


 
 

 الشورى في العهد النبوي
 المعاني واألحداث

 د. األمني حممد حممود أمحد

  ادتاًعٞ ا٨ط٩ًٚٞ باملذِٙٞ املِ٘سٝ 

 ودددٟ  هدددٕ  ًددّ ٨ُددده بعددذٖ   ٗاهـدد٩ٝ ٗاهظددد٩َ  ودددٟ    ،اذتٌددذ و ٗسدددذٖ 

 ، ٗبعذ :ٗؿشبٕ أمجعني

أُٔا ؿاذتٞ ٗقابوٞ هوتأًى فٚٔا، ٗتِاٗهلا ًّ ٗدٖ٘ باهظريٝ اهِب٘ٙٞ  تتٌٚض

ٗكجشٝ فشٗ ٔا، ٗاتـاهلا مبا ٙؼبٕ اهشابط ، ٗٓزا ٙع٘د إىل اتظا ٔا، ٟػت

اهزٜ ٙذي  وٟ كشٗسٝ اهبشح  ّ ٓزٖ اهفدشٗ  ٗمجعٔدا، ٗاه٘قد٘ل  ودٟ ًدا      

 .   فٚٔا ًّ سلٍ ًٗعاْ

ٗاهؼد٘س٠ ًدّ املبدداد٥ ا٨طد٩ًٚٞ اهلاًددٞ، ٗقدذ كدداْ هلدا دٗس كددبري          

اهبشح اهتطبٚقات  ٗؿشابتٕ اهلشاَ، ٗقذ تتبعت   ٓزا سٚاٝ اهشط٘ي 

ظٔش هٛ أْ ٗ،   املذِٙٞ املِ٘سٝ اهعٌوٚٞ هلزا املبذأ ; ًّ خ٩ي طريٝ اهِه 

، ًّٗ اهفا٢ذٝ  ذًٝ٘ك٘  اهؼ٘س٠   اهعٔذ اهِبٜ٘ قذ تلشس   ًِاطبات 

مجع ٓزٖ املِاطبات، ٗاطتِباط ا٪سلاَ ٗاهف٘ا٢ذ ٗا٬داب ًّ اهِـ٘ق، 

ّْ أٍٓ أٓذال اهظريٝ اهِب٘ٙٞ، ٗ ًِ ًع كْ٘ ً٘ك٘  اهؼ٘س٠ د ًّٗ خ٩ي ٓزا 

َّ اهِـ٘ق ددا١ت  اًدٞ     أبشصا٪سذاخ د  ٙتـى جبٌٚع د٘اُب اذتٚاٝ سٚح إ

دْٗ ختـٚف، ٗاملـوشٞ تقتلٛ اهبشح  ّ اه٘ؿ٘ي إىل ا٪ؿد٘ب، ٗهلدزا   

كاُددددت املؼدددداٗسٝ كددددشٗسٙٞ   مجٚددددع ا٪ًدددد٘س: ا٨دتٌا ٚددددٞ ٗاهعظددددلشٙٞ      

   ٞ ّ     ٗاهظٚاطدٚٞ ٗا٨قتـددادٙٞ ٗاهتعوٌٚٚدٞ ٗاهةب٘ٙدد ْٙ ، فٔدٛ كددشٗسٙٞ بدني اه٘اهددذ 

          ّ ْٙ فٌٚدا بٌِٚٔدا ًدّ  ٩قددات، ٗفٌٚدا خيدف أبِا١ٌٓددا، ٗكدزهم بدني اه٘اهددذ 
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معااااني الشاااورى 
والنصااااااااااااااو  
                                   الااااااوارد  ف هاااااااا

.. 

ٗأبِا٢ٌٔدا إرا أؿددبش٘ا ساػدذّٙ، ٗٓددٛ ًدّ أٓددٍ ا٪طداهٚب   تشبٚددٞ ا٪طددشٝ       

شسوٞ اهجاُ٘ٙٞ املٗهتعوٍٚ ا٪بِا١  وٚٔا ٗ وٟ ف٘ا٢ذٓا، ٗخاؿٞ   ،ٗاهعِاٙٞ بٔا

اٙددٞ ًشسوددٞ ًٌٔددٞ   سٚدداتٍٔ تتـددى بطٌ٘سدداتٍٔ    سٚددح ٙلددْ٘ ا٪بِددا١   بذ 

اهعوٌٚٞ ٗاملعٚؼدٚٞ، ٗٓدزا لجدى ددض١نا ًدّ أددضا١ اهِاسٚدٞ ا٨دتٌا ٚدٞ، ٗٓد٘          

 ادتض١ اهةبٜ٘ املتـى باهفشد ٗا٪طشٝ.

ٕ  أًاا٪ً٘س ا٪كجش أٌٓٚٞ، فٔٛ املتـوٞ باجملتٌع ًدّ خد٩ي تٚظدري     كود

قدذَ اذتلدداسٜ    كدى أطددباب اهظدعادٝ ٗا٪ًددّ ٗاهطٌأُِٚدٞ ٗاهشخددا١، ٗاهت    

 .ٓزا اهبشح مجٚع ػ٧ْٗ اذتٚاٝ، ٗرهم ٨ ٙتأتٟ إ٨ باملؼاٗسٝ، ٗٓ٘ ً٘ك٘ 

 

اهؼدد٘سٝ: باهلدددٍ: ادتٌددداي ٗاذتظددّ، كأُدددٕ ًدددّ     

ْ٘س، ٗٓ٘  شض اهؼ١ٛ ٗإظٔاسٖ، ٗٙقاي هلدا أٙلدّا:    اهؼ

 اهؼاسٝ، ٗٓٛ اهل٣ٚٞ.

قاي أٓى اهوغٞ: ا٨طتؼاسٝ ًأخ٘رٝ ًّ ق٘ي اهعشب: 

ّ٘س تٔا إرا دشَّبتٔا ٗ وٌت خربٓا جبشٜ أٗ ق٘ٝ. ٗػشت اهذابٞ  ُػْشُت اهذابٞ ٗػ

إرا قوبتٔا ٗ شكتٔا  وٟ اهبٚع، فأقبوت بٔا ٗأدبشت. ٗ  سذٙح أبدٛ بلدش   

          ْإُٔ سكب فشطدّا ٙؼد٘سٖ أٜ ٙعشكدٕ. ًِٗدٕ سدذٙح أبٛد نوشدٞ أُدٕ كدا :

ٙؼ٘س ُفظٕ بني ٙذٜ سط٘ي او. أٜ: ٙعشكٔا  وٟ اهقتدى، ٗاهقتدى   طدبٚى    

ٙعٔددش بددزهم ق٘تددٕ. ٗٙقدداي      ،اهددِفع، ٗقٚددى: املعِددٟ ٙظددعٟ ٗخيدد     او بٚددع 

 هوٌ٘كع اهزٜ تشكض فٕٚ: ًؼ٘اس. 

ٗقذ ٙلْ٘ ًّ قد٘هلٍ: ُػدْشت اهعظدى ٗاػدةتٕ، فٔد٘ ًؼد٘س ًٗؼدتاس إرا        

 أخزتٕ ًّ ً٘كعٕ. 



 139 الشورى في العهد النبوي

علاااااااا   األدلـااااااااـ 
مشااااااااااااااااااااروع   

                           اورــاااااااااااااااـشـمـال

.. 

 . (1) ٗكاْ ٙقاي: ًّ ُأ ذب بشإٔٙ ك ىَّ

 .(2)ٗقاي اهؼعه: ًلت٘ب   اهت٘ساٝ: ًّ مل ٙظتؼش ِٙذَ

 

هلتدداب ٗاهظددِٞ  وددٟ ًؼددشٗ ٚٞ اهؼدد٘س٠،   دي ا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ق٘هددٕ تعدداىل:   ًٗددّ رهددم :   

 .(159 ي  ٌشاْ: ) ژ  ڤ  ڦ  ڦ

 قاي اهقشنه: فٕٚ مثاْ ًظا٢ى:

ٕ  األوىل: بٔزٖ ا٪ٗاًش اهيت ٓٛ بتذسٙر  قاي اهعوٌا١: أًش او تعاىل ُبٚ

عدٞ، فوٌدا   بوٚغ، ٗرهم إُٔ أًشٖ بأْ ٙعف٘  ٍِٔ ًاهدٕ   خاؿدتٕ  ودٍٚٔ ًدّ تب    

ؿاسٗا   ٓزٖ اهذسدٞ أًشٖ أْ ٙظتغفش فٌٚا و  وٍٚٔ ًّ تبعٞ أٙلّا، فإرا 

 . (3)ؿاسٗا   ٓزٖ اهذسدٞ ؿاسٗا أ٩ّٓ ه٩طتؼاسٝ   ا٪ً٘س

،  الثَّانية: قاي ابّ  طٚٞ: ٗاهؼ٘س٠ ًّ ق٘ا ذ اهؼشٙعٞ ٗ ضا٢ٍ ا٪سلَا

 ًّ ٨ ٙظتؼري أٓى اهعوٍ ٗاهذّٙ فعضهٕ ٗادب.

ً ددذ ا او املد٧ًِني بق٘هددٕ:   ددد ٩ل فٚدٕ، ٗق ددددخزا ًدا ٨  ددد ٓ ں  ں  ژ ذ 

 .(38 اهؼ٘س٠:) ژڻ  

قاي ابّ خ٘ٙض ًِذاد: ٗادب  وٟ اه٨٘ٝ ًؼاٗسٝ اهعوٌا١ فٌٚا ٨ ٙعوٌْ٘، 

ٗفٌٚا أػلى  وٍٚٔ ًّ أً٘س اهذّٙ، ٗٗدٖ٘ ادتدٚؽ فٌٚدا ٙتعودا بداذتشب،     

ٗاهعٌداي فٌٚدا    ٗٗدٖ٘ اهِاغ فٌٚا ٙتعوا باملـاحل، ٗٗدٖ٘ اهلتاب ٗاه٘صسا١

 ٙتعوا مبـاحل اهب٩د ٗ ٌاستٔا.

                                        
  .4/250 ، داس اهلتاب اهعشبٛ،ادتاًع ٪سلاَ اهقش ْتفظري اهقشنه،( 1)

  .178ق   ٓد(،1405، )1ٗتشتٚب اهظٚاطٞ، هوقوعٛ، ًلتبٞ املِاس،  ٌاْ، ط تٔزٙب اهش٢اطٞ( 2)

  .4/249تفظري اهقشنه، ( 3)
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 ٗكاْ ٙقاي: ًا ُذَ ًّ اطتؼاس.

ٙذي  وٟ د٘اص ا٨دتٔداد      ژ ڤ  ڦ  ڦژ :  ق٘هٕ تعاىل الثالثة:

   رهم. ا٪ً٘س ٗا٪خز باهعِْ٘ ًع إًلاْ اه٘سٛ، فإْ او أرْ هشط٘هٕ 

ٕ  وٕٚ اه ظ٩َ أْ ٙؼاٗس ٗاختو  أٓى اهتأٗٙى   املعِٟ اهزٜ أًش او ُبٚ

فٕٚ أؿشابٕ، فقاهت نا٢فٞ: رهم   ًلا٢ذ اذتشٗب، ٗ ِدذ هقدا١ اهعدذٗ،    

ٗتطٚٚباّ هِف٘طٍٔ، ٗسفعاّ ٪قذاسٍٓ، ٗتأهفّا  وٟ دٍِٙٔ، ٗإْ كاْ او تعاىل 

 قذ أغِاٖ  ّ سأٍٙٔ ب٘سٕٚ.

 ُسٜٗ ٓزا  ّ قتادٝ، ٗاهشبٚع، ٗابّ إطشاق، ٗاهؼافعٛ.

٘ كق٘هٕ:  ٕ ٗادب.# ُتظتأًشٗاهبلش $قاي اهؼافعٛ: ٓ ٔا، ٨ أُ  تطٚٚباّ هقوب

ٗ سٗا    ٗقاي ًقاتى، ٗقتادٝ، ٗاهشبٚع: كاُت طادات اهعشب إرا مل ُٙؼا

ا٪ًش ػا  وٍٚٔ، فأًش او تعاىل ُبٕٚ  وٕٚ اهظ٩َ أْ ٙؼاٗس ٍٓ   ا٪ًش، 

فددإْ رهددم أ طدد  هلددٍ  وٚدددٕ ٗأرٓددب ٪كددغأٍُ، ٗأنٚددب هِف٘طددٍٔ، فدددإرا          

 ٕ ً  .(1)هلٍػاٗسٍٓ   ش ف٘ا إكشا

.ٌٛ ٗ ْس  ٗقاي  خشْٗ: رهم فٌٚا مل ٙأتٕ فٕٚ 

ُسٜٗ رهم  ّ اذتظّ اهبـشٜ، ٗاهلَّشان، قا٨: ًا أًش او تعاىل ُبٕٚ 

باملؼداٗسٝ ذتاددٞ ًِددٕ إىل سأٙٔدٍ، ٗإادا أساد أْ ُٙعوأٌددٍ ًدا   املؼداٗسٝ ًددّ        

 .(2)اهفلى، ِٗهتِقتذٜ بٕ أًتٕ ًّ بعذٖ

 . (3)#بعض ا٪ًش ٗػاٗسٍٓ  $ٗ  قشا١ٝ ابّ  باغ: 

 ٗهقذ أسظّ اهقا٢ى:

                                        
  .4/250تفظري اهقشنه، ( 1)

  .4/250، ٗتفظري هوقشنه، 176تٔزٙب اهش٢اطٞ، ( 2)

 ( .لٍشا١ٝ ابّ  باغ ػارٝ ٨ٙقشأ بٔا )احمل( ٗق3)
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شـاورْ صديَقك يف اخَلِفّي املشكِل        

. 

