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 في شخصية النبي  اإلمامة والقضاءجوانب التبليغ و

 وأثر ذلك في السنة واالستدالل بها

 اإلمام الشهيد البوطي

 مقدمة ومدخل:
 :حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعداهلل مصلياً ومسلماً على عبده ونبيه ورسوله سيدنا  أمحد

ولتنظيم  ،جاءت إلصالح حياة الفرد اإلنساين وإسعادهإمنا اإلسالمية فمما ال ريب فيه أن الشريعة 
فال جرم أهنا تشمل سائر األحكام املتنوعة اليت  ،األلفة والرتابطبسياج اجملتمعات اإلنسانية وحتصينها 

اإلسالمية ة ع الشريعو منقسام جميف ا اً إنك لتجد أثر هذين اهلدفني بارز  بل ،تفي بتحقيق هذين اهلدفني
 إىل قسمني: 

فيما يتعلق بقواه العقلية وملكاته الوجدانية ونوازعه ه نشأة سوية تنشئتقسم يعىن برتبية الفرد و 
نسيج التعاون بني بدءا من إجياد  ،تمع اإلنساين السليمبنيان اجمل قسم آخر يعىن بتنظيمو  ،األخالقية

 ،لعدل فيما بينهموحيرس ميزان ا ،يف خصوماهتمإىل ربطهم بالقضاء الذي يفصل  ،آحاد الناس وفئاهتم
كله بالقيادة اليت ال بد   ذلكمث إىل ربط  ،ل معضالهتمحبإقامة جمالس الشورى اليت يعهد إليها  مث إىل
أن   ،مما ال شك فيهو خليفة املسلمني و أ ،رئيس الدولةو أ ،ة فيمن قد نسميه اإلمام األعلى، واملتمثلمنها

والسبل  يتكفالن برسم املبادئ (هذه الشريعة ما)ومها املصدران األساسيان ألحككال من القرآن والسنة 
النبوية اليت هي  أن السنــة ذلك،ومعىن  ،وجهه السليمعلى إذا طبق كل منها  ،كله  ذلكإىل حتقيق 

 النموذج التطبيقيو من الصورة النظرية تعكس ُكال  ،إقراراتهو جمموع ما صح من أقوال النيب وأفعاله 
عليه الصالة والسالم إذ يعلم الناس  و . فهاإلسالمية بتحقيقهشريعة للمجتمع اإلسالمي الذي تتكفل ال

والثانية  ،بتعليمه وإرشاداته ذلكو  ،أوالمها البيان القويل ،مرحلتنيهلم على  يشرحها ،كيفية الصالة
  .(ين أصليصلوا كما رأيتمو ) :التطبيق الفعلي هلا قائالً هلم

أوالمها البيان القويل باإِلرشاد  ،أيضاً خالل مرحلتني ذلكإذ يعلمهم مناسك احلج يسري هبم إىل و وه
 .( مناسككمينخذوا ع) :التطبيقي بلفت أنظار الناس إىل كيفية حجه قائالً انية السلوك لثوا ،والتوجيه
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يشرح هلم  ،إذ يعلمهم أصول القصد يف العبادات وسبل التنسيق بينها وبني حقوق اإلنسانو وه
به وينبه الناس إىل ضرورة التأسي  ،عملياً  ذلكمث يتجه إىل تطبيق  ،ووصاياه النظرية أوالً  بأقواله ذلك
فمن  ،أتزوج النساءو  ،لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقدو  ،أتقاكم لهو  ،إين أخشاكم هللأما واهلل ) :قائالً 

سائر  ذلكومثل  .العمليةوواضح أن املراد بالسُّنة هي السُّنة ( )متفق عليه (رغب عن سنيت فليس مين
فلقد بلغ  ،اجملتمع يتكفل بتنظيموما  ،سواء منها ما يتعلق بإصالح الفرد اإلسالمية،أحكام الشريعة 

ها على مث أراهم كيفية تنفيذ ،يد البيان القويل، أواًل على صعكله  ذلكرسول اهلل أصحابه وعلمهم 
تمع اإلسالمي قف عند أهم األحكام املتعلقة بتنظيم اجملوإمنا يعنينا يف هذا البحث أن ن .الصعيد العملي

فلسوف نتنبه يف  .املمارسة والسلوكنها عن طريق وكيف أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يبي ،وإشادة بنيانه
السالم، وحتذرنا و  ةالنيب عليه الصالة توضح لنا السبيل األمثل إىل تطبيق ُسن  ر هامة إىل أمو  ذلكأعقاب 

و ه ،أصحابه أن التطبيق احلريف دائمًا لسائر أقواله والتأسي اآليل بسائر أفعالهيتصور  من فهم خاطئ
 .لُسن ته عليه الصالة والسالماإلتباع املطلوب 

 أحكام اإلمامة والقضاء دعامتان أساسيتان يف اجملتمع اإلسالمي:
إن من أهم األحكام التشريعية املتكفلة بإقامة اجملتمع اإلسالمي وتنظيمه، تلك اليت قضى اهلل تعاىل 

وطاهنم، أهتم وأمن ا هبا شعوهبم، ويضمنوا هبا سالمة جمتمعاو بأن ميارسها األئمة واحلكام، ليسوس
. وإمنا سبيل بياهنا .واألخالق، كي ال يطوف هبا خطر أو يتسلل إليها كيد وليحرسوا هبا صرح العقائد

جمتمع إسالمي سليم هلم باملمارسة والتطبيق أن يوحى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتأسيس أول 
احلكام فيها حوهلا من البالد األخرى، مث يلزمه بأن ة العربية وطغيان ر ى اجلاهلية يف اجلزيللناس، بعد فوض

ة اإلمامة والقيادة العليا فيه ليبني هلم من خالل ممارسته هلذه السلطة كيف ينهض احلاكم طيتوىل سل
األعلى يف أمته بتنفيذ األوامر اإلهلية اليت عهد إليه برعايتها وتطبيقها فيما بينهم على أمت وجه، وكيف 

لسياسة الشرعية يف معاجلة ما قد  ينجم من مشكالت داخل جمتمعه، أو ما قد يقبل يراعى احلكمة وا
 إليه من ذلك من خارجه. 

حكام املتكلفة بتنظيم هذا اجملتمع أيضاً، تلك اليت تتعلق بالقضاء وأصوله وآدابه، وإن من أهم األ
رحها هلم رسول اهلل صلى وتضمن سبيل الوصول باملتخاصمني إىل احلق والعدل، وإمنا سبيل ذلك أن يش
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القولية الكثرية، وإمنا يتحقق اهلل عليه وسلم باملمارسة والتطبيق بعد أن يوضحها هلم بتعليماته وأحاديثه 
خالل وقائع حية ومشكالت قائمة حيلها هلم ذلك بأن يتوىل أمامه سلطة القضاء وجيري أحكامها من 

مه. فمن هنا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وهو  تعاىل وأحكاهللعن طريق الرجوع هبا إىل أوامر ا
ىل جانب تبليغه أحكام اهلل تعاىل إيريهم من نفسه القدوة الصاحلة طبقًا ملا أمر به اهلل تعاىل( جيمع 

 من سلطيت اإلمامة الكربى والقضاء.  وأوامره إىل الناس كافة، كالً 
الصالة والسالم يف مكة، يبلغ فيها الناس جذور يه لنعم، إن السنوات الثالث عشرة اليت أمضاها ع

الشريعة اإلسالمية، ويبصرهم بأصوهلا االعتقادية فقط، إمنا كانت سنوات تأسيس، فلم يكن لإلسالم 
نيب صلى اهلل عليه وسلم طوال تلك احلقبة جمرد مبلغ عن لخالهلا جمتمع ومل تكن له دولة، لذا فقد كان ا

ا آحاد الناس معلمًا مرشداً هب ىاملبادئ والتعليمات األساسية، ويلقاهلل عز وجل، يبلغهم جواهر 
 حاً. وناص

املنورة واستقر به املقام فيها، ودخل أهلها اإلسالم واصطبغوا  ةفلما هاجر مع أصحابه إىل املدين
بأصوله ومبادئه األساسية الكربى، تكونت بذلك أول دار لإلسالم بعد بعثته عليه الصالة والسالم. 

