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المؤمنون كمجموع أو كجماعة ال یفلحون إال إذا كان التشاور دیدنھم ، وید هللا مع 
 الجماعة ، ومن شذّ شذ بالنار .

فة المؤمنین ، ولئال یكون ھذا التشاور فیھ غضاضة على أحد المؤمنین أمر هللا ھذه ص
نبیھ وشاورھم في األمر ، حتى في البیت ھناك من ال یستشیر امرأتھ إطالقاً ، مع أن 

 هللا عز وجل قال :
 

 6"وأتمروا بینكم بمعروف" الطالق  
وتنصحك ، والنبي علیھ ائتمروا فعل أمر مشاركة ، یعني تأمرھا ، وتأمرك تنصحھا 

الصالة والسالم في صلح الحدیبیة استشار امرأتھ أم سلمة ، فأشارت علیھ ، ونفذ 
 مشورتھا ، فتحقق الھدف بفضل مشورتھا.

 
مخالفا  من األسوأ األمور أن یتردد القائد بعد اتخاذ القرار، خاصة إذا كان رأي األغلبیة

بالفعل حینما  ضاءا لھ وھذا ھو ما حدثلرأیھ ورضخ ھو لرأیھم ثم حاولوا الرجوع إر
لألعداء خارج المدینة وكان  استشار الرسول أصحابھ یوم أحد   وأشروا بالخروج

خالف رأیھ فلما دخل الرتداء عدة الحرب ندموا وقرروا الرجوع عن رأیھم لرأیھ 
وأبروه بذلك بعد خروجھ لكن الرسول قال: "ما كان لنبي بعد أن لبس ألمتھ وخرج 

  ھ.یلحرب أن یرجع" ومضى لتنفیذ ما اتفق علل
 

جاء في السنة ما یثبت أن الرسول ما ترك المشاورة قط، بل قال أبو ھریرة: "ما رأیت 
 أحداً أكثر مشورة ألصحابھ من رسول هللا ألصحابھ".

كان یحرص دائماً على مشاورة الشیخین أبي بكر وعمر، بل  rوجاء أیضاً أن الرسول 
إلمام أحمد رحمھ هللا أن الرسول قال لھما: [لو اجتمعتما على رأي ما جاء في حدیث ا

 یدل على تأكید ھذا األمر ووجوبھ. rخالفتكما] وھذا االلتزام من الرسول 

ومما جاء في شأن الوقائع التي شاور فیھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم أصحابھ: 
منزل الحرب وھي ثالث  مشاورتھم یوم بدر في الخروج إلى العیر، ومشاورتھم في

مشاورات كلھا في غزوة بدر، وكذلك شاورھم یوم أحد بین القعود في المدینة أو 
الخروج للعدو، وشاورھم یوم الخندق في مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدینة عامئذ، 



وقال في حدیث اإلفك: [أشیروا علي معشر المسلمین في قوم أبنوا أھلي ورموھم، وأیم 
 مت على أھلي من سوء! وأبنوھم بمن؟ وهللا ما علمت علیھم إال خیراً!!].هللا ما عل


