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  3      ....................................................................................................مؼّدمة  

 مؼدمة

و َؽؾِقَظ ؿال اهلل تعاػ :  ًَ َؾظًّ ـْ ـُ ًَ ََلُْؿ َوَفْق  ـَ اَّللهِ فِـْ ٍي ِم َؾبََِم َرْْحَ

ـْ َحْقفَِؽ َؾوْظُػ َظـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر ََلُْؿ  قا ِم ْكَػضُّ َٓ َْمرِ َوَصاِوْرُهْؿ اْفَؼْؾِى  ْٕ َؾنَِذا  دِم ا

ؾِغَ  ِـّ ْؾ َظَذ اَّللهِ إِنه اَّللهَ ُُيِىُّ اْدَُتَق ـه ًَ َؾَتَق  . (1)َظَزْم

أّن طوهر ؿقفف تعوػ: مـ صّذاذ أهؾ افسـّي ؿد يزظؿ افبعض 

َْمرِ  ْٕ حوجي دشقرة ؽره، ب يػقد أّن افرشقل   َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

ة فتغطقي حوجوت ادسؾؿغ مؼررات افـبقويستى ظذ ذفؽ ظدم ـػويي 

 ..عرؾقي، إّٓ بؿالحظي مو يشر بف افصحوبي ظذ افرشقلؼظّقي واداف

طوهر ذم  -بدواً -أمٌر، وهق  َوَصاِوْرُهؿْ  حقٌ أّن ؿقفف تعوػ: 

 وجقب مشوورة افصحوبي بال ريى وٓ ترديد.

، وؽره ذم ؽره ، وؿد ذـر ادبورـػقري ذم ـتوبف حتػي إحقذي 

مذاهى افـوس ذم تػسر هذه أيي، وـون مـ وؿـ إؿقال افتل ذـرهو 

مو أورده بؼقفف: وؿوفً ضوئػي: أمر اَّلل افرشقل بؿشوورة افصحوبي، ؾقَم 

 .(2)فقبغ صقاب افرأي: وحل  مل يلتف 

                                                           
 .159آل ظؿران :   (1)

 .306: 5حتػي إحقذي   (2)
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ذم  أّن مؼوم افـبقة ؽر ؿودر ظذ افتغطقي ادعرؾقيربَم يستشعر مـف و

بحوجي  ،ؾقَم فقس ؾقف وحل: أي ؾوفـبّل ذم بعض إحقال، ـّؾ إحقال 

، وهق يؼتيض جفؾ افرشقل صقاب افرأي فف : فقبغ دشوورة افصحوبي 

 .بلحؽوم اَّلل ذم هذا افػرض، وإّكَم أمره اَّلل بودشوورة فسد هذا اخلأل

ع مـ مػفقم افسـي افـبقيي إػ مو وواوح أّن آفتزام بذفؽ يقّش 

افصحوبي ..: إػ مو أصور بف  وؾعؾف وتؼريره هق أـثر مـ ؿقل افـبل 

 ظؾقف أيضًو.

بؾ ؿد دمرأ بعض صذاذ أهؾ افسـّي مـ ؽالة افعؿرّيي ، ؾذـروا أّن 

افرشقل أخطل بقـَم كزل افؼرآن مقاؾؼًو فرأي ظؿر بـ اخلطوب ذم ؽر 

مقوع، وفقس بعد هذا مـ ؽؾق ، وٓ أؿؾ مـ أّكف يستؾزم تؽذيى 

 .. وأّن اَّلل تعوػ يريفضؼ أّن افـبل يقحك إفقف، وافؼرآن افـ

بوضؾ بقؼغ: ّٕكف مل يمثر ، أهؾ افسـّي  صذاذؾَم ذـره  :احلوصؾ

، ظذ أّّن اظتؼد أّن آفتزام وأتبوظفؿ  ظـ مجفقر افصحوبي وافتوبعغ

مػتوٌح دو ُوِصَد مـ أبقاب افضالل، وؿد ْحؾ افػوشد بؿثؾ هذا افتلويؾ 

ادـجز ذاك افـّص ادعتز ، ،  ظـّو مموكي اجلقاب ظـ هذا إمر افبوضؾ

حمؿد بـ وإلموم بؿضؿقكف : ـافتزامفؿ و، جفوبذة أهؾ افسـّي  لؿقالب

 وؽره ..افشوؾعل إدريس 

 : ثالثي ؾصقلوهذه افرشوفي ذم 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  5    .......................................................................................................مؼّدمة 

 إول : مو ؿوفف مجفقر أصحوبـو ذم تػسر أيي .

 افثوّن : مو ؿوفف مجفقر أهؾ افسـّي ذم تػسرهو .

 بّقـي حمؽؿي. تػسر أيي ، وأّّنوافػصؾ افثوفٌ : 

بوشتثـوء ؽالة ، شـّي وصقعي ، وشقتّضح أّن مشفقر افػريؼغ 

، بَم أراه اَّلل ، ؽـّل ظـ مشوورة افصحوبي  ظذ أّن افـبّل افعؿرّيي ، 

وإّكَم ـون يشوورهؿ : تطققبًو فـػقشفؿ ، وتلفقػًو فؼؾقهبؿ : ـقَم ٓ يـػضقا 

 هوك فسى..مـ حقفف ، 

 بوشؿ احلّع                                                                  

 افعتبي احلسقـّقي ادؼّدشي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  افػصؾ إّول

 أيةدم تػسر ما رود ظـ أصحابـا 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  9    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 هـ(414) افشقخ ادػقد

 ضريؼ ظذ،  ؽره احلؽقؿ يستشر إّكَم:  ذم تػسره ؿول 

 وأجقد،  مـف رأيوً  أحسـ أّكف تقّؼـ إذا،  برأيف وآشتعوكي آشتػودة

ـّ  أو،  ظؼالً  وأـؿؾ، تدبراً   ؾقَم دوكف بلّكف ظؾَمً  أحوط إذا ؾلّمو ، ذفؽ ط

 يػتؼر ٓ افؽومؾ ٕنّ  ، معـك برأيف تدبره ذم فالشتعوكي يؽـ مل وصػـوه،

 ؾقَم اجلوهؾ إػ افعومل يػتؼر ٓ ـَم ، افؽَمل إػ ؾقف ُيتوج ؾقَم افـوؿص إػ

 . ذفؽ ظذ متضّؿـفا يدّل  بّقـة وأية ، افعؾؿ إػ ؾقف ُيتوج

ًَ  َؾنِذا إَْمرِ  ذِم  وصوِوْرُهؿْ :  تعوػ ؿقفف إػ ترى أٓ ْؾ  َظَزْم ـه  َؾتََق

 إّكَم ـون وفق ، ومشقرهتؿ رأهيؿ دون بعزمف افػعؾ وؿقع ؾعؾهؼ اَّلله  َظَذ 

 ؾوظؿؾ ظؾقؽ أصوروا ؾنذا ، فف فؼول برأهيؿ فالشتعوكي بؿشقرهتؿ أمره

 دون بودشقرة ؾعؾف ؾؽون تعؾهؼ ، ؾومضف رء ظذ رأهيؿ اجتؿع وإذا

 . تقّّهتف مو شؼط تؾقكوه بَم افذـر جوء ؾؾَّم  ، بف خيتّص  افذي افعزم

 أن أمرهشبحوكف  اَّلله ؾننّ  ، ظؾقف ادشقرة إػ دظوئفؿ وجف ؾلّمو

 فقتلّدبقا،  ظزموهتؿ ظـد يصـعقكف بَم ويعؾهؿفؿ،  بؿشقرهتؿ يتلفَّػفؿ

 .(1)آرائفؿ  إػ فؾحوجي ٓ،  فذفؽ ؾوشتشورهؿ ، وجّؾ  ظزّ  اَّلله بآداب

إلئتالف :  : وهق سيح أّن إمر بؿشوورة افـبل ؿؾً

 .وافرشوفي وافؼرآن ؿؾقب افصحوبي ، ـقَم ٓ يـػضقا مـ حقل افرشقل 

                                                           
 . مؽتى اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ .108تػسر افؼرآن فؾؿػقد )ت: حمؿد أيوزي( :   (1)
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 هـ(464) افشقخ افطقد

 وآفف ظؾقف اَّلل صذ افـبل مشوورة وجف ذم ؿول ذم افتبقون : وؿقؾ

 ثالثي افعبود مـ افرأي صقاب تعرف ظـ اشتغـوئف بوفقحل مع إيوهؿ

 : أؿقال

 وجف ظذ ذفؽ أن إشحوق وابـ ، وافربقع ، ؿتودة ؿول:  أحدهو

 ـمّ  ـوكقا إذ أؿدارهؿ مـ وافرؾع ، هلؿ وافتلفقػ ، افتطققى فـػقشفؿ

 . رأيف ويرجع إػ:  بؼقفف يقثؼ

 ذم أمتف بف فتؼتدي ذفؽ وجف:  ظققـي بـ شػقون ؿول:  وافثوّن

  . بقـفؿ صقرى أمرهؿ بلن مدحقا ـَم كؼقصي مـزفي وٓ يروّنو ادشوورة

 ٓجالل ، فالمريـ فكّ أ:  وافضحوك ، احلسـ ؿول:  افثوفٌ

 .  ذفؽ ذم بف واؿتداء إمي افصحوبي

 . افدكقو أمقر بعض ذم برأهيؿ يستعغ أن:  اجلبوئل ظعّ  أبق وأجوز

 مشقرتف ذم افـوصح ؾقتؿقز يؿتحـفؿ أن ذفؽ وجف:  ؿقم وؿول

 .(1) افـقي افغوش مـ

                                                           
 . مؽتى اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ.32: 3افتبقون فؾطقد)ت: أْحد افعومع(   (1)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  11    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

مو ذـره ؿقم مـ ـذا مو ذـره اجلبوئل ، ووؿؾً : ؾوٕؿقال مخسي : 

 .، ؿقل رابع وخومس أّكف فالمتحون 

وإذا ـون مؼصقد اجلبوئل مـ اشتعوكي افـبل بآرائفؿ ـوشتعوكتف 

بسققؾفؿ ، ؾال موكع مـف : إذ ٓ موكع مـ أن يستعغ صذ اَّلل ظؾقف وآفف 

إمقر اخلورجقّي : ـلمقر احلرب بلصحوبف ذم  صذ اَّلل ظؾقف وآففافـبل 

 وافزراظي وافبـوء وكحقهو . 

 هـ(548) افطزد

 إنّ :  معـوه َلؿ فـً اَّلل مـ ؾزْحي ذم جمؿع افبقون : ؿول 

 شَمحي مع تلتقفؿ : ّٕكؽ افديـ ذم دخقَلؿ يقجى مّو َلؿ فقـؽ

 .وافزاهغ بوحلجٍ ، شجقتؽ وـرم ، أخالؿؽ

 ؽؾقظ اخلؾؼ دء جوؾقو:  أي ؾظو يو حمؿد ــً وفق

 مـ ٓكػضقا رأؾي وٓ رْحي ؽر ذي ، افػماد ؿود:  أي افؼؾى

 .  وكػروا مـؽ ، ظـؽ أصحوبؽ فتػرق:  أي حقفؽ

 ٕنّ  : متؼوربتغ ـوكتو وإن ، وافغؾظي افػظوطي بغ مجع إّكَم:  وؿقؾ

 . ؿؾبف ظـ وافؼسقة ، فسوكف ظـ اجلػوء ؾـػك ، ذم افؽالم افػظوطي
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 وبقـل بقـفؿ مو َلؿ واشتغػر وبقـفؿ بقـؽ مو ظـفؿ ؾوظػ

 ذفؽ مـ َلؿ واشتغػر أحد، مـ ؾرارهؿ ظـفؿ معـوه ؾوظػ:  وؿقؾ

 .ظـدهؿ مو واظؾؿ آراءهؿ، اشتخرج: أي إمر ذم وصوورهؿ افذكى

 ظـ بوفقحل اشتغـوئف ، مع إيوهؿ مشوورتف ؾوئدة ذم واختؾػقا

 : أؿقال ظذ افعبود مـ افرأي صقاب تعرف

 ، َلؿ وافتلفػ ، فـػقشفؿ افتطققى وجف ظذ ذفؽ إن : أحدها

 ، آرائفؿ إػ ويرجع ، بلؿقاَلؿ يقثؼ مـ أّنؿ فقبغ ، أؿدارهؿ مـ وافرؾع

 .إشحوق وابـ وافربقع ؿتودة ظـ

 ، كؼقصي يروهو ومل ، ادشوورة ذم أمتف بف فتؼتدي ذفؽ إن : وثاكقفا

 . ظققـي بـ شػقون ظـ ، بقـفؿ صقرى أمرهؿ بلنّ  مدحقا ـَم

 بف أمتف وفقؼتدي ، أصحوبف ٓجالل:  ٓمريـ ذفؽ أن: وثافثفا 

  ذفؽ. ذم

 مـ افـوصح فقتؿقز ، بودشوورة فقؿتحـفؿ ذفؽ إنّ  :رابعفا و

 . افغوش

 وفؼوء ، احلرب ومؽوئد ، افدكقو أمقر ذم ذفؽ إن : وخامسفا

 . (1) اجلبوئل ظع أيب ظـ ، بآرائفؿ يستعغ أن جيقز ذفؽ مثؾ وذم.  افعدو

                                                           
 . ممشسي إظؾؿل ، بروت. 428: 2جمؿع افبقون   (1)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  13    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 هـ(588) ابـ صفر آصقب

 مميداً  افـبل ـون إَْمرِ  ذِم  َوصوِوْرُهؿْ :  تعوػ ؿقفف

 يقثؼ مّـ ، وـون آشتػودة ظـ مستغـقوً ،  افرأي ذم ـومالً  بوفقحل

 وابـ وافربقع ؿتودة ؿول مو ذفؽ ذم ؾوفقجف رأيف :  إػ بؼقفف، ويرجع

 ادػقد افشقخ ...، وؿولفـػقشفؿ افتطقى وجف ظذ ذفؽ : إنّ  إشحوق

 بدٓفي فف افغوش مـ مشقرتف ذم افـوصح ؾقتبغ يؿتحـفؿ أن ذفؽ وجف

ْؾ  َظَزْمَت  َؾنِذا:  ؿقفف َـّ  أٓ،  رأهيؿ دون بعزمف افػعؾ ؼظؾّ  اهللَِّ َظَذ  َؾَتَق

 َأنْ  فِـَبِل   ـانَ  ما افتقبقخ جوء إهى ذم ظؾقف ببدر أصوروا دو ؿأّّن  ترى

 .(1) َأْْسى َففُ  َيُؽقنَ 

 هـ(664) ابـ ضاووس

،  ديـفؿ وعػ ظذ يدّل  إمر ذم وصوورهؿ:  تعوػ ؿقفف

 . ؿؾقهبؿ تلفقػ إػ ممفػي ُيتوجقن ـوكقا وأّّنؿ

 ، ومل ظزمف اددار ظذ جعؾ حقٌ ظزمت ؾنذا تعوػ وؿقفف

 .. ظزمقا إذا أو فؽ ؿوفقا وإذا:  يؼؾ

                                                           
 . مطبعي ذـً شفومل ، ضفران .8: 2متشوبف افؼرآن وخمتؾػف   (1)
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 مـفو واحد وـّؾ  ، ادمفػة ـان حال حاهلؿ أنّ  بقوقح تدل ـّؾفو

 يؼتدي أن مـفؿ بلحد ؾؽقػ يؾقؼ ، رأهيؿ وشخوؾي إيَمّنؿ بضعػ يشفد

،  اإليضوح واإلظالم هذا بعد حديثفؿ إػ يعتؿد ، أو افػفؿ أهؾ بف

وظؿر  بؽر أبق ـون حمؿد صوورهؿ افذيـ أنّ  يزظؿقن أّّنؿ وخوصي

 . (1)اإلشالم حؽؿ ذم وـوكقا مـفؿ،

 هـ(965) افشفقد افثاين

 يشوور  هـ( ذم ادسوفؽ : ـون965ؿول افشفقد افثوّن )

 ـون وؿد ذم إمر وصوورهؿ:  ؿقفف ذم تعوػ اَّلل ٕمر امتثوًٓ  أصحوبف

 . (2)ظؾؿف بؽَمل مشوورهتؿ ظـ ؽـقوً  وآفف ظؾقف اَّلل صذ

ـون يشوور امتثوًٓ ٕمر اَّلل ، وإّٓ ؾفق  وهق سيح أّن افـبّل 

 ؽـّل بؽَمل ظؾؿف ادػوض ظؾقف مـ ؿبؾ اَّلل تعوػ .