هتيأت لتطبيق نظمه االجتماعية فاستكتب عليه الصالة والسالم أصحابه )الوثيقة( اليت تضمنت تنظيم و 
عالقات املسلمني بعضهم مع بعض، وعالقاهتم مع من يساكنوهنم وجياوروهنم من اليهود. كما تضمنت 

من د حيدث بني الناس االلتزام باألصول العامة للنفقات املالية والسبل اليت شرعها اهلل إىل حل كل ما ق
نيب عليه الصالة والسالم عن رعاية األمن والطمأنينة، لخصومات واشتجار، كما تضمنت مسؤولية ا

حكام اإلهلية الكفيلة بتحقيق ذلك كله، وأوضحت واجب املسلمني يف اتباع أوامره وعن تطبيق سائر األ
تور. وهي تتألف مما يقارب تسعني بنداً، وحتل هذه الوثيقة حمل ما يسمى اليوم بالدسواالنقياد حلكمه. 

يغت كأحدث ما ميكن أن يصاغ دستور من أحدث الدساتري العصرية اليوم، تبدأ هذه البنود بقوله ص
 عيه الصالة والسالم: 

وختتم  1(ق هبم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناسح)املسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فل
 بقوله: 

                                                           

ميالد حقيقة األمة ومقوماهتا يف هذا الدستور، وكيفية التعبري عنها هبذه الصياغة الدستورية العجيبة، علماً بأن العرب مل  تـأمل 1
  كانوا شيعاً وقبائل.   ، وإمنايكونوا يعرفون قبل ذلك معىن الكلمة، وما كانت تستعمل يف شيء من أحاديثهم
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املدينة آمن ومن قعد آمن، إال من ظلم وأمث، وإن اهلل على أصدق ما يف الصحيفة )من خرج من 
 2. جار ملن بر واتقى(وأبره، وإن اهلل

كانت هذه الوثيقة إذن إيذاناً بقيام أول دولة إسالمية يف املدينة املنورة، بعد فرتة من الرسل ذات   لقد
 كون إليه السلطة القضائية فيها؟مقومات كاملة حلقيقة الدولة، فمن الذي يتوىل رئاستها؟ ومن الذي ت

هو رئيسها، وال بد أن من البداهة مبكان، أن دولة رسول اهلل أشرف على إنشائها، ال بد أن يكون 
 يكون هو صاحب السلطة القضائية فيها. 

 مجعه عليه الصالة والسالم بني رئاسة الدولة وسلطة القضاء:
القضاء إىل  ليه وسلم بني رئاسة الدولة وسلطةوهكذا فقد كان ال بد أن جيمع النيب صلى اهلل ع

وما كانت بيعة العقبة وبيعة الفتح إال  جانب مهمة اإلبالغ عن اهلل عز وجل لسائر الشرائع واألحكام.
عقدًا هلذه الرئاسة حسب القواعد واألصول الشرعية الثابتة، وإال فإن الدخول يف اإلسالم ال حيتاج إىل 

 أكثر من التشهد بشهادة اإلسالم عن طواعية وصدق. 
اهلل صلى اهلل عليه تني عهد هبما إىل رسول لغري أن كال من مهمة القضاء واإلدارة العليا للدولة، ال

وسلم إمنا يتفرع عن كونه مبلغًا عن اهلل عز وجل، إذ هو مل يؤسس الدولة على النهج الذي أسسها 
طبقًا للموازين اليت كلف بإقامتها، إال تنفيذًا للرسالة اليت أوحى اهلل هبا إليه،  عليه، ومل يقض بني الناس

 وكلفه بإبالغها وإلزام الناس هبا. 
أن هذه اجلوانب الثالثة ظلت قائمة مع استمرار الدولة اإلسالمية وعلى تعاقب األزمنة  ومن املعلوم

والعصر، ينهض لكل منها رجال أكفاء، ومل يكن قيامهم بأعبائها، يف احلقيقة أكثر من القيام بأعباء 
كن. فأول اخلالفة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأداء ما كان منصرفًا إىل أدائه على أحسن وجه مم

 هذه اجلوانب يسمى اإلمامة أو اخلالفة، وثانيها يسمى القضاء، وثالثها يسمى الفتوى. 

                                                           

ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة، أو الدستور بدون إسناد، وذكره ابن خيثمة فأسنده: حدثنا أمحد بن جناب، حدثنا عيسى بن  2
.. فذكر ما ذكره ابن إسحاق، وذكره .يونس، حدثنا كثري بن عبد اهلل بن عمر املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهلل كتب كتاباً 

ن شريج قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل كتب  اإلمام أمحد يف مسنده فرواه عن اب
 .إخل احلديث.     .كتاباً 



 اإلمام الشهيد البوطي                         جوانب التبليغ واإلمامة والقضاء يف شخصية النيب وأثر ذلك يف السنة واالستدالل هبا             

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                  5

ق بني رسول اهلل عليه الصالة والسالم وخلفائه من بعد، يف النهوض بكل من ر وسنجد اآلن أنه ال ف
يف ذلك. واجب اإلمامة والقضاء. أما منصب الفتوى فيختلف عن منصب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وهذا االختالف حمصور يف أنه عليه الصالة والسالم إمنا كان يتلقى الفتاوى من ربه وحياً، مث يبلغها إىل 
رسول اهلل مثبتًا يف القرآن هلم الناس حكمًا إهليًا نافذاً، أما الفتوى من بعده، فإمنا يأخذون ما تركه 

ناس كما كان يفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه يه وال ينقصون منه، مث يبلغون اللوالسنة، ال يزيدون ع
 وسلم. 

لم جيدوه يف قرآن وال سنة، أحلقوه بأشبه ما يكون له من نظائر ثابتة يف أحد فأمر  مفإن عرض هل
بأمر أصحابه بقياس األمور على عليه وسلم يف ذلك، إذ كان  املصدرين اقتداء هبديه صلى اهلل هذين

بهاهتا كلما أعوزهم الدليل املباشر من الكتاب أو السنة، ومن أبرز وصاياه يف ذلك قوله ملعاذ بن مش
مباذا تقضي؟ قال: بكتاب اهلل، قال: فإن مل جتد؟ قال: فبسنة رسول )جبل، وقد أرسله مفتياً إىل اليمن: 

اهلل ملا  رسول ي وفق رسولاهلل، قال: فإن مل جتد؟ قال أقيس األمور مبشبهاهتا. فقال: احلمد هلل الذ
 3(.يرضي رسول اهلل

 اء: بني أحكام التبليغ واإلمامة والقضأبرز مظاهر الفرق 
لقد تبني لنا من هذا الذي أوضحناه، أن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم )وهي جمموعة أقواله وأفعاله 
وإقراراته( اجتهت يف طريق دالالهتا على األحكام، ثالثة اجتاهات متميزة، وأن كل اجتاه منها ركز على 

يته، وعن وعن أقضتلك اليت انعكست عن تبليغاته، طائفة معينة من األحكام وهي يف جمموعها، 
 سياسته يف احلكم. 

 اومعىن هذا، أن مجلة األحكام اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية، تتفرع إىل هذه األنواع الثالثة، فم
هو أبرز الفوارق واملميزات اليت تفصل كال منها عن اآلخر، حبيث  هي طبيعة كل من هذه األنواع؟ وما

يسهل أن يعهد بكل نوع منها إىل القائم بشأنه واملكلف برعايته بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
 دون أن يلتبس شيء منه باألنواع األخرى؟ 

                                                           

أخرجه يف التيسري عن أيب داود والرتمذي، ولفظه يف الرتمذي: أجتهد برأي وال آلو بداًل من: أقيس األمور مبشبهاهتا. قال ابن القيم 3 
    مما تلقاه العلماء بالقبول. يف أعالم املوقعني هذا احلديث
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 التبليغية: األحكام-أوالً 
 وقف صحة تنفيذها علىتيف اجلملة، سائر تلك األحكام اليت خاطب هبا آحاد الناس، دون أن ت هي

قضاء. وهي هتدف يف جمموعها إىل تربية األفراد وإصالح حاهلم املتعلقة مبعاشهم وساطة حكم أو 
فة، وسائر كار والقربات املختللصالة والصوم واحلج والزكاة واألذ ومعادهم. فمن ذلك أنواع العبادات كا

أحكام إحالل واحلرام املتعلقة بنظام: األسرة وآداهبا، وآداب املعاش واملعامالت وسائر املبادئ األخالقية 
 اإلسالم، ومن أبرز ما خيتص به هذا النوع من األحكام هاتان امليزتان: اليت جاء هبا 

ى أكثر من معرفتهم هلا عن أن حتمل املكلفني ملسؤولية النهوض هبذه األحكام، ال يتوقف عل األوىل:
طريق الرسول عليه الصالة والسالم، أو عن طريق من يبلغ عنه، أي فهي ال تتوقف على حكم قاض، 

إمام من أئمة املسلمني. حىت معرفتها الداعية إىل التطبيق والتنفيذ قد تتم بواسطة آحاد أو وال على أمر 
 عامتهم. 

