل ،: الغرناطي  )٦٤(

  .١/١٥٤تيسير الكريم ،: السعدي )٦٥(
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: ؛ ابن كثير٣/١١٣المنتظم،: ؛ ابن الجوزي٢/٤٦تاريخ األمم والملوك،: الطبري )٦٦(

  .٣/٢٩٧البداية والنهاية،

  .٢١٦الرحيق المختوم،ص: المباركفوري)٦٧(

 :المباركفوري٣/١١٠،المصدر السابق:الجوزيبنا؛١٤/٢٨حاوي الكبير،ال:الماوردي)٦٨(

  .٢١٦المصدر نفسه، ص 

؛ ٢/٣٦٨التراتيب اإلدارية،: ؛ الكتاني١/٦٤العواصم من القواصم،: ابن العربي)٦٩(

  . ٣/١١٥٠معارج القبول،: الحكمي

بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي ،  هو أبو محمد أسامة )٧٠(

وحاضنته ، يعرف بحب رسول اهللا ، شارك   وأمه أم أيمن بركة موالة رسول اهللا

ضد المشركين، سكن المدينة وتوفي في خالفة  بجميع المعارك التي خاضها الرسول

؛ ابن حجر  ١/٩١لغابة، أسد ا: ؛ ابن األثير١/٥٤اإلستيعاب،: ابن عبد البر. معاوية

  .٥٢/ ١اإلصابة،: العسقالني

: ؛ابن خلدون٢/٤٤٧اإلكتفاء،: ؛ الكالعي٢/٥٧تاريخ دمشق،: ابن عساكر)٧١(

  .٢/٤٨٩التاريخ،

  .٢٣٩للمزيد ينظر فقه السيرة ،ص )٧٢(

  .٤/٢٥٢ينظر الجامع ألحكام القرآن ،  )٧٣(

  .١/٩٩تسهيل النظر،: الماوردي )٧٤(

؛ ١/٣١٧الرياض النضرة ،: ؛ محب الدين الطبري٤/٢٢٧سند ،الم: ابن حنبل )٧٥(

  .٩/٥٣مجمع الزوائد ،: الهيثمي

؛ ٤/١٥٥الفردوس بمأثور الخطاب،: ؛ أبو شجاع٧/٢١٢المعجم األوسط ،: الطبراني)٧٦(

  .٩/٥٢المصدر نفسه، : الهيثمي
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هل بن هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األش )٧٧(

ن عمير شهد بدراً وأحداً جشم بن الحارث بن الخزرج ، أسلم بالمدينة على يد مصعب ب

: ابن عبد البر. ، ولما توفي اهتز عرش الرحمن لوفاته ، وحملت جثمانه المالئكةوالخندق

  .٢/٢٣٩أسد الغابة ،: ؛ ابن األثير ١/٣٦٣االستيعاب، 

: ؛ الحلبي٣/١٧٣زاد المعاد ،: م الجوزية؛ ابن قي٣/١٠٧دالئل النبوة ،: الفريابي )٧٨(

  .٢/٣٨٦السيرة الحلبية،

سمط : ؛ العصامي ٢/٢٧التاريخ ،: ؛الطبري٢/١٤الطبقات الكبرى ،: ابن سعد)٧٩(

  .٢/٤٩النجوم ،

  .٢٣٩فقه السيرة ،ص: البوطي)٨٠(

  .١١١سورة التوبة ، )٨١(

، نم بن سلمة الجشميام بن كعب بن غهو الحباب بن المنذر الجموح بن زيد بن حر )٨٢(

وقد كان له رأي في  وكان يلقب بذي الرأي  ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اهللا 

المصدر :؛ الصفدي٢/٦١األنساب،:السمعاني. توفي في خالفة عثمان ،السقيفة

  .٢/٣٨٤التراتيب اإلدارية،: ؛ الكتاني١/٢٦١التحفة اللطيفة ،: ؛ السخاوي١١/٢١٦السابق،

؛ابن ٣/٣٥المصدر السابق،: ؛ الفريابي٢/٣٩التاريخ ،: يالطبر)٨٣(

  .   ٢/٢٠المصدر السابق،:؛ الكالعي٣/١٠٣المنتظم،:الجوزي

: ؛ ابن األثير٤/١٩٩البدء والتاريخ،: ؛ المقدسي٤/٨المصدر السابق،: ابن هشام)٨٤(

  . ٢/٦٧المصدر نفسه،: ؛ الكالعي٤٥/،٢الكامل،

  .١/١٩٣المغازي ،: ديللمزيد من التفاصيل ينظر الواق )٨٥(

؛ ٧/٣٤٦فتح الباري،: ؛ ابن حجر العسقالني٤/١٢البداية والنهاية ،: ابن كثير)٨٦(

  .٢/١٢٤المصدر السابق ،: العصامي
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هو أبو يحيى أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس )٨٧(

ث، وكان ابنه األنصاري األشهلي ، كان من النقباء، وكان أبوه رئيس األوس يوم بعا

، وكان يسمى   شريفاً في الجاهلية واإلسالم ، شهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول اهللا

فضائل : النسائي. هـ٢١الكامل ألنه يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي ، توفي سنة 

سير أعالم : ؛ الذهبي١/٢٢٩٦صفة الصفوة،: ؛ ابن الجوزي١/٤١الصحابة،

  .٩/١٥٢المصدر السابق، :؛ الصفدي١/٣٤١النبالء،

: ؛ الحلبي٢/٣٨المصدر السابق،: ؛ ابن سعد٣/٣٠٤السير والمغازي،: ابن اسحق)٨٨(

  .٢/٤٩١المصدر السابق ،

  .١٥٢سورة آل عمران، )٨٩(

، وخدمه وحدث عنه هو أبو عبد اهللا سلمان الفارسي من أصبهان ، صحب النبي )٩٠(

ابن . هـ٣٥الخليفة عمر المدائن ، توفي سنة شهد الخندق وأبلى فيها بالء حسناً ، واله 

  .١/٩٨تلقيح فهوم األثر،: ؛ ابن الجوزي١/٢٧٠المعارف ،: قتيبة

: ؛ الحلبي٧/٣٩٣فتح الباري،: ؛ ابن حجر العسقالني٢/٩١التاريخ،: الطبري)٩١(

  .٢/٦٣١المصدر السابق،

: ر؛ ابن األثي٥/٢٥المنتظم،: ؛ ابن الجوزي٢/٩١المصدر نفسه،: الطبري)٩٢(

  .٤/٩٩البداية والنهاية،: ؛ ابن كثير٢/٧٠الكامل،

هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة  بن حارثة بن عمرو بن )٩٣(

توفي  الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدي األنصاري ، روى عن النبي 

؛ ١/٣٤١المعارف ، :؛ ابن قتيبة١/٢٣٥المصدر السابق،: ابن خياط. هـ٩١بالمدينة سنة 

  .١/١٤٤المصدر السابق،: ؛ اليافعي١/٣٩٩اإلستيعاب،: ابن عبد البر

المصدر : ؛ العصامي٤/٩٦البداية والنهاية،: ؛ ابن كثير٣/١٣٨٢الصحيح،: البخاري)٩٤(

  .٢/١٨١السابق،
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: ؛ النووي٢/١٣٨مشارق األنوار،: ؛ القاضي عياض١/٦٣فضائل الصحابة،:النسائي)٩٥(

  .١/١٦٥األذكار،

هو أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، وكان اسمه حذيفة )٩٦(

فأصابته لقوة فجحظت عينه فسمي عيينة ، وجده سيد غطفان ، وكان يقال له رب معد ، 

: ؛ السهيلي١/٣٠٢المعارف ،: ابن قتيبة. من المؤلفة قلوبهم ، توفي في خالفة عثمان 

  .٣/٣٤٧اريخ اإلسالم ،ت: ؛ الذهبي٣/٤١٧الروض األنف ،

فأسلم ، وبعث معه رجالً من  هو الحارث بن عوف المري ، قدم على رسول اهللا )٩٧(

ابن عبد . األنصار الى قومه لُيسلموا فقتل األنصاري ، فوديه ، فقبل منه الرسول ذلك

  .١١/١٩٣المصدر السابق ، : ؛ الصفدي١/١٧٩االستيعاب ،: البر

: ؛ ابن الجوزي٢/٩٤التاريخ ،: ؛ الطبري٤/١٨٠ابق،المصدر الس: ابن هشام )٩٨(

  .٢/٧٢الكامل،: ؛ ابن األثير٣/٢٣٠المنتظم،

هو أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن أبي حليمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج  )٩٩(

بن ساعدة األنصاري، كان نقيباً سيداً جواداً ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول 

، فخرج من المدينة وسكن الشام  ، وقد طلب الخالفة لنفسه ولم يبايع أبا بكر اهللا 

قتلته الجن عندما كان يقضي حاجته وذلك في سنة خمسة عشر من : وتوفي هناك قيل

؛ ابن حجر  ٢/٢٢١أسد الغابة،: ؛ ابن األثير١/٣٥٦اإلستيعاب،: ابن عبد البر. الهجرة

  .٢/٣١٩اإلصابة،: العسقالني

: ؛ ؛ ابن بحرق٢/٢٨٩التاريخ،: ؛ الطبري٤/١٨١المصدر السابق،: ن هشاماب )١٠٠(

  .١/٣١٠حدائق األنوار،

: ؛ الكالعي٢/٢٨٩تاريخ اإلسالم،: ؛ الذهبي٣/٤٣٠المصدر السابق،: الفريابي )١٠١(

  .١/١٧٣المصدر السابق،

  .٣/٨٢المعجم الكبير،:؛الطبراني٤/١٩٣السنن،:؛ الترمذي١/١٢٦المسند،:ابن حنبل)١٠٢(

  . ٧سورة محمد ، )١٠٣(
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رياض : ؛ النووي١/١٦٦األذكار،: ؛ النووي١/٣٢٧الدعاء،:الطبراني)١٠٤(

  .٢/١٨٧المصدر السابق،: ؛ العصامي١/٢٠الصاحين،

الدر : ؛ السيوطي٤/٢٦٣تفسير القرآن،: ؛ السمعاني١٢/١٢٨جامع البيان،: الطبري)١٠٥(

  .٦/٥٧٣المنثور،

: ؛ محمد رضا٤/١٨٩الحاوي الكبير،: ؛ الماوردي٢/٧٠المصدر السابق،: الواقدي )١٠٦(

  .٢٧٣محمد رسول اهللا ،ص

هي هند بنت أبي أمية ، وأسمه حذيفة ويقال سهيل ، ويقال هشام ، بن المغيرة بن  )١٠٧(

عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم المخزومية ، وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة ، وكانت أم 