                                                           
 . مطبعي اخلقوم ، ؿؿ. افطبعي إوػ .389افطرائػ :   (1)

 . ممشسي ادعورف اإلشالمّقي ، ؿؿ.373: 13مسوفؽ إؾفوم   (2)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  15    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 هـ(993) إردبقع

 : أمر افدكقو ؿقؾ إمر ذم وصوورهؿؿقفف تعوػ : :  ؿول 

 ـام،  برأهيؿ تستعغ أن جيقز ذفؽ مثؾ وذم ، افعدو وفؼوء واحلرب

 . افعدو مع وؿتاهلؿ تستعغ بقدهؿ

 ٓ افعؿؾ،  وافتؾطػ افؾغ إطفور بؿجرد يؽقن أن وُيتؿؾ

 رأيف فٕكّ :  بف ظؿؾ صقابوً  وآفف ظؾقف اَّلل صذ رأى إنْ  بؾ ، ورأهيؿ بؼقَلؿ

 ، أيضوً  ظـدهؿ صقابوً  رأيوً  وأطفر،  خطله بّغ  وإّٓ  ،صقاب فوأكّ 

 ذم ورد وَلذا ، بذفؽ وآشتعوكي برأهيؿ افعؿؾ يستؾزم ٓ ؾودشوورة

 مـ إمـ: ؾقائد  ؾقفو بؾ شوخوفػقهـ صووروهـ»:  افـسوء مشوورة

 َلؿ واشتَمفي،  فؼؾقهبؿ وتطققى،  يسقءهؿ أمر وؿع إذا اظساوفؿ

 فؾـوس وترؽقى ، مر ـَم معفؿ واخلؾؼ ادداراة اظتبورهؿ وحسـ بوطفور

  .(1) أيضوً  ذم إخبور ـَم ادشوورة ذم

 هـ(1419افشفقد افتسسي )

 ظبوس ابـ احلوـؿ ظـ أخرج إمر ذم وصوورهؿ:  تعوػ ؿقفف

 أن أمرين اهلل إنّ »:  أيت اخلز ويميده ، وظؿر بؽر أيب ذم كزفً وأّّن 

 . اكتفك شوظؿر بؽر أشتشر أبا

                                                           
 . ادؽتبي ادرتضقّيي ، ضفران. 333افبفبقدي( : زبدة افبقون )ت: حمؿد بوؿر   (1)
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 ظذ أيي ذم دٓفي ٓ اخلز صحي تسؾقؿ بعد: )=افتسسي( أؿقل

 ؿؾقهبؿ فتلفقػ إمر ذفؽ يؽقن أن : جلقاز وصوحبف ظؿر بؽر أيب ؾضؾ

 .(1)خقاضرهؿ  وتطققى

 بقون اخلز إشـودًا ومتـًو .ذم افػصؾ افثوّن ؿؾً : شقليت 

 هـ(1491)افػقض افؽاصاين

 ، بؾغ فؾتلـقد ادزيدة مو هلؿ فـت اهلل مـ رمحة ؾبامقفف تعوػ : ؿ

 اخلؾؼ شقئ ؾظاً  ــت وفق خوفػقه مو بعد اؽتؿ َلؿ أن إػ َلؿ فقـف

،  ظـؽ فتػرؿقا حقفؽ مـ ٓكػضقاؿوشقي  افؼؾب ؽؾقظ جوؾقوً 

 ؾقَم هلؿ واشتغػر خيتص بؽ ؾقَم ظـفؿ ؾاظػ إفقؽ يسؽـقا ومل

 ؾقف يشوور يصح أن مّو،  وؽره احلرب أمر ذم  إمر دم وصاورهؿ َّلل

 .(2) فألمي ادشوورة فسـي ، ومتفقداً  فـػقشفؿ ، وتطققبوً  برأهيؿ اشتظفوراً 

حقٌ مجع بغ إؿقال أكػي ذم تػسر  ؿؾً : أجود افػقض 

 أيي ، وٓ موكع مـف ، بؾ هق ادتعّغ .

  

                                                           
ّنضـً . 314: )ت: جـالل ادحـدث( افصـقاظؼ ادحرؿـي جـقابافصقارم ادفرؿـي ذم  (1)

 إيران.

 . مؽتى اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ .179: 1افتػسر أصػل  (2)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  17    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 معـك آشتظفار برأي افصحابة !!

صّذ اَّلل ظؾقف وآفف وفقس معـك آشتظفور ، احتقوج افـبّل 

 :مقرٕ، وإّكَم فرأهيؿ

إذا ظؿؾ إمـ مـ اظساوفؿ ؾقَم بعد : ؾنّن افـبّل  إّول :

دون مشوورهتؿ ، ، ذم احلرب وكحقهفو بَم أراه اَّلل ، أو بَم يقحك إفقف ، 

، ومرّد ذفؽ أّن افصحوبي ، وإدّفي ـثرة اظسوقا ظؾقف وشوَء أدهبؿ 

 .ؿريبق ظفد بجوهؾّقي 

وذفؽ  وصاورهؿ دم إمرؿول مؼوتؾ ذم تػسره : ؿقفف تعوػ 

ومل ، افعرب ذم اجلوهؾقي ـون إذا أراد شقدهؿ أن يؼطع أمرا دوّنؿ  أنّ 

ظز وجؾ افـبل صذ اَّلل ظؾقف  ؾلمر اَّلل ،ذفؽ ظؾقفؿ صّؼ ، يشوورهؿ 

ذفؽ أظطػ فؼؾقهبؿ ظؾقف،  ؾننّ : وشؾؿ أن يشوورهؿ ذم إمر إذا أراد 

 . (1)وأذهى فضغوئـفؿ

مٌر مو دون أظؾقف ، ؾقَم فق حدَث فدؾع وؿقع افالئؿي  افثاين :

، ـَم  دوكف نذا صوورهؿ وؿعً افالئؿي ظؾقفؿ ؾ :مشوورهتؿ ، 

 .حصؾ ذم أحد كتقجي مشقرهتؿ ذم بدر ، وشقليت افـّص 

                                                           
 . دار إحقوء افساث ، بروت.310تػسر مؼوتؾ :   (1)
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خالل ادشوورة مميديـ ، افصحوبي مـ ضوئػي فتؽقن  :افثافث 

حـؽي ، وهذا مـ فؾـبّقة مـ حقٌ ٓ يشعرون ، ؿبول افطوئػي إخرى 

 . ، ورجوحي افعؼؾ  افتدبرـقوشي و، ادداراة 

 وشتليت بعض افـصقص افثوبتي ذم هذا .

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  19    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 أم مستحبة؟! هؾ ادشاورة واجبة ظذ افـبل

فعّؾ و،  ظؾَمء أهؾ افسـّي ، وـذاظذ ؿقفغ أصحوبـو اختؾػ 

 .ادعروف أّكف ظذ افـدب واإلبوحي ادشتفر 

هـ( ذم افدرج : 471ؿول اإلموم ظبد افؼوهر ، أبق بؽر اجلرجوّن )

َْمرِ  ْٕ اشتامفة ؿؾقب وادعـك ؾقف ، ظذ افـّدب واإلبوحي  َوصوِوْرُهْؿ ذِم ا

 .(1) وبنذاـفؿ ذم إمضوء إمر ، بوإلصغوء إفقفؿ ،  افؼقم

 دم وصاورهؿ: مـ أصحوبـو  هـ(726)احلّع  ميؿول افعالّ و

،  ؿؾقهبؿ : ٓشتَمفي  ُأِمرَ  : بؾ ظؾقف واجبوً  يؽـ مل : إّكف ؿقؾ إمر

 ـّؾ  ظؼقل مـ أوؾر وآفف ظؾقف اَّلل صذ افـبل ظؼؾ : ؾننّ  ادعتؿد وهق

 .(2)افبؼ 

: ؾوَّلل أـؿؾ افعؼقل  أّن ظؼؾ افـبّل ظؾؿ ضورًة ؿؾً : 

: أحقوكًو  -حمقًا وإثبوتوً –وفقحل روح افؼدس دائًَم ، وببتعوػ ـون يريف 

فسوفبي أّن ادشوورة واجبي : فقبغ فف صقاب افرأي، مـ اوؾساض فذفؽ ؾ

 بوكتػوء ادقوقع .

                                                           
 إردن. -. دار افػؽر ، ظَّمن445: 1ػرحون( درج افدرر)ت: ضؾعً اف  (1)

 . افـسخي احلجرّيي . مـشقرات ادؽتبي ادرتضقّيي.565: 2تذـرة افػؼفوء   (2)
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صذ وفقجقب فقس معؾقًٓ فذفؽ ، حتّك كرّده بؽَمل ظؼؾ افـبّل ؾ

، بؾ ٓشتَمفي افؼؾقب وتلفقػفو ـقَم ٓ  افعالمي ذـر ـَم اَّلل ظؾقف وآفف 

، واإلشالم ذم هذا ادسؾؿغ تشّقش ظذ صّػ ٓ تـػر ظـ افديـ و

 ـَم أّن افؼؾقب ؿريبي ظفد بوجلوهؾقي .، افقؿً مو زال وعقػًو 

 .، ؾوؾفؿافقجقب ظذ هذا افتؼديراحلوصؾ: ٓ موكع مـ اؾساض 

هؾ جيى ظؾقف أن  واحلّؼ ؾؿرّد هذه افؼضّقي إػ أّن افـبّل 

 يتلّفػ ادمفػي ؿؾقهبؿ أم ٓ ؟!!

أن يتلّفػ مـ ـون  ٓ حوجي فؾدفقؾ أّكف واجٌى ظذ افـبّل 

 يرصد إفقف أّن اَّلل تعوػ أوجى ظذ افـبّل : بحوجي إلتالف افؼؾى 

: ؿول  خقؾًو أو ضؿعوً ـثرًا مّـ دخؾ اإلشالم وؽره ، بودول أن يتلّفػ 

 َواْدََسوـِِغ َواْفَعوِمؾَِغ َظَؾقَْفو تعوػ : 
ِ
َدَؿوُت فِْؾُػَؼَراء َواْدَُمفََّػِة إِكهََم افصه

، بلن يعطقفؿ أـثر مـ بوفعطوء  بؾ ؿد أمره اَّلل تعوػ أن يؿقّزهؿ ُؿُؾقُُبُؿْ 

وفألمـ مـ ّذ ارتدادهؿ ظـ ؿؾقهبؿ  يأفػذفؽ  ، ـّؾ افػؼراء وادسوـغ 

 .ه افديـ بوٓكػضوض وكحق

أخرج مسؾؿ ؿول: حدثـو هـود بـ افني، حدثـو أبق إحقص، 

ظـ شعقد بـ منوق، ظـ ظبد افرْحـ بـ أيب كعؿ، ظـ أيب شعقد 

اخلدري، ؿول: بعٌ ظع ريض اَّلل ظـف، وهق بوفقؿـ بذهبي ذم تربتفو، إػ 

رشقل اَّلل، ؾؼسؿفو رشقل اَّلل بغ أربعي كػر: إؿرع بـ حوبس 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  21    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

بـ بدر افػزاري، وظؾؼؿي بـ ظالثي افعومري، ثّؿ أحد  احلـظع، وظققـي

، ؾؼوفقا فؾـبل: أتعطل صـوديد كجد ؾغضبت ؿريش بـل ـالب.

 وتدظـو؟!!. 

 . (1) شٕتلفػفؿإيّن إّكام ؾعؾت ذفؽ »ؾؼول رشقل اَّلل: 

: أي ذم افقجقب أطفر : فؽقكف ادشوورة احلوصؾ : آيي 

، افرشوفي مـ حقل  كػضوضالئتالف ، أي مـع آمعؾقًٓ ف، افقجقب

فرّدة ظـ افديـ واخلروج ظـ اإلشالم ، وٓ جمول واحلقؾقفي دون ا

، وشقليت افـّص ظـ أهؾ افسـّي مو يػقد ـقّنو واجبي  فؾـدب هقفـو

 . ظؾقف

                                                           
. إحقوء افساث افعريب، 1064، رؿؿ : 741:  2صحقح مسؾؿ )ت: ظبد افبوؿل(  (1)

 بروت .



 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  23    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 افـّص ظذ وجقب مداراة افصحابة

ظـ حمؿد بـ ظبد ، ظع إصعري ظـ أيب  روى افؽؾقـل 

ظـ ظبد اَّلل ، ظـ ْحزة بـ بزيع ، ظـ حمؿد بـ إشَمظقؾ بـ بزيع ، اجلبور 

ؿول رشقل اَّلل صذ اَّلل  :ظـ أيب ظبد اَّلل ظؾقف افسالم ؿول، بـ شـون 

 .(1)«ـام أمرين بلداء افػرائض، اس أمرين ريب بؿداراة افـّ » :ظؾقف وآفف

 .ؿؾً : إشـوده صحقح بنمجوع 

:  واحلديٌ كٌص طوهر ، ذم وجقب مداراة افـّوس ظذ افـبّل 

 . شـام أمرين بلداء افػرائض»:  فؼقل افـبل 

، ظـ أْحد بـ حمؿد بـ ظقسكحمؿد بـ ُيقك ،  ظـوروى افؽؾقـل 

ظـ أيب ، ظـ حبقى افسجستوّن ، ظـ هشوم بـ شومل ، ظـ ابـ حمبقب 

دم افتقراة مؽتقب ؾقام كاجك اهلل ظز وجؾ بف » :جعػر ظؾقف افسالم ؿول

ا مقشك اـتؿ مؽتقم ْسي دم ي: مقشك بـ ظؿران ظؾقف افسالم 

، ل فعدوي وظدوك مـ خؾؼل وأطفر دم ظالكقتؽ ادداراة ظـّ ، ْسيرتؽ

ؾتؼك ظدوك وظدوي دم ، ي وٓ تستسب يل ظـدهؿ بنطفار مؽتقم ّْس 

.(2)«لشبّ 

                                                           
 ضفران.. دار افؽتى اإلشالمّقي ، 117: 2افؽوذم )ت: ظع ؽػوري(  (1)

 . دار افؽتى اإلشالمّقي ، ضفران.117: 2افؽوذم )ت: ظع ؽػوري(  (2)
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ظـ ، ظـ افـقؾع ، ظـ أبقف ، ظع بـ إبراهقؿ وروى افؽؾقـل ظـ 

ؿال رشقل اهلل صذ اهلل » : ؿال ظـ أيب ظبد اَّلل ظؾقف افسالم، افسؽقّن 

ورع حيجزه ظـ معايص : ثالث مـ مل يؽـ ؾقف مل يتؿ فف ظؿؾ  : ظؾقف وآفف

 .(1)«وحؾؿ يرد بف جفؾ اجلاهؾ، ؼ يداري بف افـاس ؾُ وُخ ، اهلل 

 : إشـوده صحقح ظذ إطفر .ؿؾً 

ذـره ، ظـ بعض أصحوبف ، ظع بـ إبراهقؿ روى افؽؾقـل ظـ 

شؿعً أبو ظبد اَّلل : ظـ حذيػي بـ مـصقر ؿول ، ظـ حمؿد بـ شـون 

ؾلكػقا ، اس ؿؾت مداراهتؿ فؾـاس مـ افـّ  ؿقماً  إنّ » :ظؾقف افسالم يؼقل

مـ ؽر ؿريش  ؿقماً  وإنّ ، يؿ اهلل ما ـان بلحساُبؿ بلس أو، مـ ؿريش 

مـ ـػ يده » :ثؿ ؿال :ؿال« ؾلحلؼقا بافبقت افرؾقع، مداراهتؿ  حسـت

 .(2)«واحدة ويؽػقن ظـف أيدي ـثرة ام يؽػ ظـفؿ يداً ؾنكّ ، اس ظـ افـّ 

 ؿؾً : إشـوده معتز .

 وإخبور ذم هذا ـثرة ، حسى خمترصكو مو هدكوه بعجوفي .

  

                                                           
 . دار افؽتى اإلشالمّقي ، ضفران.117: 2افؽوذم )ت: ظع ؽػوري(  (1)

 . دار افؽتى اإلشالمّقي ، ضفران.118: 2افؽوذم )ت: ظع ؽػوري(  (2)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  25    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 ادداراةافتلّفػ وما رواه أهؾ افسـّة دم وجقب 

حدثـو وهى بـ هـ( ذم توريخ ادديـي ؿول : 262روى ابـ صبف )

جرير ؿول: حدثـو أيب ؿول: شؿعً احلسـ، يؼقل: شلل ظبد اَّلل بـ أيب 

  .وه، ؾلظطوه إيوهب ظؾقف وشؾؿ ؿؿقصف أن يؽػـ ؾقف إافـبل صذ اَّلل

ؾؼول ظؿر ريض اَّلل ظـف: يو رشقل اَّلل، أتعطل هذا ادـوؾؼ 

  .!!ؿؿقصؽ يؽػـ ؾقف؟

بـل  ػأتلفّ  أنْ  وما ظعَّ ،  وحيؽ يا ابـ اخلطاب: »افـبّل  ؾؼول

 .(1)شافـجار بؼؿقيص

ؿؾً : مرشؾ إشـوده صحقح . يشفد دعـوه وفؾؿداراة ، أخبور 

 أخرى ..