 

ِل                  ــ  ِ َة ناصـمت ضِّف ـ ـْل نييــ واقَب

ـ                      . ــ ـ ــ ا  نبيَّ ـي ــ ــ د بوصـ ــ اقد قـ ــ فـ

. 

 

            (1)يف قولِ : )شاِوْره م ( و )َتوكَِّل( 

.  

 .(2)(المستشار مؤتمن): قاي: قاي سط٘ي او   ّ أبٛ ٓشٙشٝ  الراـعة:

قدداي اهعوٌددا١: ٗؿددفٞ املظتؼدداس إْ كدداْ   ا٪سلدداَ أْ ٙلددْ٘  املددّا     

 ، ٗقوٌا ٙلْ٘ رهم إ٨    اقى.دِِّّا

 قاي اذتظّ: ًا كٌى دّٙ اًش٥ ًا مل ٙلٌى  قوٕ.

ً دّ ٓددزٖ ؿدفتٕ ٗادتٔددذ   اهـد٩ا ٗبددزي دٔدذ ٖ ف٘قعددت         فدإرا اطتؼددري 

 .(3)٩ غشاًٞ  وٕٚ، قاهٕ ارتطابٛ ٗغريٖاإلػاسٝ خطأ ف

ٗؿفٞ املظتؼاس   أً٘س اهذُٚا أْ ٙلْ٘  اق٩ّ زتشبدّا ٗاّدا   اخلاضشة:

   املظتؼري.

ِ قاي:   ـ َتْعِيـ ًا وال  ـ اور لبيبـ ـ ـ ـ  وإن ـاب  بضرت عليك الِّوى          فشـ

ماا دا م مان )قداي:   أْ اهدِه   عدّ أُدع بدّ ًاهدم     فٗاهؼ٘س٠ بشكٞ، 
 .(4)(، وال خاب من استخار، وال عال من اقتص استشار

                                        
  .4/250تفظري اهقشنه، ( 1)

ٗابّ ًادٕ    ، طِّ اهةًزٜ، ًطبعٞ ا٨ تٌاد،(57( ٗا٪دب )39سٗاٖ أب٘ داٗد، ٗاهةًزٜ   اهضٓذ )( 2)

، ٗقذ أٗسد اهلٚجٌٛ  ذٝ نشق هلزا 5/274 ٓد(،1402داس اهذ ٘ٝ، اطتاُب٘ي، )( ٗأمحذ   املظِذ،37ا٪دب)

  .100-8/99 ٓد(،1406هف٘ا٢ذ، ٧ًطظٞ املعاسل، هبِاْ ) ًِٗبع ا اذتذٙح   زتٌع اهضٗا٢ذ

  .251-4/250تفظري اهقشنه، ( 3)

سٗاٖ اهطرباُٛ   ا٪ٗطط ٗاهـغري ًّ نشٙا  بذ اهظ٩َ بّ  بذ اهقذٗغ ٗك٩ٌٓا كعٚ  دذاّ. زتٌع ( 4)

ٚٞ، هبِاْ، ط8/99اهضٗا٢ذ،    .( 2/185ٓد ) 1408، 3، كؼ  ارتفا١ هوعذوُ٘ٛ، داساهلتب اهعٌو
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ماا قا ق قاب ع ا  ):  دّ سطد٘ي او    ٗس٠ٗ طٔى بّ طدعذ اهظدا ذٜ   
 .(وما سع  باستغناء رأي ،بمشورة

ٗقاي بعلٍٔ: ػاٗس ًّ د شَّب ا٪ً٘س، فإُٕ ٙعطٚم ًّ سإٔٙ ًا ٗقع غاهٚاّ 

 ٗأُت تأخزٖ زتاُّا.

ّ ارتطاب  ٍ اهِ٘اصيا٨طتخ٩ل د ٗٓ ٗقذ دعى  ٌش ب ّ أ ع  . ػ٘س ٠  ٘ ً

ٙظتؼريْٗ ا٪ًِا١ ًدّ أٓدى    ٗقاي اهبخاسٜ: ٗكاُت ا٪٢ٌٞ بعذ اهِه 

 اهعوٍ   ا٪ً٘س املباسٞ هٚأخزٗا بأطٔؤا، ٗطٚأتٛ ت٘ثٚقٕ.

ٗقاي طفٚاْ اهج٘سٜ: هٚلّ أٓى ًؼد٘ستم أٓدى اهتقد٠٘ ٗا٪ًاُدٞ، ًٗدّ      

 خيؼٟ او تعاىل.

َ بٚ ٍ ٪فلى ًاحيلش بٍٔٗقاي اذتظّ: ٗاو ًا تؼاٗس ق٘ ٍ إ٨ ٓذآ ِٔ(1). 

ٗاهؼ٘س٠ ًبِٚٞ  وٟ اخت٩ل ا٬سا١، ٗاملظتؼري ِٙعش   رهم  الشادسة:

ارت٩ل، ِٗٙعش أقشبٔا ق٨ّ٘ إىل اهلتاب ٗاهظِٞ إْ أًلِٕ، فدإرا أسػدذٖ   

او تعداىل إىل ًدا ػدا١ ًِدٕ  دضَ  وٚدٕ ٗأُفدزٖ ًتد٘ك٩ّ  وٚدٕ، إْر ٓدزٖ غاٙددٞ           

 .(2)ا أًش او تعاىل ُبٕٚ   ٓزٖ ا٬ٙٞا٨دتٔاد املطو٘ب، ٗبٔز

 .ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄژ  ق٘هٕ تعاىل الشاـعة:

قاي قتادٝ: أًش او تعاىل ُبٕٚ  وٕٚ اهـ٩ٝ ٗاهظد٩َ إرا  دضَ  ودٟ أًدش     

 أْ للٛ فٕٚ ٗٙت٘كى  وٟ او، ٨  وٟ ًؼ٘ستٍٔ.

ٗ ٙٞ  ضًّا ٜ املِّقح، ٗهٚع سك٘ب اهشأٜ دْٗ س ّٗ َ ٓ٘ ا٪ًش املش إ٨  ،ٗاهعض

  وٟ ًقطع املؼٚشني ًّ فّتان اهعشب.

 ٗقاي اهِقاؾ: اهعضَ ٗاذتضَ ٗاسذ، ٗاذتا١ ًبذهٞ ًّ اهعني.
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قداي ابدّ  طٚددٞ: ٗٓدزا خطددأ، فداذتضَ دد٘دٝ اهِعددش   ا٪ًدش ٗتِقٚشددٕ         

ڤ  ژ ٗاذتزس ًّ ارتطأ فٕٚ. ٗاهعضَ قـذ اإلًلا١; ٗاو تعاىل ٙق٘ي: 

ا ٓ٘ اذتضَ. ٗاهعشب تق٘ي: قذ فاملؼاٗسٝ ًٗا كاْ ًعِآ ژڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   

 أسُضَ ه٘ أ ض َ.

ٗقشأ دعفش اهـادق ٗدابش بّ صٙذ: )فإرا  ضًُت( بلٍ اهتا١. ُظب اهعضَ 

پ  پ  پ  ڀ   ژ إىل ُفظٕ طبشإُ; إر ٓ٘ بٔذاٙتٕ ٗت٘فٚقٕ، كٌا قاي: 

. ًٗعِددددٟ اهلدددد٩َ أٜ  ضًددددُت هددددم ٗٗفقتددددم      (17ا٪ُفدددداي: ) ژ  ڀ  ڀ  ڀ

 باقْ٘ بفتح اهتا١.ٗاه  .ژ ڄ  ڄ  ڄژ ٗأسػذتم 

ال ين غا  لن ا  يسا   )ًّ أًش سبِّٕ فقداي:   قاي املٔوب: ٗاًتجى ٓزا اهِه 
أٜ: هٚع ِٙبغٛ هدٕ إرا  دضَ أْ ِٙـدشل; ٪ُدٕ      (ألمته أن يضعها حتق يحكم اهلل

ٜ ػشنٕ او  ض ٗدى ًع اهعضلٞ، فوبظٕ ٪ًتٕ  سٚح  ُقض هوت٘كى اهز

او باهؼدٔادٝ فٚدٕ، ٗٓدٍ ؿدوشا١     أػاس  وٕٚ بارتشٗز ٙدَ٘ أسدذ ًدّ أكشًدٕ     

 .(1)ممّ كاْ فاتتٕ بذس...

 .(2)اهت٘كى ٗٓ٘: ا٨ تٌاد  وٟ او ًع إظٔاس اهعذض  الثاضنة:

ٗقدذ آددتٍ  وٌددا١ املظدوٌني بٔددزا ادتاُددب، ٗدعود٘ا هددٕ قددذسّا كددبريّا         

        ّ ًـددِفاتٍٔ، ٗأكجددش ًددا صتددذ رهددم   كتددب اهفقددٕ، كٌددا أدخوددٖ٘ كدٌد

ٍ ٗاهظدوطاْ كٌدا ٙتلدح   كتداب "ا٪سلداَ      ًـِفاتٍٔ املتعوقٞ باذتداك 

َ اهظوطاُٚٞ" هوفشا١. "، ٗكتاب "ا٪سلا ٕ "اه٘صاٝس سدٜ، ٗكتاب  اهظوطاُٚٞ" هوٌٗا

                                        
  .4/252تفظري اهقشنه، ( 1)
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ٗقذ ركش ابّ اهَّذٍٙ كتاب اهؼ٘س٠  ِذ ك٩ًٕ  ّ كتب أبٛ  ٌدش  

ٛ اهعباغ ثعوب ْ.(1)اهضآذ، ؿاسب أب ٝ كتب    داب اهظوطا  ، كٌا ركش  ذ

اهيت هلا  ٩قٞ بلجري ًّ ػ٣ْ٘ اذتٚاٝ، ٗٓٛ ًّ إْ املؼاٗسٝ ًّ ا٪ً٘س 

ا٬داب اهعاًٞ   اهقلا١، فِٚذب هوقاكٛ أْ جيوع ًعٕ مجا ٞ ًّ اهفقٔا١ 

    َ أٗ ٙؼدلى  وٚدٕ ًدّ     ،ٙؼاٗسٍٓ ٗٙظتعني بشأٍٙٔ فٌٚدا جئودٕ ًدّ ا٪سلدا

 .ژ ڤ  ڦ  ڦژ : اهقلاٙا، اًتجا٨ّ هق٘هٕ تعاىل

 أيا  أحا ًا بعا  رساول اهلل ماا ر )قاي:  ٗأخشز اهةًزٜ  ّ أبٛ ٓشٙشٝ 
 .(أكثر مشاورة ألصحابه منه

اتفدا سأٜ اهفقٔدا١  ودٟ أًدش قل دٟ بدٕ، كٌدا كداْ ٙفعدى ارتوفدا١            رافإ

اهشاػذْٗ، ٗإْ اختوف٘ا أخز بأسظّ أقاٗٙؤٍ ٗقلٟ مبا س ٖ ؿ٘ابّا، إ٨ أْ 

 ٙلْ٘ غريٖ أفقٕ ًِٕ، فٚذ٘ص هٕ ا٪خز بشإٔٙ، ٗتشن سإٔٙ اهؼخـٛ.

٘ي بعلٍٔ، ثدٍ سأ٠ اهـد٘اب   قد٘ي ا٬خدش، فودٕ أْ      ٗإْ ا تٌذ  وٟ ق

ٙعذي  ّ اهشأٜ ا٪ٗي; ٪ْ ا٪ً٘س ا٨دتٔادٙٞ جي٘ص هوقاكدٛ أْ ٙأخدز بأسدذ    

 ا٬سا١ فٚٔا قبى ؿذٗس اذتلٍ.