وهي من  د األسد قبل أن تتزوج من رسول اهللاسلمة تحت أبي سلمة عبد اهللا بن عب

السابقات الى اإلسالم ، وقد هاجرت معه الى أرض الحبشة في الهجرتين ، روت عن 

أسد : ؛ابن األثير٢/٥٨٣المصدر السابق، : ابن عبد البر.هـ٥٩توفيت عام  رسول اهللا

  .٦/٣٥١الغابة ،

؛ ٣١٧المصدر السابق،ص :؛ المباركفوري٤٠/١٨٩الحاوي الكبير،: الماوردي)١٠٨(

  .٢٧٤المصدر السابق،ص: محمد رضا 

 :؛ ابن حبيب٢/١٥٤عيون األثر،: ؛ ابن سيد الناس٢/٧١المصدر السابق،: الواقدي)١٠٩(

  .١/١٧٨المقتفى،

؛ ٢/١٥٤المصدر نفسه،: ؛ ابن سيد الناس٢/٧١المصدر نفسه،: الواقدي)١١٠(

  .٣١٧المصدر السابق،ص: المباركفوري

 ،والمنتظم٣/٤٠٠زاد المسير،: ؛ ابن الجوزي٢/٩٧المصدر السابق،: ابن سعد )١١١(

  .١/١٧٨المصدر السابق،: ؛ ابن حبيب ٣/٢٦٩

من الهجرة ، وبعثه ٦هو بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي ، أسلم سنة )١١٢(

المصدر السابق، : ابن سعد . الى قريش الى مكة ليعرف خبرهم ، شهد الحديبية  النبي 

  .٣/٢٦٨المنتظم،: ؛ ابن الجوزي١/١٠٥االستيعاب، : ؛ ابن عبد البر٢/٩٥
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؛ ابن قيم ٥٧/٢٢٥المصدر السابق،: ؛ابن عساكر٤/١٠٠المصدر السابق،: الفريابي)١١٣(

  .٣/٢٨٩زاد المعاد،: الجوزية

؛ ابن ٤/١٥٣١المصدر السابق،: ؛ البخاري٤/٣٢٨المصدر السابق،: ابن حنبل)١١٤(

  .١١/٢١٧الصحيح،: حبان

؛ محب الدين ٤/١٠٠المصدر السابق،: ؛ الفريابي٢/٩٦المصدر السابق،: ابن سعد )١١٥(

  .٢/٦٦الرياض النضرة،: الطبري

هو مكان عند الحديبية أسفل مكة ، فيها حشيشة مرة إذا أكلتها اإلبل قلصت )١١٦(

  .٢/٨٥معجم البلدان ،: ينظر الحموي. مشافرها 

ابن . لوءاً إذا حرنت وبركت فلم تبرح من مبركهايقال خألت الناقة ، خالء وخ )١١٧(

المصدر : ؛ الزبيدي٧/٢٣٥المصدر السابق ،: ؛ األزهري ٢/١٠٩٦جمهرة اللغة ،: دريد

  .١/٢١٦السابق،

تاريخ : ؛ الذهبي٣/٢٦٨المنتظم،: ؛ ابن الجوزي١/٣٤٦الفائق،: الزمخشري)١١٨(

  .٢/٣٦٧اإلسالم،

  .١١٤- ١/١١٣،أخبار مكة : للمزيد ينظر األزرقي )١١٩(

  . ٣٦سورة األحزاب، اآلية)١٢٠(

؛ ابن ٣/٤٣١زاد المعاد،: ؛ ابن قيم الجوزية ٤/١٠٥المصدر السابق،: الفريابي)١٢١(

  .١/٣٢٤المصدر السابق،: بحرق

  .٥سورة الفيل، اآلية  )١٢٢(

  .١٣/٧٢روح المعاني،: للمزيد من التفاصيل ينظر اآللوسي )١٢٣(

، فال يؤبر النخل إالّ بعد انشقاق الطلع وظهور تلقيحهتأبير النخل وإباره أي )١٢٤(

؛ ١/١مختار الصحاح،: ؛ الرازي١/٢٠٢الزاهر،: األزهري . اإلغريض الذي في جوفه 

  .٤/٤المصدر السابق،: ابن منظور
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: ؛ أبو يعلى٤/١٨٣٥الصحيح،: ؛ مسلم١/١٦٢المصدر السابق،:حنبل ابن)١٢٥(

  .١٢/١٢المسند،

؛ ابن سيد ١/٦٦فتوح البلدان ،: ؛ البالذري٢/٣٢٩لسابق، المصدر ا: الواقدي)١٢٦(

  .٢/٢٥٠المصدر السابق،: الناس

هو أبو علي مالك بن عوف بن مالك بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن )١٢٧(

دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وكان زعيم المشركين يوم حنين ، ثم 

، قومه وأعطاه مائة من اإلبل، وكان من المؤلفة قلوبهم على أسلم واستعمله رسول اهللا 

المعجم : ؛ الطبراني١/٣١٥المعارف،: ابن قتيبة. شهد القادسية ، وله عقب 

  .٦٥/٤٨٠المصدر السابق،: ؛ ابن عساكر١٩/٣٠١الكبير،

: ؛الذهبي٢/٢٥٥المصدر السابق،: ؛ الكالعي٥/١٥٤المصدر السابق،: ابن هشام)١٢٨(

  .٢/٥٩٢تاريخ اإلسالم،

: ؛ ابن خلدون ٢/١٤٠الكامل،: ؛ ابن األثير١/٦٧المصدر السابق،: البالذري)١٢٩(

  .٢/٤٦٥المصدر السابق،

هو أبو معاوية نوفل بن معاوية الديلي بن عروة بن صخر بن رزين بن يعمر بن )١٣٠(

نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، له صحبة وشهد الفتح وحنين 

معجم : ابن قانع . توفي في خالفة معاوية ائف، روى عن رسول اهللا  والط

خالصة تهذيب : ؛ الخزرجي ٥/٢٦٢تاريخ اإلسالم،: ؛ الذهبي ٣/١٥٤الصحابة،

  .١/٤٠٥الكمال،

: ؛ ابن قيم الجوزية٢/١٤١الكامل،: ؛ ابن األثير٢/١٥٩المصدر السابق،: ابن سعد)١٣١(

  .٣/٤٩٧زاد المعاد ،

: ؛ الفريابي٣/١٩٥أخبار مكة،: ؛ الفاكهي٢/١٥٩لمصدر نفسه ،ا: ابن سعد)١٣٢(

  .٥/١٩٥المصدر السابق،
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١٩٦ 

: ؛ ابن كثير٣/٣٤١٣٥٠المنتظم،: ؛ ابن الجوزي٣/١٥٩المصدر نفسه،: الفاكهي)١٣٣(

  .٤/٤٩٧البداية والنهاية،

هو أبو عمرو صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن )١٣٤(

،شهد   السلمي ، وكان شجاعاً خيراً فاضالً، روى حديثين عن رسول اهللا فالج الذكواني

هـ ، وقيل استشهد في الجزيرة   ١٩الخندق والمشاهد بعدها ، قتل بأرمينيا شهيداً عام 

؛ ابن ١/٤٣٥المصدر السابق،: ابن عبد البر. هـ وقبره هناك ٦٠بناحية شمشاط سنة 

  .٢/٤٢٧أسد الغابة ،: األثير

: ؛ الذهبي٢/٥٣المصدر السابق،: ؛ اليعقوبي٤/٢٦٢المصدر السابق،: هشام ابن)١٣٥(

  .٢/٥٤٥سير أعالم النبالء،

  .١١سورة النور، اآلية)١٣٦(

عمدة : ؛ العيني٢/٩٧٨الصحيح،: ؛ البخاري٥/٣٤٠المصنف ،: عبد الرزاق )١٣٧(

  .١٤/٥القاري ،

لعزى بن امرىء القيس  هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد ا)١٣٨(

بمكة قبل البعثة ، وكان  الكلبي ، وأمه سعدى بنت ثعلبة من طيء ، تبناه رسول اهللا 

أول من أسلم من الموالي ، روى عن رسول اهللا ، شهد بدراً وأحداً واستشهد في موقعة 

؛ ١/٣٢٤االستيعاب،: ؛ ابن عبد البر١/٥٢المصدر السابق ،: ابن خياط. هـ ٨مؤته سنة 

  .١/١٢الشذرات، : بن العماد الحنبليا

هو أبو محمد عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن أمريء القيس بن الحارث بن )١٣٩(

الخزرج األنصاري ، أحد النقباء ، شهد العقبة ، وبدراً وأحداً ، كان شاعراً محسناً يرد 

: ابن عبد البر. هـ ٨، استشهد في مؤته سنة   األذى عن رسول اهللا

 ،اإلصابة:؛ ابن حجر العسقالني٣/١٢٩ابة ، أسد الغ: ؛ ابن األثير١/٥٣٦يعاب،االست

٣/١٩٥.  

هو أبو عبد اهللا جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن )١٤٠(

،هاجر الى الحبشة ،وكان رسول  قصي القرشي، كان أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً برسول اهللا
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١٩٧ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
، استشهد في مؤته وقد قطعت يداه قدم المدينة حين فتحت خيبراشي ، الى النج النبي

: ابن األثير؛١/١٤٩االستيعاب، : ابن عبد البر. فأبدلهما اهللا بجناحين يطير فيهما بالجنة

  .١/٣٩١أسد الغابة ،

؛ ٢٨/١٢٤المصدر السابق،: ؛ ابن عساكر٥/٢٤المصدر السابق،:ابن هشام )١٤١(

  .٢/٢٠٧المصدر السابق،: الكالعي

؛ ابن سيد ٤/١٢٠الروض األنف، : ؛ السهيلي٢/٢٠٥المصدر السابق، : الواقدي )١٤٢(

  . ٢/٢٠٠المصدر السابق ،: الناس

  .٦/٢٦٨٢المصدر السابق، )١٤٣(

  .١٣/٣٤٢للمزيد من التفاصيل ينظر فتح الباري، )١٤٤(

، روى عن ن مولى األزد ، كان من سبي اصطخرهو أبو أيوب ميمون بن مهرا )١٤٥(

وعائشة وأبي هريرة ، وكان من العلماء العاملين، تولى قضاء الجزيرة ، توفي عام  عمر

  .٤/١٩٣صفة الصفوة ،: ؛ ابن الجوزي١/٧٢طبقات الفقهاء،: الشيرازي. هـ١١٧

؛ ١/٤٩الصواعق المحرقة ،: ؛ الهيثمي١/٦٢إعالم الموقعين ،: ابن قيم الجوزية )١٤٦(

  .١/٣١٥تاريخ الخلفاء،: السيوطي

: ؛ الهيثمي١/٦٢المصدر نفسه ،: ؛؛ ابن قيم الجوزية١/٤٢٦التبصرة ،: الشيرازي )١٤٧(

  .١/٤٩المصدر نفسه ،

؛ ٣/٣٢٥العقد الفريد،: ؛ ابن عبد ربة١/١٠اإلمامة والسياسة ،: ابن قتيبة)١٤٨(

  .١٣/٢٣٣صبح األعشى ،: القلقشندي

  .٢٣٢-٢٣١ص ينظر الوسيط في السيرة النبوية ، )١٤٩(

  .٤٠ألحزاب ، اآلية سورة ا )١٥٠(

  .٢٣٢ينظر المصدر السابق ، ص )١٥١(
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١٩٨ 