حدثـو هشقؿ، ظـ ظع بـ زيد، ابـ أيب صقبي ؿول : مـفو : مو رواه 

رأس »اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ:  ظـ شعقد بـ ادسقى، ؿول: ؿول رشقل

، وفـ هيؾؽ رجؾ بعد مشقرة، اسافعؼؾ بعد اإليامن باهلل مداراة افـّ 

 .(2)شوأهؾ ادعروف دم افدكقا هؿ أهؾ ادعروف دم أخرة

                                                           
 .370: 1توريخ ادديـي)ت: ؾفقؿ صؾتقت(  (1)

 . مؽتبي افرصد ، افريوض.25248، رؿؿ: 221: 5َمل احلقت( ادصـّػ)ت: ـ (2)
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ؿؾً : إشـوده حسـ صحقح ظذ إؿقى ، رجوفف ثؼوت ، وظع 

، بؾ أهؾ افسـّي ُيسـقن حديثف أئّؿي بـ زيد خمتؾػ ؾقف ، ـثر مـ 

 .(1)يصححقكف : ـوإلموم افسمذي ذم شــف 

وٓ يرّض إرشوفف ظـد مجوظي مـ جفوبذة أهؾ افسـّي ، إذا ـون 

وأـز افظـ أّن ابـ ادسّقى رواه هـ أيب ادرشؾ شعقد بـ ادسقّى..، 

 : ؾثّؿي ضريؼ ..هريرة ظـ افـبّل 

حدثـو ظؿر بـ حػص، ؿول: هـ( ؿول : 292أخرجف افبزار )

بـ ظؿرو افؼقز، ؿول: حدثـو ظع بـ زيد، ظـ شعقد، ظـ حدثـو ظبقد 

رأس افعؼؾ بعد »أيب هريرة، ؿول: ؿول رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

 .شاساإليامن باهلل افتقدد إػ افـّ 

وهذا احلديٌ رواه هشقؿ ظـ ظع بـ زيد، ظـ شعقد بـ ادسقى 

 .(2)وظبقد بـ ظؿرو فقس بوحلوؾظ، وٓ شقَم إذا خوفػ افثؼوت مرشالً 

 ؿؾً : فؽـّف تقبع بلـثر مـ ضريؼ .

أخزكو أبق زـريو ؿول : هـ( 458)ؾؿـ ذفؽ مو أخرجف افبقفؼل 

بـ أيب إشحوق، ؿول: أكو أبق حمؿد ظبد اَّلل بـ إشحوق اخلراشوّن، ؿول: كو 

بـ ظبد اَّلل، ظـ أيب ظبد  إبراهقؿ بـ اَلقثؿ افبؾدي، ؿول: حدثـل شعقد

                                                           
 .109، رؿؿ: 170: 1اكظر ظذ شبقؾ ادثول شــ افسمذي )ت: بشور ظقاد(  (1)

 . مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ ، ادديـي. 7851، رؿؿ: 263: 14مسـد افبزار)ت: ظالء شعد(  (2)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  27    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

افرْحـ افػراء، ؿول: كو يقشػ بـ حمؿد افعصػري، ؿول: كو شػقون، ظـ 

بـ زيد، ظـ شعقد بـ ادسقى، ظـ أيب هريرة، ؿول: ؿول رشقل اَّلل  ظعّ 

ذم ش اسرأس افعؼؾ بعد اإليامن باهلل افتقدد إػ افـّ »صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

 . (1)هذا اإلشـود وعػ

افعصػري ؾؿجفقل احلول ، وؿد تقبع ؿؾً رجوفف ثؼوت ، شقى 

 وٓ يسعـو افبسط ذم ذفؽ ..

  

                                                           
 ريوض. . مؽتبي افرصد ، اف8637، رؿؿ: 347: 11صعى اإليَمن  (1)
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 صاهد خارجل صحقح فقجقب ادداراة 

وتطققى  ،فؼؾقب اتلفقػ مـ أجؾ ، ذا افبوب : أي ادداراة َل

 ..ـثرة صحقحي خورجّقي صقاهد فـػقس ، ا

أبق ظومر، حدثـو هـ( ؿول : 241مو رواه أْحد بـ حـبؾ ): مـفو 

وهيٍ يعـل ابـ افـعَمن، ؿوٓ: حدثـو ؾؾقح، ظـ ظبد اَّلل بـ ظبد افرْحـ 

بـ معؿر، ظـ أيب يقكس، مقػ ظوئشي، ظـ ظوئشي، ؿوفً: اشتلذن رجؾ 

 .شبئس ابـ افعشرة»ظذ افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼول: 

ؾؾَم دخؾ، هش فف رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ، واكبسط إفقف، 

كعؿ »خرج، ؾوشتلذن رجؾ آخر، ؾؼول افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ:  ثؿّ 

ؾؾَم دخؾ، مل يـبسط إفقف ـَم اكبسط إػ أخر، ومل هيش فف ش ابـ افعشرة

 ـَم هش. 

ؾؾَم خرج ؿؾً: يو رشقل اَّلل، اشتلذن ؾالن، ؾؼؾً فف مو ؿؾً، 

ثؿ هششً فف، واكبسطً إفقف، وؿؾً فػالن مو ؿؾً ومل أرك صـعً بف 

  !.صـعً فمخر؟ مو

 شفػحشف مـ اتؼلمـ ذار افـاس  يا ظائشة، إنّ : »افـبّل  ؾؼول



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  29    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 . (1)ؿول صعقى إركموط : حديٌ صحقح 

،  افتؼقّة ادداراتقّةوافتؼّقي هقفـو ، اصطؾح ظؾقفو بعض افعؾَمء ، 

 .وهق ذم ؽويي اجلقدة 

أْحد بـ  ـوهـ( ذم أموفقف ؿول : حدث410وأخرج ابـ مردويف )

ـو أبق إشَمظقؾ بـ حمؿد بـ إشَمظقؾ افسمذي، حدثـومؾ بـ خؾػ، 

ر بـ ظبد افرْحـ، ظـ ـو ظَّم حدثـو بؼ بـ ظبقد اَّلل افدارد، حدث

ادسعقدي، ظـ ظبد اَّلل بـ أيب مؾقؽي، ظـ ظوئشي، ؿوفً: ؿول رشقل اَّلل 

رين بنؿامة ـام أم، اس اهلل أمرين بؿداراة افـّ  إنَّ »صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

 . (2)شافػرائض

ؿؾً : يـبغل أن يؽقن إشـوده معتزًا ، رجوفف ثؼوت شقى بؼ ، 

ػف إزدي ، وٓ ظزة بتضعقػ إزدي إذا  وؿد وثؼف ابـ حبون ووعه

 اكػرد ، وؿد ذـره ابـ ظدي ذم افؽومؾ ، ومل يتشدد ؾقف .

وأيًو ـون ، ؾؿعـك احلديٌ ذم وقء حديٌ ظوئشي أكػ وؽره ، 

ـون يتؼل ويداري ـَم  : ؾحديٌ ظوئشي سيح أّن افـبّل صحقح 

 .أمره اَّلل شبحوكف وتعوػ 

                                                           
 . افرشوفي ، بروت .25254، رؿؿ: 148: 42مسـد أْحد )ت: إركموط(  (1)

 . دار ظؾقم احلديٌ، إمورات . 42، رؿؿ : 215ثالث جموفس مـ أموفقف :  (2)
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أخزكو أبق شعد ادوفقـل، أكو أبق افػتح وأخرج افبقفؼل ؿول : 

ظبقد اَّلل بـ فقفق، يؼقل: أخزّن حمؿد بـ  يقشػ بـ ظؿر بـ منور، كو

، ظـ احلسـ، ظـ شقار، أخزّن موفؽ بـ ديـور، ومعروف بـ ظعّ 

حمورب بـ دثور، ظـ جوبر بـ ظبد اَّلل، ؿول: ؿول رشقل اَّلل صذ اَّلل 

 .(1)شاسبؿداراة افـّ  عثُت بُ »ظؾقف وشؾؿ دو كزفً شقرة براءة : 

ؿعـوه ذم وقء حديٌ ـَم ؿؾـو : ؾؿؾً : إشـوده وعقػ ، و

 صحقح .، ظوئشي أكػ وؽره 

  

                                                           
 . 8117. رؿؿ: 35: 11صعى اإليَمن  (1)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  31    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 )=ادداراة(ؽرض اهلل ورشقفف مـ ادشاورة 

، ربَم بوكً مّو ذـركوه ثّؿي أؽراض َّلل تعوػ ورشقفف مـ ادشوورة 

 ـؤيت :وهل فو ، تٓ بلس بػفرش، إمجوًٓ 

فـػقشفؿ : ـقَم ٓ يـػّض  تلفقػًو فؼؾقب افصحوبي ، وتطققبوً  أوًٓ :

 ظـ افرشقل وافرشوفي وافؼرآن ، ؾوفصحوبي ؿريبق ظفد بجوهؾّقي.هؿ أـثر

فقستعغ بآرائفؿ ذم إمقر اخلورجّقي ، تؽثرًا فسقادهؿ ذم  ثاكقًا :

 أمقر احلرب وكحقهو .

، ؾنذا اشتشورهؿ وؿعً  فدؾع وؿقع افالئؿي ظؾقف  ثافثًا :

 ـص افصحقح ظـ أهؾ افسـّي ذم هذا .افالئؿي ظؾقفؿ ، وشقليت اف

فالشتظفور بطوئػٍي مـفؿ ، ؾقَم فق وؿع كزاع بغ افصحوبي  رابعاً :

تلفقػ خػض اجلـوح وافؾغ وادداراه ، مرّده إػ ظذ أمر ، وهذا مـ بوب 

 افؼؾقب وتطققى افـػقس .

ضؾى خالل متحوّنؿ ، بو معرؾي حؼوئؼ افصحوبي خامسًا :

كػقشفؿ ومو مو أوؿرتف وادشقرة خر وشقؾي ، ؾبفو تستخرج ، آرائفؿ
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َؾَؾَعَرْؾَتُفْؿ ، ؾبعض افصحوبي مـوؾؼ : ؿول اَّلل تعوػ :  كطؼً بف أؾقاهفؿ

ـِ اْفَؼْقلِ   .(1)بِِسقََمُهْؿ َوَفَتْعِرَؾـهُفْؿ ذِم حَلْ

  

                                                           
 .30شقرة حمؿد :  (1)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  33    ......................................دم تػسر أية   افػصؾ إّول : ما ورد ظـ أصحابـا 

 ظـد افشقعة حاصؾ معـك أية

 ثّؿي أمقر : 

، بؾ ملمقر ملمقر ذظًو بؿشوورة افصحوبي  افـبّل  إول :

 .ذظًو بؿداراة افـوس ، صحوبي وؽرهؿ 

اختؾػ ظؾَمء افػريؼغ هؾ مشقرة افصحوبي واجبي  :افثاين 

 ؿقٓن :أم مـدوبي ؟!!  ظؾقف

: إذ ائتالف افـّوس بوفرْحي وافؾغ وخػض إطفر أّّنو واجبي 

 . ، واجٌى ظؾقف وبذل إمقال اجلـوح 

: تلفقػًو افصحوبي ؿشوورة ب أمر اَّلل تعوػ افـبّل إّكَم  :افثافث 

 .: ـقَم ٓ يـػّضقا مـ حقفف ، وتطققبًو فـػقشفؿ  ؿ فؼؾقهب

ادشوورة فقسً ذم أمقر افديـ ، واحلالل واحلرام ، بؾ  افرابع :

حػر اخلـدق وكحق مـ ؿبقؾ ذم إمقر اخلورجقّي : ـوحلرب وافبـوء ، 

 ذفؽ .

، ذيعي افقحل مـ جفي وإّٓ فزم أن تؽقن هـوك ذيعتون ، 

 وبطالكف معؾقم ضورة .مـ أخرى ، افصحوبي مو يشر بف وذيعي 

ف ـون ؽـقًو فقس بحوجي فرأي أحد : ـقك افـبّل  اخلامس :

 بوفقحل وروح افؼدس .
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 افػصؾ افثاين

 ما ورد ظـ أهؾ افسـّة دم تػسرها 



 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  37    ......................................افػصؾ افثاين : ما ورد ظـ أهؾ افسـّة دم تػسر أية 

 ّكص افـبّل ادعتز دم تػسر أية

هـ( ذم آدابف: 412ؿول أبق ظبد افرْحـ افسؾؿل حمؿد بـ احلسغ )

كو حمؿد بـ خزكو حمؿد بـ ظبد اَّلل بـ إبراهقؿ بـ ظبد اَّلل ؿول: أخزأ

كو ابـ ظبد ادؾؽ ؿول: خزكو إدريس بـ يقكس ؿول: أخزادـذر ؿول: أ

كو خمؾد بـ يزيد، ظـ ظبود بـ ـثر، ظـ ابـ ضوووس، ظـ أبقف، ظـ خزأ

ؿول رشقل  وصاورهؿ دم إمرابـ ظبوس ؿول: دو كزفً هذه أيي: 

، وفؽـ اهلل ورشقفف ؽـقان ظـفا إنّ »اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ: 

 .(1)شجعؾفا رمحة ٕمتل

وثؼف ابـ أيب  ؿؾً : إشـوده معتز، ٓ بلس برجوفف شقى ظبود ،

 صقبي وابـ معغ ووعػف آخرون .

هـ( ذم افشعى ؿول : 458وؿد تقبع رواتف بَم أخرجف افبقفؼل )

ـو أْحد بـ خوفد حدثكو أبق أْحد بـ ظدي، خزأخزكو أبق شعد ادوفقـل، أ

ل افقفقد بـ ظبد اَّلل بـ ـو ظؿّ حدثبـ ظبد ادؾؽ بـ منح بحران، 

 .(2)بف مثؾف أو ؿريى مـف  يد، ظـ ظبودـو خمؾد يعـل ابـ يزحدثمنح، 

                                                           
 دار افصحوبي فؾساث ، مرص . .71آداب افصحبي :   (1)

 . مؽتبي افرصد ، افريوض .41: 10صعى اإليَمن)ت: خمتور افـدوي(   (2)
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 .(1)وأخرجف ابـ ظدي ذم افؽومؾ بوإلشـود أظاله مثؾف 

ؿؾً : إشـوده ؿقّي معتز ، ٓ بلس برجوفف شقى بحران ، 

ح فف ابـ حبون ، وظّبود ظرؾً حوفف .  وّعػف افػود وصحه

وأخرج ابـ ظدي هـ( ذم افدر ادـثقر : 911ؿول افسققضل )

 . (2) ... ظـ ابـ ظبوس -بسـد حسـ-وافبقفؼل ذم افشعى 

 احلوصؾ : 

احلديٌ بطريؼقف معتز ، أو حسـ ـَم ؿول افسققضل ذم ضريؼ 

، فؽـ فقس هذا ّنويي ادطوف : ؾجؿفقر أهؾ أكػ ابـ ظدي ـومؾ 

فف ، بؾ ، ؿوفقا بؿضؿقكف دون ترديد ..، كوهقؽ ظـ إضبوق افشقعي افسـّي 

   افؽريؿ . صوهٌد ؿطعّل افدٓفي مـ افؼرآن

ؾؾقس مدار اظتبوركو اإلشـود وحسى ، وإّكَم آظتضود 

لؿقال جفوبذة ؿقاؾؼي افؼرآن ، كوهقؽ ظـ اكجبوره ببوآشتشفود 

: فذفؽ ؾوحلديٌ يـبغل أن يدرج ذم ؿوئؿي مو هق وصقعي شـّي افػريؼغ 

 مضؿقكًو ، هوك فسى ..معـًك ومؼطقع افصدور 

 

                                                           
. افؽتى افعؾؿقي ، 1166. رؿؿ :  544: 5افؽومؾ ذم وعػوء افرجول)ت: ظبد افػتوح(   (1)

 بروت.

 . دار افػؽر ، بروت. 359: 2افدر ادـثقر   (2)



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  39    ......................................افػصؾ افثاين : ما ورد ظـ أهؾ افسـّة دم تػسر أية 

  ظـ ادشاورة بغـك افـبلّ أهؾ افسـّة تصاريح 

 هـ(114)افبكي  ؿقل

ـو شػقون، حدثهـ( ذم شــف ؿول : 227أخرج شعقد بـ مـصقر )

وصاورهؿ دم ذم ؿقفف ظز وجؾ: ، ظـ ابـ صزمي ، ظـ احلسـ 

ف مو بف إفقفؿ مـ حوجي، وفؽـ : ؿد ظؾؿ اَّلل أكّ احلسـ  ؼولؾ ؟!!إمر

 . (1)أراد أن يستـ بف مـ بعده

ؿؾً : إشـوده صحقح ، رواتف مـ ـبور ثؼوت أهؾ افسـّي ، وظبد 

مـ أظقون أهؾ ، حمّدٌث ثؼي ، اَّلل بـ بـ صزمي افضبل ، ؿوض معروف 

 افسـّي .

حدثـو زـريو، ؿول: حدثـو ؿول : هـ( 319)وأخرجف ابـ ادـذر 

 .(2) بف مثؾف ابـ أيب ظؿر، ؿول: حدثـو شػقون،

                                                           
دار  .534، رؿـؿ: 1098: 3افتػسر مـ شـــ شـعقد بــ مـصـقر)ت: شـعد آل ْحقـد(  (1)

 افصقؿعل فؾـؼ وافتقزيع .

 . دار ادآثر ، ادديـي افـبقّيي .1120، رؿؿ: 467: 2تػسر ابـ ادـذر)ت: شعد افسعد(   (2)
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 هـ(117ؿقل ؿتادة )

ؿول، حدثـو )بـ معوذ ثؼي خ م(حدثـو بؼ أخرج افطزي ؿول : 

، )بـ أيب ظروبي ثؼي خ م(  ؿول، حدثـو شعقد)بـ زريع ثؼي خ م( يزيد 

وصاورهؿ دم إمر ؾنذا ظزمت ؾتقـؾ ظذ اهلل إن اهلل ظـ ؿتودة، ؿقفف:

أمر اَّلل ظز وجؾ كبقف صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ أن يشوور  حيب ادتقـؾغ

، ٕكف أضقى ٕكػس افؼقم  :ذم إمقر وهق يلتقف وحل افسَمء أصحوبف

وأّن افؼقم إذا صوور بعضفؿ بعًضو وأرادوا بذفؽ وجف اَّلل، ظزم َلؿ ظذ 

 .(1)أرصِده

 ؿؾً : إشـوده صحقح ظذ ذط افشقخغ .