َّا بعذ اذتلٍ، فوٚع هٕ أْ ٙبطى اذتلٍ اهزٜ ؿذس ًِٕ; ٪ُٕ ؿاس  أ

بى خبدد٩ل  باهقلددا١ كدداهشأٜ املتفددا  وٚددٕ، ٗهلددّ هددٕ أْ ٙعٌددى   املظددتق    

 .(2)اهشأٜ اهظابا

ٗقذ طاس ارتوفا١ اهشاػذْٗ  وٟ قا ذٝ اهؼ٘س٠ ٗآتٌ٘ا بٔا، ٗكداُ٘ا  

جيٌعْ٘ س٦طا١ اهِاغ ٗٙظتؼريٍُٗٔ، كٌا سذخ ًّ ًؼاٗسٝ أبٛ بلدش    

 سشٗب اهشدٝ، ٗ  مجع اهقش ْ.

                                        
  .321، 115، 83اهفٔشطت، ( 1)

 ٓد .1409اس اهفلش، اهطبعٞ اهجاهجٞ، ، د6/499ٗٓبٞ اهضسٚوٛ، اهفقٕ اإلط٩ًٛ ٗأدهتٕ، ( 2)
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ـــــاء  آراء  الفقهــ
ــــــــــ   فــــــــي حك

 شــــــورىال

ًٗؼاٗسٝ  ٌش   قظٌٞ ط٘اد اهعشاق بني اهغااني، ٗسذ ارتٌش ٗ ذدٖ، 

٘ٓا، ٗكاْ قشا١ اهـدشابٞ أؿدشاب ًؼد٘سٝ  ٌدش ًدّ      ٗفشض ارتشاز، ٗضت

 .(1)اهلٔ٘ي ٗاهؼباْ

ٗأٓدى اهؼدد٘س٠ ٓدٍ أٓددى ا٬سا١ ًدّ اهِدداغ ٗأؿدشاب ارتددربٝ ٗاهتذشبددٞ،       

 ٗاملؼاٗسٝ تلْ٘   مجٚع ادت٘اُب.

بقيةةالعشرةةةةبشلعن ةةةبة لب   ةةةالٗقدددذ دعدددى  ٌدددش أًدددش ارت٩فدددٞ ػددد٘س٠      
 .(2)وعددهملستالةومذعكل

  

سلدددٍ اهؼددد٘س٠: ٓدددى ٓدددٛ    ٗاختوددد  اهفقٔدددا١    

ًوضًٞ هوشاكٍ، أَ اختٚاسٙٞ، ٗٓى ُتٚذتٔدا ًوضًدٞ أَ   

 . اختٚاسٙٞ أٙلّا  وٟ ق٘هني

بقتاي املشتذّٙ، ًّٗ  فٌّ قاي بأُٔا غري ًوضًٞ، استر بفعى اهـذٙا 

 .(3)قاي بأُٔا ًوضًٞ، استر بعآش ا٪ًش   ا٬ٙٞ اهلشلٞ

٘  قداي اهطددربٜ د سمحدٕ او تعدداىل        ْٗىل ا٪قد اي باهـدد٘اب   رهددم أْ  : َٗأ

ٕ ًّ أًش بمبؼاٗسٝ أؿشابٕ، فٌٚا سض ٙقاي: إْ او د  ض ٗدى د أًش ُبٕٚ 

 ددذٖٗ، ًٗلاٙددذ سشبددٕ; تأهفددّا ًِددٕ بددزهم ًددّ مل تلددّ بـددريتٕ باإلطدد٩َ         

اهبـريٝ اهيت ت٧ًّ  وٕٚ ًعٔا فتِٞ اهؼٚطاْ، ٗتعشٙفّا ًِٕ أًتٕ ًا   ا٪ً٘س 

قتذٗا بٕ   رهم  ِذ اهِ٘اصي اهيت تِددضي  اهيت حتضبٍٔ ًّ بعذٖ ًٗطاهبٔا; هٚ

َّدا     بٍٔ، فٚتؼاٗسٗا فٌٚا بٍِٚٔ، كٌدا كداُ٘ا ٙشُٗدٕ     ٙفعودٕ   سٚاتدٕ. فأ

                                        
  .182قتٔزٙب اهش٢اطٞ، ٗ، 28ا٨ تـاَ،  اس املعشفٞ،ًع فتح اهباسٜ، د ؿشٚح اهبخاسٜ( 1)

  .48، 1/27ًظِذ أمحذ، ٗ، 78ًظادذ،  ٓد(،1407، داس اهلتاب اهعشبٛ، )ًظوٍؿشٚح ( 2)

  .715-6/714ٗٓبٞ اهضسٚوٛ، اهفقٕ اإلط٩ًٛ، ( 3)
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فإْ او كاْ ٙعشفٕ ًطاهدب ٗددٖ٘ ًدا سضبدٕ ًدّ ا٪ًد٘س ب٘سٚدٕ أٗ         اهِه 

َّا أًتٕ فإٍُٔ إرا تؼاٗسٗا ًظتِني بفعوٕ   رهدم   إهلإً إٙاٖ ؿ٘اب رهم، ٗأ

ٝ مجٚعٍٔ هوـ٘اب، ًّ غري ًٚى إىل ٠٘ٓ، ٨ٗ  وٟ تـادق ٗت آخ هوشا ٗإساد

 .(1)سٚذ  ّ ٓذ٠، فاو ًظذدٍٓ ًٗ٘فقٍٔ

ٙات اهذاهٞ  وٟ ًؼشٗ ٚٞ اهؼ٘س٠ قٕ٘ه تعاىل  ژں  ں  ڻ  ژ : ًّٗ ا٬

َ اهِه (38اهؼ٘س٠: ) ْ   ا٪ً٘س، ٗكاُت ا٪ُـاس قبى قذٗ إهٍٚٔ  ، أٜ ٙتؼاٗسٗ

 ٕ ٕ اهِقاؾ.إرا أسادٗا أًشاّ تؼاٗسٗا فٚ ٍ او تعاىل بٕ، قاه ٍ  ٌو٘ا فٕٚ، فٌذسٔ  ث

ٗقدداي اذتظدددّ: أٜ إُٔدددٍ ٨ُقٚدددادٍٓ إىل اهدددشأٜ   أًددد٘سٍٓ ًتفقدددْ٘ ٨     

 خيتوفْ٘، فٌذس٘ا باتفاق كوٌتٍٔ.

ٗٓزا اهق٘ي ٙبني داُبّا ًدّ د٘اُدب اهؼد٘س٠ ًٗتطوباتٔدا، ٗأُدٕ إرا أخدز       

٘افقٞ ٗاهتعاْٗ; بشأٜ ا٪كجشٙٞ، ٗسدح داُب اهـ٘اب، فإُٕ ٙوضَ اهبقٚٞ امل

 سفاظّا  وٟ ٗسذٝ ق٘ٝ ا٪ًٞ.

، ٗٗسٗد ٗقاي اهلشان: ٓ٘ تؼاٗسٍٓ سني مسع٘ا بعٔ٘س سطد٘ي او  

ٍ   داس أبٛ أٙ٘ب  وٟ اإللاْ بٕ ٗاهِـشٝ هٕ ٟ ادتٌع سأٙٔ ٍ ست  .(2)اهِقبا١ إهٚٔ

 ٗقٚى: تؼاٗسٍٓ فٌٚا ٙعشض هلٍ، ف٩ ٙظتأثش بعلٍٔ خبرب دْٗ بعض.

 :ٛ ٘اب.ٗقاي اّب اهعشب طبب إىل اـه ظباس هوعق٘ي،ٗ  ٌا ٞ، ًٗ  اهؼ٘س٠ أهفٞ هوذ

ًٗذا او املؼاٗسٝ   ا٪ً٘س مبذا اهقدَ٘ اهدزّٙ كداُ٘ا لتجودْ٘ رهدم،      

ٙؼدداٗس أؿدشابٕ   ا٬سا١ املتعوقددٞ مبـدداحل اذتددشٗب،     ٗقدذ كدداْ اهددِه   

    َ ٪ُٔددا ًِددضهٞ ًددّ    ;ٗرهدم   ا٬سا١ كدجري. ٗمل ٙلددّ ٙؼداٗسٍٓ   ا٪سلدا

وٟ مجٚع ا٪قظاَ ًّ اهفشض ٗاهِذب ٗامللشٖٗ ٗاملباا ٗاذتشاَ.  ِذ او  

                                        
  .4/153، ًطبعٞ اهبابٛ اذتوه، ًـش 3تفظري اهطربٜ، داًع اهبٚاْ  ّ تأٗٙى  ٜ اهقش ْ، ط( 1)

  .37، 16/36تفظري اهقشنه، ( 2)
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فأًا اهـشابٞ فلاُ٘ا ٙتؼاٗسْٗ   ا٪سلاَ، ٗٙظتِبطُ٘ٔا ًّ اهلتداب  

َّي ًا تؼاٗس فٕٚ اهـشابٞ ارت٩فٞ، فإْ اهِه  مل ِٙف  وٚٔا  ٗاهظِٞ. ٗأ

 .(1)ستٟ متت ارت٩فٞ كٌا   سذٙح اهظقٚفٞ

إذا كاااان ): قدداي: قدداي سطدد٘ي او      ٗس٠ٗ اهةًددزٜ  ددّ أبددٛ ٓشٙددشٝ    
أمراؤكم خيارَكم وأغنياءكم سمحاءكم وأمرُكم قورى بينكم فظهر األرض خير لكم من 

كم بخالءكاام وأماااورُكم إلاااق دساااا كم فااا طن ؤ كم قاااراركم وأغنيااااؤ بطنهااا، وإذا كاااان أمااارا
. قدداي: سددذٙح غشٙددب ًددّ سددذٙح ؿدداحل املددشٜ،     (األرض خيار لكاام مان اهر ااا

 .(2)ٗٓ٘ سدى ؿاحل ،ٕ غشا٢ب ٨ ٙتابع  وٚٔاٗؿاحل   سذٙج

، ٗٓدٛ ػد٧ْٗ ا٪ًدٞ   مجٚدع ادت٘اُدب      اهلبٚدشٝٗاملؼاٗسٝ كشٗسٙٞ   

اهيت تتـى بق٘ٝ اجملتٌع ٗا٪ًٞ، ٗكٌا أْ اهفشد مبفشدٖ ٨ ٙظتطٚع ً٘ادٔٞ 

فلزهم ارتري بلى ًعإُٚ، ٨ ٙتشقا إ٨  ;أ ذا٢ٕ إ٨ باهتعاْٗ ًع اجملتٌع

تخــددني ا٪ًِددا١ ًددّ أدددى ا٪خددز بلددى أطددباب ارتددري،        باملؼدداٗسٝ ًددع امل 

 ٗاذتزس، ٗاذتٚطٞ ًّ كى أطباب اهؼش. 

مبؼاٗسٝ أؿشابٕ ًع غِاٖ  ٍِٔ باو تعاىل   او تعاىل اهِهَّ ٗ  أًدش

ٛ كٌا قاي تعاىل ٕ (٤عش جم:ل) ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ  :ٗباه٘س  ّاًعـً٘ ، ًع كُ٘

ْ غري اهِه ٚىده ;ًّ كى خطأ ٟ أ ْ ٪خز املؼ٘سٝ، بى    و ٘ أس٘ز ًا ٙل٘ ٓ

ٟ ًلاُتٕ ٟ هوشفاظ  و ْ ٙظع ْ كا ٟ حتقٚا املـوشٞ ٗاملِفعٞ،  ،إ ٗحيشق  و

ْ رهم مما ٙؼذعٕ  وٟ املؼاٗسٝ ستٟ ٙؼاسكٖ٘   ارتري، ٗٙؼاسكٖ٘    فإ

 ً٘ادٔٞ ًا قذ حيذخ مما مل ٙلّ   اذتظباْ.