  .٤٠سورة التوبة ،  )١٥٢(

هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس األموي ، أسلم يوم الفتح  )١٥٣(

ألبي بكر ثم لعمر ، تولى دمشق ، وكان قائداً عسكرياً مجرباً وشهد حنيناً مع النبي

التاريخ : ابن خياط. هـ١٨طاعون عمواس سنة  ، توفي فيرضي اهللا عنهما

: ؛ابن العماد الحنبلي١/٦٤السابق ،المصدر : ؛ اليافعي١/٢٥العبر،: ؛الذهبي١/٩٦،

  .١/٣٠المصدر السابق ،

: ؛ صفوت٢/٢٥٣الكامل،: ؛ ابن األثير٦٥/٢٤٩المصدر السابق ،: ابن عساكر )١٥٤(

  .١/١٩٨جمهرة خطب العرب،

بن حبيب بن حنيفة بن لجيم،وكان صاحب نيرنجيات وهو  هو أبو ثمامة مسيلمة )١٥٥(

ل في معركة حديقة أول من أدخل البيضة في قارورة،أرتد عن اإلسالم وادعى النبوة فقت

  .٢/٤٠٠اللباب ،: ؛ابن األثير١/٤٠٥المعارف ،: ابن قتيبة. ، وله عقبهـ١١الموت سنة 

ان كاهناً ذي الخمار ، وكهو عبهلة بن كعب بن عنس بن مالك بن أدد ، يلقب ب)١٥٦(

، ابن ، قتله فيروز الديلمي ،ادعى النبوة على عهد الرسولمشعوذاً يفعل األعاجيب

 ،المصدر السابق: ؛ ابن خلدون٢/٢٠١الكامل ،:؛ ابن األثير٤/١٨المنتظم ،: وزيالج

٢/٤٨٢.  

ارتد ثم فأسلم،  هو طليحة بن خويلد من بني أسد بن خزيمة ، قدم على رسول اهللا)١٥٧(

، ثم تاب وخرج الى الشام مجاهداً وشهد اليرموك ونهاوند عن اإلسالم وادعى النبوة

  .١٦/٢٨٤المصدر السابق ،: ؛ الصفدي٢/٢٠٦الكامل ،: ابن األثير. هـ٢١واستشهد سنة

اء وأكذبهن ، هي سجاح بنت الحارث بن سويد بنت عقفان التميمية من أوقح النس)١٥٨(

، وتجهزت مع قومها وتبعتها أخوالها من تغلب ت النبوةوكانت كاهنة زمانها، فادع

أبو .لمت وماتت بالبصرة أيام معاوية وسارت الى مسيلمة الكذاب فتزوجت منه ، ثم أس

: ابن الوردي١/٣١٥ثمار القلوب ،: ؛ الثعالبي٢١/٣٨األغاني ،: الفرج األصفهاني

  .١/١٣٤،التاريخ

  .٢/٤٤٦لة في عهد الرسول ،الدو: ؛ العلي١/١٤النبوات،: ابن تيمية)١٥٩(
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١٩٩ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
والنحل ،  الملل:؛الشهرستاني٥/١٥٣والتاريخ ،البدء :؛المقدسي١/٩٩المسند،:البزار )١٦٠(

  .١/٤٥الصواعق المحرقة،: ؛الهيثمي١/٢٥

هو أبو عبد اهللا ، عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن عمرو بن )١٦١(

عام الفتح ، وكان من دهاة العرب  هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي ، أسلم في

ة ُعمان ثم عمل لعمر وعثمان ومعاوية توفي سن وقادتهم المشهوين ، ولي لرسول اهللا

المصدر : ؛ اليافعي١/٣٨العبر، : ؛ الذهبي٢/٩٧، االستيعاب: ابن عبد البر. هـ٤٣

  .١/٩٧السابق ،

، عمر بن مخزوم القرشي عبد اهللا بنهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن )١٦٢(

فتح مكة فأبلى فيها ، لقبه  وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية ، شهد مع رسول اهللا 

، توفي على فراشه سنة راًالرسول بسيف اهللا المسلول ، وكان قائداً عظيماً وبطالً مغوا

: لي؛ابن العماد الحنب١/٢٦العبر، : ؛ الذهبي١/٢٥٥االستيعاب ،: ابن عبد البر. هـ٢١

  .١/٣٢المصدر السابق ،

  .٢/١٢٩التاريخ ،: ينظر اليعقوبي )١٦٣(

: ؛ صفوت١/٧٩االستقصا ،: ؛ الناصري٢/٦٣المصدر السابق ،:ابن عساكر )١٦٤(

  .١/١٩٠المصدر السابق ،

شي هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن زهرة بن كالب بن لؤي بن غالب القر)١٦٥(

ع الهجرتين ، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع ، جمالزهري، من السابقين األولين

ابن عبد . هـ٣١، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، توفي بالمدينة سنة  رسول اهللا

  .١/٢٨٠اللباب ،:؛ ابن األثير١/٥١١االستيعاب ، : البر

هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي  )١٦٦(

المشاهد ، وهو أحد  ، وكان من القادة المشهورين في اإلسالم ، شهد بدراً وسائر الزهري

؛ ١/٣٦٤االستيعاب،: ابن عبد البر. هـ٥٥توفي بالكوفة سنة : ، قيلأصحاب الشورى

  .١/١٠٣المصدر السابق ،: اليافعي
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٢٠٠ 

؛ ٥/٢٦٦المصدر السابق ،: ؛المتقي الهندي٣/١١٢المصدر نفسه،:الكالعي )١٦٧(

  .١/١٩٢مصدر السابق ،ال: صفوت

؛ ؛ محب ١/٣٥٤أحبار المدينة،: ؛ ابن شبة٣/٢٠٠المصدر السابق ،: ابن سعد )١٦٨(

  . ٢/٢٤٦الرياض النضرة ،: الدين الطبري

؛ ابن ٣٠/٢٩٧المصدر السابق ،: ؛ ابن عساكر١/٣٦٠المصدر نفسه ،: ابن شبة)١٦٩(

  .٦/٢٧٣توضيح المشتبه ،: ناصر الدمشقي

اآلداب : ؛ابن مفلح١/١٨٢تهذيب الرياسة ،: ؛ القلعي٦/٢٦٨٢حيح ،الص: البخاري )١٧٠(

  .٢/١١١الشرعية ،

؛ ٢١/١٨التفسير الكبير،: ؛ الرازي١/١٦٢تأويل مختلف الحديث،: ابن قتيبة)١٧١(

  . ٣/٦٢٧المواقف ،:اإليجي

؛ابن حجر ١/٧٤طرح التثريب،: ؛ العراقي٢٠/٤٨٥تهذيب الكمال،:المزي )١٧٢(

  .٧/٢٩٦لتهذيب ،تهذيب ا: العسقالني

هو أبو محمد طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن )١٧٣(

، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يلقب بطلحة ؤي القرشي، من السابقين األولينكعب بن ل

المصدر السابق : ابن قتيبة. هـ٣٦الخير ، استشهد في موقعة الجمل بالبصرة سنة 

  .١/٢٣سير أعالم النبالء ،: ؛ الذهبي١/٢٣٩اللباب ،: األثير؛ ابن ١/٢٢٨،

هو أبو عبد اهللا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن )١٧٤(

، وكان يلقب بحواري رسول ، أسلم وهو صغير وهو ابن عمة النبي. كالب األسدي 

: ابن قتيبة. هـ٣٦بصرة سنة ، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، استشهد في ال اهللا

 ،المصدر السابق: ؛الصفدي١/٤١سير أعالم النبالء ،: ؛ الذهبي١/٦٥اإلمامة والسياسة ،

١٤/١٢١.  

 ،الكامل :االثير ؛ابن٢/٥٦٠تاريخ،ال: ؛الطبري٢/٦٥المصدر السابق،:ابن شبة)١٧٥(

  .٢/٥٦٨المصدر السابق ،:؛ ابن خلدون٢/٤٤٧
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٢٠١ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
؛ ابن تغري ٢٤/٧المصدر السابق ،: ؛ العيني١/٣٠٢،المصدر السابق:البزار)١٧٦(

  .١/٢٠مورد اللطافة ،: بردي

  .٢/٣٨٢التاريخ ،: الطبري)١٧٧(

: ؛العصامي٣/٤٤٨تاريخ اإلسالم ،: ؛الذهبي٢/٢٣٩تاريخ المدينة،: ابن شبة)١٧٨(

  .٢/٥٢٦المصدر السابق ،

،  طالبهو أبو عبد اهللا محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين علي بن أبي )١٧٩(

 ،األنساب:السمعاني. بالحنفية ألنها من سبي بني حنيفةونسب الى أمه خولة وسميت 

  .٤/١١٤سير أعالم النبالء ،: ؛ الذهبي٢/٧٧صفة الصفوة ،: ؛ ابن الجوزي٢/٢٨١

التاريخ : ؛ ابن الوردي٣/٨١الكامل ،: ؛ ابن األثير٥/٦٣المنتظم، :ابن الجوزي)١٨٠(

  .١/٩٩لسابق ،المصدر ا: ؛ الناصري١/١٤٧،

هو سالم بن أبي الجعد األشجعي الغطفاني موالهم الكوفي الفقيه أحد الثقات ، روى )١٨١(

: ؛ ابن كثير٥/١٠٨سير أعالم النبالء ،: الذهبي. هـ١٠٠عن كبار الصحابة توفي عام 

  .٩/١٨٩البداية والنهاية ،

  .٢/٤١٧السنة ،: ؛ الخالل٢/٦٩٦التاريخ ،: الطبري)١٨٢(

د اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ، حبر األمة هو عب)١٨٣(

العبر، : الذهبي. هـ ٦٨وترجمان القرآن ، تلقى العلم وهو صغير توفي بالطائف سنة 

  .١/٧٥المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد الحنبلي١/١١٥المصدر السابق ، : ؛ اليافعي١/٤٩

بن سليم بن حضار بن حرب األشعري اليماني ، هو أبو موسى عبد اهللا بن قيس )١٨٤(

على زبيد وعدن ، ولي الكوفة  من قراء الصحابة وحفاظهم ، استعمله رسول اهللا

: ؛ الصفدي٢/٣٨٠سير أعالم النبالء ،: الذهبي. هـ٤٤والبصرة لعمر ، توفي سنة 

  .١/١٢٦النجوم الزاهرة ،: ؛ ابن تغري بردي١٧/٢٢٠المصدر السابق ،



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٠٢ 

ن الرائش بو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بهو أ )١٨٥(

من القضاة المشهورين بالفطنة والذكاء . فقيهاً ورعاً ثقةً. بن ثور بن مرضع بن كندة

  .٣/٣٥األنساب ،: ؛ السمعاني٢/١٩٨أخبار القضاة ،:وكيع. هـ٧٨توفي سنة  ،الحاد

  .١٦٢ص الشورى في اإلسالم ،: البوطي )١٨٦(

بن حذافة بن جمح بن عمرو هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب )١٨٧(