أن أداة تبليغ هذه األحكام هي اإلخبار عن اهلل عز وجل، اعتمادًا على ما جيده املخرب الثانية: 
)رسواًل كان أم مفتياً( من األدلة على حكم اهلل يف ذلك، لذا يصدق عليها ما قد يصدق على اخلرب من 

لنظر احتمال املطابقة للواقع أو عدم مطابقته له. بل نقول: يصدق عليها من حيث هي )أي بقطع ا
 عن القائل( الصدق أو الكذب، كما هو معروف ومقرر يف قواعد اللغة العربية. 

ومن األمثلة اليت تربز معىن األخبار يف األحكام التبليغية، ما رواه ابن جرير وغريه عن أيب العالية أن 
كظهر   خولة جاءت تشكو إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن زوجها قال هلا مغضباً: أنت علي  

عليه الصالة والسالم: ما أعلمك إال قد حرمت عليه. فجعلت ، وتسأله عن حكم ذلك. فقال هلا أمي
قاً. فيقول هلا النيب عليه الصالة والسالم: ما أراك قد حرمت طالبذلك جتادله وتقول له: إنه مل يرد 

اهلل صلى اهلل عليه  عليه. فجعلت تقول: إىل اهلل أشكو أمري فما هو إال أن نزل الوحي على رسول
 وسلم بصدر سورة اجملادلة: 

َع الل ُه قـَْوَل ال يِت جُتَاِدُلكَ ) يٌع َبِصريٌ  َقْد َسَِ  (يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل الل ِه َوالل ُه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإن  الل َه َسَِ
ِنَساِئِهْم مُث  يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقَـَبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماس ا ِمْن  َوال ِذيَن يُظَاِهُرونَ )إىل قوله عز وجل: 
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وعندئذ أفىت النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن ما قاله  ...اآليات( َذِلُكْم ُتوَعظُوَن بِِه َوالل ُه مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 
 ا أن يكفر قبل أن يتماسا طبقاً ملا أمر اهلل عز وجل. طالقاً، وأمر زوجه زوج خولة هلا ظهاراً وليس

ول األمر مل يكن إال إخباراً مستنداً إىل مبلغ ه النيب عليه الصالة والسالم يف أفإنك لرتى أن ما أفىت ب
علمه يف ذلك. فلما أنزل اهلل يف أمرها ما أنزلن تبني أن ما أخرب به النيب عليه الصالة والسالم مل يكن 

 ابق حلكم اهلل عز وجل يف تلك الواقعة. ولذلك عدل النيب صلى اهلل عيه وسلم عنه. هو املط

غري أن هذا املثال من شأنه أن يثري تساؤاًل عن احلكمة يف خفاء احلكم الصحيح عن النيب عليه 
الصالة والسالم، مع أنه نيب مؤيد بالوحي! وسنشرح اإلجابة عنه عند مناسبتها يف هذا البحث إن شاء 

 اهلل مع بيان احلكمة من ذلك. 

م الشريعة اإلسالمية، بل هو احكى من أمث املالحظ أن هذا النوع من األحكام، ميثل الغالبية العظم
 اآلخرين كما سنجد.ميثل يف احلقيقة القاعدة األساسية الكربى اليت ينهض عليها كل من النوعني 

 أحكام القضاء: -ثانياً 
بني املتخاصمني، طبقًا ملا يظهر بينهم من املوجبات وقرائن األحوال وهي تلك اليت يتم إبرامها 

والبينات واحلجاج، وال يتم تلقي هذه األحكام تبليغًا عن اهلل عز وجل إن كان املبلغ هو النيب عليه 
الصالة والسالم، وال عن النيب أو النصوص الشرعية فيما لو تصورنا أن املبلغ هو املفيت. وإمنا يصدرها 

ارات إنشائية من قد عهد إليه بالسلطة القضائية بني الناس وخو ل أمر النظر بني املتخاصمني بناء على قر 
احلجاج والبينات اليت رَسها الشارع احلكيم على وجه اإلعالم والتبليع، وذلك إقامة  ما تقتضيه موازين

التسابق، ويأكل القوي  احم فيقضي عليها التنافس أوالعدل ومحاية حلقوق الناس أن تتز  ملوازين
 الضعيف. 

ومن أمثلة هذه األحكام، فسخ األنكحة والعقود عندما تتحقق أسباب ذلك، والتطليق باإلعسار، 
واحلجر على السفهاء والغارمني، والتمليك مبوجب حق الشفقة، وإلزام الذمم وحتديد النفقة الواجبة، 

 .. إخل. .حبقوق اآلخرين عند ثبوت البينات على ذلك
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 ما يتميز به هذا النوع الثاين من األحكام اخلصائص التالية: ومن أبرز 

. ومن مث فإهنا ال ختضع ملا خيضع له احلكم أن أحكام القضاء تثبت إنشاء ال إخباراً  اخلاصة األوىل:
التبليغي من احتماالت الصدق والكذب، بل حىت اخلطأ والصواب أيضًا إن لوحظت آثار األحكام 

ن، والطالق الذي يتلفظ به دار الدنيا. فالشأن فيها كألفاظ العقود اليت ينشئها املتعاقداالقضائية يف 
الزوج، فهي ألفاظ إنشائية ال ختضع لوصف الصدق أو الكذب، والصحة واخلطأ. نعم ال بد أن تعتمد 

إخباراً عن اهلل عز وجل، كوجود  تهذه األحكام اإلنشائية على مستندات من األحكام التبليغية اليت ثبت
الشاهدين يف القضايا املالية، وكمطالبة املدعي بالبينة، واملدعى عليه باليمني، وككثري من قرائن األحوال 

 ثبتت لديه مشروعية االعتماد عليها.  مث واالجتهادات اليت ثبت لدى القاضي صحتها، ومن

لسابع اهلجري( هذه اخلاصة ألحكام القضاء. مث وقد ذكر اإلمام القرايف )من كبار أئمة القرن ا
)إنكم ختتصمون إيل، ولعل  عليه وسلم أنه قال: استدل عليها مبا رواه الشيخان عن رسول اله صلى اهلل

أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على حنو ما أَسع، فمن قضيت له بشيء من حق  بعضكم
 . (أخذه فإمنا هي قطعة من نارأخيه فال ي

 عليه وسلم )دل ذلك على أن القضاء يتبع احلجاج وقوة الالحن هبا. فهو صلى اهلل مث قال القرايف:
 4، ويف الفتيا والرسالة مبلغ(.يف هذا املقام منشئ

ولقد التبس األمر على بعض الباحثني املعاصرين، إذ غاب عنه الفرق بني مستندات احلكم القضائي 
واحلكم القضائي ذاته فادعى أن كاًل من القضاء والفتوى يشرتكان يف كوهنما إخبارًا عن احلكم، ولكنا 

كم القضائي، وإن وجد إذ أمعنا النظر رأينا أن الفتوى ليست إال مستندًا أو مرحلة متهيدية إلصدار احل
 تشابه يف كثري من األحيان بينهما. 

ولذا كان من املقرر أن القاضي إذا قال: ثبت لدي ان احلكم كذا، ال يكون ذلك منه إصداراً حلكم، 
وإمنا هو جمرد إعالم مبعرفته حلكم تبليغي وقناعته الذاتية به، فإن رتب على معرفته هذه حكمًا بأن قال 

                                                           

 ، الطبعة املنريية.23األحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام: ص  4
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فقد قضيت بكيت وكيت، كان ذلك منه حكماً إنشائياً ولدفع نطق القاضي به. والفرق بعد ذلك، ولذا 
كان ثابتًا حبد ذاته، دون حاجة إىل أي حكم، أن احلكم بني هذا احلكم ومستنده السابق عليه والذي  

يصبح  و األطراف املعنية باألمر، إذقوة اإللزام يف حق احملكوم عليه أالذي جاء مرتبًا عليه حيمل معه 
مبجرد نطق القاضي به شريعة نافذة يف حقهم على حني أن مستنده العاري عن احلكم القضائي ليس 

 أكثر من حكم إبالغي ثابت حبد ذاته ال يتضمن أي جرب أو إلزام. 