حدثـو زـريو، ؿول: حدثـو هـ( ؿول : 319وأخرج ابـ ادـذر )

ذم ؿقفف تعوػ : إشحوق، ؿول: أخزكو روح، ؿول: حدثـو شعقد، ظـ ؿتودة 

 ؟!. ؾوظػ ظـفؿ واشتغػر َلؿ وصوورهؿ ذم إمر

ف صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ أن يشوور أصحوبف ذم أمر اَّلل كبقّ ؿول ؿتودة : 

 .(2) أضقب ٕكػس افؼقمف ٕكّ  :إمقر، وهق يلتقف وحل افسَمء

 .ؿؾً : إشـوده صحقح ظذ ذط افشقخغ

                                                           
 . ممشسي افرشوفي ، بروت.344: 7تػسر افطزي )ت: أْحد حمؿد صوـر(   (1)

 ، ادديـي افـبقّيي .. دار ادآثر 1118، رؿؿ: 467: 2تػسر ابـ ادـذر)ت: شعد افسعد(   (2)
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زـريو ثؼي ، وهق ابـ داود اخلػوف، وإشحوق هق ابـ راهقيف 

افثؼي ادشفقر )خ م(، وروح هق ابـ ظبودة افؼقز افثؼي )خ م (، وشعقد 

 هق ابـ أيب ظروبي افثؼي )خ م( . 

 هـ(154) ابـ إشحاق ؿقل

حدثـو شؾؿي، ظـ قد ؿول، حدثـو ابـ ُْح : هـ( 310)ؿول افطزي 

ؽ تسؿع مـفؿ أي: فسهيؿ أكّ  وصوورهؿ ذم إمر ابـ إشحوق:

 .(1)بذفؽ ظذ ديـفؿ تمفػفؿ، ــت ظـفؿ ؽـقًّاوتستعغ هبؿ، وإن 

ؿؾً : إشـوده حسـ ، بؾ صحقح ..: ابـ ْحقد هق : حمؿد بـ 

ْحقد بـ حقون افرازي ، وثؼف مجوظي ـلْحد بـ حـبؾ وابـ معغ 

ووعػف آخرون . وشؾؿي بـ افػضؾ إكصوري ، ثؼي ظـد  وافطقوفز

وحمؿد بـ إشحوق إموم ادغوزي ، ثؼي ـبر احتٍ  إـثر ، وعػف افبعض.

 بف افشقخون .

حدثـو ظع بـ :  هـ(319ادـذر)أخرجف ابـ ؿد تقبع رواتف بَم و

ظبد افعزيز، ؿول: حدثـو أْحد، ؿول: حدثـو إبراهقؿ بـ شعد، ظـ حمؿد 

ؾوظػ ظـفؿ واشتغػر َلؿ : ؿول  إشحوق، ؿول: ذـر فـبقف فقـف ثؿّ بـ 

                                                           
 . ممشسي افرشوفي ، بروت. 8126. رؿؿ : 343: 7تػسر افطزي )ت: أْحد صوـر(   (1)



 

 

 

 

 

 

 بحاجة دشاورة افصحابة ؟! هؾ افـبل  .......................................................... 42

 

 ؽ تسؿع مـفؿ، وتستعغ هبؿ، وإنْ أي: فسهيؿ أكّ  وصوورهؿ ذم إمر

 . (1)بذفؽ ظذ ديـفؿ هلؿ تلفػاً ظـفؿ،  ــً ؽـقوً 

ؾلْحد ، ، رجوفف ثؼوت ؿؾً : وهذا اإلشـود صحقح دون ـالم 

 .بؼقّي ـذا افوهق ثؼي ، وبـ حمؿد بـ أّيقب افبغدادي ، اهق 

 هـ(139)ؿقل افربقع 

ثـو أْحد بـ حدحدثـو أيب، ؿول : ذم تػسره أخرج ابـ أيب حوتؿ 

ظـ افربقع بـ أكس ، ظـ أبقف ، ثـو ظبد اَّلل بـ أيب جعػر حدظبد افرْحـ، 

ف أن يشوور أصحوبف ذم ؿقفف: وصوورهؿ ذم إمر ؿول: أمر اَّلل كبقّ 

 . (2) أضقب ٕكػسفؿف مـ افسَمء، ٕكّ  إمقر، وهق يلتقف افقحل

ًُ دّ ُح وأخرجف افطزي ؿول :  ـ أيب ، حدثـو اب ر ؿولظـ ظَّم  ث

ف ؿول: أمر اَّلل كبقّ  وصاورهؿ دم إمر جعػر، ظـ أبقف، ظـ افربقع:

صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ أن يشوور أصحوبف ذم إمقر وهق يلتقف افقحل مـ 

 .(3)أضقب ٕكػسفؿف افسَمء، ٕكّ 

                                                           
 .1120، رؿؿ: 467: 2تػسر ابـ ادـذر   (1)

. مؽتبـي كـزار مصـطػك 4417، رؿؿ: 802: 3تػسر ابـ أيب حوتؿ)ت: أشعد افطقى(   (2)

 افبوز افسعقديي .

 . ممشسي افرشوفي ، بروت.343: 7أْحد حمؿد صوـر( تػسر افطزي )ت:   (3)
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 هـ(154ؿقل مؼاتؾ )

وذفؽ  وصاورهؿ دم إمر: ؿقفف تعوػ ذم تػسره ؿول مؼوتؾ 

ومل ، افعرب ذم اجلوهؾقي ـون إذا أراد شقدهؿ أن يؼطع أمرا دوّنؿ  أنّ 

ظز وجؾ افـبل أن يشوورهؿ ذم  ؾلمر اَّلل ،ذفؽ ظؾقفؿ صّؼ ، يشوورهؿ 

 . (1)ذفؽ أظطػ فؼؾقهبؿ ظؾقف، وأذهى فضغوئـفؿ ؾننّ  :إمر إذا أراد 

 هـ(244)ؿقل افشاؾعل 

ظذ معـك  َوَصاِوْرُهؿْ افؼوئؾ: ؿقفف تعوػ: ؿول افشوؾعل : 

 أو ادستشور مـفؿ، ٓ أّن برشقل اَّلل  اشتطابة أكػس ادستشاريـ

بـرصه، بؾ َّلل ورشقفف  حوجي إػ مشقرة أحد، واَّلل ظزوجؾ يميده 

ـّ وافطقل ظذ مجقع اخلؾؼ...  .(2)اد

ومل جيعؾ  َوَصاِوْرُهؿْ : ؿقفف تعوػ: أيضًو ذم مقوع آخر وؿول 

اشتطابة وفؽـ ذم ادشوورة ، َم ؾرض ظؾقفؿ ضوظتفإكّ ،  اَّلل َلؿ معف أمراً 

وس مو فرشقل اَّلل صذ اَّلل وأن يستـ هبو مـ فقس فف ظذ افـّ ،  أكػسفؿ

 .(3) ظؾقف وشؾؿ

                                                           
 . دار إحقوء افساث ، بروت.310تػسر مؼوتؾ :   (1)

 دار ادعرؾي ، بروت. .218: 6إم فؾشوؾعل   (2)

 دار ادعرؾي ، بروت. .19: 5إم فؾشوؾعل  (3)
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ؾنكَم اؾسض ظؾقفؿ  وصاورهؿ دم إمر: وذم مقوع آخر 

َم أمر بؿشوورهتؿ واَّلل أظؾؿ جلؿع إفػي وإكّ ، ضوظتف ؾَم أحبقا وـرهقا 

 .(1) ستـ بوٓشتشورة بعدهوأن يُ 

 هـ(283ؿقل افتسسي )

ؿْ ؿقفف: ؿول ذم تػسره :  ـَ اهللَِّ فِـَْت هَلُ ٍة ِم يعـل بتعطػ  َؾباِم َرمْحَ

ـَْت َؾظًّامـ اَّلل فـً َلؿ  ـُ ـْ بوفؾسون  َوَفْق  قا ِم ْكَػضُّ َٓ َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِب 

أي دمووز ظـ زفؾفؿ  َؾاْظُػ َظـُْفؿْ أي فتػرؿقا مـ ظـدك  َحْقفَِؽ 

ؿْ   .هزيؿتفؿ يقم أحد َواْشَتْغِػْر هَلُ

َْمرِ  ْٕ أي ٓ تبعدهؿ بوفعصقون ظـؽ واصؿؾفؿ  َوصاِوْرُهْؿ دِم ا

ْؾ ؽ بـو تعػق وبـو تستغػر وإيوكو تطوفع ؾنكّ : بػضؾؽ  َـّ َؾنِذا َظَزْمَت َؾَتَق

ْؾ َظَذ اهللَِّأي إذا أردت إمضوءه بعد ادشقرة   َظَذ اهللَِّ َـّ  .(2) َؾَتَق

 هـ(373ؿقل أيب افؾقث افسؿرؿـدي )

ؿْ  ؾزمحة ؿول افسؿرؿـدي ذم افبحر : ـَ اهلل فِـَْت هَلُ يو حمؿد  مِّ

ًَ َؾظًّو  فقـً َلؿ جوكبؽ، وــً رؤوؾًو رحقًَم بودممـغ أّّن  ـْ ـُ َوَفْق 

                                                           
 دار ادعرؾي ، بروت. .180: 5إم فؾشوؾعل   (1)

 دار افؽتى افعؾؿّقي ، بروت. .51)ت: حمؿد بوشؾ افسقد(: تػسر افتسسي   (2)
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ـْ  ،ؽؾقظ افؼقل، أي خشـًو ذم افؼقل  َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِى  قا ِم ْكَػضُّ َٓ

أي فتػرؿقا مـ ظـدك، وفؽـ اَّلل جعؾؽ شفاًل َشْؿحًو ضؾؼًو  َحْقفَِؽ 

 . فقـًو فطقػًو بورًا رحقَمً 

أي: ؾتجووز ظـفؿ، وٓ تعوؿبفؿ بَم يؽقن مـفؿ  َؾوْظُػ َظـُْفؿْ  

َوصوِوْرُهْؿ ذِم مـ ذفؽ افذكى  َواْشَتْغِػْر ََلُؿْ مـ افزفي وافذكى 

َْمرِ  ْٕ ،  ؾوظؿؾ بتدبرهؿ ومشوورهتؿ يؼقل: إذا أردت أن تعؿؾ ظؿالً  ا

 .(1)ويؼول: كوطرهؿ ذم إمر. ويؼول: كوطرهؿ ظـد افؼتول

 .هـ( 314ؿقل افطزي )

ؾؼول بعضفؿ: أمر اَّلل كبقف صذ اَّلل :  هـ(310)وؿول افطزي

بؿشوورة أصحوبف ذم مؽويد  وصوورهؿ ذم إمر ظؾقف وشؾؿ بؼقفف:

 .احلرب وظـد فؼوء افعدو

ف يسؿع ، وفروا أكّ ظذ ديـفؿ وتلّفًػا هلؿ، بذفؽ أكػَسفؿ تطققًبا مـف

مـفؿ ويستعغ هبؿ، وإن ـون اَّلل ظز وجؾ ؿد أؽـوه بتدبره فف أمقَره، 

 ... .وشقوشتف إّيوه وتؼقيؿف أشبوبف ظـفؿ

اَّلل ظز وجؾ أمَر  وأوػ إؿقال بوفصقاب ذم ذفؽ أن يؼول: إنّ 

 تلفًُّػا مـف :أمر ظدوه ومؽويد حربفؾقَم حزبف مـ ، كبقف بؿشوورة أصحوبف 

                                                           
 .260تػسر افسؿرؿـدي = بحر افعؾقم :   (1)
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ـُ ظؾقف معفو ؾتـي  بذفؽ مـ مل تؽـ بصرتف بوإلشالم افبصرَة افتل ُيْمَم

إمقر افتل حتُزهبؿ مـ بعده ومطؾبفو،  أمتف مليت وتعريًػا مـف، افشقطون 

ذم ذفؽ ظـد افـقازل افتل تـزل هبؿ، ؾقتشووروا ؾقَم بقـفؿ، ـَم  فقؼتدوا بف

 ـوكقا يروكف ذم حقوتف صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ يػعؾف. 

ؾف مطافب وجقه  ا افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾنن اهللَؾلمّ  ـان يعرِّ

 .(1) أو إهلامف إياه صقاَب ذفؽ، ما حزبف مـ إمقر بقحقف 

 .ؿؾً : وهق ذم ؽويي اإلحؽوم 

 هـ(471أبق بؽر اجلرجاين )

َوصوِوْرُهْؿ ذِم هـ( ذم افدرج : 471وؿول أبق بؽر اجلرجوّن )

َْمرِ  ْٕ وادعـك ؾقف اشتَمفي ؿؾقب افؼقم ، ظذ افـّدب واإلبوحي  ا

 .(2) بوإلصغوء إفقفؿ وبنذاـفؿ ذم إمضوء إمر 

 هـ(543ابـ افعريب ادافؽل )

وؿول افؼويض حمؿد بـ ظبد اَّلل ، أبق بؽر بـ افعريب ادوفؽل  : 

ُدُه وجزيؾ وادشوورة، ( )=افـبّل أوجَى ظؾقف  ـون افقحل يسدِّ

                                                           
 . ممشسي افرشوفي ، بروت.343: 7تػسر افطزي )ت: أْحد حمؿد صوـر(   (1)

 إردن. -. دار افػؽر ، ظَّمن445: 1درج افدرر)ت: ضؾعً افػرحون(   (2)
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تَفوإّكَم يمّيُدُه،  َوَصوِوْرُهْؿ ذِم فؼقفف:  ، وامتثوًٓ أراد أّن يمدِّب ُبا ُأمَّ

َْمرِ  ْٕ  .(1)ا

 هـ(844)ابـ ادؾّؼـ 

ي ٓ يستغـل ظـفو أحد، وفق اشتغـك ادشوورة شـّ :  ؿول ابـ ادؾّؼـ 

ظـفو ـون افشورع أؽـك افـوس ظـفو: ٕن جزيؾ ـون يلتقف بصقاب 

َوَصاِوْرُهْؿ دِم اَّلل أمره هبو حقٌ ؿول:  افرأي مـ افسَمء، ومع ذفؽ ؾننّ 

َْمر ْٕ ، وإطفور ادقاؾؼي ،  اشتئالف افـػقس وفق مل يؽـ إمر ؾقف إّٓ  ا

و بودستشور، وفعؾّ وافثؼي  فؿ أن يبدوا مـ افرأي مو مل يؽـ طفر، وأمه

َؾنَِذا افعزيؿي وافعؿؾ ؾنػ اإلموم، ٓ يؼـف ؾقف أحد: فؼقفف تعوػ: 

ْؾ َظَذ اَّللِ  ـه ًَ َؾَتَق و ذم افرأي  َظَزْم ـً ؾجعؾ افعزيؿي إفقف، وجعؾف مشور

 .(2)فغره

ذم ـشػ افؼـوع: واحلؽؿي أن يستـ هبو احلؽوم بعد  وؿول افبفقيت

 .(3)ؽـقًا ظـفا بافقحل ؾؼد ـان : افرشقل 

                                                           
 . دار افغرب اإلشالمل . 198: 7موفؽ)ت: حمؿد افسؾقَمّن( ادسوفؽ ذم ذح مقضل   (1)

 . دار افـقادر ، دمشؼ .577: 18افتقوقح فؼح اجلومع افصحقح   (2)

 .24: 5ـشػ افؼـوع   (3)
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 هـ(456ابـ حزم افظاهري)

 ـؾؿي جومعي ذم ادؼوم يؼقل ؾقفو:هـ( 456افظوهري )وٓبـ حزم 

ٓ ذم ذع افديـ بَم ، ؾقَم أبقح فف ؾعؾف وترـف  وصـَــاِوْرُهؿْ تعوػ ؿقفف

مل يلذن ؾقف اَّلل تعوػ، وٓ ذم إشؼوط ؾرض ؾروف اَّلل تعوػ، وٓ ذم إبوحي 

مو حرمف اَّلل تعوػ، وٓ ذم حتريؿ مو أحّؾف اَّلل تعوػ، وٓ ذم إجيوب مو مل 

َواْظَؾُؿقا َأنَّ ؾِقُؽْؿ َرُشقَل اهللَِّ فَْق يقجبف اَّلل تعوػ، وؿد ؿول تعوػ: 

َْمِر فََعـِتُّؿْ  ُيطِقُعُؽؿْ  ْٕ ـَ ا ثٍِر ِم ـَ ؾصح أّن إخذ برأهيؿ ٓ جيقز ذم  دِم 

افديـ إّٓ حقٌ صححف رشقل اَّلل، ومو ـون هؽذا ؾنّكَم صح ضوظي 

 .(1)دو أصوروا بفٓ اتبوظًو  فرشقل اَّلل 

وَأْمـُرُهْؿ  وؿول افبخوري ذم صحقحف ذم بوب ؿقفف تعوػ: 

َْمِر  وؿقفف:  ُصقَرى  بـَـقــْــَــُفؿْ  ْٕ ّن ادشوورة ؿبؾ : إَوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

ْؾ َظَذ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ افعزم وافتبقغ: فؼقفف تعوػ:  َـّ َؾنَِذا َظَزْمَت َؾَتَق

ؾِغَ  ِـّ مل يؽـ فبؼ افتؼدم ظذ رشقل اَّلل ،  ؾنذا ظزم افرشقل  اْدَُتَق

أصحوبف يقم أحد ذم ادؼوم واخلروج، ؾلصوروا ظؾقف  وصوور افـبل 

بوخلروج )أي بوخلروج فؾؼتول( ؾؾَّم فبس ٓمتف ؿوفقا فف: أؿؿ، ؾؾؿ يؿؾ 

                                                           
 دار افػؽر ، بروت. .431: 8 ادحذ ٓبـ حزم  (1)
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ٓ يـبغل فـبل يؾبس ٓمتف ؾقضعفا حتك «: إفقفؿ بعد افعزم، وؿول 

 .(1) »حيؽؿ اهلل

ظـ ؿتودة وافربقع وابـ إشحوق أّّنؿ  وؿد حؽك ادبورـػقري

ؿوفقا: أمر اَّلل تعوػ افرشقل بؿشوورة افصحوبي ذم مؽوئد احلروب وظـد 

، وفروا أّكف يسؿع وتلفقػًا هلؿ ظذ ديـفؿفؼوء افعدو: تطققبًو فـػقشفؿ 

مـفؿ ويستعغ هبؿ ظذ افعدو، وإن ـون اَّلل شبحوكف وتعوػ أؽـوه ظـ 

 .(2)رأهيؿ بقحقف

  

                                                           
 .162: 8صحقح افبخوري   (1)

 .306: 5حتػي إحقذي   (2)
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 وصاورهؿ ابـ تقؿقة دم تػسر:ؿقل 

ٓ ؽـك فقيل إمر ظـ ادشوورة:  ؾصؾ:هـ(: 728ؿول ابـ تقؿقي )

َؾوْظُػ َظـُْفْؿ : ؾنن اَّلل تعوػ أمر هبو كبقف صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼول تعوػ

وؿد روي ظـ أيب هريرة ريض   ...َواْشَتْغِػْر ََلُْؿ َوَصوِوْرُهْؿ ذِم إَْمرِ 

اَّلل ظـف ؿول مل يؽـ أحد أـثر مشوورة ٕصحوبف مـ رشقل اَّلل صذ اَّلل 

 ظؾقف وشؾؿ . 