، اهللا ن شهد بدراً والمشاهد كلها ،هاجر الى الحبشة مع أخويه عثمان وعبدبن هصيص

 . هـ٣٦على البحرين ثم عزله، توفي سنة ، واستعمله عمر وى عن أنس بن مالكر

أسد : ؛ ابن األثير١٥٢/ ٢اإلستيعاب ،: ؛ابن عبد البر٣/٣٤٣الثقات،: حبانابن 

  . ٢٣/٥٥٤المصدر السابق ،: ؛المزي٤/٤١٧الغابة،

هو أبو يوسف عبد اهللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي ، ثم األنصاري ،وهو من )١٨٨(

ولد يوسف بن يعقوب عليهما السالم ،كان اسمه في الجاهلية الحصين ، فغيره رسول 

المصدر السابق : ابن خياط . ـه٤٣د له بالجنة، توفي سنة ، وشه الى عبد اهللا اهللا

: ؛ ابن العماد الحنبلي٣٨/ ١العبر،: ؛ الذهبي١/٥٥١اإلستيعاب ،: ؛ابن عبد البر١/١٥٥،

  .١/٥٣المصدر السابق ،

  ،هو أبو عبد اهللا المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي)١٨٩(

ن من دهاة العرب ، ولي الكوفة لعمر ، له بطوالت نادرة في ، وكاأسلم عام الخندق

تلقيح فهوم : ؛ ابن الجوزي٢/٤١٢اللباب ،: ابن األثير. هـ ٥٠معارك الفتوح، توفي سنة 

  . ٤/١١٧تاريخ اإلسالم ،: ؛ الذهبي١/١٠٨األثر ، 

  .٧/٢٢٧البداية والنهاية ،: ؛ ابن كثير٢/٦٩٨التاريخ ،:الطبري )١٩٠(

  ،عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي هو أبو)١٩١(

ولد على عهد رسول اهللا لكنه لم يراه ، ألن الرسول نفي أباه الى الطائف ، ولي الخالفة 

؛ابن ١/٣٥٣المعارف ،: ابن قتيبة. هـ٦٥بعد تنازل معاوية الثاني ، توفي بالشام سنة 

  .٢/٥٠٣المصدر السابق ،: ؛ الكتبي٢/٣٩٣اللباب ،: األثير



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٠٣ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
عبد شمس األموي ، أخو عثمان هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط  بن )١٩٢(

، استعمله عثمان على الكوفة ثم عزله لشربه الخمر، توفي بالطاعون ألمه، أسلم يوم الفتح

  .١/٧٢المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد الحنبلي٢/٤٤٣اللباب ،: ابن األثير .هـ٦٤سنة 

  . ٧/٢٢٧البداية والنهاية ،: ؛ابن كثير٢/٦٩٨المصدر نفسه ،: الطبري)١٩٣(

بن هو أبو عبد اهللا النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد بن مالك )١٩٤(

، توفي بحمص فة لمعاوية ، ثم دعى ألبن الزبير، ولي الكوالحارث بن الخزرج األنصاري

المصدر السابق : ؛ ابن خياط٦/٥٣مصدر السابق ، ال: ابن سعد. هـ٦٤مقتوالً سنة 

  .٥/٣٤١أسد الغابة ،: ؛ ابن األثير٣/١٤٣المصدر السابق ،: ؛ ابن قانع١/١٣٦،

؛ابن ٣/٨٢الكامل ،: األثير ؛ ابن٥/٧٧المنتظم،: ابن الجوزي؛٣/٧٠التاريخ:الطبري)١٩٥(

  .٢/٦٢٥المصدر السابق  ،: خلدون

   .١٦٢شورى في اإلسالم ،صللمزيد من التفاصيل ينظر ال )١٩٦(

  . ٢/٦٠٤المصدر السابق ،: ؛ ابن خلدون٧/٢٢٩البداية والنهاية ،: بن كثيرا)١٩٧(

؛ابن حجر ٨/٢٠٢السنن الكبرى ،: ؛ البيهقي٦/٤٤٠المصدر السابق ،:ابن أبي شيبة)١٩٨(

  .٦/١٥١فتح الباري،: العسقالني

السنن : ؛ البيهقي١٠/٢٧٢ر ،المعجم الكبي: ؛ الطبراني١/٢٨٢المسند ،: ابن حنبل)١٩٩(

  .٨/٢٠٢الكبرى ،

: ؛ ابن عساكر٦/٣١معرفة السنن واآلثار ،: ؛ البيهقي١/١٢٣الصحيح ،: البخاري)٢٠٠(

  .٢٣/٢٥المصدر السابق ،

الصحيح :؛ابن حبان٥/١٦٠السنن الكبرى ، : ؛النسائي٢/٧٤٩الصحيح ،: مسلم )٢٠١(

،١٥/٣٨٧.  

مجمع : ؛ الهيثمي٣/١٣٤المستدرك ،: ؛ الحاكم٥/١٣٥المعجم األوسط ،: الطبراني )٢٠٢(

  .٩/١٣٤الزوائد ،



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٠٤ 

: ؛ ابن حبان١/٧٤المصدر السابق ،: ؛ مسلم١/٣٠المصدر السابق،:البخاري)٢٠٣(

  .١٠/٤٣٥الصحيح ،

  .٦علي ميزان الحق ،ص: للمزيد ينظر محمد حسين فضل اهللا  )٢٠٤(

ان من شيعة علي بالكوفة هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي من حمير باليمن، وك )٢٠٥(

: ابن األثير. هـ٤٠سنة  فقتله  وشهد معه صفين ثم انضم الى الخوارج وكفّر علياً

  .١٨/١٧٢المصدر السابق ،: ؛ الصفدي١/٣١٩اللباب ،

هو أبو عبد اهللا  جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي العلقي وهو الذي يقال له )٢٠٦(

، يثه عند أهل هذين المصرين جميعاًى البصرة فحدجندب الخير نزل الكوفة ثم تحول إل

من الصحابة روى عنه جماعة من التابعين منهم عبد الملك بن عمير واألسود بن قيس 

 ،سير أعالم النبالء:؛ الذهبي٤/٢٢٧األنساب ، : السمعاني . والحسن البصري وغيرهم 

٣/١٧٤.  

: ؛ ابن الجوزي١/١٠٠المعجم الكبير،: ؛الطبراني٣/١٥٧التاريخ،:الطبري)٢٠٧(

  .٣/٢٥٧الكامل،: ؛ ابن األثير٥/١٧٥المنتظم،

  .١٦/٢٢ينظر شرح نهج البالغة ، - -)٢٠٨(

هو أبو عمرو جرير بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي )٢٠٩(

إالّ  األحمسي ، أسلم عام عشرة من الهجرة ، وكان طويالً جسيماً جميالً ، ما رآه النبي

: ؛ ابن األثير١/٢٨٤األنساب ،: السمعاني.هـ٥١، نزل الكوفة وتوفي بقرقيسيا سنة  تبسم

  .١/٥٧المصدر السابق ،: ؛ ابن العماد الحنبلي١/٤٠العبر،: ؛ الذهبي١/١٥٣اللباب ،

  .١/٣٠٨المصدر السابق ،: ؛ صفوت١/٧٨اإلمامة والسياسة ،: ابن قتيبة )٢١٠(

تاريخ : ؛ حسن إبراهيم حسن١/٢٤٠مهمة،الفصول ال: ابن الصباغ المالكي )٢١١(

  .١/٢٧٨، اإلسالم

  .٧/٣٥البداية والنهاية ،: ؛ ابن كثير٢/٣٨٢التاريخ ،: الطبري )٢١٢(



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٠٥ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
رسان العرب ، هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبد اهللا الزبيدي ، من ف )٢١٣(

توفي في  ، أسلم ثم ارتد عن اإلسالم ، ثم عاد وشارك بالفتوح ،وشعرائها المشهورين

  .٧/١١٩البداية والنهاية ،: ؛ ابن كثير٤/٢٨٩المنتظم ،: ابن الجوزي. هـ٢١نهاوند سنة 

  .٢٥/١٧٢المصدر السابق ،: ؛ ابن عساكر١٠/١١٣السنن الكبرى ،: البيهقي)٢١٤(

المصدر : ؛الكالعي ٤/٢٧٣المنتظم ،: ؛ ابن الجوزي٢/٢٢٦الثقات ،: ابن حبان)٢١٥(

  .٤/٣٣٢السابق ،

المصدر :؛الكالعي٢/٤١٩الكامل،: ؛ابن األثير١/٣٠٠فتوح البلدان ،: الذريالب)٢١٦(

  .٧/١٠٥البداية والنهاية،:؛ابن كثير٤/٣٣٨نفسه،

؛ ١/٣٦٤روضة المحبين ،: ؛ابن القيم الجوزية٥/٣١٥التمهيد ،: ابن عبد البر)٢١٧(

  .٥/١٨٦المصدر السابق ،: المتقي الهندي

 : ؛ الزمخشري٢/٣٧٩غريب الحديث،: خطابي؛ال١/٣المعجم الوسيط،:الطبراني)٢١٨(

  . ٢/٣٢١النهاية،:ابن األثير؛١/٤٤٠،الفائق

؛ ٤/٤١٧المستدرك ،:؛الحاكم٧/٣٧٨المصنف،: د الرزاق؛ عب٢/٨٤٢الموطأ،:مالك )٢١٩(

  .٢/١٦٨أحكام القرآن ،: ابن العربي

ف هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عو)٢٢٠(

الوحي وغيره ، شهد  بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري ، وكان يكتب لرسول اهللا

ابن عبد . هـ٤٥أحداً وما بعدها من المشاهد ، اختلف في تاريخ وفاته فقيل مات سنة 

 ،اللباب:ابن األثير؛ ١/١١٠تلقيح فهوم األثر ،: ؛ ابن الجوزي١/٣٢١االستيعاب ،: البر

١/١٩٧.  

تيسير التحرير ، :  ه؛ أمير باد شا٣/٣٢٨التقرير والتحبير ،: حاج ابن أمير )٢٢١(

٤/١١١ .  