                                        
  .16/37تفظري اهقشنه، ( 1)

  .16/38، تفظري اهقشنه، 2368، ا3/361اهظِّ هوةًزٜ ًطبعٞ ا٨ تٌاد، ( 2)
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، ٚب ُف٘طًٍّٔٗ ف٘ا٢ذٓا تأهٚ  اهِاغ ٗكظب ستبتٍٔ ًٗ٘دتٍٔ ٗتطٚ

ع ًدٍِٔ          ٗقذ أخشز اهطربٜ ضتد٘ ٓدزا اهتفظدري، ٗهفعدٕ: أٜ هةٙٔدٍ أُدم تظٌد

 . (1)ت٧هفٍٔ بزهم  وٟ دٍِٙٔ ٗتظتعني بٍٔ، ٗإْ كِت  ٍِٔ غِّٚا

كٌا أْ ًؼاٗسٝ كباس اهقَ٘ ٗأٓى اهشأٜ   ا٪ً٘س ًّ أطباب كظب 

 كدجري  أتبا ٍٔ، ٗإسظاطٍٔ مبلاُتٍٔ   اجملتٌع ٗا٪ًٞ، ٗكاْ اهِه 

ؤٌادشّٙ ًجى: أبٛ بلش، ٗ ٌش، ٗ جٌاْ، ٗ وٛ، ٗ بذ اهشمحّ هاملؼاٗسٝ 

ْٚذ بّ سلري،  بّ  ٘ل، ٗا٪ُـاس: كظعذ بّ ًعار، ٗطعذ بّ  بادٝ، ُٗأط 

 سكدٛ او  دٍِٔ أمجعدني،   ًٗعار بّ دبى، ُٗأب ٛ بّ كعب، ٗصٙدذ بدّ ثابت،  

ّ    ٗ ِددذًا ٙؼددعش ا٪ُـدداس بآتٌدداَ اهددِه      بش٦طددا٢ٍٔ، فددإْ رهددم ٙضٙددذ ًدد

أسد٘ز إىل ا٪خدز بأطدباب ا٪هفدٞ      ، ٗغري اهدِه  ستبتٍٔ ٗاتبا ٍٔ هوِه 

ٗاحملبٞ ٗادتٌا  اهلوٌدٞ ٗاه٘سدذٝ ٗاهقد٘ٝ اهديت قدذ تظدتٌش إىل ًدا ػدا١ او         

 تعاىل.

ٗأٓى املؼ٘سٝ ٍٓ اهزّٙ ٙتـفْ٘ با٪خ٩ق اذتٌٚذٝ، ٗا٬داب اذتظدِٞ،  

ٞ ٗاهعوٍ ًع اهتشوٛ باذتوٍ ٗاهـرب،  ٗطعٞ اهـذس، ٗط٩ًٞ ًّ اهذّٙ ٗاملعشف

اهقوددب ًددّ ا٪سقدداد ٗا٪ٓدد٘ا١ ٗا٪نٌددا ، ٗإدسان املـدداحل اهعاًددٞ ٗنبٚعدددٞ        

ا٪سدد٘اي، ُٗفددد٘غ اهِددداغ، ًدددع ارتدددربٝ ٗاهتذشبدددٞ ٗا٪ًاُدددٞ، ٗقدددذ ثبدددت        

 .(2)#ٗكاْ ا٪٢ٌٞ ٙظتؼريْٗ ا٪ًِا١$اهبخاسٜ 

 .(3)ٗقذ أٗسد اهقوعٛ بابّا ًفشدّا   ًذا ا٨طتؼاسٝ ٗرَ ا٨طتبذاد باهشأٜ

 ٗقاي املاٗسدٜ   ٗؿاٙاٖ هو٘صٙش : 

                                        
  .4/152تفظري اهطربٜ،  ( 1)

  .28ؿشٚح اهبخاسٜ،٨ تـاَ، ( 2)

  .175تٔزٙب اهشٙاطٞ، ( 3)



 149 الشورى في العهد النبوي

 ػاٗس   أً٘سن ًّ تجا ًِٕ بج٩خ خـاي:

ؿدد٘اب اهدددشأٜ، ٗخودد٘ق اهِٚدددٞ، ٗكتٌدداْ اهظدددش. فدد٩  ددداس  وٚدددم أْ       

تظتؼدري ًددّ ٓدد٘ دُٗدم، إرا كدداْ باهؼدد٘س٠ خددبريّا، فدإْ هلددى رخددريٝ ًددّ        

اهشأٜ، ٗسغ ًّ اهـ٘اب، فتضداد بشأٜ غرين، ٗإْ كاْ سأٙم دض٨ّ كٌا 

 د اهبشش مبذادٖ ًّ ا٪ُٔاس، ٗإْ كاْ غضٙشّا.ٙضدا

ٗقددذ . ل(1)(ال مظاا رة أوقام مان المشااورة)أُدٕ قداي:    فقدذ ُسٜٗ  دّ اهدِه    

ٙفلى املظتؼري  وٟ املؼري، ٗٙعفش باهشأٜ املؼري; ٪ُٔا كاهٞ ٙعفش بٔا ًّ 

 .(2)ٗدذٓا ًّ فاكى ًٗفل٘ي

ِّي  وٟ اطتؼاسٝ ًّ ددّشب ا٪ًد٘س ٗخربٓدا، ٗتقودب فٚٔد      ا ٗباػدشٓا،  ٗ 

ستدٟ  ددشل ً٘اسدٓدا ًٗـددادسٓا، فوددّ خيفدٟ  وٚددٕ خريٓدا ٗػددشٓا، ًددا مل        

 ِٕٙ٘ٓ كع  اهلشَ.

ّ٘ي  وٟ رٜٗ ا٪طِاْ فإْ اذتلٌٞ ًعٍٔ.  ٗ 

 ٗقذ قاي اهؼا ش:

إْ ا٪ً٘س إرا ا٪سذاخ دبشٓا      

. 

ٔا خو٩                ْ اهؼٚ٘خ تش٠   بعل دٗ

         إْ اهؼباب هلٍ   ا٪ًش بادسٝ      .

. 

اهدضه٩                              اٝ تدذفع  ٗهوؼٚ٘خ أُد

. 
 

ٗا ذي  ّ إػاسٝ ًّ قـذ ً٘افقتم ًتابعٞ هلد٘ان، ٗا تٌدذ شتاهفتدم    

ّ٘ي  وٟ ًّ ت٘خٟ اذتا هم ٗ وٚم  .(3)اضتشافّا  ِم، ٗ 

 ٗهعددى اهؼددشٗط اهدديت ٙوددضَ ت٘فشٓددا   ؿدداسب املؼدد٘سٝ، ٓددٛ اهؼددشٗط      

 ٘صٙش; ٪ْ ًّ ًٔاَ اه٘صٙش تقذٍٙ املؼ٘سٝ.املطو٘ب ت٘فشٓا   اه ُفظٔا

                                        
ًشف٘ ّا ، ٗاهؼٔاب    (  ّ  وٛ بّ أبٛ ناهب 4/157لاْ )( دض١ ًّ سذٙح أخشدٕ اهبٚٔقٛ   ػعب اإل1)

 ( .2/35ًظِذٖ )

  .153 ٓد( ق1396املاٗسدٜ، اه٘صاسٝ، حتقٚا ستٌذ طوٌٚاْ، داس ادتاًعات املـشٙٞ، ) ( 2)
  .153املشدع اهظابا، ( 3)
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غاااابو  باااادر 
                     رىـبااااااااـــكـال
. 

فٚؼةط   أٓى املؼد٘سٝ أْ ٙلدْ٘ داًعدّا رتـداي ارتدري، را  فدٞ         

ٕ اهتذاسب، ٧ًمتّ  ٕ ا٬داب، ٗأسلٌت ٞ   نشا٢قٕ، قذ ٓزبت ٕ ٗاطتقاً أخ٩ق

 وٟ ا٪طشاس، ٗقادس  وٟ اهِٔ٘ض باملٌٔات امل٘كوٞ إهٕٚ، ٙظلِٕ اذتودٍ،  

وشعٞ ٗتغِٕٚ اهوشٌٞ، هٕ أُاٝ اذتلٌا١، ٗت٘اكع ِٗٙطقٕ اهعوٍ، ٗتلفٕٚ اه

 .(1)اهعوٌا١، ٗفٍٔ اهفقٔا١، إْ أسظّ إهٕٚ ػلش، ٗإْ ابتوٛ باإلطا١ٝ ؿرب

 

 األحداث اليت وقعت فيها املشورة يف العهد الـنبوي

إْ مما ٧ٙكذ أٌٓٚٞ اهؼ٘س٠ أُِدا صتدذٓا   كدجري ًدّ ا٪سدذاخ اهديت       

  اذتذخ اه٘اسذ أْ املؼاٗسٝ ٗقعدت  ٗقعت   اهعٔذ اهِبٜ٘، ٗأسٚاُّا صتذ 

أكجش ًّ ًشٝ كٌا   غضٗٝ بدذس، ٗغريٓدا، ٗفٌٚدا ٙودٛ أٓدٍ ا٪سدذاخ       فٕٚ 

 (2)اهيت ٗقعت فٚٔا املؼاٗسٝ:
 

 : تأتٛ أٌٓٚٞ ًٗلاُٞ ٓزٖ اهغضٗٝ ٪ً٘س كجريٝ، ًِٔا

كُ٘ٔدا أٗي غددضٗٝ سددذثت فٚٔددا زتابٔددٞ ًددع ا٪ ددذا١، ًددع     

ح اهعّذٝ ٗاهعذد، ثٍ ا٨خت٩ل اه٘اطع بني اهفشٙقني ًّ سٚ

ٗا٪ُـدداس، ٗٓدد٘ أْ ِٙـددشٖٗ ٗحيٌددٖ٘      ا٨تفدداق اهددزٜ كدداْ بددني اهددِه   

 املذِٙٞ، ٗهٚع خاسدٔا.

 ثٍ ًا سذخ   ٓزٖ اهغضٗٝ ًّ ُضٗي امل٢٩لٞ ٗاػةاكٔا   اهقتاي.

                                        
اٗسدٜ، ًشادعٞ ستٌذ فٌٔٛ، امللتبٞ اهت٘فٚقٚٞ، ق ( 1)   .23ا٪سلاَ اهظوطاُٚٞ هٌو
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 .(1) ثٍ ا٪سلاَ   ػأْ ا٪طش٠

 ٔا: ٗسمبا ٪ٌٓٚٞ غضٗٝ بذس، سذخ فٚٔا اهتؼاٗس    ذٝ أً٘س ًتـوٞ ب

٪ؿشابٕ ٗٓ٘ باملذِٙٞ أٗي ًا بوغٕ خرب اهعري  ًؼاٗسٝ اهِه  :بواًل

ّّٚ   سٗاٙٞ ًظوٍ ٗإقباهلا ًع أبٛ طفٚاْ،  .(2)كٌا ٓ٘ ب

 قدداي: قددداي هِددا سطددد٘ي او     ٗس٠ٗ ابددّ أبددٛ سددداي  ددّ أبدددٛ أٙدد٘ب      

إدا  ُأخ ارت عان عيار أبا  سافيان، فهان لكام أن تخرااوا إليهاا لعاان )ٗضتدّ باملذِٙدٞ:   
قوِدددا: ُعدددٍ، فخشدِدددا... ثدددٍ ركدددش املؼددداٗسٝ اهجاُٚدددٞ   قـدددٞ       ( يغنمنا ااا اهلل

 .(3)املقذاد....

ا وصل وادي اليفراء  صـاـب ضشاورت  :ثانيًا   . (4)ملـّ

ركددش ابددّ إطددشاق ًٗ٘طددٟ بددّ  قبددٞ ٗابددّ  ا٢ددز  ددّ أبددٛ ا٪طدد٘د  ددّ       

 ملا ٗؿى اهـفشا١، ٗبوغدٕ أْ قشٙؼداّ    شٗٝ، ٗا٪ًٜ٘   ًغاصٕٙ: أْ اهِه 

قـذت بذسّا، ٗأْ أبا طفٚاْ صتا مبّ ًعٕ، اطتؼاس اهِاغ، فقاَ أب٘ بلش 

فقاي: ٗاهزٜ بعجم باذتا  ثٍ  ٌش، ٗأسظِا سكٛ او  ٌِٔا، ثٍ املقذاد 

                                        
زٖ اهغضٗٝ ًٗا ٙتـى بٔا: اُعش: ؿشٚح اهبخاسٜ ًع اهفتح، داس املعشفٞ،  ل-(1)  ٓ ، د٢٨ى 7/285هوتفاؿٚى  ّ

ٚٞ بريٗت،  ، اهطبقات اهلرب٠ 3/32ٓد  1405اهِب٘ٝ هوبٚٔقٛ،تعوٚا  بذ املعطٛ قوعذٛ، داس اهلتب اهعٌو

 .٨2/27بّ طعذ، داس ؿادس، بريٗت  
  ، باب غضٗٝ بذس.12/124ٓد 1407لتاب اهعشبٛ،ؿشٚح ًظوٍ بؼشا اهِٜ٘ٗ، داس اه -(2)

(، اهبذاٙٞ ٗاهِٔاٙٞ ٨بّ 9/188(، تفظري اهطربٜ، )282، )451تفظري اهقش ْ ٨بّ أبٛ ساي، خ، ق-( 3)

ٚٞ بريٗت،  ، اهفتح، داس املعشفٞ، 3/262ٓد، 1405كجري، حتقٚا أمحذ أبٛ ًوشٍ، داس اهلتب اهعٌو

7/288.  