يف احلكم  سال بواسطة القضاء. وليال يتم إبرامها وال تصبح ملزمة إ كام القضاءأن أحالثانية: 
 5جلزئية اليت صدر القضاء يف حقها.أي معىن مشويل يتجاوز االقضائي قوة القياس عليه، كما ال يتضمن 

دلة استحقاقه ريكًا يف العقار، واعتماداً على أوعلى هذا ال ينال مستحق الشفعة حقه مبجرد كونه ش
ه من صدور حكم بذلك، مث إن هلا من نصوص السنة وإمجاع الفقهاء، بل ال بد باإلضافة إىل ذلك كل

حلادثة أخرى مهما كانت مشاهبة هلا، بل ال بد فيها من صدور حكم هذا احلكم ال جيدي  صدور
 آخر، وكذلك سائر األحكام القضائية األخرى. 

لثانية متفرعة عن األوىل إذ لو كان القاضي جمرد مبلغ عن اهلل حكماً اومن املالحظ أن هذه اخلاصة 
ثابتاً حبد ذاته، جلاز للمتخاصمني أن يتبلغاه مث ينفذاه عن أي طريق آخر، إذ ال ينحصر بلوغ حكم اهلل 

به،  بل نطقهقحلكم شرعي مل يكن موجودًا يف طريق القضاء وحده. ولكن ملا كان قرار القاضي إنشاء 
 اعتماده والعمل به على صدور منه. توقف 

ومن آثار هاتني اخلاصتني أن احلكم القضائي ال خيضع الحتمال النقص. إذ هو ليس حكمًا تبليغياً 
 عز وجل، حىت يتبني خطؤه فيتقرر نقضه. بل إنه إذا صدر أصبح حكمًا الزمًا سارياً حىت على هللعن ا

ض قوالرجوع فيه، ولذلك قالوا: االجتهاد ال ين لقاضي حق نقضهالقاضي نفسه، ومن مث ال ميلك ا
    6باالجتهاد.

                                                           

 .  1/38، وإعالم املوقعني البن القيم: ج7/167انظر شرح اخلرشي على خمتصر خليل ج 5 
 .135انظر كتاب أدب القضاء البن أيب الدم بتحقيق الدكتور حممد الزحيلي، ص  6
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ومن املفروغ منه أننا نتحدث عمن يتوىل القضاء جبدارة، فالتزم قواعده وآدابه، ومل يكن ممن ينشئ 
األحكام باهلوى وبساق الشهوات. فأما ما خالف صريح القرآن والسنة الصحيحة أو إمجاع املسلمني أو  

دون أن حيتاج إىل قضاء آخر قواعد القضاء وأحكامه األساسية، فهو قضاء باطل، كان غري منضبط ب
  7ينقضه.

لك يستوي يف ذ ،أن أحكام القضاء ملزمة فور صدورها لكل من اجتهت إليه وتعلقت بهالثالثة: 
 وسائر طبقات الناس وفئاهتم.والرؤساء األئمة 

على حكم أبرمه  أن يتأىب ،نفوذهم وتفاوتختالف طبقاهتم ومن مث فليس ألحد من الناس على ا
جتمعت فيه شروط القضاء والتزم بقواعده وأحكامه سواء يف حق نفسه أو حق غريه كائنًا من  قاض 
يف يهود لسعد بن معاذ  ك ما رواه ابن إسحاق والطربي يف مسألة حتكيم النيب ومن أدلة ذل كان.

ا جيء بسعد بن معاذ إىل وفيه أنه مل ،خانوا عهدهم مع املسلمني يف غزوة اخلندق بعد أن ،بين قريظة
ك أمر م له يا أبا عمرو إن اقالو  رسول اهلل  : عليكم فقال سعد ،تحكم فيهمواليك لرسول اهلل والا

: نعم، قال: وعلي من ها هنا؟ يشري إىل قالوافيها ما حكمت؟ لك عهد اهلل وميثاقه أن احلكم بذ
الناحية اليت فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو معرض عن رسول اهلل إجالاًل له. فقال رسول 

 8أحكم فيها بأن تقتل الرجال وتقسم األموال وتسيب الذراري والنساء.اهلل: نعم. قال سعد: فإين 

أن  به لسعد أن قضاءه سار على املسلمني مجيعًا ال ميلكفقد أوضح النيب صلى اهلل عليه وسلم جبوا
نفسه، وذلك بعد أن خوله النيب عليه الصالة والسالم القضاء يف يهود  ينقضه أحد مبا فيهم رسول اهلل

 بين قريظة، فكيف باخللفاء واحلكام من بعده عليه الصالة والسالم. 

إىل هذه الفوارق بني أحكام التبليغ  -يقول القرايفكما –وباجلملة فقد نبه النيب عليه الصالة والسالم 
قال  وأحكام القضاء، عندما قال: )أقضاكم علي وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل( قال القرايف:

العلماء إذا كان معاذ أعلم باحلالل واحلرام فهو أقضى الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني. فما معىن 
                                                           

 .135املذكور:  املرجع  7
 أصل قصة حتكيم سعد بن معاذ يف يهود بين قريظة ورد يف الصحيحني بدون هذا التفصيل.   8
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ا رضوان اهلل عنهم بأن القضاء يرجع إىل التفطن لوجوه حجاج اخلصوم. وقد قوله: أقضاكم علي؟ أجابو 
يكون اإلنسان أعلم باحلالل واحلرام. وهو بعيد عن التفطن للخداع الصادرة عن اخلصوم واملكايدة 

   9والتنبيه لوجوه الصواب. مث قال: )فظهر حينئذ أن القضاء يعتمد احلجاج، والفتيا تعتمد األدلة(.

 : أحكام اإلمامة-ثالثاً 
وهي تلك اليت أنيطت مباشرة باملصاحل العامة العائدة إىل األمة كلها، دون مالحظة حال أفراد منها 

مث فال جيوز أن ينظر فيها ويربم أحكامها إال  نمعلى وجه خمصوص قامت بينهم جلاج وخصومات. و 
اإلمام األعلى للمسلمني. ومن أبرز األمثلة على هذا النوع من األحكام، إعالن حالة احلرب والسلم، 
وإبرام املعاهدات، وقتال البغاة، وتنفيذ احلدود، وتوزيع اإلقطاعات، وكل ما يدخل يف دائرة األحكام 

 10قة مبصاحل األمة والبالد.التنظيمية واإلدارية املتعل

لبت فيها عائد إليها اإلمام األعظم الطائفة الثالثة من األحكام، أن اومن أجلى ما ختتص به هذه 
ن إبرامها والقيام بتنفيذها منوطان بإمام املسلمني ك األحكام اليت ينص الفقهاء على أوحده. فكل تل

 فة من كتب الفقه. داخل يف أحكام اإلمامة. وهي منشورة يف أبواب خمتل

موال املصاحل العامة يف األحكام يف حاالت خبصوصها. كصرف أولكن يستثين بعض من هذه 
مصارفها. فإذا تعذر قيام األئمة هبا على الوجه السليم، بسبب َفقٍد أو جور، جاز آلحاد الناس أن 

 فسهم القدرة على ذلك. وجوهها املشروعة، إن آنسوا يف أن يصرفوها يف

منعناه عماًل باألصل لفاتت مصاحل صرف تلك األموال إىل مستحقيها. فكان حتصيل هذه  إذ لو
  11املصاحل ودرء املفاسد هبا أوىل من تعطيلها.

أن كل ما مل يدخل يف أحكام التبليغ وال يف أحكام القضاء، طبقاً ملا مت بيانه وتعريفه، فهو  واخلالصة
 داخل يف أحكام اإلمامة، وتسري عليها اخلاصة اليت مت إيضاحها اآلن. 

                                                           

 .6،7األحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام: ص  9
 . 16انظر تفصيل ذلك يف األحكام السلطانية للماوردي، ص  10
 .71، ص1ج انظر قواعد األحكام يف مصاحل االنام للمعز بن عبد السالم:  11
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 السنة النبوية مصدر تفصيلي هلذه األنواع الثالثة من األحكام: 

ها بيان نة النبوية املطهرة، اليت هي بدور بثق إال من السمث إن هذه األنواع الثالثة من األحكام، مل تن
 وتفصيل ملا أمجله كتاب اهلل عز وجل. 

فمن خالل سعيه صلى اهلل عليه وسلم إىل إقامة اجملتمع اإلسالمي، وتنظيم الدولة اإلسالمية، جتلت 
 هذه الطائفة الثالثة من األحكام، وأخذ كل منها َسته اليت متيز هبا. 

لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم، بسلوكه الفعلي وبياناته القولية، أن تنفيذ هذه األنواع الثالثة كما أبرز 
يس الدولة، وسلطة عليا تتمثل يف رئتمع، يستلزم وجود سلطة من االحكام على وجهها السليم يف اجمل

اء، إىل جانب سائر أفراد الناس الذين يتولون تطبيق األحكام ضقضائية تتمثل فيمن يعهد إليه الق
الشرعية املنوطة بشكل مباشر بكل فرد منهم، ومرجعهم يف معرفتها والتحقق منها هو املفيت وسائر أهل 

 الدراية والعلم. 