؛ ١/١٨٦الجد الحثيث ، : ؛ العامري٤/٣٢كشف األسرار،: عالء الدين البخاري)٢٢٢(

  .٤/٣٦تلخيص الحبير ،: ابن حجر العسقالني



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٠٦ 

هو أبو عيسى عبيد اهللا بن عمر بن الخطاب بن عدي بن نفيل بن كعب بن لؤي )٢٢٣(

، توفي أصبح من معلمي الكتاب في المدينة ، وشي ، كان من شجعان قريش وفرسانهملقرا

، المصدر السابق: ساكر؛ ابن ع ٣/٥٤٥أسد الغابة ، : ابن األثير. هـ٣٧في صفين سنة 

  .٥/٥٢اإلصابة ،: ؛ ابن حجر العسقالني٣٨/٥٦

  .١٣/٣٤٣فتح الباري ،: ابن حجر العسقالني)٢٢٤(

عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن هالل بن مسعود بن فهر بن مالك ، هو أبو عبيدة )٢٢٥(

يلقب بأمين  وبقية المشاهد ، وكان من السابقين األولين ، شهد بدراً وأحداً مع النبي 

: ابن الجوزي. هـ١٨، له في الشام صوالت وجوالت ، توفي بطاعون عمواس سنة األمة

  .١/٥سير أعالم النبالء ،: ؛ الذهبي٢/٥٣٧اللباب ،: ؛األثير١/٣٦٥صفة الصفوة ،

  .٢/٢٧٢إعالم الموقعين ،: ؛ ابن قيم الجوزية١٢/٢٥٦التمهيد ،: ابن عبد البر)٢٢٦(

المنتظم : ؛ ابن الجوزي٣٤/٦٩المصدر السابق ،: ؛ ابن عساكر٢/١٤٩التاريخ ، )٢٢٧(

  .٣/٩٨٨معارج القبول ،: ؛ الحكمي٤/٢٢٤،

ن الخطاب رضي اهللا عنها ، من المؤمنات هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر ب)٢٢٨(

بعد بدر ، توفيت سنة  المهاجرات الى المدينة وقد توفي عنها زوجها ، فتزوجها النبي 

  .١/١١٩المصدر السابق ،: ؛ اليافعي٢/٣٨صفة الصفوة ،: ابن الجوزي. هـ٤١

  .١٦/٢٤٢المصدر السابق ،: ؛ المتقي الهندي١/١٤٢تاريخ الخلفاء ،: السيوطي)٢٢٩(

هو كعب بن سور بن بكر بن عبد اهللا بن ثعلبة بن سليم األزدي ، وكان ذا فراسة )٢٣٠(

: ابن قتيبة. هـ٣٦وفطنة عجيبة ، عينه عمر قاضياً على البصرة، قتل يوم الجملسنة 

  .٣/٤٨٥تاريخ اإلسالم ،: ؛ الذهبي١/٢٧٤المصدر السابق ،: ؛ وكيع١/٤٣٠المعارف،

  .١٦/٢٤٢المصدر السابق ،:متقي الهندي؛ ال٧/١٤٨ابق ،المصدر الس:عبد الرزاق)٢٣١(

  .١٠٩النظم اإلسالمية ،ص:؛ عبد العزيز الدوري٢/١٥٢المصدر السابق،:اليعقوبي)٢٣٢(

  .١/٢٨٦األموال ،: ابن سالم)٢٣٣(



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٠٧ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
بن عتاب بن ثعلبة بن غنم بن  هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف)٢٣٤(

كناه بأبي هريرة لهرة كان يحملها ، وقد اشتهر  ، وهو من، صاحب رسول اهللادوس

  .٢/٤٧٣االستيعاب ،: ابن عبد البر. هـ٥٩توفي بالمدينة سنة ، بالرواية عن رسول اهللا

؛ ١/٤٤٠المصدر السابق ،: ؛ البالذري٣/٣٠٠المصدر السابق ،: ابن سعد)٢٣٥(

  .١٣/١١٣صبح األعشى ،: القلقشندي

 ،المنتظم:؛ ابن الجوزي٣/١٥لمصدر السابق ،ا: م؛ الحاك٢/٤التاريخ ،: الطبري)٢٣٦(

  .١/١٣الكامل ،: ؛ ابن األثير٤/٢٢٨

  .١٥سورة األحقاف ، )٢٣٧(

  .٥/١٥٤التفسير ،: ؛ السمعاني٧/٤٤٢الدر المنثور ،: السيوطي )٢٣٨(

: ؛ اآللوسي٢/٢٤٧المصدر السابق ،: ؛ المتقي الهندي١/١٦٦اإلتقان ،: السيوطي)٢٣٩(

  .١/٢٣روح المعاني ،

ة بن عبد شمس بن عبد مناف هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمي)٢٤٠(

والية  ، تولى لعثمانالغة والبيان، والبن مشهوراً بالوقار والحلم والكرم، وكاالقرشي

: ؛ اليافعي١/٤٣والعبر، ٣/٤٤٨سير أعالم النبالء ،: الذهبي. ه٥٩، توفي سنة الكوفة

  .١/١٣١المصدر السابق ،

 ؛٣٩/٢٤٨،المصدر السابق: ؛ابن عساكر١/٩٧كتاب المصاحف ،:أبو داود) ٢٤١(

  .٥/١١٠المصدر السابق ،:العيني

  .١/١٨٢للمزيد ينظر مناهل العرفان ، )٢٤٢(

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٠٨ 

  :قائمة المصادر والمراجع 

   .القرآن الكريم * 

  )هـ١٢٧٠ت (اآللوسي ، شهاب الدين أبو الفضل السيد محمود البغدادي * 

 -،دار إحياء التراث العربي)ني في تفسير القرآن والسبع المثاني روح المعا(-١
  .ت.بيروت د

  )هـ٨٥٢ت(األبشيهي ، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد * 

، دار الكتب  ٢، تحقيق مفيد محمد قميحة ،ط)المستطرف في كل فن مستظرف(-٢
  .م١٩٨٦بيروت -العلمية

  )هـ  ٦٣٠ت ( محمد الجزري  ابن األثير ،عز الدين أبو الحسن علي بن* 

، دار إحياء ١، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، ط)أسد الغابة في معرفة الصحابة(-٣
  .                             م١٩٩٦بيروت -التراث العربي

  .م  ١٩٧٩، دار الفكر ـ بيروت  ) الكامل في التاريخ( -٤

  .م١٩٨٠بيروت –، دار صادر ) اللباب في تهذيب األنساب(-٥

  )هـ٦٠٦ت( ابن األثير ، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الشيباني* 

، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، ) النهاية في غريب الحديث واألثر(-٦
  .م١٩٧٩بيروت  -المكتبة العلمية  

  )هـ٢٥٠ت( األزرقي ،أبو الوليد محمد بن عبد اهللا بن أحمد* 

 –، تحقيق رشدي الصالح ، دار األندلس ) فيها من اآلثارأخبار مكة وما جاء ( -٧
  .م١٩٩٦بيروت

  )هـ٣٧٠ت(األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد * 

 -، دار إحياء التراث العربي١، تحقيق محمد عوض مرعب،ط)تهذيب اللغة( -٨
  .م٢٠٠١بيروت



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٠٩ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ٣٥٦ت( أبو الفرج األصفهاني، علي بن الحسين * 

  .ت.بيرو ت د -مهنا وسمير جابر، دار الفكر تحقيق علي، )األغاني( -٩

  )هـ٩٧٣ت(أمير باد شاه ، محمد أمين بن محمود البخاري* 

  .ت.بيروت د -، دار الفكر)تيسير التحرير( - ١٠

  )هـ٨٧٩ت(ابن أمير حاج ، أبو عبد اهللا شمس الدين بن محمد بن محمد* 

  .م١٩٩٦بيروت  –، دار الفكر  ١، ط)التقرير والتحبير( - ١١

  )هـ٣٢٨ت( األنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار* 

 – ١حاتم صالح الضامن ، ط. ، تحقيق د)الزاهر في معاني كلمات الناس( - ١٢
  .م١٩٩٢بيروت 

  )هـ٧٥٦ت ( اإليجي ،عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد* 

  .م١٩٧٩بيروت -، دار الجيل ١، عبد الرحمن عميرة ،ط)المواقف(- ١٣

  )هـ٤٠٤ت(بو بكر محمد بن الطيب الباقالني ، أ* 

 - ، دار المعارف ٥، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط)إعجاز القرآن(- ١٤
  .م١٩٩٧مصر

  )هـ٨٦٩ت( ابن بحرق ، محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي* 

بيروت  - ، دار الحاوي ١تحقيق محمد غسان نصوح ، ط ،)حدائق األنوار(- ١٥
  .م١٩٩٨

  ) هـ  ٢٥٦ت ( سماعيل البخاري ،أبو عبد اهللا محمد بن إ* 

  .م ٢٠٠٤ــ القاهرة    ١، دار اآلفاق العربية ،ط ) صحيح البخاري( - ١٦

  )هـ٧٣٠ت(عالء الدين البخاري ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد

  .ت.بيروت د –، دار الكتاب اإلسالمي)كشف األسرار شرح أصول البزدوي(- ١٧



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢١٠ 

  )هـ١٠٩٣ت ( البغدادي ، عبد القادر بن عمر* 

بيروت  - ، دار الكتب العلمية ١،ط)دب ولب لباب لسان العربانة األخز(- ١٨
  .م١٩٨٨

  )هـ٥١.ت( البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود * 

  .ت.بيروت د –، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة )البغويتفسير(- ١٩

  )هـ٢٧٩ت( البالذري ، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر * 

 –،تحقيق رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية )نفتوح البلدا(- ٢٠
  .هـ١٤٠٣بيروت

  البوطي ، محمد سعيد رمضان* 

، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ، مؤسسة )الشورى في اإلسالم( - ٢١
  .م١٩٨٩عمان -١آل البيت ،ط

  .م٢٠٠٣بيروت  –، دار الفكر ) فقه السيرة النبوية( - ٢٢

  )هـ٤٥٨ت( أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، أبو بكر * 

محمد ضياء الرحمن األعظمي ، دار الخلفاء .، تحقيق د) السنن الكبرى( - ٢٣
  .هـ١٤٠٤الكويت  –للكتاب اإلسالمي 

 - ، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة)معرفة السنن واآلثار( - ٢٤
  .ت.بيروت د

  )هـ٨٧٤ت( األتابكي ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف* 

 -، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة(- ٢٥
  .ت.القاهرة د

 ،، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز)طافة فيمن ولي السلطنة والخالفةمورد الل(- ٢٦
  .م١٩٩٧القاهرة  –دار الكتب المصرية 



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢١١ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ٧٢٨ت( الحراني ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم* 

 –، مكتبة ابن تيمية  ٢،تحقيق عبد الرحمن النجدي ، ط) مجموع الفتاوي(-٢٧ 
  .ت.الرياض د

  .١٣٨٦القاهرة  –،المطبعة السلفية ) النبوات(-٢٨ 

  )هـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل* 

  .ت.القاهرة د -، دار المعارف) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(-٢٩ 

  )هـ٥٩٧ت( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد*  

  .هـ١٤٠٤بيروت  –، المكتب اإلسالمي ٣، ط)زاد المسير في علم التفسير(-٣٠ 

، دار ٢تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي، ط، )صفة الصفوة ( -٣١ 
  .م١٩٧٩بيروت -المعرفة

بيروت  -، دار الكتب العلمية١بد المعطي أمين،ط، تحقيق ع)غريب الحديث(-٣٢ 
  .م١٩٨٠

  .هـ١٣٨٥بيروت  -، دار صادر١،  ط)المنتظم في تاريخ الملوك واألمم( -٣٣ 

  )هـ٤٠٥ت( الحاكم ، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري*  

،دار ١، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط) المستدرك على الصحيحين(-٣٤ 
  .م١٩٩٩بيروت -لميالكتب الع

  .ت.اإلسكندرية د - ، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة)المدخل(-٣٥ 