وفقؼتدي بف فتلفقػ ؿؾقب أصحابف : وؿد ؿقؾ: إن اَّلل أمر هبو كبقف 

مـ أمر ، وفقستخرج هبو مـفؿ افرأي ؾقَم مل يـزل ؾقف وحل ، مـ بعده 

 .(1)...ر ذفؽ احلروب وإمقر اجلزئقي وؽ

وتلفقػ افؼؾقب ظذ  ،متؽقـف مـ اشتعطوف افـػقسوؿول أيضًو : 

ومو ، ومتؽقـف مـ ترك افتـػر ظـ اإليَمن ، واجتَمع اخلؾؼ ظؾقف ،  اإليامن

، ُيصؾ بذفؽ مـ ادصؾحي يغؿر مو ُيصؾ بوشتبؼوء افسوب مـ ادػسدة 

ًَ َؾّظًو ـَم دل ظؾقف ؿقفف تعوػ:  ـْ ـُ ـْ َوَفْق  قا ِم َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِى ْٓكَػضُّ

 .(2)َحْقفَِؽ َؾوْظُػ َظـُْفْؿ َواْشتَْغِػْر ََلُْؿ َوَصوِوْرُهْؿ ذِم إَْمرِ 

                                                           
 جمؿع ادؾؽ ؾفد ، افسعقدّيي . .387: 28افػتووى)ت: ظبد افرْحـ ؿوشؿ( جمؿقع   (1)

ــد ( :   (2) . افـــوذ 435افصــورم ادســؾقل ذم صــوتؿ افرشــقل)ت: حمقــل افــديـ ظبــد احلؿق

 احلرس افقضـل ، افسعقدّيي .
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 مصقب دائاًم !! رأي افرشقل 

حدثـو شؾقَمن بـ داود ادفري، : ذم شــف هـ( 275)ؿول أبق داود 

بـ أن ظؿر  أخزكو ابـ وهى، ظـ يقكس بـ يزيد، ظـ ابـ صفوب

َم ـون مـ رشقل افرأي إكّ  و افـوس إنّ اخلطوب، ؿول وهق ظذ ادـز: يو أهّي 

و افظـ َم هق مـّ اَّلل ـون يريف، وإكّ  ٕنّ  :اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ مصقبوً 

 . (1)وافتؽؾػ

ثؼوت ، إشـوده ؾرجول معـك احلديٌ ضوري ، وأّمو ؿؾً : 

بقاشطي ابـف ظبد اَّلل بـ فؽـّف مـؼطع ؾوفزهري مل يرو ظـ ظؿر ، وفعّؾف 

 ظؿر بـ اخلطوب.

( إصورة إػ ؿقفف اَّلل ـون يريف ٕنّ )ؿؾً : ؿقل ظؿر بـ اخلطوب : 

و َأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ اْفؽِتَوَب بِوحْلَؼِّ فَِتْحُؽَؿ َبْغَ افـهوِس بََِم تعوػ : شبحوكف و إِكه

  ظـ أّن افـبّل ، أّي كبّل مميٌد بروح افؼدس. كوهقؽ (2) َأَراَك اَّللهُ

ظـ أكس وابـ  -بسـد معتز-وؾقَم شقى هذه إؿقال ورد 

َْمرِ كزل ؿقفف تعوػ:  ظبوس أّكف دوّ  ْٕ : ؿول افرشقل  َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

                                                           
 . دار افرشوفي افعودّقي .3586، رؿؿ: 439: 5شــ أيب داود )ت: إركموط(   (1)

 .105افـسوء : شقرة   (2)
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أما أّن اهلل ورشقفف يغـقان ظـفا )=ادشاورة( فؽـ جعؾفا اهلل رمحة «

 .(1) »ٕمتل

وخّرج افعجؾقّن ذم ـشػ اخلػوء ظـ ظوئشي ذم تػسر أيي أّن 

 .»اس ـام أمرين بتبؾقغ إحؽاماهلل أمرين بؿداراة افـّ  إنّ «افـبل ؿول: 

وظؼى افعجؾقّن ظذ ذفؽ بؼقفف: وذم افبوب ظـ أكس وابـ 

 .(2)ى بعضفو ببعض: يتؼقّ ظبوس وظعّ 

أّن ظؿؾقي ادشوورة  -ادعتزة–وادستػود مـ هذه افـصقص 

ـَم أّكف ملمقر بتبؾقغ  تـطقي ظذ ادداراة وافرْحي بوٕمي، وافرشقل 

افديـ مـ ؿبؾ اَّلل تعوػ، ملمقر أيضًو بؿداراة افصحوبي، وفؽـ ذم ؽر 

ـَم هق كص مو خّرجف افعجؾقّن، ظذ أّن مو وافؼيعي ، صمون افديـ 

ف يغـقون ظـ ادشوورة، روي ظـ أكس وابـ ظبوس كص ذم أّن اَّلل ورشقف

 ؽرض مـفو وهل مداراة افصحوبي وافرْحي بوٕمي.تعوػ وفؽـ َّلل 

                                                           
 .398: 10، شبؾ اَلدى وافرصود 565: 5ؾقض افؼدير   (1)

ظــ احلســ افبرصـي وافضـحوك وافربقـع بــ أكـس ؿد مه ، و422: 1ـشػ اخلػوء   (2)

وؿتودة  وابـ إشحوق بلشوكقد ـؾفو ملخقذ هبو ومعقل ظؾقفو تــص ظـذ أّن أيـي كزفـً 

 .تطققبًو فـػقس افصحوبي فقس ؽر
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 أية حمؽؿة بّقـة : فؾـّص ظذ افعّؾة !!

ةٍ ؿول تعوػ :  و َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِى  َؾباَِم َرمْحَ ًَ َؾظًّ ـْ ـُ ًَ ََلُْؿ َوَفْق  ـَ اَّللهِ فِـْ ِم

ـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر ََلُْؿ  ـْ َحْقفَِؽ َؾوْظُػ َظ قا ِم ْكَػضُّ َْمرِ َٓ ْٕ َؾنَِذا  َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

ؾِغَ  ِـّ ْؾ َظَذ اَّللهِ إِنه اَّللهَ ُُيِىُّ اْدَُتَق ـه ًَ َؾَتَق  .َظَزْم

أّن افبوء ذم ؿقفف وافبالؽي وافتػسر ٓ خالف بغ أهؾ افعربّقي 

ةٍ  تعوػ :   شببّقي..  َؾباَِم َرمْحَ

ـَ اَّللهِ ؿقفف تعوػ: : هـ( 436)ؿول افسقّد ادرته  ٍي ِم َؾبَِم َرْْحَ

ًَ ََلُؿْ  هوهـو زائدة ؾؾقس إمر ظذ مو طـّقه: ش مو»وتؼدير ؿقم أن  فِـْ

إذا أرادوا آختصوص وزيودة  هوهـو إّٓ ش مو»مـ صلّنؿ أٓ يدخؾقا  ٕنّ 

جيقز أن ش مو»ؾوئدة ظذ ؿقَلؿ: ؾزْحي مـ اَّلل فـً َلؿ: ّٕن مع إشؼوط 

 إّٓ ش مو»تؽقن افرْحي شببو فّؾغ وؽرهو رؿي، وٓ يؽودون يدخؾقّنو مع 

مل يستػد ؿبؾ  دون ؽرهو، ؾؼد أؾودت اختصوصوً  ا شببفوادراد أّن 

: افتػسر أّن افالم ذم ؿقفف تعوػافعربّقي وٓ خالف بغ أهؾ ـَم .(1)دخقَلو

ـْ َحْقفَِؽ َٓ  قا ِم و ، ومعـك ذفؽ أّّن واؿعي ذم جقاب افؼط  ْكَػضُّ

 .تـطقي ظذ افعؾقّي وادعؾقفّقي ، افسبى وافـتقجي ، افؼط واجلزاء 

                                                           
 دار إحقوء افؽتى افعربّقي. .313: 2درته أمويل ا  (1)
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 فؽقكمعؾقٌل فافزبدة : ظدم اكػضوض افصحوبي ظـ افرشقل ، 

افعّؾي وهذا هق مو ؿه اَّلل تعوػ ، ، ظذ فقـًو فقس ؾظًو ؽؾقظ افؼؾى  

وفعػق ظـ افصحوبي إذا أخطلوا ، ب افداظقي ٕن يلمر اَّلل تعوػ افـبّل 

، وهذا بّغٌ حمؽؿ مـ هتؿ إذا تػؾتقا مشووروآشتغػور َلؿ إذا أذكبقا ، و

 كّص أيي .

:  بّقـة أية: مـ أصحوبـو روقان اَّلل ظؾقف ؿول افشقخ ادػقد 

 اهـ.  .(1) ذفؽ ظذ متضّؿـفو يدّل 

، أو طوهر ومؼصقده افؼيػ مطقي ذم أّن ـّؾ مـصقص افعّؾي 

ؾفق حمؽٌؿ ، ٓ حوجي ّٕي كّص آخر ظـ  ،مـ كصقص افؼرآن افعّؾي 

افسـّي افـبقّيي فبقوكف وتبقوكف وإحؽومف : ؾفق مـ ؿبقؾ ؿقفف شبحوكف وتعوػ 

بٌِر َوَمـَوؾُِع فِؾـهوِس َوإِْثُؿُفََم :  ـَ ـِ اخْلَْؿِر َوادَْقِْنِ ُؿْؾ ؾِقِفََم إِْثٌؿ  َيْسَلُفقَكَؽ َظ

ـْ َكْػِعِفََم  َزُ ِم ـْ ؾعّؾي افـفل ظـ اخلؿر إثؿف افؽبر ، وأّكف أـز مـ كػعف  (2)َأ

. 

َؾوْظُػ َظـُْفْؿ مو كحـ ؾقف مـ هذا افؼبقؾ : ؾؼقفف تعوػ : 

َْمرِ َواْشَتْغِػْر ََلُْؿ  ْٕ قا معؾقل متومًو فؼقفف تعوػ :   َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا ْكَػضُّ َٓ

ـْ َحْقفَِؽ   .ِم

                                                           
 . مؽتى اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ .108تػسر افؼرآن)ت: حمؿد أيوزي( :   (1)

 .219افبؼرة :   (2)
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: اَّلل  -ـَم هق مشفقر مجوهر افػريؼغ–ؾحوصؾ معـك أيي 

أن يعػق  هأمرشبحوكف جعؾ افـبّل فقـو رْحًي بف وبوفـوس ، ثّؿ بعد ذفؽ 

، وورهؿ : ويلتؾػفؿ ، ويطقى كػقشفؿظـ أصحوبف ، ويستغػر َلؿ ، ويش

اإلشالم ـون إذ  حقفف ، وهذه هل افعّؾي ادـصقصي :ـقَم ٓ يـػّضقا مـ 

ذم ظؾَمء افػريؼغ أؿقال ؿد مضً دأ افدظقة افؼيػي وعقػًو ، وذم مب

 ..ذفؽ 

مل يؽ بحوجي دشوورة أحد  ، وأّن افـبّل يشفد فؾتػسر أظاله 

 ..أخرى مـ اخلؾؼ ، آيوت 
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  باَِم َأَراَك اهللُ ؿقفف تعاػ : تػسر 

و َأْكَزْفـَو هـ(: 471ؿول اإلموم ظبد افؼوهر اجلرجوّن) إَِفْقَؽ إِكه

 .(2) بَم هداك اَّلل وبّغ فؽ (1) اْفؽَِتوَب بِوحْلَؼِّ فَِتْحُؽَؿ َبْغَ افـهوِس بََِم َأَراَك اَّللهُ 

أّن اَّلل تعوػ ـون يريف ، اتػؼ مػنوا افػريؼغ ذم اجلؿؾي ؿؾً : 

ـون ممّيدًا  ، كوهقؽ ظـ ـقكف بَم أكزل ظؾقف مـ افقحل وافؼرآن 

 .بروح افؼدس

ـون بحوجي دشوورة افصحوبي ، إكؽوٌر  ؾوؾساض أّن افـبّل 

ـِ اَْلََقى ) فؼقفف تعوػ : أيضًو ردٌّ ورّد فميي أظاله ، و ( 3َوَمو َيـْطُِؼ َظ

ٓه َوْحٌل ُيقَحك ًي فِؾـهوِس  وؿقفف :  .(3)إِْن ُهَق إِ وؾه ـَ ٓه  َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

َٓ َيْعَؾُؿقنَ  َثَر افـهوِس  ـْ ـه َأ
 . (4)َبِشًرا َوَكِذيًرا َوَفؽِ

ُل َؿوُفقا  وـذا فؼقفف:  ْفـَو آَيًي َمَؽوَن آَيٍي َواَّللهُ َأْظَؾُؿ بََِم ُيـَزِّ َوإَِذا َبده

َٓ َيْعَؾُؿقَن ) َثُرُهْؿ  ـْ ًَ ُمْػَسٍ َبْؾ َأ ََم َأْك ـْ ( ُؿْؾ 101إِكه َفُف ُروُح اْفُؼُدِس ِم َكزَّ

ى فِْؾؿُ  َربَِّؽ  ـَ آَمـُقا َوُهًدى َوُبْؼَ ِذي ًَ افه  .(5) ْسؾِِؿغَ بِوحْلَؼِّ فُِقثَبِّ

                                                           
 .105افـسوء :   (1)

 . دار افػؽر ، ظَّمن .523: 1درج افدرر)ت: حمؿد إمرير(   (2)

 .4-3افـجؿ :   (3)

 .28شبل :   (4)

 .102افـحؾ :   (5)
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و مل سلل مّ ـون افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ يُ : بوب ؿول افبخوري : 

أو مل جيى حتك يـزل ظؾقف ش ٓ أدري»يـزل ظؾقف افقحل، ؾقؼقل: 

وؿول   باَِم َأَراَك اهللَُّ : فؼقفف تعوػ :  افقحل، ومل يؼؾ برأي وٓ بؼقوس

ظـ افروح ؾسؽً حتك ابـ مسعقد: شئؾ افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ 

 .  كزفً أيي

حدثـو ظع بـ ظبد اَّلل، حدثـو شػقون، ؿول: ؿول افبخوري : 

شؿعً ابـ ادـؽدر، يؼقل: شؿعً جوبر بـ ظبد اَّلل، يؼقل: مروً 

ؾجوءّن رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ يعقدّن، وأبق بؽر، وّهو موصقون 

صى   ظؾقف وشؾؿ، ثؿّ ، ؾتقول رشقل اَّلل صذ اَّللؾلتوّن وؿد أؽؿل ظعّ 

، ؾلؾؼً، ؾؼؾً: يو رشقل اَّلل، وربَم ؿول شػقون ؾؼؾً: أي ووقءه ظعّ 

  !.ـقػ أصـع ذم مويل؟ !.رشقل اَّلل ـقػ أؿيض ذم مويل؟

 .(1) ؾام أجابـل بقء حتك كزفت: آية ادراثؿول: 

  

                                                           
 . دار ضقق افـجوة . 100: 9صحقح افبخوري)ت: زهر افـوس(   (1)
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 أية تػرس كػسفا!! 