السلطة من   النيب عليه الصالة والسالم كالً ومع ميالد الدولة اإلسالمية اجلديدة، كان ال بد أن يتوىل
وهي تبليغه األحكام الشرعية إىل  انب وظيفته األساسية األوىل،إىل جالقضائية وسلطة رئاسة الدولة 

ول هذا البحث. إذ مل يكن أحد يف عصره صلى اهلل عليه وسلم حاد الناس على حنو ما أسلفنا يف أآ
 أوىل هبما منه. 

صالة والسالم. هو ال يف شخصه عليه ثالثة جوانب متميزةإذن فقد كانت له صلى اهلل عليه وسلم 
مبلغ عن اهلل عز وجل، وهو املنطلق واألساس، ومبوجب الثاين منها إمام أعلى  امبوجب واحد منه

للمسلمني، ومبوجب االعتبار الثالث قاض بينهم، يفصل يف خصوماهتم، ويشرف على رعاية موازين 
 العدالة واحلق فيما بينهم. 

األحكام اليت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر هبا، أو  إىل ننبه طبيعة ومن هنا اقتضت الضرورة أن
ينفذها بوصف كونه رئيس دولة، واليت كان يقضي هبا ويربمها بوصفه قاضيًا بني املسلمني، واليت كانت 

ألن  ه أميناً على تبليغها هلم كما تلقاها وحياً من رب العاملني جل جالله، ذلكيبلغها عامة الناس بوصف
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من سنته القولية والفعلية والوصفية، وإن كان أساساً جوهرياً  لنا عنا له صلى اهلل عليه وسلم فيما تركهاإتب
ال بد من التحقق به لتطبيق أحكام اإلسالم، وإقامة اجملتمع اإلسالمي إال أن املعىن السليم التباعه 

. وال ريب أن . ة اهلامة اليت مت إيضاحهاخيتلف حسب اختالف هذه األحكام وتنوعها إىل األنواع الثالث
أن يصرف مهه إليه لدراسته وفهمه على  يف الشريعة اإلسالميةهذا من أهم ما جيب على الفقيه واجملتهد 

على وجهها الصحيح يف كل عصر، وهو  خري وجه، وهو أهم ما يعني على تطبيق الشريعة اإلسالمية
أهم ما يربز معىن صالحيتها لكل زمان ومكان، حيلل املقصود مبرونتها وسري أحكامها على مقتضى 

سب انه حيافظ بذلك على حياملصاحل، وإال فرب رجل جيمد عند حرفية نص من نصوص السنة املطهرة، 
 وخمالف هلا. ها إتباع السنة والتمسك هبا، وهو لو علم متنكب بذلك عن

   كيف نطبق السنة النبوية على ضوء هذا التقسيم: 
نصل إىل العمود الفقري هلذا البحث، غري أن علينا قبل أن نبدأ اإلجابة عنه، ومع طرحنا هلذا السؤال 

أن نوضح بأن سائر هذه األنواع الثالثة من تصرفاته عليه الصالة والسالم وما تثمره من مبادئ وأحكام، 
 هبا كلها بصبغة األحكام الشرعية اليت ألزم اهللاصطباغها  يلتقي على قاسم مشرتك هلا مجيعاً، أال وهو 

ليه الصالة عن تصرفات النيب ععباده، مبعىن أنه ال جيوز لنا ان نتوهم بأن احكام اإلمامة اليت انعكست 
دولة، ليست أحكاماً دينية، وأهنا جمرد اجتهادات سياسية حنن يف حل من  سيوالسالم، بوصف كونه رئ

 .! .بشيء منهاالتقيد 

لناس، مل تنبثق يف جمموعها إال من األحكام التبليغية ذلك، ألن مهام اإلمامة العظمى والقضاء بني ا
هي وإن مل تكن يف فم كونه نبيًا مرساًل إىل الناس، صلى اهلل عليه وسلم عن ربه حبكاليت تلقاها النيب 

جزئياهتا وتفصيالهتا أحكامًا تبليغية، ولكنها يف مجلتها داخلة حتت سلطان هذه األحكام التبليغية، غري 
ل السبيل إىل تطبيق أحكام اإلمامة والقضاء هو السبيل من حدودها ودائرهتا، ولكن ه شيءشاردة عن 

يف  هبذه األحكام هو نفسه املعىن املطلوبغية؟ وهل معىن االلتزام املطلوب ذاته إىل تطبيق األحكام التبلي
 االلتزام باألحكام األخرى؟ 

 رحه بإجياز فيما يلي: . بل األمر يف ذلك خمتلف جداً. وهذا ما سنش.اجلواب: ال
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 السنة املتعلقة باألحكام التبليغية:  -أوالً 

هذا النوع من السنة جيب اتباعه والتقيد به بشكل حريف ضمن داللته اللغوية والشرعية السليمة. 
يبطلها أو ينسخها إال قرآن منزل أو  وجيب الثبات على هذا التقيد خالل األحقاب واألزمنة كلها. ال

 سنة مثلها، طبق ضوابط وشروط معروفة ال جمال يف هذا املقام لذكرها. 

ل حكمه كذلك يف حق إباحته أو كراهته أو أفضليته، يظ فيما ثبت هبذه السنة وجوبه أو حرمته أو
تهاد جمتهد. وجل أحكام الناس مجيعًا إىل يوم القيامة. ال يلغيه قانون إمام وال قضاء قاض وال اج

من هذا القبيل، فالربا واخلمر والغلول واالحتكار والسرقة والفواحش والغيبة والنميمة الشريعة اإلسالمية 
شكل مطرد ومستمر. وأمثاهلا، حمرمات ثبتت حرمتها بأحكام تبليغية، ومن مث فال بد من جتنبها ب

صول العقائد اإلسالمية وأمهات ية واملعنوية، ومعرفة أواحلج والزكاة وأداء احلقوق املال والصالة والصيام
املكلفني مجيعاً. ومن مث فال بد  ثبت وجوهبا بأحكام تبليغية يف حقحكام الدينية، وحنوها واجبات األ

من االلتزام هبا على الدوام دون أي تبديل فيها. وهكذا املندوبات واملكروهات واملباحات ال جيوز إقحام 
املعنية بقوهلم: تتبدل األحكام بتبدل  ور واختالف األزمان، إذا ليست هيحبجة التطأي تغيري فيها 

 األزمان، كما يتوهم كثري من الناس اليوم. 

وباجلملة، فكل ما رَسه لنا رسول اهلل من أحكام على وجه التبليغ عن اهلل عز وجل، يعد تشريعاً ثابتاً 
ىل يوم الدين، دون احتياج إىل حكم إمام أو قضاء قاض. متقرراً يف حق سائر املكلفني على اختالفهم إ

 بل ال ميلك أحد أن يغري أو يبدل منه شيئاً مهما كانت سلطته وسلطانه. 

 :لسنة املتعلقة بأحكام اإلمامةا -ثانياً  

يب صلى اهلل عليه وسلم، من التصرفات بوصف كونه إماماً شمل _كما قلنا_ كل ما قام به النوهي ت
ملزمون بدون ريب باتباعه يف تلك التصرفات إذ هي جزء ال يتجزأ من أعلى للمسلمني. واملسلمون 

تباع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذه أساسي يف التشريع. ولكن كيف تتم اسنته، والسنة مصدر 
 التصرفات؟ 
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اليت  ينبغي لإلجابة على هذا السؤال أن نفرق بني األصول األساسية واألحكام الكلية اليت كان النيب 
لسياسته، والوقائع أو اجلزئيات التنفيذية اليت   منطلقًا ومنهجاً كان النيب عليه الصالة والسالم يتخذها 

 كان صلى اهلل عليه وسلم ينفذها على ضوء تلك املنطلقات الكلية. 