  )هـ٣٥٤ت( ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي*  

  .م١٩٧٥بيروت -، دار الفكر١، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، ط)الثقات(- ٣٦

دين عبد الحميد ، دار ، تحقيق محمد محي ال)روضة العقالء ونزهة الفضالء(- ٣٧
  .م١٩٧٧بيروت  –الكتب العلمية 

بيروت  –، تحقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ) صحيح ابن حبان( - ٣٨
  .م١٩٩٣



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  
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٢١٢ 

  )هـ٧٧٩ت(ابن حبيب ،الحسن بن عمر* 

 –مصطفى الذهبي ، دار الحديث . ، تحقيق د) المقتفى من سيرة المصطفى(- ٣٩

  .م١٩٩٦القاهرة 

  )هـ٨٥٢ت( ني،أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقال* 

 - ، دار الفكر١،  تحقيق صدقي جميل العطار،ط)اإلصابة في تمييز الصحابة(- ٤٠

  .م٢٠٠١بيروت 

، تحقيق عبد اهللا هاشم اليماني ) تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير( - ٤١

  .م١٩٦٤المدينة المنورة  –

  .م١٩٨٤وتبير -، دار الفكر١، ط)تهذيب التهذيب( - ٤٢

، تحقيق عبد اهللا هاشم اليماني،دار )الدراية في تخريج أحاديث الهداية(- ٤٣

  .ت.بيروت د –المعرفة 

، تحقيق محب الدين الخطيب ، دار )فتح الباري شرح صحيح البخاري( - ٤٤

  .ت.بيروت د -المعرفة

  .م١٩٨٦بيروت -، مؤسسة األعلمي للمطبوعات٣، ط) لسان الميزان(- ٤٥

  )هـ٦٥٥ت (لحديد ،عبد الحميد بن هبة اهللا ابن أبي ا* 

، دار إحياء  ١،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط) شرح نهج البالغة ( - ٤٦

  .م١٩٥٩بيروت  –الكتب العربية 

  )هـ٤٥٦( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي * 

  .هـ١٤٠٤القاهرة –، دار الحديث ١، ط) اإلحكام( - ٤٧

بيروت  -، دار األفاق الجديدةيق لجنة إحياء التراث العربي،تحق) المحلى( - ٤٨

  .ت.د



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢١٣ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  حسن ، إبراهيم حسن* 

، مطبعة  ٧، ط) تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي(- ٤٩
  .م١٩٦٤القاهرة -النهضة

  )هـ١٠٤٤ت( الحلبي ، علي بن برهان الدين * 

  . هـ١٤٠٠بيروت  -، دار المعرفة)مونالسيرة الحلبية في سيرة األمين المأ( - ٥٠

  )هـ١٣٧٧ت(الحكمي ، حافظ بن أحمد بن علي* 

، دار ابن  ١، تحقيق عمر محمود ، ط)معارج القبول الى سلم األصول ( - ٥١
  .م١٩٩٠الدمام  -القيم

  )هـ٢٤١ت( ابن حنبل ، أبو عبد اهللا بن حنبل الشيباني* 

  .ت.القاهرة د -، مؤسسة قرطبة) المسند( - ٥٢

  )هـ٧٥٤ت( أبو حيان ، محمد بن يوسف األندلسي *

، دار  ١،تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون ،ط) تفسير البحر المحيط( - ٥٣
  .م٢٠٠١بيروت  –الكتب العلمية 

  )هـ٥٤٠ت(الخزاعي ،أبو الحسن علي بن محمود بن سعود * 

، دار الغرب  ١إحسان عباس ،ط. ، تحقيق د) تخريج الدالالت السمعية( - ٥٤
  .هـ١٤٠٥بيروت -اإلسالمي

  )هـ٩٦٨ت(الخزرجي ، صفي الدين أحمد بن عبد اهللا* 

 –،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر ) خالصة تهذيب تهذيب الكمال ( - ٥٥
  .هـ١٤١٦بيروت

  )هـ٣٠٨ت(الخطابي ،أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم* 

مكة  –جامعة أم القرى ،تحقيق عبد الكريم الغرباوي ،) غريب الحديث(- ٥٦
  .هـ١٤٠٢المكرمة 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢١٤ 

  )هـ٤٦٣ت( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت* 

  .ت.بيروت د -، دار الكتب العلمية)تاريخ بغداد( - ٥٧

 - ، دار ابن الجوزي٢، تحقيق عادل بن يوسف الغزاري، ط)الفقيه والمتفقه( - ٥٨
  .هـ١٤٢٦الرياض

  )هـ٥٠٢ت(بد اهللا الخطيب التبريزي ، محمد بن ع* 

، المكتب  ٣،تحقيق محمد ناصر الدين األلباني، ط)مشكاة المصابيح( - ٥٩
  .م١٩٨٥بيروت -اإلسالمي

  )هـ٣١١(الخالل ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون * 

  .م١٩٨٩الرياض  –، دار الراية  ١عطية الزهراني ،ط. ، تحقيق د) السنة( - ٦٠

  )هـ٨٠٨ت(الحضرمي ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد * 

  .م١٩٨٤بيروت –، دار القلم  ٥، ط) التاريخ( - ٦١

  )هـ٦٨١ت( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر* 

 -إحسان عباس، دار صادر. ، تحقيق د) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( - ٦٢
  .ت.بيروت د

  )هـ١٠٦٧ت( حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد اهللا الرومي* 

بيروت  –، دار الكتب العلمية ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( - ٦٣
  .م١٩٩٢

  )هـ٢٤٠ت( ابن خياط ، أبو عمر خليفة شباب العصفري* 

  .م١٩٩٣بيروت  –سهيل زكار، دار الفكر . ، تحقيق د)التاريخ(- ٦٤

  )هـ٢٥٥ت( الدارمي ،أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن* 

، دار الكتاب  ١، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي ، ط)رميسنن الدا(- ٦٥
  .هـ١٤٠٧بيروت –العربي 



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢١٥ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ٢٧٥ت( سليمان بن األشعث السجستاني أبو داود ،* 

 -، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر) سنن أبي داود ( - ٦٦
  .ت.بيروت د

 -وق الحديثة، مطبعة الفار ١، تحقيق محمد عبدة ،ط) كتاب المصاحف(- ٦٧
  .هـ٢٠٠٢القاهرة 

  )هـ٩٤٥ت( الداُودي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي بن أحمد* 

،مكتبة العلوم ١، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، ط)طبقات المفسرين(- ٦٨
  .م١٩٩٧السعودية –والحكم 

  الدوري ، عبد العزيز* 

  .م١٩٥٠، بغداد  ١، ط) النظم اإلسالمية (- ٦٩

  )هـ٣٢١ت(،أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد * 

 - ، دار العلم للماليين ١، تحقيق رمزي منير بعلبكي ،ط) جمهرة اللغة(- ٧٠
  .م١٩٨٧بيروت 

  )هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان* 

عمر عبد السالم . ، تحقيق د) تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير األعالم ( - ٧١
  .م١٩٨٧بيروت -لعربي، دار الكتاب ا١تدمري،ط

، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ) سير أعالم النبالء(- ٧٢
  .هـ١٤١٣بيروت  - ،مؤسسة الرسالة٩ط

  .م١٩٩٧بيروت  -، دار الفكر١، ط) العبر في خَبر من غَبر( - ٧٣

 –،مؤسسة الرسالة١،ط)معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( - ٧٤
  .هـ١٤٠٤بيروت

، الجامعة  ١،تحقيق محمد صالح المراد ، ط)المقتنى في سرد الكنى(- ٧٥
  .هـ١٤٠٨المدينة المنورة –اإلسالمية 

 ،، تحقيق علي معوض وعادل عبد المجود) ميزان اإلعتدال في نقد الرجال(- ٧٦
  .م١٩٩٥بيروت -، دار الكتب العلمية٢ط
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٢١٦ 

  )هـ٦٠٦ت( فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي ، * 

  .م٢٠٠٠بيروت  -، دار الكتب العلمية١، ط) التفسير الكبير( - ٧٧

  )هـ٦٦٦( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر* 

  .م١٩٩٥بيروت  –، مكتبة لبنان ١تحقيق محمود خاطر،ط،)مختار الصحاح(- ٧٨

  )هـ٥٠٢ت (الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل * 

، تحقيق عمر الدباغ ،دار )رات الشعراء والبلغاء ء ومحاومحاضرات األدبا( - ٧٩
  .م١٩٩٩بيروت –القلم 

 –، تحقيق محمد سيد كيالني ، دار المعرفة ) المفردات في غريب القرآن ( - ٨٠
  .ت.بيروت د

  )هـ٧٧٠ت(الرافعي ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي * 

  . ت.بيروت د -تبة العلمية،المك)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( - ٨١

  )هـ٣٢٩ت( الربعي ،  محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن سليمان بن زبر * 

 - ،  دار العاصمة١، ط١عبد اهللا الحمد ، ط. ،تحقيق د)مولد العلماء ووفياتهم(- ٨٢
  .هـ١٤١٠الرياض 

  رضا ، محمد* 

  .م٢٠٠٣بيروت  –، دار القلم  ١، ط) محمد رسول اهللا ( - ٨٣

  )هـ١٢٠٢( محمد مرتضى الحسيني  الزبيدي،* 

، دار ، تحقيق مجموعة من المحققين)موس تاج العروس من جواهر القا( - ٨٤
  .ت.الهداية د

  )هـ١١٢٢ت(الزرقاني ،محمد بن عبد العظيم * 

  .م١٩٩٦بيروت–، دار الفكر  ١،ط) مناهل العرفان في علوم القرآن( - ٨٥
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٢١٧ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 

  )ـه٥٣٨ت(الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر * 

  .م٢٠٠١بيروت –، دار إحياء التراث العربي  ١، ط) أساس البالغة(  - ٨٦

،تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل )الفائق في غريب الحديث ( - ٨٧
  .ت.بيروت د -، دار المعرفة٢إبراهيم ،،ط

 –، دار المعرفة  ٢،تحقيق خليل مأمون شيحا،ط)الكشاف عن حقائق التنزيل( - ٨٨
  .م٢٠٠٥بيروت 

  )هـ٧٦٣ت(الزيلعي ، جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف * 

،تحقيق محمد يوسف البنوري ، دار الحديث )نصب الراية ألحاديث الهداية ( - ٨٩
  .هـ١٣٥٧مصر –

  السامرائي، محمد أحمد* 

 -١، ط)لجغرافية السياسية والبجوبولتيكموسوعة المصطلحات العلمية في ا(- ٩٠
  .م٢٠١٢بغداد 

  )هـ٩٠٢ت( اوي،  أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخ *

 -، دار الكتب العلمية ١، ط)للطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالتحفة ا( - ٩١
  .م١٩٩٣بيروت