تؼقل أيي افثومـي واخلؿسقن بعد ادوئي مـ شقرة آل ظؿران: 

ـْ  قا ِم ْكَػضُّ َٓ ـَْت َؾظًّا َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِب  ـُ ْؿ َوَفْق  ـَ اهللَِّ فِـَْت هَلُ ٍة ِم َؾباَِم َرمْحَ

َْمِر َؾنَِذا َظَزْمَت َؾَتقَ  ْٕ ْؿ َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا ْؾ َحْقفَِؽ َؾاْظُػ َظـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر هَلُ َـّ

ؾِغَ  ِـّ  .َظَذ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ اْدَُتَق

ؾقَم اظتؼد ٓ يؿؽــو أن كؼػ ظذ مرامل أيي هذه بشؽؾ جقد 

 ..مـ دون ؿراءة أيوت افتل شبؼتفو مـ شقرة آل ظؿران

ـَ ؾؼد ؿول تعوػ:  ِذي ْقا ِمـُْؽؿْ إِنه افه ََم  َتَقفه َيْقَم اْفَتَؼك اجْلَْؿَعوِن إِكه

َسُبقا ـَ ْقَطوُن بَِبْعِض َمو  ُُؿ افشه َوَفَؼْد َظَػو اَّللهُ َظـُْفْؿ إِنه اَّللهَ َؽُػقٌر  اْشَتَزَله

َػُروا َوَؿوُفقا 155َحؾِقٌؿ ) ـَ ـَ  ِذي وفه ـَ َٓ َتُؽقُكقا  ـُقا  ـَ آَم ِذي َو افه ( َيوَأهيُّ

ْخَقاِّنِْؿ إَِذا َضَ  وُكقا ِظـَْدَكو َمو َموُتقا إِلِ ـَ ى َفْق  وُكقا ُؽزًّ ـَ َْرِض َأْو  ْٕ ُبقا ذِم ا

ًُ َواَّللهُ بََِم  قِل َوُيِؿق ًة ذِم ُؿُؾقهِبِْؿ َواَّللهُ ُُيْ َوَمو ُؿتُِؾقا فِقَْجَعَؾ اَّللهُ َذفَِؽ َحْنَ

ـْ ُؿتِْؾُتْؿ ذِم َشبِقِؾ اَّللهِ َأوْ 156َتْعَؿُؾقَن َبِصٌر ) ـَ اَّللهِ  ( َوَفِئ ُمتُّْؿ َدَْغِػَرٌة ِم

َؿُعقَن ) وَن  (157َوَرْْحٌَي َخْرٌ ِمهو جَيْ َؼُ َػ اَّللهِ حُتْ ـْ ُمتُّْؿ َأْو ُؿتِْؾُتْؿ إَلِ َوَفِئ

قا 158) ْكَػضُّ َٓ ًَ َؾظًّو َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِى  ـْ ـُ ًَ ََلُْؿ َوَفْق  ـَ اَّللهِ فِـْ ( َؾبََِم َرْْحٍَي ِم
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ـْ َحْقفَِؽ ؾَ  ًَ ِم َْمِر َؾنَِذا َظَزْم ْٕ وْظُػ َظـُْفْؿ َواْشتَْغِػْر ََلُْؿ َوَصوِوْرُهْؿ ذِم ا

ؾِغَ  ِـّ ْؾ َظَذ اَّللهِ إِنه اَّللهَ ُُيِىُّ اْدُتََق ـه  .(1)  َؾَتَق

ـَ َتَقفَّْقا  : تعوػ  وإذن ؾفذه أيوت واردة ذم شقوق ؿقفف إِنَّ افَِّذي

ْؿَعاِن  أي ؾّروا واّنزمقا  ِمـُْؽْؿ  دو ذم معرـي أحد،  َيْقَم اْفَتَؼك اجْلَ

: وفؼد ركفؾؿؼـغ ّذ تؾسـقه بلين إثَمن،  بوظقا افرشقل 

وافرشوفي بَم آتوه اَّلل  أمجع افـوس أّن افذي بؼل يداؾع ظـ افرشقل 

افتل  ضوظَي افرشقِل  مـ ؿقة هق ظع بـ أيب ضوفى حقٌ ـون 

 تذب ظـف: مشحقكًو بوفقؼغ.

 وفـو احلؼ ذم أن كتسوءل: ـقػ يلمر اَّلل شبحوكف افرشقل 

بؿشوورة همٓء افصحوبي آّنزامقغ افذيـ برهـقا ظذ أّّنؿ مستعدون 

إذا ْحل افقضقس ـَم حدث ذم  متوم آشتعداد فبقع افرشقل 

 . !أحد؟

 .!فؾؿشوورة؟أو فقس افثوبً أّن اجلبون فقس أهاًل 

فقسً هـوك إجوبي فؾخروج مـ هذه افعقيصي إّٓ أن كؼقل: إّن 

َْمِر ؿقفف تعوػ:  ْٕ ْؿ َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا متػرع  َؾاْظُػ َظـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر هَلُ

ـَْت َؾظًّا َؽؾِقَظ اْفَؼْؾِب  ظذ ؿقفف تعوػ:  ـُ ْؿ َوَفْق  ـَ اهللَِّ فِـَْت هَلُ ٍة ِم َؾباَِم َرمْحَ

                                                           
 .158ـ  155آل ظؿران:   (1)
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ـْ َحْقفَِؽ  قا ِم ْكَػضُّ أي أّن اَّلل تعوػ أمره بوفعػق ظـفؿ، وآشتغػور  َٓ

َلؿ، ومشوورهتؿ، حتك ٓ يـػّضقا مـ حقفف، وهذا جيّسد مػفقم ادمفػي 

 .ؿؾقهبؿ حذو افؼذة بوفؼّذة: إذ احلؽؿي تؼتيض افعػق ظـفؿ

مفدد افقجقد: ّٕكف مو زال ؽضًو  -ظذ أين افؼقل-ؾوإلشالم 

 : خوصي أّن ادسؾؿغ ؿد خنوا ادعرـي ذم أحد..ضريوً 

أّن اَّلل ورشقفف اشتثـقو افصحوبي مـ حؽؿ ذظل ، آيي ذفؽ 

جمؿع ظؾقف بغ أهؾ افؼبؾي حقـَم ظػقا ظـفؿ بسبى افػرار مـ افزحػ: 

ؾؼد اتػؼ ادسؾؿقن أّن افػرار مـ افزحػ افذي يؼقده ادعصقم ـبرة ٓ 

فؽـ مع ذفؽ ظػك اَّلل ورشقفف ظـفؿ: ائتالؾًو  تغتػر، وإثؿ ٓ يقازيف إثؿ،

َلؿ، وتطققبًو فـػقشفؿ، وإبؼوًء فبقضي افديـ، وإهؿ مـ ذفؽ رْحي َلؿ 

 أو هبؿ: ـقَم ٓيدخؾقا افـّور. 

يـطقي ظذ حؽؿي ائتالؾفؿ َوَصاِوْرُهؿْ وإذن ؾؼقفف تعوػ: 

وافديـ مو زال ؽضًو ضريًو،  حتك ٓ يـػضقا مـ حقل افرشقل 

أّّنؿ  -َم ٓ ترديد معفب–وفرْحقا، ٓ أّّنؿ أهؾ فؾؿشوورة: إذ ؿد أثبتقا 

فقسقا بلهؾ ذفؽ: ّٕن ظؼالء إرض ذم ضقل افتوريخ ٓ يستشرون 

آّنزامل اجلبون، ادستعد فبقع مبودئف ّٕي شبى، ؾؽقػ بؿـ يرجح 

 .!ورشقفف إمغ؟ جمرد افػرار، واجلبـ، ظذ اَّلل افعظقؿ
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 افصحابة أمثؾة ٓشتشارة افـبل 

هذه مقارد كندهو ، ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلرص ، تبّغ ظدم حوجي 

دشوورة أحد مـ اخلؾؼ ، إّٓ فتلفقػ صؾقات اَّلل ظؾقف وآفف افـبّل 

 ٓ ؽر .. ، ومداراة افـّوس ، وتطققى افـػقس، افؼؾقب 

 ادـاؾؼغ ادقرد إول : افـبل يستشر 

معؿر، ظـ افزهري ، ظـ ظروة أخرج ظبد افرزاق ذم مصـّػف ظـ 

افـبل صذ اَّلل  إنّ  (1)وظصقتؿ مـ بعد مو أراـؿ مو حتبقنذم ؿقفف: 

 رأيً ظؾقف وشؾؿ ؿول يقم أحد حغ ؽزا أبق شػقون وـػور ؿريش: إّّن 

ـلّن فبسً درظو حصقـي، ؾلوفتفو ادديـي، ؾوجؾسقا ذم وقعتؽؿ، 

وؿوتؾقا مـ ورائفو، وـوكً ادديـي ؿد صبؽً بوفبـقون ؾفل ـوحلصـ، 

يو رشقل اَّلل اخرج بـو إفقفؿ  :  ـ مل يشفد بدراً ؾؼول رجؾ مّ 

 !!.ؾؾـؼوتؾفؿ

و وؿول ظبد اَّلل بـ أيب بـ شؾقل : كعؿ واَّلل يو كبل اَّلل مو رأيً، إكّ 

تـقـو ذم ادديـي، واَّلل مو كزل بـو ظدو ؿط ؾخرجـو إفقف، ؾلصوب ؾقـو، وٓ 

 .هزمـو ظدوكو وؿوتؾـو مـ ورائفو إّٓ 

                                                           
 . 152آل ظؿران :   (1)
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قل اَّلل اخرج بـو ؿف أكوس مـ ادسؾؿغ ؾؼوفقا: بذ يو رشؾؽؾّ 

شتؽثر مـؽؿ  ما أطـ افكظك إّٓ »ؿول:  متف ؾؾبسفو، ثؿّ إفقفؿ، ؾدظو بال

 ش.ومـفؿ

 !!.ل ؾوجؾس بـوؾؼول رجؾ: يو رشقل اَّلل بليب أكً وأمّ 

متف أن يضعفا حتك ف ٓ يـبغل فـبل إذا فبس ٓإكّ : »افـبّل  ؾؼول

 .(1)شاسيؾؼك افـّ 

 ؿؾً : رجوفف ثؼوت ظذ ذط افشقخغ .

، مع أّكف فقس  غواحلديٌ سيح أّن افـبّل يشوور حّتك ادـوؾؼ

وٓ دو دوّنو ، وإّكَم تلفقػًو َلؿ : ـقَم ٓ يـػضقا مـ فؾؿشوورة ٓ أهاًل 

 .حقفف 

أخزكو احلجوج بـ مـفول، حدثـو ْحود بـ أخرج افدارمل ؿول : و

شؾؿي، حدثـو أبق افزبر، ظـ جوبر، أن رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ 

رأيً ـلّن ذم درع حصقـي، ورأيً بؼرا يـحر، ؾلوفً أن افدرع »ؿول: 

ادديـي، وأن افبؼر كػر، واَّلل خر، وفق أؿؿـو بودديـي، ؾنذا دخؾقا ظؾقـو 

 ش ؿوتؾـوهؿ

                                                           
، . ادجؾس افعؾؿل 9735، رؿؿ: 363 :5)ت: حبقى إظظؿل(  مصـّػ ظبد افرزاق  (1)

 اَلـد .
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قـو ذم واَّلل مو دخؾً ظؾقـو ذم اجلوهؾقي، أؾتدخؾ ظؾؾؼوفقا: 

وؿوفً: إكصور بعضفو فبعض رددكو ش نؾشلكؽؿ إذ»اإلشالم، ؿول: 

ظذ افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ رأيف ؾجوءوا، ؾؼوفقا: يو رشقل اَّلل 

ف فقس فـبل إذا فبس ٕمتف أن يضعفا حتك أن إكّ »صلكؽ، ؾؼول: 

 . (1)شيؼاتؾ

 .(2) إشـوده صحقح ظذ ذط مسؾؿؿول حسغ شؾقؿ أشد : 

  

                                                           
 دار ادغـل، افسعقدّيي. .2205، رؿؿ: 1378: 2شــ افدارمل)ت: حسغ أشد(   (1)

 دار ادغـل ، افسعقدّيي . .2205، رؿؿ: 1378: 2شــ افدارمل)ت: حسغ أشد(   (2)
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  ملمقر بتخقر أهؾ بدر ادقرد افثاين : افـبل

حدثـو أبق ظبقدة بـ أيب افسػر ، واشؿف :  هـ(279) ؿول افسمذي

أْحد بـ ظبد اَّلل اَلؿداّن، وحمؿقد بـ ؽقالن ؿوٓ: حدثـو أبق داود 

أيب زائدة، ظـ شػقون بـ شعقد، احلػري، ؿول: حدثـو ُيقك بـ زـريو بـ 

رشقل اَّلل صذ اَّلل  ، أنّ ظـ هشوم، ظـ ابـ شريـ، ظـ ظبقدة، ظـ ظعّ 

يعـل ، هؿخرِّ جزائقؾ هبط ظؾقف، ؾؼول فف:  إنّ »ظؾقف وشؾؿ ؿول: 

 أو افػداء ظذ أن يؼتؾ مـفؿ ؿوبالً ، افؼتؾ  :أصحابؽ، دم أشارى بدر

 ؟!.مثؾفؿ

 .اويؼتؾ مـّ ، افػداء ؿوفقا: 

وذم افبوب ظـ ابـ مسعقد، .  هذا حديٌ حسـؿول افسمذي : 

 .(1)وأكس، وأيب برزة، وجبر بـ مطعؿ

 ؿؾً : إشـوده صحقح ظذ ذط مسؾؿ .

ؿؾً : إّكَم ؿبؾ افـبّل هذا مـفؿ ، وفعّؾف ـون مرجقحًو ، بؾ هق 

ـذفؽ ـَم ذم كّص افطزي أيت ، ّّٕنؿ ـوكقا إـثر ؾقَم يظفر ، ؾتعّغ 

 ائتالؾفؿ أو رجح ، حتّك ٓ يـػّضقا مـ حقفف .

                                                           
ــّقاد(   (1) ــور ظ ــذي)ت: بش ــــ افسم ــؿ: 187: 3ش ــالمل ،  1567، رؿ ــرب اإلش . دار افغ

 بروت. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 69    ........................................افػصؾ افثافث : افػصؾ افثافث : آية ادشاورة حمؿة بّقـة  

 

 كّص افطزي دم هذا 

بؾػظ أحؽؿ مـ ذم تػسره هـ( 310)افطزي ابـ جرير وأخرجف 

حدثـل إشَمظقؾ، ظـ  :حدثـو افؼوشؿ ؿول، حدثـو احلسغ ؿولهذا ؿول : 

 ح.. ابـ ظقن، ظـ حمؿد، ظـ ظبقدة افسؾَمّن

ظـ ، وحدثـل حجوج، ظـ جرير، ظـ حمؿد، ظـ ظبقدة افسؾَمّن 

ؿول: جوء جزيؾ إػ افـبّل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼول بـ أيب ضوفى  ظعّ 

اَّلل ؿد ـره مو صـع ؿقمؽ ذم أخذهؿ إشورى، وؿد  يو حمؿد، إنّ »فف: 

مقا ؾترضب أظـوؿفؿ، وبغ أن  أمرك أن ختّرهؿ بغ أمريـ: أن يؼده

 . شػداء ظذ أن ُيؼتؾ مـفؿ ظدهتؿيلخذوا اف

وس ؾذـر ذفؽ : ؾدظو رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ افـّ ظّع  ؿول

، بؾ كلخذ ؾداءهؿ ، َلؿ، ؾؼوفقا: يو رشقل اَّلل، ظشوئركو وإخقاكـو!! ٓ 

هتؿ، ؾؾقس ذم ذفؽ مو  ؾـتؼقى بف ظذ ؿتول ظدوكو، ويستشفد مـو ِظده

 .كؽره

ظدة أشورى أهؾ ،  حد شبعقن رجالً : ؾؼتؾ مـفؿ يقم أظّع  ؿول

 .(1) بدر

                                                           
ممشســي افرشــوفي، . 8191رؿــؿ : . 376: 7تػســر افطــزي )ت: أْحــد حمؿــد صــوـر(   (1)

 بروت.
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صحقح ظذ ذط افشقخغ ، وأّمو ؿؾً : ثوّن إشـودي افطزي 

 .، شقؼ متوبعي حسـ ؾّول إ

فؽـ هؾ مـ دفقؾ ذم افؼرآن يػصح ظـ شبى ـراهي اَّلل ورشقفف 

 ٓختوذ إهى وافػداء؟!!
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 افصحابة يريدون ظرض افدكقا

ـَ دِم ؿول اَّلل تعوػ :  ى َحتَّك ُيثِْخ اَن فِـَبِل  َأْن َيُؽقَن َفُف َأْْسَ ـَ َما 

ْكَقاإْرِض   (67)َواهللَُّ ُيِريُد أِخَرَة َواهللَُّ َظِزيٌز َحؽِقؿٌ  ُتِريُدوَن َظَرَض افدُّ

ُؽْؿ ؾِقاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظظِقٌؿ  ـَ اهللَِّ َشَبَؼ دََسَّ َٓ ـَِتاٌب ِم َّا (َؾُؽُؾقا 68)َفْق ِِم

ُؼقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ  ًٓ َضقًِّبا َواتَّ  .(1)َؽـِْؿُتْؿ َحاَل

: يؼقل تعوػ ذـره: مو ـون فـبل أن ُيتبس ـوؾًرا ؿدر ؿول افطزي

ـّ    ِريُدونَ تُ ...، ظؾقف وصور ذم يده مـ ظبدة إوثون فؾػداء أو فؾؿ

يؼقل فؾؿممـغ مـ أصحوب رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

ْكقَاو ادممـقن أهّي ِريُدونَ تُ  وهق مو ، بلهـؿ ادؼـغ َظَرَض افدُّ

يؼقل: تريدون بلخذـؿ افػداء مـ ، َظَرض فؾؿرء مـفو مـ مول ومتوع 

وبـحق افذي ؿؾـو ذم ذفؽ ؿول أهؾ ،  ادؼـغ متوع افدكقو وُضْعؿفو

 .(2) افتلويؾ

ؿؾً : وشقليت بقون ذفؽ ، وٓ خالف بغ أهؾ افؼبؾي أّن 

ْكقَاتعوػ : شبحوكف وادخوضى بؼقفف  هؿ ضوئػي ُتِريُدوَن َظَرَض افدُّ

                                                           
 .67إكػول :   (1)

ممشســي افرشــوفي، . 8191رؿــؿ : . 376: 7تػســر افطــزي )ت: أْحــد حمؿــد صــوـر(   (2)

 بروت.
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ـثرة مـ افصحوبي افبدريغ : إذ ٓ خالف بغ مػني افؼبؾي أّن أيي 

 كزفً ؾقفؿ .