نطلقات الكلية، فقد كان النيب عليه الصالة والسالم يتلقاها عن ربه وحياً، األصول األساسية وامل فأما
ًا بواسطة القرآن أو غري متلو وهو السنة. فهي حبد ذاهتا تعد من مجلة األحكام التبليغية سواء كان متلو 

أمرهم بتبليغها للناس أمجعني. اليت يبلغها النيب عليه الصالة والسالم يف حق نفسه، مث بلغها أصحابه و 
فال بد من اتباع سائر املسلمني هلا وااللتزام هبا إىل يوم الدين، ومن األمثلة عليها واجب إقامة العدل، 
واجلهاد يف سبيل اهلل، ومحاية الثغور، وجتهيز اجليوش، وإقامة الصنائع وتوسيع العمران، وإقامة احلدود، 

 أن يغري من هذه األحكام الكلية أو يعدل فيها. فال ميلك أحد من الناس أياً كان

وما يسميه األصوليون بتحقيق املناط، وأما طرق تنفيذ القواعد واألحكام الكلية يف نطاق اجلزئيات، 
هلا. بل ربطها مبا تقتضيه مصلحة فإن الشارع جل جالله مل يلزم رسوله بأي تفسري جزئي أو حريف 

األمة، وجعل تقدير هذه املصلحة والنظر يف آثارها وما يرتتب عليها عائدين إىل اجتهاد النيب صلى اهلل 
   كونه يتبوأ مركز اإلمامة العليا يف أمته.عليه وسلم، ومدى تفهمه للظروف واألحوال، وذلك بوصف  

يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني باجلهاد فقال له: ) –على سبيل املثال  – هفقد أمر اهلل رسول
ة يف سياسة نحق املرو  وأعطاه ،القيام بهليه اختيار أفضل السبل لتنفيذه و ..( ولكنه ترك إ.واغلظ عليهم

ن رأى املصلحة فإ .حمور ذلك كله تلمس املصلحة اليت شرع من أجلها اجلهادعلى أن يكون  ،تطبيقه
وإن رأى اخلري  .وان رااها تستلزم تأجيله إىل حني فعله ،ذلك، فعل احلرب على األعداءتقضي بإعالن 

وإن رأى املصلحة تدعو إىل  ،الذي ال مناص منهقوتًا معه كان ذلك هو الواجب مو  يف أن يربم صلحاً 
 وإن رأى املصلحة داعية ،حتريق بيوت األعداء وقطع أشجارهم أمر بذلك ووجبت على اجلندي طاعته

 إىل خالف ذلك أصبح هو الواجب.

 ،فهو بوصفه الكلي حكم تبليغي ال ميس وال يتغري ،احلرب ثارأثرًا من آ ،وقد شرع اهلل تعال األسر
أن يعامل  ،ولكن اهلل تعاىل خوال نبيه صلى اهلل عليه وسلم باعتباره القائد األعلى للدولة اإلسالمية
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سالمية اليت مل يشرع اجلهاد إال املصلحة واخلري للدعوة اإلنه سرى حسبما يرى ببصريته واجتهاد أاأل
وقد شرع اهلل تعاىل  .سرتقاق، واالوالفداء ،واملن ،يتخري بني القتل – على ضوء ذلك –فهو  .محاية هلا

ولكنه  ،كما أمر املسلمني عامة بتحقيقه والسري على منهاجه  ،العدل وأمر به النيب عليه الصالة والسالم
زين بإقامة موا ،ه عليه الصالة والسالم صالحية رعايته وحتقيقه بالسبل اليت يرى أهنا املتكفلةأعطى رسول

العدل ورعايتها على أحسن وجه، على أال خيل ذلك بشيء من األحكام التبليغية الثابتة. وعلى هذا 
كما ميلك أن فإن النيب عليه الصالة والسالم ميلك أن يقطع من األموال العامة وحيرمها من يشاء،  

يستورد من السلع والبضائع ما يشاء، وأن مينع منها ما يشاء، ما دام يتبع يف ذلك ميزان املصلحة 
ومما ال ريب فيه أن كل هذه التصرفات منه عليه الصالة والسالم، داخل والعدل بني شىت فئات الناس. 

يتبعوه فيها، وأال خيرجوا عليها يف شيء يف معىن السنة املطهرة، ومن مث فمن املتعني على الناس مجيعاً أن 
 من سلوكهم وتصرفاهتم. 

أي هل جيب عليهم ولكن كيف يكون سبيل اتباعهم له صلى اهلل عليه وسلم يف هذه التصرفات، 
لتزامًا حرفيًا جبزئيات تصرفاته هذه كما هو الشأن يف السنة النبوية املتعلقة باألحكام ا مجيعًا أن يلتزموا

 التبليغية؟ 

نقول يف اجلواب: ال بل األمر خمتلف بينهما اختالفاً كبرياً. وإمنا يكون سبيل اتباع الناس له صلى اهلل 
 عليه وسلم فيما فعله أو قضى به بوصف كونه إماماً بالتزامهم ذلك على الوجه التايل: 

السالم يف كانوا يعيشون يف ظل قيادته وحكمه، فإن كل ما أبرمه عليه الصالة و أما الناس الذين  
حقهم تسري مسؤوليته عليهم مجلة وتفصياًل، كما لو كانوا يتلقون منه األحكام التبليغية. وهم املعنيون 

)فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم، مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما بقوله تعاىل: 
 [ 65قضيت ويسلموا تسليماً(. سورة ]النساء:

قهم بوصفك إمامُا أعلى هلم أو قاضيًا فيهم. أما من توىل اإلمامة العظمى من أي مما قضيته يف ح
بعده، فإمنا عليه أن يتقيد باألصول العامة واألحكام الكلية املتعلقة برعاية املصاحل وإدارة األمور، طبقاً ملا  

التقيد بتلك املبادئ  النيب صلى اهلل عليه وسلم يتقيد به من ذلك، أما التطبيقات اجلزئية النامجة عنكان 
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واألصول فليس عليهم أن يتبعوه يف شيء منها، وإمنا الواجب عليهم أن جيتهدوا فيها كما كان جيتهد 
حمور املصاحل الشرعية املستجدة واملتطورة مع الزمن،   والسالم، وأن يدوروا فيها علىالنيب عليه الصالة 

خالفوه يف كثري صلى اهلل عليه وسلم ورمبا كشأنه صلى اهلل عليه وسلم، فرمبا وافقوا يف بعضها أحكامه 
 منها. 

على أهنا ال تعد خمالفة إال يف ظاهر األمر، أما بالنظر إىل حقيقته فإن ذلك هو عني اتباعه عليه 
م فيه. إذ أنه ما كان يتخري من وجوه التطبيقات لتلك املبادئ واألصول الكلية ما تقتضيه الصالة والسال

الظروف واألحوال مما يتفق وقانون املصاحل العامة إال وهو يعلم خلفاءه يف احلكم من بعده أن يتحروا  
اروا يف كما يتحرى، وأن يتلمسوا مصاحل األمة كما يتلمس، فإن اقتضى هذا التحري منهم أن خيت

وجوهًا تطبيقية أخرى لتلك األحكام الكلية، فذلك هو عني التأسي بسنة املصطفى وهديه يف أزمنتهم 
 جانفني عن سنته حائدين عن سبيله.هذا النوع من األحكام. ولو أهنم سلكوا غري هذا السبيل لكانوا مت

ة والسالم بني املسلمون ويهود ومن األمثلة التطبيقية لذلك، املعاهدة اليت أبرمها النيب عليه الصال
خيرب بعد غزوة خيرب. فقد رأى عليه الصالة والسالم بوصف كونه إمامًا أعلى للمسلمني أن املصلحة 

يعملون فيها واليت هلم تقتضي أن يستجيب ملا اقرتحه اليهود عليه. فيبقيهم على أراضيهم اليت كانوا 
مقابل أخذهم بعض ما خيرج منها .. مث كما كانوا أصبحت ملكًا للمسلمني على أن يعملوا هلم فيها  

 ا، إذ مل جيد ما يستدعي إلغاءها.توىل اخلالفة أبو بكر، فرأى أن يبقى هذه املعاهدة على حاهل

مث جاء من بعده عمر، فرأى بعد حني أن يلغيها وخيرج اليهود من خيرب بناء على ما ملسه من التطور 
    12ره ذلك.املستجدة اليت اقتضت بنظ واملصاحل

مث إن معظم ما يسمى بأحكام اإلمامة معروف ومتفق عليه، وهو باختصار كل ما يتعلق بسياسة 
السلم واحلرب وتوزيع اإلقطاعات وتنظيم العالقات املناسبة بني املسلمني وغريهم إىل جانب القضايا 

 التنظيمية واإلدارية على اختالفها. 