إىل   ذي  ِٕ اهِه  ،قشٙٞ أٗ ٗاد كجري اهعْٚ٘ ٗاهِخى ٗاهضسٗ  ،١ تأُٚح ا٪ؿفشٗادٜ اهـفشا١ : اهـفشا-(4)

.  ( 39ٗاهطشٙا اهِبٜ٘ إىل بذس ق  ،(4/356اهظٌٔ٘دٜ ))ٗطولٕ   سد٘ ٕد .  ،رفشاْ   نشٙا ًظريٖ إىل بددذس
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أقايروا )دتآذُا ًعم ًدّ دُٗدٕ. قداي: فقداي:      (1)ه٘ طولت بِا بددددِدشن اهغٌاد
ّ٘ل أْ ٨   (عسا     ٙ٘افقددٖ٘; ٪ُٔددٍ مل  ، فعشفدد٘ا أَّددٕ ٙشٙددذ ا٪ُـدداس ٗكدداْ ٙتخدد

ٙباٙعٖ٘ إ٨  وٟ ُـشتٕ ممّ ٙقـذٖ ٨ أْ ٙظري بٍٔ إىل اهعذٗ. فقاي هٕ طعذ 

ّْ ًعدم، ٗهعودم خشددت ٪ًدش          بّ ًعار  ًجدى كد٩َ املقدذاد، ٗصاد: هِظدري

فأسذخ او غريٖ، فاًض ٙا سط٘ي او ملا ػ٣ت ٗملا أًشت بٕ فدِشّ ًعدم،   

ً ّ ػ٣ت، ً ّ ػ٣ت، ٗاقطع سباي  ً دّ       ٗؿى سباي  ً دّ ػد٣ت، ٗ داد  ٗطدامل 

ًِّ أً٘اهِا ًا ػد٣ت، ٗأ طِدا ًدا ػد٣ت، ًٗدا أخدزت ًِدا كداْ          ػ٣ت، ٗخز 

 .(2)أسب إهِٚا مما تشكت، ًٗا أًشت بٕ ًّ أًش فأًشُا تبع ٪ًشن

تذي  وٟ ق٘ٝ إلإُ ٗاطتعذادٖ  ٨ٗ ػم أْ ٓزٖ اهلوٌات ًّ طعذ 

أُٔدا تدذي  ودٟ    ، كٌدا  ٗقًٕ٘ رت٘ض اهقتاي   طدبٚى او ُٗـدشٝ هودِه    

 اهفـاسٞ ٗاهب٩غٞ ملا فٚٔا ًّ اهظٔ٘هٞ ٗاإلجياص ٗاملعاُٛ اهععٌٚٞ.

ٛ   كتاب اهظري، باب ًؼ٘سٝ اإلًاَ اهِاغ إرا كجش  ٗقذ ركش اهِظا٢

ّ ًعٕ، ٗأٗسد سذٙح اطتؼاسٝ اهِه   .(3)هؤٌادشّٙ ٗا٪ُـاس اهعذٗ، ٗقىَّ ً

 .املشاورة حني النـزول علي آـار ـدر :ًاثالث

َّ اذتباب  قاي ٍ ركشٗا: أ ّ إطشاق: فشذثت  ّ سداي ًّ بين طوٌٞ أُٔ اب

قاي: ٙا سط٘ي او، أسأٙت ٓزا املِدضي، أًِدض٨ّ أُضهلٕ او هٚع  بّ املِزس 

َ ٓ٘ اهشأٜ ٗاذتشب ٗامللٚذٝ؟ قاي:  بن  و )هِا أْ ُتقذًٕ، ٨ٗ ُتأخش  ِٕ، أ
                                        

املعامل ادتغشافٚٞ اه٘اسدٝ ً٘كع قذٍٙ ًعوَ٘ بني  سوٛ ٗاهقِفزٝ  وٟ اهظاسى اهؼشقٛ هوبشش ا٪محش ) اُعش  -(1)

 ( . 1/52  اهظريٝ اهِب٘ٙٞ 

ؼاَ، اهظريٝ اهِب٘ٙٞ، حتقٚا ًـطفٟ اهظقا ٗص٦٩ًٖ،( 2)  ٓ ، 3/31، د٢٨ى اهِب٘ٝ هوبٚٔقٛ،  1/615طريٝ ابّ

، ًـِ  ابّ 9/185، اهبابٛ اذتوه مبـش،3داًع اهبٚاْ  ّ تأٗٙى  ٜ اهقش ْ، طتفظري اهطربٜ، ٗ، 34

  .263، 3/261(، اهبذاٙٞ ٗاهِٔاٙٞ، 36660) 7/353اي ٙ٘ط ، داس اهتاز، أبٛ ػٚبٞ، كبط كٌ

  (.8527)ا 8/5ٓد،  1،1406اهظِّ اهلرب٠ هوِظا٢ٛ، حتقٚا سظّ  بذ املِعٍ، ٧ًطظٞ اهشطاهٞ، ط( 3)
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ّْ(الرأي والحرب والمكي ة ٓزا هٚع مبِدضي، فأُض  ، فقاي:  ٙا سط٘ي او، فإ

ٍ ُغ٘س ًا ٗسا١ٖ ًّ اهُقوب، ثٍ  ٟ ُأتٛ أدُٟ ًا١ ًّ اهقَ٘، فِِدضهٕ، ث باهِاغ ست

ُبين  وٕٚ س٘كّا فٌِو٧ٖ ًا١، ثٍ ُقاتى اهقدَ٘، فِؼدشب ٨ٗ ٙؼدشبْ٘، فقداي     

 .(1)، ٗأخز بشأٜ اذتباب(ل   أقرت بالرأي): سط٘ي او 

ٗسغدٍ كدع  ٓدزٖ اهشٗاٙدٞ     ٗٓزا اإلطِاد سظّ إىل  شٗٝ، ٗٓ٘ ًشطى، 

 ًّ دٔٞ اإلسطاي إ٨ أْ اهؼ٘س٠  اًٞ ثابتٞ   اهقش ْ ٗاهظِٞ.

ـدر. :ًاراـع ـرى ــ  املشاورة يف بسـ

س٠ٗ صكشٙا اهظادٛ ًّ سذٙح أبٛ  بٚذٝ بّ  بذ او بّ ًظدع٘د  دّ   

أبا بلش ٗ ٌش، ٗ بذ او بّ دشؽ   أطاس٠  أبٕٚ قاي: اطتؼاس اهِه 

 .(2)ٗأخشدٕ أمحذبذس... فزكش اهقـٞ، 

ه  ٗ  سذٙح  ٌش ّب ارتطاب  ّٚا ْأ اِه  .(3)اطتؼاس أبا بلشٗ  ٌشٗ  و

ٗس٠ٗ اهةًزٜ ٗاهِظا٢ٛ ٗاهبضاس، ٗابّ سباْ ٗاذتاكٍ بإطِاد ؿدشٚح  

 ّٛ َٙ٘ بذس فقاي: خِّش أؿشابم    ، قاي: دا١ دربٙى إىل اهِه  ّ  و

أْ ُٙقتدى ًدٍِٔ  اًدّا ًقدب٩ّ     ا٪طش٠: إْ ػا١ٗا اهقتى ٗإْ ػا١ٗا اهفدذا١  ودٟ   

 .(4)ًجؤٍ، قاه٘ا: اهفذا١ ٗٙقتى ًِا

                                        
ؼاَ، اهِب٘ٙٞ ٨ ظريٝ اه( 1)   .1/620حتقٚا ًـطفٟ اهظقا ٗص٢٩ًٕبّٓ 

 .2/287  ،٨بّ سذش اإلؿابٞ( 2)

   . ًط٨ّ٘.32، 1/30ذ أمحذ، ًظِ (3)

(، 8608، )ا8/46، اهظِّ اهلرب٠ هوِظا٢ٛ 2/110(، ٗؿشٚح ا٪هباُٛ، 1614)ا 3/64طِّ اهةًزٜ، ( 4)

َ اهقش ْ، ط  2/176ٓد  1409، 1ًٗظِذاهبضاس، اهبشش اهضخاس ًظِذ اهبضاس، حتقٚا ستف٘ظ اهشمحّ، ٧ًطظٞ  و٘

ٚٞ، بريٗت،  (، ٗاإلسظاْ ٨بّ سباْ، كبط كٌاي ٙ٘ط ،551)ا ، 7/143ٓد، 1407داس اهلتب اهعٌو

  .2/140(، ٗاملظتذسن هوشاكٍ اهِٚظاب٘سٜ،إػشال ٙ٘ط  املش ؼوٛ، داس املعشفٞ، بريٗت، 4775)ا
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المشاااور  فااي   اا  
          كعااب بااش األشاار 

. 

ٗركش فٚٔدا اهظدبب،    ، ٗأخشز ًظوٍ اهقـٞ ًط٘هٞ ًّ سذٙح  ٌش

َّ اهِه  : أس٠ أْ   فقاي أب٘ بلش (ما ترْون ف   ؤالء األسرى )قاي:  ٗٓ٘ أ

 تأخز ًٍِٔ فذٙٞ تلْ٘ ق٘ٝ هِا، ٗ ظٟ او أْ ٙٔذٍٙٔ.

أْ متلِا ًٍِٔ فِلشب أ ِاقٍٔ، فإْ ١٨٧ٓ أ٢ٌدٞ   : أس٠ فقاي  ٌش

ٜ  سط٘ي او  اذتذٙح. ٗفٕٚ ُضٗي ق٘هدٕ   ًا قاي أب٘ بلش... اهلفش، فٔ٘

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ تعاىل:  (67ا٪ُفاي: )ژ  ۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋ   
(1). 

 قاي اذتافغ: ٗقذ اختو  اهظو    أٜ اهشأٙني كاْ أؿ٘ب؟

; ٪ُٕ ٗافا ًا قدّذس او   ُفدع    شفقاي بعلٍٔ: كاْ سأٜ أبٛ بل

ًّا بِفظٕ  ا٪ًش، ٗملا اطتقش ا٪ًش  وٕٚ، ٗهذخ٘ي كجري ًٍِٔ   اإلط٩َ، إ

ًّا بزسٙتٕ اهيت ٗهذت هٕ بعذ ٓدزٖ اه٘قعدٞ، ٗ٪ُدٕ ٗافدا غوبدٞ اهشمحدٞ  ودٟ         ٗإ

ًّا اهعتاب  اهغلب، كٌا ثبت رهم  ّ او   سا ًّ كتب هٕ اهشمحٞ، ٗأ

ً ّ  ثش ػ٣ّٚا ًّ اهذُٚا  وٟ ا٬خشٝ ٗه٘ قى وٟ ا٪خز ففٕٚ إػا   .(2)سٝ إىل رَ 

 

كعددب بددّ ا٪ػددشل ٙٔدد٘دٜ أؿددوٕ ًددّ نٚدد٤،        

ٗاملظددوٌني خاؿددٞ بعددذ ٗقعددٞ     كدداْ ٙدد٧رٜ اهددِه   

أخددشز  بددذس، ٗكدداْ ٙتؼددبب بِظددا١ املظددوٌني، ٗقددذ    

ّ دابش بّ  بذ او سكٛ او  ٌِٔا قاي: قاي سط٘ي او    ٜ َمن ): اهبخاس
 .(3)(...لكعب بن األقرف، فإده ق  آذى اهلل ورسوله

                                        
ٕ.12/86ؿشٚح ًظوٍ، ( 1) ّّ  وٚ   ، باب سبط ا٪طري ٗسبظٕ ٗد٘اص امل

  .2/186اهظريٝ اهِب٘ٙٞ ًّ فتح اهباسٜ، ( 2)

ؼاَ، 4037)ا 7/336ؿشٚح اهبخاسٜ، ( 3) ٗفٕٚ سلٍ  ق٘بٞ ًّ  .4/7، اهبذاٙٞ ٗاهِٔاٙٞ 2/51(، طريٝ ابّٓ 

 ٗٓ٘ اهقتى .  ر٠ اهِه 
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ٗس٠ٗ أب٘ داٗد، ٗاهةًزٜ  ّ  بذ اهدشمحّ بدّ  بدذ او بدّ ًاهدم  دّ       

 أبٚددٕ: أْ كعددب بددّ ا٪ػددشل كدداْ ػددا شّا، ٗكدداْ ٙٔذدد٘ سطدد٘ي او          

قدذَ املذِٙدٞ ٗأٓودٔا أخد٩ط،      ٗحيشِّض  وٕٚ كفاس قشٙؽ، ٗكاْ اهِه 

سٍٔ، ٗكددداْ اهٚٔددد٘د ٗاملؼدددشكْ٘ ٙددد٧رْٗ     اطتـددد٩  فدددأساد سطددد٘ي او   

املظوٌني أػذ ا٪ر٠، فأًش او سط٘هٕ ٗاملظوٌني باهـرب، فوٌدا أبدٟ كعدب    

 .(1)طعذ بّ ًعار أْ ٙبعح سٓطّا هٚقتوٖ٘ أْ ِٙدض   ّ أراٖ أًش سط٘ي او 

أنوع طعذ بّ ًعار طٚذ ا٪ٗغ  وٟ ًدا قداَ    ٗٙفٍٔ ًّ ٓزا أْ اهِه 

سإٔٙ   كٚفٚٞ ًِع إٙزا٢ٕ ٗدشا٢ٌٕ سفاظّا  وٟ بٕ كعب اهٚٔ٘دٜ، هٚعشل 

 أًّ املظوٌني ٗؿٚاُٞ أ شاكٍٔ.