، خّره مـ أّول إمر  افـبّل أّن ، وشقليت بقوكف ، ويؾزم افتـبقف 

 اَّلل تعوػ ، بغ أمقر ثالثي : 

ـّ ظذ إشر بلن يطؾؼف دون ؾداء.  إّول : اد

 افثوّن : يطؾؼف بػداء ، وهق معـك افػداء .

 افثوفٌ : افؼتؾ .
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 كزول افعذاب ظذ افصحابة أهؾ بدر

حدثـو هـود بـ افني، حدثـو أخرج مسؾؿ ذم صحقحف ؿول : 

ابـ ادبورك، ظـ ظؽرمي بـ ظَمر، حدثـل شَمك احلـػل، ؿول: شؿعً 

 ابـ ظبوس، يؼقل: حدثـل ظؿر بـ اخلطوب، ؿول: دو ـون يقم بدر، ح 

وحدثـو زهر بـ حرب، وافؾػظ فف، حدثـو ظؿر بـ ؿول مسؾؿ : 

شَمك يقكس احلـػل، حدثـو ظؽرمي بـ ظَمر، حدثـل أبق زمقؾ هق 

احلـػل، حدثـل ظبد اَّلل بـ ظبوس، ؿول: حدثـل ظؿر بـ اخلطوب، ؿول: 

 .ؾؼتؾقا يقمئذ شبعغ، وأهوا شبعغ...، دو ـون يقم بدر

ؿول أبق زمقؾ، ؿول ابـ ظبوس: ؾؾَم أهوا إشورى، ؿول رشقل 

مو ترون ذم همٓء »اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ٕيب بؽر، وظؿر: 

  ؟!.شإشورى

أبق بؽر: يو كبل اَّلل، هؿ بـق افعؿ وافعشرة، أرى أن تلخذ ؾؼول 

 .مـفؿ ؾديي ؾتؽقن فـو ؿقة ظذ افؽػور، ؾعسك اَّلل أن هيدهيؿ فإلشالم

مو ترى يو ابـ »ؾؼول رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

 ؟!.شاخلطوب

ؿؾً: ٓ واَّلل يو رشقل اَّلل، مو أرى افذي رأى أبق بؽر، وفؽـل 

مـ ظؼقؾ ؾقرضب ظـؼف،  وً ـرضب أظـوؿفؿ، ؾتؿؽـ ظؾقّ و ؾأرى أن متؽـّ 
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همٓء أئؿي افؽػر  ل مـ ؾالن كسقبو فعؿر، ؾلضب ظـؼف، ؾننّ ومتؽـّ 

وصـوديدهو، ؾفقي رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ مو ؿول أبق بؽر، ومل 

هيق مو ؿؾً، ؾؾَم ـون مـ افغد جئً، ؾنذا رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف 

ـ يبؽقون، ؿؾً: يو رشقل اَّلل، أخزّن مـ أي وشؾؿ وأبق بؽر ؿوظدي

ؾنن وجدت بؽوء بؽقً، وإن مل أجد بؽوء  :رء تبؽل أكً وصوحبؽ

 ؟!.تبوـقً فبؽوئؽَم

 أبؽل فؾذي ظرض ظذ»ؾؼول رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ: 

أدكك مـ هذه  ظذاُبؿ رض ظعَّ ظُ أصحابؽ مـ أخذهؿ افػداء، فؼد 

وأكزل اَّلل ظز ، صجرة ؿريبي مـ كبل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ،  افشجرة

إػ  مو ـون فـبل أن يؽقن فف أهى حتك يثخـ ذم إرضوجؾ: 

 .(1)ؾلحؾ اَّلل افغـقؿي َلؿ حالٓ ضقبوو ؽـؿتؿ ؾؽؾقا مّ : ؿقفف 

 ؿؾً : إشـود ـّؾ مـفَم صحقح ظذ ذط مسؾؿ .

واحلديٌ سيٌح أّن افعذاب ـود أن يـول مـ أراد افػداء ، شقَم اخلؾقػي 

بلخذ افػداء مـ افصحوبي ، ـَم هق سيح مـ أصور أّول أبق بؽر ، ؾفق 

 احلديٌ .

جوء جزيؾ إػ ؿول :  ظـ ظّع وؿد مه مو أخرجف افطزي 

ا صـع اهلل ؿد ـره م يو حمؿد، إنّ »افـبّل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼول فف: 

                                                           
 . دار إحقوء افساث افعريب ، بروت.1763، رؿؿ: 1383: 3صحقح مسؾؿ   (1)
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مقا  أمرك أن ختّرهؿذم أخذهؿ إشورى، وؿد  ؿقمؽ بغ أمريـ: أن يؼده

 . شؾترضب أظـوؿفؿ، وبغ أن يلخذوا افػداء ظذ أن ُيؼتؾ مـفؿ ظدهتؿ

ظـ ـّؾ ٓئؿي أو خطل ، ؽويي إمر أّن اَّلل  وادجؿقع يـّزه افـبّل 

ـون أن يـول مـ اختور ، وأّن افعذاب تعوػ أمره أن خيّر افصحوبي بغ أمريـ 

ـّص  ، وٓ دخؾ فؾـبّل ... افػداء  .ذم ـّؾ هذا ظذ مو هق سيح اف
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 حاصؾ افـّص !!!

ؿؾً : ثّؿي أمقر طوهرة سُيي مـ كّص افطزي أكػ ، حتّؾ 

 ـثرًا مـ إفغوز افؼظّقي افتل اـتـػً آيي ادشوورة : 

اَّلل تعوػ ورشقفف ـرهو أخذ افصحوبي اخّتوذ إهى وأخذ  أوًٓ :

 افػداء مـفؿ ، ؾفق إذن مؽروٌه مرجقح .

خّر اَّلل ورشقفف افصحوبي بغ افراجح وادرجقح ،  ثاكقًا :

 ؾوختوروا ادرجقح .

 أؿّر اَّلل ورشقفف اختقور افصحوبي فؾؿؽروه ادرجقح . ثافثًا :

ٓ يـػّض افصحوبي ظـ اَّلل رابعًو : احلؽؿي مـ ذفؽ ، حّتك 

 ورشقفف .

ختريٍ هذا مبـل ظذ افتزاحؿ افؼظل ، ؿؾً : وٓ ارتقوب أّن 

ؾؿػسدة اكػضوض افصحوبي ظـ اَّلل ورشقفف ، أظظؿ بؽثر مـ مػسدة 

 اختوذ افصحوبي إهى وأخذ افػداء مـفؿ وؿتؾ ظدهتؿ ذم أحد.
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ؾداء  افذيـ اختورواؿول افطزي : هـ(: 449ؿول ابـ بّطول )

ؿتؾفؿ اختوروا أوهـ افرأيغ ذم افتدبر ظذ أحزمفَم  إهى ظذ

 .(1) وأؿؾفَم كؽويي ذم افعدو، ؾعوتبفؿ اَّلل ظذ َذفَِؽ 

أمقر خمّر بغ اجلفود ، ، مـ أّول أمر  يدّل ظذ هذا أّن افـبّل 

ـّ ، وافػداء ، وافؼتؾ ، هوك فسى ..  ثالثي ، هل : اد

ـّ وافؼتؾ خمّر بغ   افـبلّ  تـبقف :   افػداء   واد

ـّ ، وهذا مـ أّول  اَّلل تعوػ خّر افـبّل بغ افؼتؾ أو افػداء أو اد

 ، ذـره ؽر واحد مـ أهؾ افسـّي..تؼيع اجلفود 

ٌُ  َؾاْؿُتُؾقا يدّل ظؾقف جمؿقع ؿقفف تعوػ : ـَِغ َحْق ادُْْؼِ

ؾه َمْرَصدٍ  َوُخُذوُهؿْ  َوَجْدمُتُقُهؿْ  ـُ وُهْؿ َواْؿُعُدوا ََلُْؿ   . (2) َواْحرُصُ

َػُروا  وؿقفف تعوػ : ـَ ـَ  ِذي َؿاِب َؾنَِذا َفِؼقتُُؿ افه َب افرِّ َحتهك إَِذا  َؾََضْ

و  وا اْفَقَثوَق َؾنِمه و َمـًّا َأْثَخـُْتُؿقُهْؿ َؾُشدُّ  .(3) ؾَِداءً َبْعُد َوإِمه

                                                           
 .. مؽتبي افرصد ، افريوض 175: 5ذح صحقح افبخوري   (1)

 . 5شقرة افتقبي :   (2)

 . 4شقرة حمؿد :   (3)
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وافػداء  : أي افؼتؾ،ضب افرؿوبيي طوهرة أوًٓ: ذم ؿؾً : أ

ـّ ثوفثوً  افسـّي، كوهقؽ ظـ مجفقر أهؾ ظؾَمء ـثٌر ، وثوكقًو، واد

 .أّن أيتغ ؽر مـسقختغ ذـروا  أصحوبـو

اَّلل تعوػ جعؾ فـبقف ؾقفو بعد صد هـ( : 321ؿول افطحووي)

ـّ ، افقثوق  ظؾقف،  ـه مَ  ـْ أو افػداء، ؾؽون ؿد جعؾ إفقف أن يؿـ ؾقطؾؼ مَ  اد

 .(1)أو يلخذ مـف افػداء افذي يػتدي بف مـ افؼتؾ افقاجى ظؾقف

( حؽؿفو : هـ( ذم افتقوقح 804)ؿول ابـ ادؾؼـ  ـّ ثوبً )=آيي اد

مل يزل مـ أحؽومف مـ أول ، افؼتؾ وادـ وافػداء  ؽر مـسقخ: ٕنّ 

وإخذ: إه، وإه  َوُخُذوُهؿْ حرب حورهبؿ، يدل ظؾقف ؿقفف: 

 .(2)أن يؽقن افؼتؾ أو افػداء أو ادـ ـَم ؾعؾ بثَممي

، بغ اجلوئز وؽر اجلوئز ، وافصح ؾقَم كحـ ؾقف فقس افتخقر 

واخلطل ، وإّكَم هق بغ افصّح ومو هق أصّح مـف ، وفعّؾ إصّح بـّص 

 .حتك ٓ يؼتؾ مثؾفؿ مـ ادسؾؿغ ذم أحد احلديٌ هق ؿتؾ إهى 

وثّؿي مطوفى هقفـو ، وذم آيي ادشوورة ، مفّؿي ٓ يسع خمترصكو 

: إذ فقس ؽروـو إّٓ إثبوت أّن افصحوبي أهؾ بدر ، افبسط ؾقفو ، ؾؾتـظر 

                                                           
 . ممشسي افرشوفي .4508، رؿؿ:  386: 11ذح مشؽؾ أثور)حتؼقؼ : إركموط(   (1)

 . دار افـقادر ، دمشؼ .395: 22افتقوقح ذح اجلومع افصحقح   (2)
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يلتؾػفؿ ويطّقى  وهؿ أؾضؾ افصحوبي ظذ اإلضالق ، ـون افـبّل 

 ..كػقشفؿ ، ـقَم ٓ يـػضقا مـ حقل افرشوفي وافؼرآن 
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 إول بادشاورة؟ مـ هق ادؼصقد 

أخزكو أبق جعػر حمؿد بـ أْحد هـ( ؿول: 405)روى احلوـؿ 

افبغدادي، ثـو ُيقك بـ أيقب افعالف، بؿرص، ثـو شعقد بـ أيب مريؿ، 

 أكبل شػقون بـ ظققـي، ظـ ظؿرو بـ ديـور، ظـ ابـ ظبوس ريض اَّلل ظـفَم

َْمِر  ف ؿول ذم ؿقفف تعوػ: أكّ  ْٕ  أبق بؽر وظؿر.: َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

، وؿد (1)هذا حديٌ ظذ ذط افشقخغ ومل خيرجوهؿول احلوـؿ : 

 .(2)توبعف افذهبل ظذ ذفؽ ذم تؾخقص ادستدرك

فؽـ ـقن ادؼصقد بودشوورة اخلؾقػتغ أبو بؽر وظؿر مشؽؾي 

ادشوـؾ، بؾ هل ظقيصي ٓ يستطقع اخلروج مـفو مـ يػضؾفَم ظذ ـؾ 

: إذ افشقخون ذم وقء تداظقوت أيي، أحد بعد رشقل اَّلل 

وأوفقيوت ظؾؿ افتػسر، وافـص ادتؼدم، بحوجي فالئتالف وتطققى 

، ومع افغض ظَّم رواه افـػس، حتك ٓ يـػضو مـ حقل افرشقل 

ابـ ظبوس، ؾوخلؾقػتون أبق بؽر وظؿر ّهو ادؼصقدان بودشوورة ظذ وقء 

َْمرِ إضالق:  ْٕ شبحوكف أّّنَم مؼصقدان أيضًو بؼقفف  ـَم َوَصاِوْرُهْؿ دِم ا

ْؿَعانِ  تعوػ: و ـَ َتَقفَّْقا ِمـُْؽْؿ َيْقَم اْفَتَؼك اجْلَ وبؼقفف تعوػ:   إِنَّ افَِّذي

                                                           

دار افؽتــى افعؾؿّقــي ،  .4436، رؿــؿ: 74: 3وتؾخقصــف )ت: ظطــو( مســتدرك احلــوـؿ   (1)

 بروت.

 .70: 3تؾخقص ادستدرك   (2)
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َسُبقا ـَ قَْطاُن بَِبْعِض َما  ُؿ افشَّ اَم اْشَتَزهلَُّ َوَفَؼْد َظَػا اهللَُّ وبؼقفف:  إِكَّ

 ..َظـُْفؿْ 

إّكَم ظػك ظـ اخلؾقػتغ أيب  وجمؿقع ذفؽ يبغ أّن افرشقل 

بؽر وظؿر وظـ بؼقي افصحوبي افػوّريـ ظـ افزحػ، ادـفزمغ مـ 

 .ادعرـي: ٓئتالؾفؿ، ـقَم ٓ يـػّضقا مـ حقفف

وإمر هق إمر ذم حؽؿي ادشوورة وافؾغ، ومـ افتحريػ 

بحوجي افرشقل  إػ  -ـَم ُيؾق فؾبعض أن يػنهو-افقاوح تػسر أيي 

آراء افصحوبي ؾقَم مل يـزل ؾقف وحل، ومو هق أظظؿ مـ هذه ادصقبي أن 

ؾضقؾي فؾشقخغ اخلؾقػتغ  ...وصـَــــاِوْرُهْؿ...جيعؾ مـ ؿقفف تعوػ: 

أيب بؽر وظؿر: حقٌ اختصفَم افقحل )ـؿصداق أـؿؾ( بودشوورة 

 تؼديًَم َلَم ظذ بؼقي افصحوبي. 