                                                           

  انظر تفصيل هذه املعاهدة يف صحيحي البخاري ومسلم.  12
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األحكام األخرى، مل تتبني هلم دالئل قاطعة على كوهنا من  إال أن الفقهاء اختلفوا يف طائفة من
، فقد ذهب ليه وسلم بأن من أحيا أرضاً ميتة فهي لهأحكام اإلمامة أو التبليغ، منها حكمه صلى اهلل ع

نه إمنا قضى بذلك مبوجب حكم اإلمامة. فال يسري هذا احلكم إال على من كان اإلمام أبو حنيفة إىل أ
ذين جاءوا من بعد، فإمنا يناط أمره مبا يراه كل إمام يف عصره وعهده حسب مقتضى يف عهده، أما ال

املصاحل والظروف، ولذا ال جيوز ألحد بعد عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يستصلح أرضاً مواتاً 
الكية ليتملكها إال بعد أن يستأذن يف ذلك إمام املسلمني وخليفتهم فيأذن بذلك. أما الشافعية وامل
لى وعواحلنابلة فقد ترجح لديهم أن هذا يعود إىل تصرفه صلى اهلل عليه وسلم بوصف التبليغ والفتيا، 

يتضمن حكمًا تبليغيًا يسري على  )من أحيا أرضًا ميتًة فهي له(: ذلك فإن قوله عليه الصالة والسالم
ف له أو إلغاء، فلمن شاء أن الناس إىل يوم القيامة دون أن يكون للحكام أو غريهم صالحية أي توقي

نعم اشرتاط املالكية استئذان  13يستصلح من املوات الذي مل ميلك بعد ما يشاء دون استئذان أحد
اإلمام فيما إذا كانت األرض املوات قريبة من العمران بأن كانت حرميًا له، خوفًا من أن يتضرر العمران 

 14األذن.ىل حاجة إقريباً منه هبذا الشكل فال بذلك، فإن مل يكن 

تستوعب ما يسمى باألحكام العرفية  ةحكام اإلمامة يف الشريعة اإلسالميهذا، ومن املالحظ أن أ
كانت قد متر يف حياهتا بظروف استثنائية . فمن املعلوم أن اجملتمعات أيًا  يف القوانني والنظم الوضعية

املشكالت، فيستدعي األمر إعطاء  تصبح القوانني الدولية عاجزة أثناءها عن معاجلة األمور وحل
صالحيات استثنائية لرئيس الدولة أو القائد األعلى يتصرف مبوجبها طبق ما تقتضيه الظروف الطارئة 

 دون أن تكون هناك أي ضوابط أو حدود قانونية تضيق من صالحيته. 

تسد أحكام ولكم سأل باحثونا: أين ما يقابل )أحكام الطوارئ( يف الشريعة اإلسالمية؟ وكيف 
 يعة اإلسالمية هذه الثغرة اليت ال يؤمن أن تأيت هبا الظروف الطارئة يف كل عصر؟ ر الش

                                                           

 .2/361ومغين احملتاج للشربيين:  5/461انظر املغين البن قدامه:   13
 . 255ط، دار املعارف بصر والقوانني الفقهية البن جزي ص 4/94انظر الشرح الصغري للدردير:   14
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حكام اإلمامة اليت أوضحنا طرفًا منها، تقوم مشروعيتها على حكم وأسباب من واجلواب أن طبيعة أ
األعلى يف  فإن اإلمامباألحكام العرفية. أمهها: سد هذه الثغرة اليت يعاجلها أرباب القوانني الوضعية 

واسعة، ضمن حدود تنظيمية الدولة اإلسالمية يشعر يف كل وقت أن الشارع قد متعه بصالحيات 
مام وبذلك جند أنفسنا أدقيقة، إلبرام ما يراه وافياً باملصلحة العامة متفقاً مع مقتضى الضرورات الطارئة، 

لكل زمان ويف كل حال. وليست  إلسالميةبرهان آخر يف غاية األمهية، على صالحية هذه الشريعة ا
حيات اليت يتمتع هبا اإلمام األعلى يف أن يقضي حبق األسرى أثناء احلروب مبا يرى أنه اخلري الصال

من قتل وفداء وَمن واسرتقاق، إال مظهرًا فذًا لتلك املرونة اليت تقابلها عند رجال واملصلحة للمسلمني، 
 القانون األحكام العرفية. 

جلنوح إىل اسرتقاق األسرى ليس تطبيقًا حلكم شرعي من أحكام التبليغ الثابتة، وإمنا هو أي ا
ن هذا الظرف مة اإلسالمية. ومما ال ريب فيه أاستجابة اضطرارية لظرف طارئ يقره القائد األعلى لأل

مما قد الطارئ لو عوجل على مستوى وضعي بسالح من األحكام العرفية جلاء هذا السالح أقسى بكثري 
 تقضي به أحكام اإلمامة املنضبطة بأرضية القواعد الشرعية ومبادئها التبليغية.

 :لسنة املتعلقة بأحكام القضاءا -ثالثاً 

تشمل كل ما قضى به النيب صلى اهلل عليه وسلم مبقتضى السلطة القضائية اليت كان يتمتع هبا،  وهي
ن يعهد علمت أنه ال جمال، بل ال معىن أل إىل جانب ما يتمتع به من سلطة اإلمامة العظمى. وقد

عن لواحدة منها مع وجوده صلى اهلل عليه وسلم، إىل أي شخص آخر من دونه، إذ أهنما متفرعان 
االحكام التبليغية اليت كان عليه الصالة والسالم يتلقاها وحياً من ربه فال مناص إذن من رجوع من يتوىل 
إحدى هاتني السلطتني إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، ملعرفة ما جيب أن يفعله ويهتدي به، فتعود 

 صلى اهلل عليه وسلم. السلطة احلقيقية إذن لرسول اهلل 

ال بدءًا من عهد عمر، عندما رأى أن الدولة اإلسالمية ة القضاء عن اإلمامة إ تنفصل سلطومل
اتسعت حدودها وترامت أطرافها، وكثرت مشكالت الناس فيها، مما تسبب عنه كثرة التقاضي. فقد 
رأى عندئذ أن يتفرغ لشؤون اإلمامة ورعاية الدولة، وأن يعهد بالقضاء وشؤونه إىل من يتسىن له أن يتقنه 
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تفرغ له. ومنذ ذلك احلني أصبحت للقضاء سلطته اخلاصة املنفصلة عن سلطة رئيس الدولة، مث زادها وي
ي القضاة، ترسيخاً أمهيتها، فأوجد ما يسمى مبنصب قاضهارون الرشيد بعد ذلك من استقالهلا و 

   الستقاللية هذا املنصب اخلطري، وقطعاً ألي سبيل ميكن اختاذه للتأثري عليه.

 ،اد الناسر ُسن ة النيب عليه صالة والسالم صوراً جزئية كثرية من أقضيته يف حق أف استعرضنا يففإذا ما 
يف الدعاوي  هوبت ،بعض األنكحة والعقود هوفسخ ،كتمليكه حبق الشفعة  ،مبوجب كونه قاضيًا فيهم

نفعل؟ وكيف يكون ه عليه الصالة والسالم فكيف ا عماًل بسن تهمث أردنا أن نقتدي به في ،واخلصومات
 ،أجنمد عند األحكام ذاهتا اليت قضي هبا يف حق أولئك األشخاص ؟وأمثاهلاقتداؤنا به يف هذه األقضية ا

... إذن فال ؟مث نقيس عليهم كل من وقعوا يف املشكالت نفسها مهما اختلفت األحوال والظروف
ليه الصالة والسالم إىل فتاوى بذلك أقضيته عحاجة ملنصب القضاء من بعده يف هذه املسائل وتتحول 

 يبلغها املفتون جلميع الناس أو لكل من تعنيهم أحكامها ! ... ،مستقرة وثابتة

م به من مستوى كيف كل ما قد ح ،سلمالنيب صلى اهلل عليه و  إن السبيل املشروع إىل اتباع ُسن ة
هم سائر املشكالت القضائية ترفع إلي نأو  ،خيلفه من بعده قضاة يف كل عصر نأهو  ،السلطة القضائية

مث أن يلتزم هؤالء القضاة  ،فع إىل النيب عليه الصالة والسالمكما كانت تر   ،ق حتديدها وبياهنااليت سب
. فإذا التزم سلم والشهود وقرائن األحواليه و باألصول والقواعد ذاهتا اليت كان يلتزم هبا النيب صلى اهلل عل

القضاء بذلك، فإن عليم أن جيتهدوا يف األقضية اليت بني أيديهم كما كان جيتهد النيب عليه الصالة 
والسالم، وأن يتحروا يف احلكم كما كان يتحرى، مستعينًا بكل ما قد أوتى من دراية وحنكة للكشف 

. فذلك هو جوهر التأسي عن خافيات األمور ومالبساهتا، والتنبه إىل مكر املتخاصمني وحيلهم
ام، وال مانع بعد ذلك أن يتوصلوا إىل خالف ما يف إقامة هذه األحكلوب به صلى اهلل عليه وسلم، طامل