  ) هـ ٢٣٠ت (ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع البصري*  

ــ بيروت  ١مراجعة سهيل كيالي ،دار الفكر ، ط ،)الطبقات الكبرى(- ٩٢
  .  م١٩٩٤

  )هـ١٣٤٣ت(السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا * 

  ,م٢٠٠٠بيروت  –، تحقيق ابن عثيمين ،مؤسسة الرسالة )تيسير الكريم( - ٩٣

  )هـ٢٢٤ت(ابن سالم ، أبو عبيد القاسم بن سالم * 

  .م١٩٨٦بيروت  –، دار الكتب العلمية ١، ط،تحقيق محمد هراس )األموال( - ٩٤
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٢١٨ 

  )هـ٥٦٢( مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،أبو ال* 

  .ت.حيدر آباد د –، دائرة المعارف العثمانية ) األنساب(- ٩٥

الرياض  -، دار الوطن ١، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس ،ط)تفسير القرآن(  - ٩٦
  . م١٩٩٧

  ) هـ  ٥٨١ت (السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد * 

  . م ١٩١٤، مطبعة الجمالية ـ مصر )الروض األنف( - ٩٧

  )هـ٧٣٤ت ( ابن سيد الناس ،أبو الفتح محمد بن محمد الشافعي * 

  .م١٩٩٣بيروت  – ١، ط)عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير(- ٩٨

  )هـ  ٩١١ت ( السيوطي ، جالل الدين بن عبد الرحمن بن علي * 

 –، دار الفكر  ١،تحقيق سعيد المندوب ،ط )اإلتقان في علوم القرآن ( - ٩٩
  .م١٩٩٦بيروت

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (-١٠٠
  .ت.بيروت د –،المكتبة العصرية 

، مطبعة  ١، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط) تاريخ الخلفاء(-١٠١
  .م١٩٥٢مصر –السعادة 

  .م١٩٨٥بيروت  –، دار الكتب العلمية ) الكبرىالخصائص (-١٠٢

  .م١٩٩٣بيروت  -، دار الفكر)در المنثور في التفسير بالمأثورال( -١٠٣

  )هـ ٢٦٢ت ( ابن شبه ، أبو زيد عمر بن شبه النميري * 

 –،تحقيق علي دندل وياسين سعد الدين،دار الكتب العلمية ) تاريخ المدينة( -١٠٤
  .م١٩٩٦بيروت 

  )هـ٩٧٣ت( ، عبد الوهاب بن أحمد بن علي  الشعراني* 

  .م١٩٧٣مصر  -٢، ط) العهود المحمدية(-١٠٥
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٢١٩ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ١٢٥٥ت( الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد* 

  .م١٩٧٣بيروت  –، دار الجيل ) نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار(  -١٠٦

  )هـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي * 

  .هـ١٤٠٩الرياض -تحقيق كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد،) نفالمص(-١٠٧

  )هـ١٣٠٠ت(، رزق اهللا بن يوسف بن عبد المسيح شيخو* 

بيروت  –مطبعة اآلباء اليسوعيين ،)مجاني األدب في حدائق العرب(-١٠٨
  .م١٩١٣

  )هـ٤٨٦ت( الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف * 

، دار الفكر  ١محمد حسن هيتو ،ط. ،تحقيق د) ه التبصرة في أصول الفق( -١٠٩
  .هـ١٤٠٣دمشق –

، مكتبة الثقافة ١علي محمد عمر،  ط. ، حققه وقدم له د) طبقات الفقهاء(-١١٠
  .م١٩٧٩بور سعيد -الدينية 

  )هـ٨٥٥ت ( ابن الصباغ المالكي ،علي بن محمد بن أحمد * 

، المجمع  ١لحسيني ، ط، تحقيق جعفر ا)الفصول المهمة في معرفة األئمة(-١١١
  .هـ١٣٩٥قم  - العالمي ألهل البيت

  )هـ٧٦٤ت(الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك* 

تحقيق أحمد األرناؤوط و تركي مصطفى، دار إحياء ، )الوافي بالوفيات ( -١١٢
  .م٢٠٠٠بيروت -التراث العربي

  صفوت ،أحمد زكي* 

  .ت.دبيروت  –، المكتبة العلمية )جمهرة خطب العرب( -١١٣

  )هـ٨٥٢ت( الصنعاني ،محمد بن إسماعيل األمير* 

 - ،تحقيق محمد عبد العزيز الخولي ،دار إحياء التراث العربي)سبل السالم(-١١٤
  .هـ١٣٧٩بيروت 
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٢٢٠ 

  ) هـ  ٣١٠ت (الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير * 

  .ت.بيروت د –دار الكتب العلمية ) تاريخ األمم والملوك( -١١٥

  .هـ١٤٠٥بيروت  - ،دار الفكر) عن تأويل آي القرآنجامع البيان (-١١٦

  )هـ٣٦٠ت( الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب * 

 –، دار الكتب العلمية  ١، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط)الدعاء(-١١٧
  .    هـ١٤١٣بيروت 

 ،تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم ،دار) جم األوسطالمع( -١١٨

  .ه١٤١٥القاهرة –الحرمين 

-، مكتبة الزهراء٢، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي،ط) المعجم الكبير( -١١٩

  .م١٩٨٣الموصل

  )هـ٧٠٩ت(ابن الطقطقي ، فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا العلوي * 

  .ت.بيروت د –، دار صادر ) سلطانيةالفخري في اآلداب ال( -١٢٠

  )هـ١١٤٣ت(ريم بن سعودي الغزيالعامري، أحمد بن عبد الك* 

، ١، تحقيق بكر عبد اهللا أبو زيد، ط)لجد الحثيث قي بيان ما ليس بحديثا( -١٢١

  .هـ١٤١٢الرياض –دار الراية 

  )هـ  ١١١١ت( العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي * 

بد ، تحقيق عادل ع) عوالي في أنباء األوائل والتواليسمط النجوم ال(-١٢٢

  .م١٩٩٨بيروت  -الموجود ، دار  الكتب العلمية

  )هـ٤٦٣ت( ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا  *

،دار ١، تحقيق علي محمد البجاوي، ط)االستيعاب في معرفة األصحاب( -١٢٣

  .هـ١٤١٢بيروت  –الجيل 
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٢٢١ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
، وزارة عموم األوقاف ) في الموطأ من المعاني واألسانيد التمهيد لما(-١٢٤

  .هـ١٣٨٧المغرب -الشؤون اإلسالميةو

  .هـ١٣٩٨بيروت  –، دار الكتب العلمية ) جامع بيان العلم وفضله(-١٢٥

  )هـ٣٢٨ت( ابن عبد ربة، أحمد بن محمد األندلسي * 

  .م١٩٩٩بيروت -، دار إحياء التراث العربي٣، ط) العقد الفريد ( - ١٢٦

  )هـ٢١١ت( يعبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان* 

، المكتب اإلسالمي ٢تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط،)المصنف(-١٢٧
  .هـ١٤٠٢

  )هـ٥٤٣(ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد اهللا * 

  .ت.بيروت د –،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الفكر ) أحكام القرآن( -١٢٨

 ،ألستانبولي، تحقيق محب الدين الخطيب ومحمود ا) العواصم من القواصم(-١٢٩
  .م١٩٨٧بيروت  –دار الجيل 

  العلي ، صالح أحمد*  

  .م١٩٨٨بغداد  –، المجمع العلمي العراقي ) الدولة في عهد الرسول( -١٣٠

  )هـ١٠٨٩ت( ابن العماد الحنبلي ، أبو الفالح عبد الحي بن العماد *  

روت بي –، دار إحياء التراث العربي ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب(-١٣١ 
  .ت.د

  )هـ٥٤٤ت ( القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي*  

 –، المكتبة العتيقة ودار التراث ) مشارق األنوار على صحاح اآلثار(-١٣٢ 
  .ت.الرياض د

  )هـ٨٥٥ت( العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد*  

  .ت.بيروت د –،دار إحياء التراث العربي ) عمدة القاري(-١٣٣ 
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٢٢٢ 

  )هـ٨٥٣ت( ناطي ، محمد بن أحمد بن محمدالغر*  

  .م٢٠٠٠بيروت - ٤، دار الكتاب العربي ، ط) التسهيل لعلوم التنزيل(-١٣٤ 

  )هـ٥٠٥ت(الغزالي ، محمد بن محمد بن أحمد *  

  .ت.بيروت د –، دار المعرفة )إحياء علوم الدين(-١٣٥ 

  )هـ٢٨٥ت(الفاكهي، أبو عبد اهللا محمد بن اسحق بن العباس*  

،  ١عبد الملك دهيش ، ط.،تحقيق د)أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه(- ١٣٦  
  .هـ١٤١٤بيروت -دار خضر

  )هـ١٧٥ت(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد *   

  . م٢٠٠٥بيروت - ، دار إحياء التراث العربي ٢، ط) العين(- ١٣٧  

  فضل اهللا ، محمد حسين*   

 –، دار المالك ٢صادق اليعقوبي ، ط، تحقيق ) علي ميزان الحق(-١٣٨ 
  .م٢٠٠٣بيروت

  فنديك ، أدوارد*  

  .م١٩٨٦بيروت –، دار صادر ) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (-١٣٩ 

  )هـ ٣٦١ت ( الفريابي ، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن *  

مكة  –، دار حراء ١،  تحقيق عامر حسن صبري ،ط)دالئل النبوة(-١٤٠ 
  هـ١٤٠٦المكرمة 

  )هـ١٠١٤ت  (القاري، علي بن سلطان محمد الهروي *  

، دار ١، تحقيق جمال عتياني، ط) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( -١٤١ 
  .م٢٠٠١بيروت -الكتب العلمية
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٢٢٣ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ١٣٣٤ت (القاسمي ، محمد جمال الدين*  

 –، دار الكتب العلمية  ١،ط) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث(-١٤٢ 
  .م١٩٧٩روتبي

  )هـ٣٥١ت(ابن قانع ،أبو الحسين عبد الباقي بن قانع* 

، مكتبة الغرباء  ١، تحقيق صالح بن سالم المصراتي ،ط) معجم الصحابة(-١٤٣
  .هـ١٤١٨المدينة المنورة –األثرية 

  )هـ٢٧٦ت( ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري* 

 - نصور، دار الكتب العلميةخليل الم تحقيق،)اإلمامة والسياسة(-١٤٤
  .م١٩٩٧بيروت

بيروت  –، تحقيق محمد زهري النجار ،دار الجيل ) تأويل مختلف الحديث(-١٤٥
  .م١٩٧٣

بغداد  -، مطبعة العاني١عبد اهللا الجبوري، ط. ، تحقيق د)غريب الحديث(-١٤٦
  .هـ١٣٩٧

  .ت.القاهرة د -ثروت عكاشة ، دار المعارف. ، تحقيق د) المعارف(-١٤٧

  )هـ٦٢٠ت ( ابن قدامة ،أبو محمد عبد اهللا بن أحمد المقدسي *

         .هـ١٤٠٥بيروت- ، دار الفكر٢،ط)مغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبلال(-١٤٨