أْ ستٌذ بدّ ًظدوٌٞ    ٗٗسد   سٗاٙٞ  شٗٝ، ٗكزهم   ًغاصٜ اه٘اقذٜ

ٖ هقتى كعب اهٚٔ٘دٜ، قاي هٕ اهِه  ٌّا أظٔش اطتعذاد إن كن  فاعاًل فال ): َه
ٕ إهٚدٕ ٗاػدم إهٚدٕ    قاي: فؼداٗسٖ، فقداي: تّ٘دد    (حتق تشاور سع  بن معاذتعجن 

 .(2)اذتادٞ ٗطِوٕ أْ ٙظوفلٍ نعاًّا

 ٗهعى ٓزا ٧ٙكذ  وٟ أْ طعذ بّ ًعار كداْ قدذ حتدذخ ًعدٕ اهدِه      

 دّ أفعداي كعدب اهٚٔد٘دٜ، ٗأساد أْ خيدربٖ أٙلدّا مبدّ طدٚقَ٘ بٔدزٖ املٌٔددٞ          

 .ٗخاؿٞ أٍُٔ ًّ قبٚوتٕ اهيت ٓ٘ طٚذٓا ٗطٚذُا 

 .(3)اهظِٞ اهجاهجٞ هؤذشٝ ٗكاْ قتى كعب اهٚٔ٘دٜ   سبٚع ا٪ٗي ًّ
 

                                        
  (.3000)ا 3/401طِّ أبٛ داٗد، ( 1)

 ٓد( داس ؿادس، بريٗت1405تعوٚا  بذ املعطٛ قوعذٛ، داس اهلتب اهعوٚٞ، بريٗت )د٢٨ى اهِب٘ٝ هوبٚٔقٛ،( 2)

  .2/32، نبقات ابّ طعذ، 1/187اسطذْ، بريٗت،  امل اهلتب ، ًٗغاصٜ اه٘اقذٜ، حتقٚا 3/190ً

  .2/220، اهظريٝ اهِب٘ٙٞ   اهفتح، 2/31نبقات ابّ طعذ، ( 3)
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المشااور  فاي 
                غاااابو   حااااد

. 

دّد أ  ُٔددا دددا١ت بعددذ بددذس اهلددرب٠،   ،اهغضٗاتٓدٍد تعتددربً  هل٘

   ٗ دّد أسدذاخ  ٚٔدداً  قددع ف ٟ هٗملداٗ  ادتشسدد ذا١ٗ  ٗإؿدداٞب  ،لجددٝش اهؼدٔد

ه  ٗ داب.مل،ٗ اِه ٔا ًّ أسلَا   ا تشتب  وٚ

ٗقذ أخشز أمحذ ٗاهِظا٢ٛ، ٗابّ طعذ بظِذ ؿشٚح  ّ دابش بدّ  بدذ   

رأي  كأد  ف  درع حصينة ورأي  )قاي:  ي او او سكٛ او  ٌِٔا أْ سط٘
، قاي: فقاي (ب راً منحرة، فأوَّل  أن ال رع الحصينة الم ينة، وأن ال  ر  و واهلل خير

فقداه٘ا: ٙدا سطد٘ي     (لو أدا أقمنا بالم ينة فإن دخسوا عسينا فيها قاتسناا م)٪ؿشابٕ: 

ى  وِٚدا فٚٔدا     او، ٗاو ًا دخى  وِٚا فٚٔا   ادتآوٚدٞ، فلٚد  ٙدذخ   

. قاي: فوبع ِ٪ًتٕ، فقاهت ا٪ُـاس: سددُا  ودٟ  (قاأدكم إذاً )اإلط٩َ؟ فقاي: 

إداه لاي  )سإٔٙ، فذا١ٗا فقاه٘ا: ٙا ُده او ػدأُم إرّا، فقداي:     سط٘ي او 
 .(1)(ي اتن ه أن يضعها حتقتَ مَ ألْ لن   إذا ل   َ 

       ْ قشٙؼددّا  ٗركدش ابددّ إطدشاق ًٗ٘طددٟ بدّ  قبددٞ ٗ دشٗٝ خددرب اهش٦ٙدا، ٗأ

ّ  اهعشب ُٗضهت  ِذ دبى أسذ، ٗكداْ اهشدداي ًدّ     ًِ ّ  اطتطا ت   ً مجعت 

املظدوٌني أطدف٘ا  وددٟ ًدا فداتٍٔ ًددّ ًؼدٔذ بدذس، ٗمتِدد٘ا هقدا١ اهعددذٗ، ٗسأ٠          

رأي  ال ارحة ف  منام  ب رًا )هٚوٞ ادتٌعٞ س٦ٙا، فوٌا أؿبح قاي:  سط٘ي او 
به فسول  :فصم من عن  ا ته أو قالتذبح، واهلل خير وأب ق، ورأي  سيف  ذا الف ار اد

: ًٗا ، قاه٘ا(فكر ته، و ما مصي تان، ورأي  أد  ف  درع حصينة وإد  مردف ك شاً 

 أٗهتٔا؟ فزكش اهتأٗٙى ٗفٕٚ:

وأو ل  ال رع الحصينة الم ينة، فامكثوا، فإن دخن ال وم األزقة قاتسنا م ورماوا )
ِا ُتٌِٟ ٓزا اهَٚ٘، ٗأب ٟ ، فقاي أٗه٣م اهقَ٘: ٙا ُه او ك(من فوق ال يوت

ًددٞ  ٫َِهكددجري ًددّ اهِدداغ إ٨ ارتددشٗز، فوٌددا ؿددوٟ ادتٌعددٞ ٗاُـددشل د ددا با     

                                        
  .2/45(، نبقات ابّ طعذ، 7600ا) 7/114، اهظِّ اهلرب٠، 3/351ًظِذ أمحذ، ( 1)
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فوبظٔا، ثٍ أرْ   اهِاغ بارتشٗز، فِذَ رٗٗ اهشأٜ ًٍِٔ، فقاه٘ا: ٙا سط٘ي 

ماا ين غا  لن ا  إذا أخاذ ألماة الحارب أن ): او، اًلح كٌا أًشتِدا، فقداي   
.. فزكشٗا اُتـاس املظوٌني   أٗي اهقتاي ٍ.، ُٗضي فخشز بٔ(يراع حتق ي اتن

إىل  ژ...چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژكٌدددا قددداي تعدددداىل:   

 .(152 ي  ٌشاْ: ) ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ ق٘هٕ تعاىل: 

ھ  ھ  ھ  ژ ثٍ تغريت ا٪ً٘س هـاحل قشٙؽ كٌا قاي تعداىل:  

﮲  ﮳  ﮴    .(153 ي  ٌشاْ: ) ژے  ے  ۓ     ۓ  

اهلددجري فخفدد  او تعدداىل  ددٍِٔ    فأؿدٚب طددبعْ٘ ًددّ املظددوٌني ٗدددشا   

 .(1)ٗ فا  ٍِٔ

ٕ هشإٔٙ   اهبقا١   املذِٙٞ  ٗ   شض اهِه  ٖ  وٟ أؿشابٕ ثٍ بٚاُ س٦ٙا

ٟ  ً٘كشّا اهفا٢ذٝ ٗاملـوشٞ، خري ًجاي ٗأظٔش دهٚى  وٟ سشق اهِه    ود

 ٕ ٗإن٩ ٔددٍ  وددٟ ًددا أ وٌددٕ او تعدداىل   املِدداَ ٗغددريٖ،     ،اطتؼدداسٝ أؿددشاب

ٍ      ًٗعشفٞ سأٍٙٔ،  ،ثٍ اهِدضٗي  وٟ سأٙٔدٍ ستبدٞ ملد٘افقتٍٔ ٗتطٚٚبدّا رتدانشٓ

 ٗتطبٚقاّ  هتؼشٙع اهؼ٘س٠ أؿ٩ّ . 

، ٗ٪ُدٕ تِداَ         ًٗعوَ٘ أْ س٦ٙا ا٪ُبٚا١  ودٍٚٔ اهـد٩ٝ ٗاهظد٩َ سدا ٗٗسٛد

ٗقدذ   أ ٍِٚٔ ٨ٗ تِاَ قو٘بٍٔ، ٗس٦ٙآٍ ؿادقٞ ٗؿاذتٞ قبى اهِبد٘ٝ ٗبعدذٓا.  

يت ُضهت   غضٗٝ أسدذ، ٗٓدزا دهٚدى   ركشت  ٙدٞ اهؼد٘س٠   طٚاق ا٬ٙات اه

  وٟ أٌٓٚتٔا ًٗلاُتٔا ..

 

 

                                        
ؼاَ، ( 1)   .3/206، اهذ٢٨ى هوبٚٔقٛ، 2/60طريٝ ابّٓ 
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المشاور  في  ثناء 
                       حااااااد ث ا فاااااا 

. 

 
 

دطوا       ٗٝ بدين امـل دى بغدض ٙـت ٟ    ،ٓدزا اذتدذٙح  ٗاهديت تظٌد

ٚع  ظدد لددّا باملٙش دّد      ،ٙأ  ً بدٞد ًِدداصهلٍ قٙش  ، دّد خضا دٞد  ً ٗٓدٍد بطدّد

ِٞ مخع ٗٝ   ػعبْا ط ت اهغض كُا  ٗ  .(1)اهفش ،

 قدذٓا  ٗ  أثِا١ اهشد٘  ًّ ٓزٖ اهغضٗٝ فقذت  ا٢ؼٞ سكدٛ او  ِٔدا   

ٗادتٚؽ املذِٙٞ ٍٗٓ ٙعِْ٘ أْ  ا٢ؼٞ  ٗاُؼغوت باهبشح  ِٕ ٗدخى اهِه 

ًعٔدٍ   ٓ٘ددٔددا، ثددٍ  وٌدد٘ا بتأخشٓددا، ٗدخ٘هلددا املذِٙددٞ فأػددا  املِددافقْ٘      

ٗاهدزّٙ   قودد٘بٍٔ ًددشض اإلفددم، ٗمل تعوددٍ  ا٢ؼددٞ بددا٪ًش إ٨ بعددذ اُتؼدداسٖ      

، ٗاطتؼدعشت  مبذٝ، ٗاهِاغ ٙفٚلْ٘ فٕٚ، ٗاػتذ ا٪ًش  وٟ سط٘ي او 

ٗأُلشت بعض هطفٕ بٔا   ًشكٔا، ٗأسظت ببعض   ا٢ؼٞ بتأثش اهِه 

ادتفدا١، ٗهلِٔدا مل تلدّ تدذسٜ اهظددبب، ٗمل تبداهغ   اهتِقٚدب  دّ رهددم         

أْ تأتٛ إىل أب٘ٙٔا فتأكذت  أَ ًظطح، ٗاطتأرُت اهِه  ستٟ  شفتٕ ًّ

 ًّ ارترب، ٗخشَّت ًغؼّٚا  وٚٔا سكٛ او  ِٔا.