قد قضى به النيب عليه الصالة والسالم يف األقضية اجلزئية ذاهتا، أي أن النيب عليه الصالة والسالم، ملا 
القتداء به ال يتحقق إال بأن تعهد هذه املسائل إىل حكم يف تلك املسائل بوصف كونه قاضياً، كان ا

بقطع النظر قضاة من بعده، فيتحروا فيها كما حترى، وجيتهدوا على ضوء املوازين الشرعية كما اجتهد، 
و االختالف يف النتائج. مث إن أكثر األحكام القضائية معروف وحمل اتفاق .. ولكن عن االتفاق أ

خالف ونظر، إذ مل تستبني دالئل نسبتها إىل زمرة األحكام القضائية أو يوجد إىل جانبها ما هو حمل 
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التبليغية بشكل جلي واضح .. فمما وقع اخلالف فيه، قضاؤه صلى اهلل عليه وسلم هلند بنت عتبة، ملا 
خذي لك شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيها وولدها الكفاية من النفقة، فقد قال هلا: 

     15كفيك باملعروف.ولولدك ما ي

فقد ذهب مجاعة من الفقهاء، منهم اإلمام مالك إىل أن هذا حكم تبليغي أخربها به النيب صلى اهلل 
هذا جيوز الفتوى بأن كل من ظفر حبقه أو  عليه وسلم عن اهلل عز وجل، بوصف كونه رسوالً. فعلى

له أخذه بدون  جبنس حقه أو مبا يقوم مقامه من جنسه، مع امتناع من عليه احلق من إعطائه إياه جاز
ليس تدخل القضاء. وقال الشافعي وآخرون: بل هذا من قبيل التصرف باألحكام القضائية .. وعليه ف

 16ء القاضي بذلك.ال بعد قضاملن ظفر حبقه أن يأخذه عنوة إ

فإذا ثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يربم كثريًا من األحكام بوصف كونه إمامًا أعلى، أو 
بوصفه قاضيًا بني الناس، وأن مدار هذه األحكام على التحري واالجتهاد، فقد ثبت إذن أنه عليه 

تهاداته يف هذه األحكام مبيزان الصالة والسالم كان جيتهد مبعزل عن الوحي، وأنه كان يستهدي يف اج
 املصاحل الشرعية املعتمدة، هذا بعد االنضباط بأصول تك األحكام وقواعدها العامة. 

وهذا ما استقر عليه مذهب مجهور علماء الشريعة وأئمتهم، من الشافعية واملالكية واحلنابلة وأكثر 
ن قالوا إنه صلى اهلل عليه وسلم مل يكن له أ احلنفية. وإمنا خالفهم املعتزلة وبعض املتكلمني. حيث

 17جيتهد ألنه كان مؤيداً بالوحي.

ولسنا هنا بصدد استعراض األدلة الواضحة اليت استدل هبا اجلمهور، واألمثلة العملية الكثرية 
ن الوحي مل يكن مستمراً يف حياته أالجتهاداته صلى اهلل عليه وسلم. وحسبنا أن نوضح هنا باختصار، 

اهلل عليه وسلم دون انقطاع، حىت يعتمد عليه ويستغىن به عن النظر واالجتهاد. هذا باإلضافة إىل  صلى

                                                           

 يف القضاء.  رواه البخاري يف كتاب النفقات، ومسلم  15
 . 2/351انظر الشرقاوي على التحرير، ج   16
. وأصول 4/357، وهناية السول يف شرح منهاج األصول لألسنوي ج 362، 3/36األسرار على البزدوي انظر كشف   17

  .1/95السرخسي 
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وجود مشكالت آنية كثرية، تتطلب حلها وبيان احلكم فيها، وإمنا املرجع يف حلها واملكلف ببيان 
يأمره بأن  ف إذا علمت بأن الوحي اإلهلي ذاته كانسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فكيأحكامها ر 

 جيتهد يف أقضية الناس ومسائل السياسة الشرعية، وحيكم فيها مبا يرى أنه احلق والعدل ؟!.. 

ن حيجب عنه الوحي يف هذه القضايا، مث يلجأ إىل التحري واالجتهاد، شأن ولكن ما احلكمة من أ
 من األئمة اجملتهدين من بعد؟ أي إمام 

نيب صلى اهلل عليه وسلم، أن يعلم الناس من بعده االجتهاد يف واجلواب أن من املهام اليت بعث هبا ال
سياسة الشرعية واألحكام القضائية طبقًا لألصول والقواعد املرسومة لكل منهما، حىت يوضح هلم أمور ال

بذلك معىن املرونة يف الشريعة اإلسالمية، ومعىن صالحيتها الدائمة لكل زمان ومكان. فكيف السبيل 
 ذلك؟  إىل أن يعلمهم

سبيله الوحيد، أن ميارس أمامهم االجتهاد بعيدًا عن الوحي وتعليماته يف كل من هذين اجملالني 
املذكورين، وأن يؤكد هلم من خالل اجتهاداته هذه، أن احلاكم مثاب باجتهاده وإن أخطأ، وأن اجتهاده 

احلكم النافذ الذي جيب على وإن احتمل عدم موافقته للحكم اإلهلي الثابت يف تلك املسألة، يظل هو 
الناس اتباعه، ذلك ألن ما انتهى إليه اجتهاد احلاكم يقوم مقام حكم اهلل تعاىل يف تلك املشكلة إن 

 ، مجعاً للكلمة، وحتقيقاً لواجب السمع والطاعة. أخطأه اجتهاده فليس عليهم إال اتباعه

السالم إليضاحها، وتعليم عامة كل هذه قواعد وأحكام سلوكية هامة بعث النيب عليه الصالة و 
الناس وخواصهم كيفية تطبيقها، والسري مبقتضاها، وال يكون ذلك إال بأن ميارسها أمامهم بشكل عملي 
وجيعل من أول دولة إسالمية قامت يف أول دار إسالمية ميدانًا لتعليم ذلك كله والتمرين عليه فإن أمر 

علمها أصحابه باملنهج التطبيقي قائاًل: صلوا كما  هذه األحكام ليس أقل خطورة من الصالة اليت
 عين مناسككم.  ارأيتموين أصلي، وليس أقل خطورة من احلج الذي قال يف حقه: خذو 
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مستعينني بالضوابط العلمية، هذه اجلوانب الثالثة وبعد، فإنا إذا تفهمنا هذا املبحث اهلام، وتذوقناه، 
عكست من ذلك آثار علمية هامة يف حياتنا اإلسالمية من شخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم، ان

 نلخصها فيما يلي: 

نعلم أن التطبيق احلريف للسنة النبوية، ليس هو التفسري الصحيح دائمًا لوجوب التمسك هبا  أوالً:
يف  والرجوع إليها، بل ما أكثر ما يكون التطبيق احلريف هلا تنكبًا عنها وخمالفة هلا. وإمنا املقياس املتتبع

 ذلك، هذا الذي انتهينا اآلن من بيانه باختصار .. 

مان ومكان، وملعىن املرونة اليت ندرك بعداً جديداً هامًا ملعىن صالحية الشريعة اإلسالمية لكل ز  ثانياً:
 مجع العلماء على أهنا من أهم مزايا هذه الشريعة السمحاء. أ

حكام بتبدل األزمان(. فإن هذه القائلة: )تتبدل األاعدة الفقهية نعلم مىت وأين وكيف نطبق الق ثالثاً:
القاعدة ال تعين يف يوم من األيام إمكان إدخال أي تبديل أو تغيري يف نطاق األحكام التبليغية اليت دلت 
عليها السنة املطهرة من خالل صدورها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، بوصف كونه نبيًا يبلغ عن ربه 

إليه وإمنا هي تعبري عن املرونة اليت تتسم هبا األحكام القضائية وأحكام اإلمامة، على إىل الناس ما أوحي 
حنو ما مت بيانه يف هذه العجالة السريعة، وطبقًا للضوابط اليت جيب التقيد هبا. ولكم زل أناس يف فهم 

يرق ألهوائهم من  هذه القاعدة فبدلوا شرع اهلل بدون مسوغ، وجعلوا منها أداة تغيري وتبديل لكل ما ال
 األحكام.

أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا ُخد امًا صادقني لشريعته السمحاء، وأمناء خملصني على سنة نبيه املطهرة، 
      وأن خيتم حياتنا بأحب األعمال إليه، إنه َسيع جميب .. واحلمد هلل رب العاملني.     
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