  )هـ١٩٧ت (القرشي ،أبو محمد عبد اهللا بن وهب بن مسلم * 

مصطفى حسن أبو الخير ، دار ابن . ، تحقيق د)الجامع في الحديث(-١٤٩
  .م١٩٩٦سعوديةال -الجوزي

  )هـ٤٥٤ت (القضاعي ، أبو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر * 

 -، مؤسسة الرسالة ٢تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ،)مسند الشهاب(-١٥٠
  .م١٩٨٦بيروت 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٢٤ 

  )هـ٥٨٦ت(القلعي ، أبو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسن* 

،  ١يوسف عجو ، ط ، تحقيق إبراهيم)رياسة وترتيب السياسة تهذيب ال(-١٥١
  .ت.األردن د –مكتبة المنار 

  )هـ٨٢١ت( القلقشندي ، أحمد بن علي بن أحمد الغزاري* 

، تحقيق عبد القادر زكار، وزارة )صبح األعشى في صناعة اإلنشا(-١٥٢ 
  .م١٩٨١دمشق -الثقافة

 -٢،  تحقيق عبد الستار أحمد فراج،ط)مآثر اإلنافة الى دار الخالفة (-١٥٣ 
  .م١٩٨٥الكويت

  )هـ١٣٠٧ت(القنوجي، صديق بن حسن*  

بيروت  –، دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد الجبار زكار)أبجد العلوم(-١٥٤ 
  .م١٩٧٨

ابن القيم الجوزية ، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي *  
  )هـ٧٥١ت(

د الرؤوف سعد ،دار ، تحقيق طه عب) إعالم الموقعين عن رب العالمين(-١٥٥ 
  .م١٩٧٣بيروت  –الجيل 

  ,م١٩٩٢بيروت  –، دار الكتب العلمية )روضة المحبين ونزهة المشتاقين(-١٥٦ 

، مؤسسة ١٤، تحقيق شعيب األرنؤوط ،ط)معاد في هدي خير العبادزاد ال(-١٥٧ 
  .م١٩٨٦بيروت  -الرسالة

  )هـ١٣٨٣ت(الكتاني ، عبد الحي* 

بيروت  -، دار الكتاب العربية)ام الحكومة النبويةب اإلدارية نظالتراتي(-١٥٨ 
  .ت.د

  )هـ٧٦٤ت(الكتبي ،محمد بن شاكر بن أحمد *  

، دار  ١، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ،ط)فوات الوفيات(-١٥٩
  .م٢٠٠٠بيروت  –الكتب العلمية 



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٢٥ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  ) هـ  ٧٧٤ت ( ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي * 

ــ  ٢، تحقيق صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، ط)اية والنهايةالبد(-١٦٠
  .م  ١٩٧٧بيروت 

  . م  ٢٠٠٢، القاهرة  ٣، مؤسسة المختار ، ط)تفسير القرآن العظيم(-١٦١

  )هـ٦٣٨ت( الكالعي ،أبو الربيع سليمان بن موسى * 

لم ، عا١، ط) اإلكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة الخلفاء (-١٦٢
  .هـ١٤١٧بيروت –الكتب 

  )هـ٤٥٠ت( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب* 

  .م٢٠٠٢بيروت  -دار الفكر، )الدينية األحكام السلطانية والواليات(-١٦٣

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب ) أدب الدنيا والدين ( -١٦٤
  .م٢٠٠٤بيروت  - الثقافية

 –، دار النهضة العربية ) الظفر في أخالق الملك نظر وتعجيلتسهيل ال(-١٦٥
  .م١٩٨١بيروت

،  ١، تحقيق الشيخ علي معوض وعادل عبد الموجود ،ط)الحاوي الكبير ( -١٦٦
  .م١٩٩٩بيروت  –دار الكتب العلمية 

، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الوطن )درر السلوك في سياسة الملوك(-١٦٧
  .ت.الرياض د –

  فوري ، أبو العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار ك* 

  .م٢٠٠٤بيروت  -، دار المعرفة٢، ط) الرحيق المختوم(-١٦٨

  )هـ٩٧٥ت( المتقي الهندي، عالء الدين علي بن حسام الدين * 

، تحقيق محمود عمر الدمياطي، )العمال في سنن األقوال واألفعال كنز(-١٦٩
  .م١٩٩٨ بيروت -، دار الكتب العلمية١ط



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٢٦ 

  )هـ٦٩٤ت (، أبو جعفر أحمد بن عبد اهللا بن محمدمحب الدين الطبري* 

، تحقيق عيسى الحميري ، دار ) مناقب العشرة الرياض النضرة في(-١٧٠ 
  .م١٩٨٦بيروت  –الغرب اإلسالمي 

  )هـ٤٨٩ت ( المرادي ،أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني *  

، دار  ١رضوان السيد ، ط.، دراسة وتحقيق د) ةاإلشارة الى أدب اإلمار(-١٧١ 
  .م١٩٨١بيروت –الطليعة 

  )هـ٧٤٢ت( المزي،أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن *  

 - ، مؤسسة الرسالة١بشار عواد معروف ، ط. ، تحقيق د)تهذيب الكمال( -١٧٢ 
  .م١٩٨٠بيروت

  ) هـ  ٣٤٦ت ( المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين *  

، تحقيق أمير مهنا ، مؤسسة األعلمي ) مروج الذهب ومعادن الجوهر(-١٧٣ 
  . م  ٢٠٠٠ـ  بيروت  ١للمطبوعات ،ط 

  )هـ٢٦١ت( مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري*  

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي )صحيح مسلم(-١٧٤ 
  .م٢٠٠٠بيروت  –

المدينة  -١حقيق عبد الرحيم القشقري، طت،)الكنى واألسماء(-١٧٥ 
  .هـ١٤٠٤المنورة

  )هـ٧٦٣ت(ابن مفلح ، أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي *  

، ، تحقيق شعيب األرناءوط وعمر القيام)اآلداب الشرعية والمنح المرعية(-١٧٦ 
  .م١٩٨٦بيروت  –، مؤسسة الرسالة  ٢ط

  ) هـ  ٣٨٧ت (المقدسي ، المطهر بن طاهر *  

  . م  ١٩٠٣، مكتبة المثنى ـ بغداد  ) البدء والتاريخ (- ١٧٧  



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٢٧ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  المالح ،  هاشم يحيى *  

  . م  ١٩٩٥الموصل  -١، ط) الوسيط في السيرة النبوية( -  ١٧٨ 

  )هـ٨٠٤ت (ابن الملقن ، أبو حفص عمر بن علي األنصاري *   

 –الهجرة ، دار  ١، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون ،ط) البدر المنير( -١٧٩ 

  .م٢٠٠٤الرياض

  )هـ١٠٣١(المناوي ، زين الدين محمد بن عبد الرؤوف *  

  .هـ١٣٥٦مصر  –، المكتبة التجارية الكبرى  ١، ط)فيض القدير(  -١٨٠ 

  )هـ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور االفريقي *  

  .ت.بيروت د -، دار صادر ١، ط) لسان العرب( -١٨١ 

  ن محمدالمهدي ،حسين ب*  

 - ، وزارة الثقافة) صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال(-١٨٢
  .م٢٠٠٠صنعاء

  )هـ١٣٠٣ت(الناصري ، أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد*  

،تحقيق جعفر الناصري ومحمد ) االستقصا ألخبار دول المغرب األقصا (-١٨٣
  .م١٩٩٧الدار البيضاء  –الناصري 

  )هـ٣٨٥ت (أبو الفرج محمد بن إسحاقابن النديم ، *  

  . م١٩٧٨بيروت  –، دار المعرفة ) الفهرست(-١٨٤

  )هـ٣٠٣ت( النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  *

  ،تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن ،) سنن النسائي الكبرى( -١٨٥ 
  .م١٩٩١بيروت -،دار الكتب العلمية١ط

  .هـ١٤٠٥بيروت -، دار الكتب العلمية  ١ط، )فضائل الصحابة( -١٨٦ 



                                                                      

  )٢٠١٥ األولكانون  (عشر  التاسعالعدد  

 خليلإسماعيلعادل . د.م.أ

٢٢٨ 

  )هـ٦٧٦ت( النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف*  

بيروت  -دار الكتاب العربي،)ار المنتخبة من كالم سيد األبراراألذك(-١٨٧ 

  . م١٩٨٤

بيروت -، دار الفكر٣،ط)ض الصالحين من كالم سيد المرسلينريا(-١٨٨ 

  .م٢٠٠٠

  ) هـ  ٢١٨ت ( ملك بن هشام المعافري ابن هشام ، أبو محمد عبد ال*  

  . م  ٢٠٠٢ـ بيروت   ٢، ط ار الفكر للطباعة والنشر، د)السيرة النبوية( -١٨٩ 

  )هـ٨٠٧ت( الهيثمي ، نور الدين ابن حجر علي بن أبي بكر *  

،  ٢، تحقيق مكتبة الدراسات والبحوث ،ط) الزواجر عن اقتراف الكبائر(-١٩٠ 

  .م١٩٩٩ت بيرو –المكتبة العصرية 

  .هـ١٤٠٧بيروت  -، دار الكتاب العربي) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( -١٩١ 

  )هـ٩٧٤ت (الهيثمي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر*  

 ١، تحقيق عبد الرحمن التركي وكامل الخراط ،ط) الصواعق المحرقة(-١٩٢ 

  .م١٩٩٧بيروت –،مؤسسة الرسالة 

  )هـ٢٠٧ت (اهللا محمد بن عمر بن واقد  الواقدي ، أبو عبد*   

  .ت.بيروت د –، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر )المغازي(-١٩٣ 

  )هـ ٧٤٩ت (ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر *  

  .م١٩٩٦بيروت  –، دار الكتب العلمية ١، ط) تاريخ ابن الوردي( -١٩٤

  )هـ٣٠٦ت(وكيع ، محمد بن خلف بن حيان * 

  .ت.بيروت د –، عالم الكتب ) أخبار القضاة ( -١٩٥



                                                                        

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 

٢٢٩ 

  راتيجية المشورة في صدر اإلسالمإست 
  )هـ٧٦٨ت( اليافعي، أبي محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي*  

، دار ١وضع حواشيه خليل المنصور،ط، ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان(-١٩٦

  .م١٩٩٧بيروت  -الكتب العلمية

  )هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي* 

  .م١٩٩١بيروت  -، دار الكتب العلمية١، ط)معجم األدباء ( -١٩٧

  .ت.بيروت د –، دار الفكر  ١، ط)معجم البلدان ( -١٩٨

  ) هـ  ٢٩٢ت ( اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر * 

  . م  ٢٠٠٤ــ طهران  ١، المكتبة الحيدرية ، ط)تاريخ اليعقوبي( -١٩٩

  )هـ٣٠٧ت(مثنى الموصلي أبو يعلى ،أحمد بن علي بن ال* 

 –، دار المأمون للتراث  ١ط ،،تحقيق حسين سليم أسد) مسند أبي يعلى( -٢٠٠

  .م١٩٨٤دمشق

       

       