 وٛ بّ أبٛ  اهبخاسٜ ًط٨ّ٘، ٗفٕٚ: فذ ا سط٘ي او  ٗاذتذٙح سٗاٖ

سني اطتوبح اه٘سٛ، ٙظدتأًشٌٓا   فدشاق أٓودٕ،     ناهب ٗأطاًٞ بّ صٙذ 

ٞ بّ صٙذ  ًّا أطاً ٟ سط٘ي او  فأ باهزٜ ٙعوٍ، ٗقاي: ٙا سط٘ي  فأػاس  و

ٛ بّ أبٛ ناهب  َّا  و ٍ إ٨ خريّا، ٗأ ، فقاي: ٙا سط٘ي او او، أٓوم ًٗا ُعو

، فاطدتعزس  مل ٙلّٚا او  وٚم ٗاهِظا١ ط٘آا كجري... فقاَ سطد٘ي او  

ٗٓ٘  وٟ املِرب: ٙا  ٣ً٘ٙز ًّ  بذ او بّ ُأبٛ ابّ طو٘ي، فقاي سط٘ي او 

ًعؼش املظوٌني، ًّ ٙعزسُٛ ًّ سدى قذ بوغين أراٖ   أٓى بٚيت؟ ف٘ او ًا 

                                        
ؼاَ، 7/428ؿشٚح اهبخاسٜ، ( 1) ، 2هعٌشٜ، طحتقٚا أكشَ ا ،، تاسٙخ خوٚفٞ ابّ خٚاط2/289، طريٝ ابّٓ 

  .4/44، اهذ٢٨ى هوبٚٔقٛ، 80ٓد، 1405 ،داس نٚبٞ ،اهشٙاض
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ا  وٌت  وٕٚ إ٨ خريّا. فقاَ  وٌُت  وٟ أٓوٛ إ٨ خريّا، ٗهقذ ركشٗا سد٩ّ ً

طعذ بّ ًعار ا٪ُـاسٜ فقاي: ٙا سط٘ي او، أُا أ زسن ًِٕ، إْ كاْ ًّ 

 ا٪ٗغ كشبت  ِقٕ، ٗإْ كاْ ًّ إخ٘اُِا ًّ ارتضسز أًشتِا ففعوِا أًشن.

ٗٓد٘ ٙلددشم، فلاُددت أٗي    ثدٍ ُددضي اهقدش ْ ُٗطددشِّٜ  دّ سطدد٘ي او     

 .(1)(...وان ف   بر أكيا عا شة، أما اهلل عز  )كوٌٞ تلوٍ بٔا: 

اطتؼداس خاؿددتٕ ٗأٓدى بٚتددٕ أ٨ّٗ، ثددٍ     فٔدزا اذتددذٙح ٙدبني أْ اهددِه    

 ، شض ا٪ًش  وٟ مجٚع اهـشابٞ ٗرهم هتعوٍٚ أًتٕ كٚفٚٞ ًعادتٞ ا٪ً٘س

َّ ٓزا ا٪ًش ٙتعوا  با٪طشٝ  ٗخاؿٞ املتـوٞ ًِٔا بادتاُب ا٨دتٌا ٛ. سٚح إ 

َّ اهددزّٙ ػدداسك٘ا   ٓددزا   ، سٚددحًددّ داُددب  خددش  ٗبدداجملتٌع ًددّ داُددب،  إ 

 اهزُب أكشٗا بأُفظٍٔ ٗباجملتٌع.

قداي اذتدافغ د سمحددٕ او تعداىل د: ٗاهعودٞ   اختـدداق  وٛد ٗأطدداًٞ               

ثددٍ مل  ،كداْ  ِددذٖ كاه٘هددذ; ٪ُدٕ سّبدداٖ ًددّ سداي ؿددغشٖ      باملؼداٗسٝ أْ  وٚدداّ 

ٙفاسقٕ، بى ٗاصداد اتـاهٕ بتضٗٙر فانٌٞ، فوزهم كاْ شتـ٘ؿّا باملؼاٗسٝ 

ٙتعوا بأٓوٕ ملضٙدذ ان٩ دٕ  ودٟ أس٘اهدٕ أكجدش ًدّ غدريٖ، ٗكداْ أٓدى          فٌٚا 

ًؼد٘ستٕ فٌٚدا ٙتعودا بدا٪ً٘س اهعاًدٞ أكدابش اهـدشابٞ كدأبٛ بلدش ٗ ٌددش،          

َّا أطاًٞ فٔ٘ كعوٛ   ن٘ي امل٩صًٞ ًٗضٙذ ا٨ختـاق ٗاحملبٞ، ٗهزهم  ٗأ

ٕ  كاُ٘ا ٙطوقْ٘  وٕٚ إَّٔ ِسبُّ سط٘ي او   ، ٗخـٕ دْٗ أبٕٚ ٗأًدٕ هلُ٘د

ّّ ًِٕ، ٗرهم أْ هوؼباب ًدّ ؿدفا١ اهدزّٓ     ّٛ أط ّٛ، ٗإْ كاْ  و ػابّا كعو

 ْ٪ ;ّّ ًا هٚع هغريٍٓ، ٗ٪ُٕ أكجش دشأٝ  وٟ ادت٘اب مبا ٙعٔش هٕ ًّ املظ

                                        
  (.4750، )ا455-8/452ؿشٚح اهبخاسٜ، ( 1)
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المشااااااااور  فاااااااي 
       غابو   األحااباب                     

. 

ٞ فشمبا أخفٟ بعض ًا ٙعٔش هٕ س اٙٞ هوقا٢ى تاسٝ،  ّّ غاهباّ حيظب اهعاقب املظ

 .(1)طتؼاس غريٌٓاٗاملظ٧ٗي  ِٕ أخش٠، ًع ًا ٗسد   بعض ا٪خباس إُٔ ا

 .(2)ًّٗ اهف٘ا٢ذ ًّ ٓزا اذتذٙح اطتؼاسٝ ا٪ وٟ ملّ ٓ٘ دُٕٗ
 

  ِذق ٗقذ ادتٌعت اهٚٔ٘د  ٗغطفاْ  ٗتظٌٟ أٙلّا ارت

ٗبِ٘ أطذ ٗبِ٘ طوٍٚ ٗقشٙؽ ٗساؿشت املذِٙٞ، ٗرهم   

 ػ٘اي طِٞ مخع، كٌا ركشٖ ً٘طٟ بّ  قبٞ ٗغريٖ.

ٞ ؿذس ط٘س ْ  ذدٍٓ (3)ٝ ا٪سضابٗقذ أُضي او تعاىل   ٓزٖ اهقـ . ٗكا

ٙقشب ًّ  ؼشٝ  ٨ل، فٔ٘ اطتِفاس كبري ًّ قشٙؽ ٗأ ٘أُا، ٗٓزا ٙؼري 

إىل  ضًٍٔ ٗإؿشاسٍٓ  وٟ اطت٣ـاي املظوٌني، ٗهلّ او تعداىل بلشًدٕ   

ٕ هط  باملظوٌني ٗسدَّ كٚذ اهعاملني كٌا قاي تعاىل:  ڃ  چ    چ  ژ ًِّٗ ڃ  

ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  .(25ا٪سضاب: ) ژڈ  ڈ    چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  

اطتؼاس أؿشابٕ   كٚفٚٞ ً٘ادٔٞ ٓزٖ اذتؼ٘د،  ٨ٗ ػم أْ اهِه 

 ْ ٝ ًّ طوٌا ْ سفش ارتِذق بإػاس كٌا ركش رهم أؿشاب املغاصٜ،  فلا

: إُدا كِدا بفداسغ إرا س٘ؿدشُا     ًٍِٔ أب٘ ًعؼش، قداي: قداي طدوٌاْ هودِه     

ذِٙٞ ًّ ادتٔٞ اهؼٌاهٚٞ، حبفش ارتِذق س٘ي امل خِذقِا  وِٚا، فأًش اهِه 

 ٕ ٕ بِفظ تشغٚبّا هوٌظوٌني، فظاس ٘ا إىل  ٌوٕ ستٟ فشغ٘ا ًِٕ،  ٗ ٌى فٚ

 .(4)ٗدا١ املؼشكْ٘ فشاؿشٍٗٓ، ٗأظٔشٗا سريتٍٔ ًّ سفش ارتِذق

                                        
  .2/414اهظريٝ   اهفتح، ( 1)

  .2/444اهظريٝ   اهفتح، ( 2)

  .3/398وبٚٔقٛ، ، اهذ٢٨ى ه7/392ؿشٚح اهبخاسٜ، ( 3)

  .2/471، اهظريٝ   اهفتح، 3/44، تاسٙخ اهطربٜ، 2/445ًغاصٜ اه٘اقذٜ، ( 4)
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المشااااور  فاااي 
مصالح  بعا  
                                 األحاااااااااااااااباب

. 

المشاااااور  فاااااي 
إرساااااااا  ماااااااش 

  را ب األحباب

ٗٓدزا ٙعٔددش أٌٓٚددٞ اهؼدد٘س٠ ٗخاؿدٞ  ِددذ اهؼددذا٢ذ ٗإًلاُٚددٞ سددذٗخ      

ٖ اهؼ٘س٠   ٓزا امل ٝ ا٪سضاب، ٗٓز  جاي تبني إُٔ اهؼش، كٌا سذخ   غضٗ

ٜ ٗ ِذ  ّ ادتاُب اهعظلش ً ٞ ٝ اهتؼاٗس، ٗخاؿ ٕ فا٢ذ ٍ أًت نٌع سشق أْ ٙعو

 ا٪ ذا١ با٨ تذا١  وٟ املظوٌني.

.ّ ٞ ٗاهذٙ ٟ ا٪ً ا كشساّ  و ٞ ٗأقٔو ٝ قذ ت٘ؿى إىل أكجش ا٪ً٘س ط٩ً  فاملؼاٗس
 

ركش ابّ إطشاق ُضٗي ا٪سضاب مبذتٌدع اهظدٚ٘ي،   

املظوٌني غذس اهٚٔ٘د ًّ بين ٗإىل داُب ُأُسذ... قاي: ٗبوغ 

أْ ٙعطٛ  قشٙعٞ، ٗاػتذ باملظوٌني اهب١٩، فأساد اهِه 

 ِٚٚددٞ بددّ سـددّ ًٗددّ ًعددٕ ثوددح مثدداس املذِٙددٞ  ودددٟ أْ         

ٝ ٗطعذ بّ ًعار، ٗاطتٙشدع٘ا،  ّ  باد قا٨: كِا ضتّ ٍٗٓ  وٟ فؼاس طعذ ب

ْ أكشًِا او  ٕ بعذ أ ْ ًِا   ػ١ٛ ًّ رهم، فلٚ  ُفعو  ضّ اهؼشن ٨ ٙطوب٘

ِا!؟ ًا هِا بٔزا ًّ سادٞ، ٨ٗ ُعطٍٚٔ  ٍ أً٘اه َ ٗأ ّضُا بم؟ ُعطٚٔ ٗدى باإلط٩

 .(1)إ٨ اهظٚ ، فاػتذ باملظوٌني اذتـاس ستٟ تلوٍ أؿشاب اهِفاق
 

س٠ٗ اهبٚٔقدددٛ  دددّ صٙدددذ بدددّ أطدددوٍ أْ سدددد٩ّ قدددداي       

ٗمل ُذسكٕ، فقاي: ٙا  ذتزٙفٞ: أدسكتٍ سط٘ي او 

كتددٕ كٚد  تلددْ٘،   ابدّ أخدٛ، ٗاو ٨ ُددذسٜ هد٘ أدس   

هقددذ سأٙتِددا هٚوددٞ ارتِددذق   هٚوددٞ بدداسدٝ ًطددريٝ، فقدداي        

، (َمن يذ ب فيعسم لنا عسم ال وم اعسه اهلل رفيم إبرا يم يوم ال يامة): سط٘ي او 

، فوٍ ٙقٍ أسذ، فقاي (اعسه اهلل رفي  )ف٘ او ًا قاَ َأس ذ، فقاي هِا اهجاُٚٞ: 

                                        
ؼاَ، ( 1)   .2/220طريٝ ابّٓ 
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المشااااور  فاااي 
غاااااااااااااااااااابو  

                     ـ اااااااااـبـد ـحـال

. 