 ـّؾ ، إّن افسـقى إديب فميي جيزم بلّن افقحل وافرشقل وافديـ 

يتقؿعقن اكػالت همٓء افصحوبي افذيـ اشتزَلؿ افشقطون ، ذم مرتبتف 

ببعض مو ـسبقا، ظـ افرصاط ادستؼقؿ، وظـ ضريؼي شقد إكبقوء 

افديـ، ومو مسلفي إمر بودشوورة افرشوفي ووادرشؾغ، وظـ مبودئ 

عػق إّٓ دواٌء ؿودٌر ظذ ؿؿع ذفؽ افداء، وافتعبر افؼرآّن ظـف وافؾغ واف

 أروع تعبر.. بوٓكػضوض مـ حقل افرشقل 
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 يتلفػ أبا بؽر وظؿر   افـبلّ 

حدثـو حمؿد بـ ادثـك ؿول: ؿول :  هـ(279) أخرج افسمذي

حدثـو مممؾ بـ إشَمظقؾ ؿول: حدثـو كوؾع بـ ظؿر بـ مجقؾ اجلؿحل 

إؿرع  أيب مؾقؽي، ؿول: حدثـل ظبد اَّلل بـ افزبر: أنّ  ؿول: حدثـل ابـ

ؾؼول أبق بؽر: يو رشقل ، بـ حوبس، ؿدم ظذ افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ 

  .اَّلل اشتعؿؾف ظذ ؿقمف

 .: ٓ تستعؿؾف يو رشقل اَّللبـ اخلطوب  ؾؼول ظؿر

، ارتػعت أصقاهتامَم ظـد افـبل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ حتك ؾتؽؾّ 

بؽر فعؿر: مو أردت إٓ خالذم، ؾؼول ظؿر: مو أردت خالؾؽ  ؾؼول أبق

َٓ َتْرَؾُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َؾْقَق ؿول: ؾـزفً هذه أيي:  ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َياَأهيُّ

بََط  َجْفِر َبْعِضُؽْؿ فَِبْعٍض َأْن ََتْ ـَ َفُروا َفُف بِاْفَؼْقِل  َٓ ََتْ َصْقِت افـَّبِلِّ َو

َٓ َتْشُعُرونَ َأْظاَمُفُؽْؿ َوأَ   . ْكُتْؿ 

 . (1)ؿول افسمذي : هذا حديٌ حسـ

                                                           
. دار افغــرب اإلشــالمل ،  3266رؿــؿ:  ، 240: 5)ت: بشــور ظــّقاد(  شــــ افسمــذي  (1)

 بروت. 
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طوهٌر ذم أّكف ٓ جيقز افتؼدم  وصوورهؿؿقفف تعوػ : ؿؾً : 

بوفؽالم ظذ رشقل اَّلل ؿبؾ أن يطؾى مشوورهتؿ ، وإّكَم يسقغ فؾصحوبي 

 وثّؿي أمقر : مشقرهتؿ ،  افؽالم وإبداء افرأي إذا ضؾى افرشقل 

  .مل يطؾى  احلديٌ سيٌح أّكف أوًٓ : 

افؼيػي وثوكقًو : شقء إدب بورتػوع أصقاهتَم ، وكزول أيي 

 طوهٌر ذم هذا .

أيي طوهرة ، بؾ سُيي ، أّن رؾع افصقت ذم حظرة وثوفثًو : 

شقء أدب ، وهذا مّو يؼطع بف افعؼؾ : وأيي إرصوٌد دو ؿطع  افـبّل 

 بف افعؼؾ .

: صودّي دو ؿطع بف افعؼؾ وافعؼالءافصقت إر ؾوحلؽؿ بحرمي رؾع

 إذ افعؼالء ظز إزمون يؼبحقن هذا ويـفقن ظـف . 

حموشبتفَم أو معوتبتفَم ظذ شقء أدهبَم ذم  ترك افـبّل رابعًو : 

 حظرتف ، مشعٌر بلّكف ـون يريد ائتالؾفَم .

افزبدة : جمؿقع هذا ، وكص ابـ ظّبوس ادتؼدم ، يػقدان أّن 

 ـون يتلفػ افشقخغ . افـبّل 
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 ظؿر يعسف بجرأتف ظذ افـبلّ 

حدثـو ُيقك بـ بؽر، حدثـل افؾقٌ، ظـ  أخرج افبخوري ؿول :

ظؼقؾ، ظـ ابـ صفوب، ظـ ظبقد اَّلل بـ ظبد اَّلل، ظـ ابـ ظبوس، ظـ 

ف ؿول: دو موت ظبد اَّلل بـ أيب ابـ ظؿر بـ اخلطوب ريض اَّلل ظـفؿ، أكّ 

 . ظؾقفاَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ فقصّع شؾقل، دظل فف رشقل 

 ؿوم رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ وثبً إفقف، ؾؼؾً: يو ؾؾَّم 

 ! ظذ ابـ أيب وؿد ؿول يقم ـذا وـذا: ـذا وـذا؟رشقل اَّلل، أتصّع 

 .أظدد ظؾقف ؿقفف

ش ل يو ظؿرر ظـّ أّخ » اَّلل ظؾقف وشؾؿ وؿول: ؿ رشقل اَّلل صّذ ؾتبسه 

زدت ظذ   إنْ  خرت ؾوخست، فق أظؾؿ أّّن إّّن »ول: ؾؾَم أـثرت ظؾقف، ؿ

 ش افسبعغ يغػر فف فزدت ظؾقفو

  ظؾقف رشقل اَّلل صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ ثؿّ : ؾصّذ ظؿر ؿول

َٓ  : ، حتك كزفً أيتون مـ براءةيسراً  اكرصف، ؾؾؿ يؿؽٌ إًٓ  َو

َٓ َتُؼْؿ َظَذ  َػُروا بِاهللَِّ َوَرُشقفِِف  ُتَصؾِّ َظَذ َأَحٍد ِمـُْفْؿ َماَت َأَبًدا َو ـَ ُْؿ  ِه إِنَّ َؿْزِ

 .(1)َوَماُتقا َوُهْؿ َؾاِشُؼقنَ 

                                                           
 . 84افتقبي :   (1)
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صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ  ؾعجبت بعد مـ جرأيت ظذ رشقل اهللؿول: 

 .(1)واهلل ورشقفف أظؾؿيقمئذ، 

 ؿؾً : إشـوده صحقح .

 ـون يتلّفػ ظؿر بـ اخلطوب . ذم أّن افـبّل وهق طوهٌر جدًا 

  

                                                           
 دار ضقق افـجوة . .1366، رؿؿ: 97: 2)ت: زهر افـوس( صحقح افبخوري   (1)
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 !!!بادشقرة أبا بؽر وظؿردا يؼّدم افـبّل 

هـوك تسوؤل مفؿ مطروح ذم ادجتؿع اإلشالمل بؼسؿقف افسـل 

مؼـع توم بشؽؾ ن بوحثقافوافشقعل ظذ مدى ؿرون ظديدة، مل جيى ظـف 

 ..هذه افسطقر  حتك حلظي

ؿول ابـ تقؿقي: وـون افـبل ذم مشوورتف ٕهؾ افػؼف وافرأي يؼدم 

بؽر وظؿر، ؾفَم افؾذان يتؽّؾَمن ذم افعؾؿ، ويتؼدمون ذم افشقرى أبو 

 . (1)بحرضتف ظذ شوئر افصحوبي مثؾ مشوورتف ذم أشورى بدر وؽر ذفؽ

وحوصؾف: أّكـو كجد أبو بؽر وظؿر صوخصغ مؼّدمغ ظذ 

ادحقريي بؾ واخلطرة، حقٌ  افصحوبي ذم ـؾ مقاؿػ افرشقل 

 .!يؼّدمفَم ذم ادشوورة ؾؾَمذا ذفؽ؟

اًل ذم معرـي خقز كجد أّن أبو بؽر وظؿر ّهو ادؼّدمون ظذ ؾؿث

افصحوبي بؿبوذة ادعرـي، ودّو أثبتو ؾشؾفَم، وجوءا جيبـون مـ معفَم، 

ـّ رجاًل حيب اهلل «حقـذاك:  ومـ معفَم جيبـفَم، ؿول افرشقل  ٕبعث

ؾبعٌ  »ورشقفف وحيبف اهلل ورشقفف يؼاتؾفؿ حتك يػتح اهلل فف فقس بػرار

 . (2)ظؾقًو 

                                                           
 . دار افؽتى افعؾؿقي افطبعي إوػ.212: 4مـفوج افسـّي   (1)

 .37: 3، مستدرك احلوـؿ 225: 8مصـػ ابـ أيب صقبي   (2)
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ؾفذا مثول مـ ظؼات إمثؾي، وافتسوؤل هـو: هق أكـّو إّمو أن 

فقس حؽقًَم حقـَم بعٌ أبو بؽر أو ظؿر أو  كػسض أن ؿرار افرشقل 

ـؾقفَم َلذه ادعرـي: مع ظؾؿف بلّّنَم يؿؽـ أن يػّرا ـَم حصؾ ذم أحد 

داؾعًو شَمويًو وحـغ وإحزاب وؽر ذفؽ..، وإّمو أن كػسض أّن هـوك 

 ٕن يؼدمفَم افرشقل ظذ بؼقي افصحوبي.

وآحتَمل إول ٓ يصور إفقف إّٓ بوخلروج مـ افديـ، ؾؾؿ يبؼ 

إّٓ آحتَمل افثوّن، وهق ظذ وقء مو ؿّدمـو فقس ؽر تطققى افـػقس 

وائتالف افؼؾقب ومراظوة افشعقر وافعؼقل: وؿد أثبتً افـصقص 

قمًو ـوكقا يتطووفقن إلثبوت بطقٓهتؿ أموم وإخبور أّن افصحوبي ظؿ

، فؽـ افـتقجي أّّنؿ ـوكقا يػشؾقن ذم آختبور ظذ إظؿ افرشقل 

إؽؾى!! وـون ظذ افرشقل أن يعطقفؿ افػرصي بؾ افػرص: ّٕكف 

ملمقر مـ اَّلل بذفؽ، وؿؾ مثؾ ذفؽ حقـَم دمد ذم ـتى افتوريخ 

 ذم ؿضقي أهى بدر ّهو واحلديٌ وافسرة أّن افصحوبقغ افشوخصغ

أبق بؽر وظؿر: ؾوفذي كجده أّن افـبل ؿّدمفَم ظذ مـ شقاّهو مـ 

 افصحوبي ذم ؿضقي افتخقر بغ افؼتؾ وأخذ افػداء، ؾؾَمذا؟. 

جقاب ذفؽ ظذ وقء كص ابـ ظبوس وظذ وقء مو ؿدمـو: 

تطققبًو فـػسقفَم: ٓئتالؾفَم حتك ٓ يـػضو مـ حقل افرشقل، وٓبد مـ 

تـبقف إػ أّن افغرض افسَموي مـ تؼديؿفو ٓ يؼػ أمره ظذ آئتالف اف
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وتطققى افـػقس: ؾفـوك أؽراض شَمويي أخرى ٓ تؼؾ أّهقي ظـ ذفؽ: 

ـجعؾ افصحوبي ظذ ادحؽ، فرؾع افستور ظـ معودّنؿ وجقاهرهؿ 

وثبوهتؿ وؿوبؾقتفؿ وؽر ذفؽ...، وحتك يتقؾر اجلقاب فألجقول 

تفؿ أشئؾي مـ مثؾ مـ يستحؼ اخلالؾي مـ افالحؼي إذا مو واجف

أهؿ افراشخقن افثوبتقن أم ادفؾفؾقن افذيـ يؿقؾقن  !.افصحوبي مثاًل؟

 مع ـؾ ريح؟!!!...

وؿؾ مثؾ ذفؽ حقـَم دمد أبو بؽر وظؿر ّهو افشوخصغ ادؼدمغ 

ظذ افصحوبي ذم ؿضقي ؿتؾ ادصع: أي ذاك افذي دخؾ ادسجد ؾلمر 

 أبق بؽر وأراد ظؿر أن يػقزا بطوظي افرشقل افرشقل بؼتؾف، ؾلراد 

بومتثول هذا إمر، ؾؼّدمفَم افرشقل فذفؽ، وفؽـّفَم ـَم أظؾـ افتوريخ 

 ؾشال مرة أخرى، ؾبعٌ ظؾقًو فؽـ مل جيده.

 وهـو يتجذ افتسوؤل هبذه افصقغي: إذ أمل جيرب افرشقل 

ة وهق أـثر اخلؾؼ حؽؿي أبو بؽر وظؿر ذم مقاؿػ اختبوريي خطر

 !.وؾشال، ؾؽقػ يؼدمفَم ذم مسلفي خطرة مـ مثؾ هذه؟
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ؿول بعد أن ؾشؾ أبق بؽر وظؿر  ّٕن افـبل  :بذ إّّنو خطرة

فق ؿتؾ هذا ما «ذم آختبور وبعد أن بعٌ ظؾقًو ظؼبقفَم ؾؾؿ جيده: 

 .(1) »اختؾػ مـ أمتل رجالن

إّكَم ؿدم أبو بؽر وظؿر ذم هذه إمقر  وإذن ؾوفرشقل 

وظؼات ؽرهو مّو يعن ظؾقـو اشتؼصوؤهو هـو: ّٕنَم ذم وقء مو رواه 

بوفذات، وظؾي ذفؽ حتك وائتالف افؼؾى ابـ ظّبوس مؼصقدان بودداراة 

ٓ يـػضو مـ حقفف: أي حتك حتػظ بقضي افديـ، فؽـ هبذه افطريؼي 

 اُدّرة..افثؼقؾي 

اإلصورة إػ إصؽوفقي أخرى: ـثرًا مو يطرحفو أهؾ افسـي وحتسـ 

ذم جمودٓهتؿ افؽالمقي مع افشقعي حقل مـ يستحؼ اإلمومي: وحوصؾفو: 

إّن افـبل فق ـون أوص فعع بوخلالؾي وكص ظؾقف: ؾؽقػ شؽً ظع ظـ 

حؼف مع أّن افسؽقت حرام، ودوذا كجد ظؾّقًو ٓ يبخؾ ظؾقفؿ بـصقحي ذم 

  !.ودوذا يصع بصالهتؿ وُيرض جموفسفؿ و...؟ !ؿ؟حرب أو ذم شؾ

                                                           
ــوبي   (1) ــع 341: 2اإلص ـــد أيب يع ــقؿ 169: 7، مس ــي زظ ــق ذو افثدي ــع ه ــف: أّن ادص ، وؾق

ومـ حؼـو أن كتسوءل: هؾ  »ـالب أهؾ افـار«اخلقارج: افذيـ وصػفؿ افرشقل بلّنؿ: 

يـطبؼ ظذ ـؾ مـ اشـتحؾ ؿتـول أمـر ادـممـغ ظـع  ـالب أهؾ افـارأّن هذا افقصػ  

 وهق طومل فف أم اخلقارج ؾؼط؟!!! يـبغل إمعون افبحٌ ذم ذفؽ.
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أحسى أّن جقاب ذفؽ اتضح ذم وقء ـؾ مو ؿدمـو، وهق أّن 

افـبل إذا ـون ملمقرًا بؿداراة افصحوبي وبوفذات أيب بؽر وظؿر ضبؼًو 

فـص ابـ ظبوس حتك ٓ يـػضقا، ؾَم هل وطقػي أمر ادممـغ ظع وهق 

 حقول مو ـون افرشقل حقوفف؟!!!. 

هذا وٓبد مـ اإلصورة إػ أّن ادـفٍ افذي تعوضقـوه ذم تػسر 

أيي افذي اظتؿد بوفدرجي إشوس ظذ افـصقص افـبقيي ادعتزة 

وظذ افدٓٓت افؼرآكقي افقاوحي، ؿد ـشػ افؾثوم ظـ ، وافصحقحي 

ظذ إظّؿ -ؿقؿي افصحوبي ذم حسوبوت افقحل وظـ معودّنؿ، وأّّنؿ 

ا وإن كزفقا ُيتََقؿهع مـفؿ آكػضوض مـ حقل إن صعدو -إؽؾى

 .افرشقل، ثّؿ مـ افديـ، بغ افػقـي وإخرى

ـَم ؿد ـشػ افؾثوم ظـ ظظؿي ضريؼي تػؽر ادصطػك إجمد 

 : وأّكف ـون يؼوتؾ ذم جبفتغ.. حمؿد

 .إوػ: جبفي افؽػور

ــقــْطَـاُن  اْشـتَــزفَّـــُفُؿ  وافثوكقي: جبفي افصحوبي افذيـ:  افـشَّ

َسـبـُـقا ـَ وشالحف ذم إوػ افسقػ مع اكتػوء ـّؾ  بِـبـَــْعـِض  مـَــا  

خقورات افّسؾؿ، وشالحف ذم افثوكقي ادداراة وـظؿ افغقظ وافعػق وافؾغ 

 و...، هذا مـ هذا اجلوكى.. 
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ومـ اجلوكى أخر وبؿالحظي مـوهٍ أخريـ ذم تػسر أيي 

ـ خالل مـوهجفؿ تؾؽ ـ هزيؾي جّدًا ؿقوشًو  كجد أّن ؿقؿي افرشقل 

بؼقؿي افصحوبي، بؾ كجد افرشقل خمطئًو وافصحويب معصقمًو، ووربًي 

هذه ادـوهٍ بوحلؼوئؼ افؼرآكقي وافقؿوئع افقجداكقي ظرض اجلدار، وذفؽ 

ادزظقمي  إػ درجي أّكؽ إذا حتدثً أيومًو وأشوبقع ذم أخطوء افـبل 

ادتطرؾقن بذفؽ بلشًو، فؽـ إذا ؿؾً: إّن  وأّكف فقس بؿعصقم ٓ يرى

ؾالكًو مـ افصحوبي ؿد أخطل، وؿد اشتزفف افشقطون ببعض مو ـسى: ذم 

أحد مثالً، ـَم كّصً أيوت أكػي، وـَم كّصً مصودر أوفئؽ ادتطرؾغ 

ادعتؿدة ظـدهؿ، حؽؿقا ظؾقؽ بوفؽػر وافزكدؿي وافضالل، ؾؾَمذا ـؾ 

مـ أجؾ  ع احلط مـ ؿدر افـبل ذفؽ؟ ومو هق افغرض مـ مؼو

افصحوبي؟؟؟؟.



 

 

 

 

 

 

 بحاجة دشاورة افصحابة ؟! هؾ افـبل  .......................................................... 92

 

 

 افػفرشت
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