إدك )قوت: أخؼٟ أْ أ٦طش، قاي: ، ف(اذ ب)أب٘ بلش: ابعح سزٙفٞ، فقاي: 
 .(1)(لن ُتؤسر، فادطسم

أساد  دشض ا٪ًدش أًداَ ادتٌٚدع هٚقدَ٘ ًدّ        ٗٙفٍٔ ًّ ٓزا ارتدرب أُدٕ   

ٙش٠   اطتطا تٕ رهم ٗبطٚب ُفظٕ، ٗستٟ ٨ حيـدى   ُفد٘غ اهـدشابٞ    

ّّٚ اهدِه       ػخـدّا، ٗهتعودٍٚ ا٪ًدٞ أْ ًدّ ف٘ا٢دذ اهؼدد٘س٠       ػد١ٛ فٌٚدا هد٘  د

ً٘ات امل٘د٘دٝ  ِدذ أؿدشاب اهدشأٜ، ٗأْ ًدّ ٙعودٍ أسقٚدٞ       ا٨طتفادٝ ًّ املعو

 .ػخف ٗأٓوٚتٕ ٪ًاُٞ ٗقذسٝ فوٕ أْ ٙزكش رهم، كٌا فعى اهـذٙا 
 

سذثت ٓزٖ اهغدضٗٝ   رٜ اهقعدذٝ طدِٞ طدت، ٗخدشز      

قاؿذّا ًلٞ ٪دا١ اهعٌشٝ، فـذَّٖ املؼدشكْ٘   اهِه 

 ّ اه٘ؿ٘ي إىل اهبٚت، ٗٗقعت بٍِٚٔ املـاذتٞ  وٟ أْ 

ٞ اهشك٘اْ، ٗمسٟ ٙذخى  َ املقبى، ٗمتت بٚع ًلٞ   اهعا

 .(1اهفتح: ) ژٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ او تعاىل ٓزا اهـوح فتشّا كٌا قاي تعاىل: 

  ٓددزٖ اهغددضٗٝ، ٗ  ٗطددط اهطشٙددا سددذثت      ٗ  أثِددا١ خددشٗز اهددِه   

 دداَ  املؼداٗسٝ كٌدا سٗاٖ اهبخداسٜ  ددّ املظد٘س ًٗدشٗاْ قددا٨: خدشز اهدِه         

ستٟ كاْ بغذٙش  بلع  ؼشٝ ٣ًٞ ًّ أؿشابٕ... ٗطاس اهِه  اذتذٙبٚٞ  

ا٪ػطاط أتاٖ  ِٕٚ فقاي: إْ قشٙؼدّا مجعد٘ا هدم مج٘ دّا، ٗقدذ مجعد٘ا هدم        

أقايروا أيهاا )ا٪سابٚؽ، ٍٗٓ ًقاتو٘ن ٗؿادُّٗن  ّ اهبٚت ًٗاُع٘ن، فقداي:  
، أترْون أن أمين إلق عياالهم وذراري  اؤالء الاذين يريا ون أن يصا  ودا عان الناس عس  

. (ال ي ، فإن يأتودا كان اهلل عز وان ق  قطع عينا من المشركين، وإال تركنا م محروبين

                                        
، ٗ ضاٖ اهظٚ٘نٛ هوشاكٍ ٗؿششٕ، ٗابّ ًشدٕٗٙ ٗابّ  ظاكش، ٗأب٘ ُعٍٚ   اذتوٚٞ 3/454اهذ٢٨ى، ( 1)

  .6/571ٛ، ٗاهبٚٔقٛ. ٗاهذس املِج٘س   اهتفظري باملأث٘س هوظٚ٘ن
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قاي أب٘ بلش: ٙا سط٘ي او خشدت  اًذّا هلزا اهبٚت ٨ تشٙذ قتى  أس دذ ٨ٗ  

ٕ هٕ، فٌّ ؿّذُا  ِٕ قاتوِاٖ، قاي:   .(1)(امضوا عسق اسم اهلل)سشب أس ذ، فت٘د

ْ قا ّ سبا ٘ ٓشٙشٝ ٗصاد أمحذ، ٗاب ْ أب  ي: قاي ًعٌش، قاي اهضٓشٜ: ٗكا

ّ سط٘ي او  ً ٕ ٝ ٪ؿشاب س ْ أكجش ًؼٗا ٗٓزا  .ٙق٘ي: ًا سأٙت أسذاّ قط كا

 .(2)ادتض١ سزفٕ اهبخاسٜ إلسطاهٕ; ٪ْ اهضٓشٜ مل ٙظٌع ًّ أبٛ ٓشٙشٝ

 .(3)ٗٗسد ضتٖ٘ ٨بّ إطشاق   املغاصٜ  ّ اهضٓشٜ

اهدزّٙ ُـددشٗا قشٙؼددّا إىل    اطتؼداس أؿددشابٕ ٓدى خيدداه     ٗاملدشاد أُددٕ  

ً٘اكدعٍٔ فٚظده أٓودٍٔ، فدإْ ددا١ٗا إىل ُـدشٍٓ اػدتغو٘ا بٔدٍ ٗاُفدشد ٓد٘           

 (تكان عن ااً قطعهاا اهلل)ٗأؿشابٕ بقشٙؽ، ٗرهدم املدشاد بق٘هدٕ   سٗاٙدٞ أمحدذ      
بةن اهقتاي ٗا٨طتٌشاس  وٟ ًا خدشز هدٕ    فأػاس  وٕٚ أب٘ بلش اهـذٙا 

 ، فشدع إىل سإٔٙ.ًّ اهعٌشٝ ستٟ ٙلْ٘ بذ١ اهقتاي ًٍِٔ

ٙدا ُده او،   فقاي أب٘ بلش: او ٗسط٘هٕ أ وٍ. $ٗصاد أمحذ   سٗاٙتٕ: 

 #إاا د٣ِا ًعتٌشّٙ...

ًٗدددّ اهف٘ا٢دددذ   اذتدددذٙح فلدددى ا٨طتؼددداسٝ; ٨طدددتخشاز ٗددددٕ اهدددشأٜ     

 ٗاطتطابٞ قو٘ب ا٪تبا .

ًّى   سأٜ اهِه  ٙذسن إُٔ كاْ   غاٙٞ اهـ٘اب ٗاملـوشٞ;  ًّٗ تأ

 ـذٙا ٙذي  وٟ رهم   ق٘هٕ: او ٗسط٘هٕ أ وٍ; ٪ْ سأٜ اهِه ٗك٩َ اه

فٕٚ ًعاقبٞ اهزّٙ طا ذٗا أ دذا١ٖ، ٗفٚدٕ إكدعال هلدٍ مجٚعدّا، ٗفٚدٕ تعودٍٚ        

املظوٌني ببعض ٗطا٢ى إكعال اهعذٗ، ًٗدّ ٙظدا ذٖ، ٗقدذ حتقدا ًدا أسادٖ      

                                        
  (.4178، )ا7/453ؿشٚح اهبخاسٜ، ( 1)

ٚٞ،  ،كبط كٌاي ٙ٘ط  ،، اإلسظاْ ٨بّ سبا4/328ْاملظِذ، ( 2) ، اهظريٝ 4852، ا7/183داس اهلتب اهعٌو

  (.34، طِّ اهةًزٜ، ادتٔاد )2/579  اهفتح، 

ؼاَ، ( 3)   .2/310طريٝ ابّٓ 
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 م  النبي  س شار إ
فااااي صاااال  ساااالم  

 الحد ب ـــ                     

 ًّ تعوٍٚ أؿشابٕ هوؼ٘س٠، ٗندشق اذتدشب ٗامللٚدذٝ، ٗهلِدٕ      اهِه 

ٕ    تدشن سأ  ٗٓدد٘ اهعٌدشٝ ٗتععددٍٚ اهبٚدت اذتددشاَ     ،ٙددٕ تععٌٚدّا ملددا خدشز ًددّ أدود

 .ٗػعا٢ش او تعاىل، ٗ  رهم أٙلّا تعوٍٚ ٪ًتٕ 
 

س٠ٗ اهبخددداسٜ   بدددداب اهؼدددشٗط   ادتٔدددداد،     

ٗاملـدداذتٞ ًدددع أٓدددى اذتدددشب، ٗكتابدددٞ اهؼدددشٗط،    

سذٙح املظ٘س ًٗدشٗاْ، ٗٓد٘ سدذٙح ن٘ٙدى   ػدأْ      

أْ ي اهـدوح بدني    صًّ اذتذٙبٚدٞ إىل  خشٗز اهِه 

 فوٌا فشغ ًّ قلٚٞ اهلتاب قاي سط٘ي او ٗبني قشٙؽ، ٗفٕٚ:  اهِه 

قاي: ف٘او ًا قاَ ًٍِٔ سدى، ستٟ قاي . (قوموا فادحروا قم احس وا)٪ؿشابٕ: 

رهم ث٩خ ًشات، فوٌا مل ٙقٍ ًٍِٔ أسذ، دخى  ودٟ أَ طدوٌٞ، فدزكش هلدا     

او أحتدب رهدم؟ اخدشز، ثدٍ ٨      ًا هقٛ ًّ اهِداغ، فقاهدت أَ طدوٌٞ: ٙدا ُده     

تلوٍ َأس ذّا ًٍِٔ كوٌٞ ستٟ تِشش بذُم، ٗتذ ٘ ساهقم فٚشوقم، فخدشز  

فوٍ ٙلوٍ َأس ذّا ًٍِٔ ستٟ فعى رهم: ضتش بذُٕ، ٗد ا ساهقٕ فشوقٕ، فوٌا 

 .(1) سأٗا رهم قاً٘ا فِششٗا، ٗدعى بعلٍٔ حيوا بعلّا...

ًش هوِذب، أٗ هشدا١ قاي اذتافغ: كأٍُٔ ت٘قف٘ا ٨ستٌاي أْ ٙلْ٘ ا٪

ُضٗي اه٘سٛ بإبطاي اهـوح املزك٘س، أٗ ختـٚـدٕ بداإلرْ بدذخ٘هلٍ ًلدٞ     

رهم اهعاَ إلمتاَ ُظدلٍٔ، ٗطد٘غ هلدٍ رهدم; ٪ُدٕ كداْ صًداْ ٗقد٘  ُظدخ،          

ٗحيتٌى أْ ٙلُ٘٘ا أهلتٍٔ ؿ٘سٝ اذتاي، فاطتغشق٘ا   اهفلش ملدا ذتقٔدٍ   

تقدادٍٓ  ودٟ بود٘غ    ًّ اهزي  ِدذ أُفظدٍٔ ًدع ظٔد٘س قد٘تٍٔ ٗاقتدذاسٍٓ   ا       
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غشكٍٔ ٗقلا١ ُظلٍٔ باهقٔش ٗاهغوبدٞ، أٗ أخدشٗا ا٨ًتجداي ٨ تقدادٍٓ أْ     

 .(1)ا٪ًش املطوا ٨ ٙقتلٛ اهف٘س، ٗحيتٌى زتٌ٘  ٓزٖ ا٪ً٘س جملٌ٘ ٍٔ

قاهت أَ طوٌٞ: ٙا سط٘ي او ٨ تلؤٌٍ، فدإٍُٔ  ٗ  سٗاٙٞ ابّ إطشاق: 

قٞ   أًددش اهـددوح  قدذ دخوددٍٔ أًددش  عدٍٚ ممددا أدخوددت  ودٟ ُفظددم ًددّ املؼد       

 .(2) ٗسد٘ ٍٔ بغري فتح

 ٗحيتٌى أُٔا فٌٔت  ّ اهـشابٞ إُٔ استٌى  ِذٍٓ أْ ٙلْ٘ اهدِه  

أًشٍٓ باهتشوى أخزّا باهشخـٞ   سقٍٔ ٗإُٔ ٓ٘ ٙظتٌش  وٟ اإلسشاَ أخدزّا  

باهعضلٞ   سا ُفظٕ، فأػاست  وٕٚ أْ ٙتشوى هِٚتفٛ  ٍِٔ ٓزا ا٨ستٌاي، 

ػاست بٕ ففعوٕ، فوٌا سأ٠ اهـشابٞ رهم بدادسٗا  ؿ٘اب ًا أ ٗ شل اهِه 

مل ٙبا بعذ رهم غاٙٞ تِتعش، ُٗعدري ٓدزا ًدا ٗقدع      إرإىل فعى ًا أًشٍٓ بٕ; 

هلدٍ   غددضٗٝ اهفددتح ًددّ أًددشٖ هلدٍ بدداهفطش   سًلدداْ، فوٌددا اطددتٌشٗا  وددٟ       

ْٖٗ ػشب ػشب٘ا.  ا٨ًتِا  تِاٗي اهقذا فؼشب، فوٌا سَأ

٘سٝ، ٗأْ اهفعى إرا اُلٍ إىل اهق٘ي ٗ  اذتذٙح ًّ اهف٘ا٢ذ: فلى املؼ

 كاْ أبوغ ًّ اهق٘ي اجملشد، ٗهٚع فٕٚ أْ اهفعى ًطوقّا أبوغ ًّ اهق٘ي.

 ٗد٘اص ًؼاٗسٝ املشأٝ اهفاكوٞ.

 .(3)ٗفلى أَ طوٌٞ ٗٗف٘س  قؤا

ٗٓزا ٙعين أْ ًؼاٗسٝ املشأٝ ٨ تقتـدش  ودٟ ػد٧ْٗ اهفدشد ٗا٪طدشٝ، بدى       

ؿاسب اهؼأْ ٙؼاٗس املشأٝ إْ كاُت تؼٌى ا٪ً٘س اهعاًٞ، ف٩ ًاُع ًّ أْ 

ٗاهددذٝ أٗ صٗدددٞ أٗ غددري رهددم إْ كاُددت تتـدد  باهفلددى ٗاهعقددى ًٗ٘افقدددٞ         
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ٗ وددٟ  هددٕ   اهـدد٘اب بت٘فٚددا او تعدداىل، ٗقددذٗتِا ٗأطدد٘تِا   رهددم ُبِٚددا    

 ٗؿشبٕ أمجعني.

 ٗ خش د ٘اُا أْ اذتٌذ و سب اهعاملني.

 

 

 

 

 

 

 


