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من القضاٌا التً تحتاج إلى مزٌد مناقشة ودراسة لدى المهتمٌن بالتحوالت فً
مجتمعاتنا :العالقة بٌن الكونً والشرعً ،وبٌن الوضعً والدٌنً فً ثقافتنا ،وكٌؾ
نركز نظرة تجدٌدٌة تخرج من مؤزق التعارض أو التنافر ،إلى رحابة االنسجام
والتكامل.
ولذلك أطرح هنا السؤال حول مدى انسجام وجود اإلسالم ومجتمع اإلسالم مع
دولة مدنٌة تنبنً فٌها الشرعٌة على إرادة الشعب ،وتصدر فٌها القوانٌن من قبل
مؤسسات مخول لها ذلك باالنتخاب ،وتتخذ قراراتها وفق المصلحة ،مصلحة
د .سعد الدين العثماني
المجتمع ،وبأقصى درجات الموضوعٌة الممكنة.
وقد اخترت أساسا منهجٌا لإلجابة على هذا السإال تصرفات الرسول صلى هللا علٌه وسلم باإلمامة،
وسماتها لدى األصولٌٌن .إنها أساس منهجً ٌلقً الضوء على جوانب لم ٌُهتم بها بما ٌكفً لتطوٌر
التجربة السٌاسٌة المعاصرة للمسلمٌن ،وللخروج من سجن الكثٌر من التجارب التارٌخٌة التً ربما تكبل
انطالقة كثٌر من المسلمٌن لالستفادة بقوة من التجربة اإلنسانٌة المعاصرة.
تنوع التصرفات النبوٌة
لقد ُنظر كثٌرا إلى التصرفات النبوٌة على أنها من نوع واحد وعلى وزن واحد ،وعلى أنها كلها وحً
ٌُتبع .وقد بٌن كثٌر من العلماء واألصولٌٌن خطؤ هذه النظرة ومجافاتها لطبٌعة التصرفات النبوٌة .وقام
كثٌر منهم باقتراح تقسٌمات لها ،مثل أبً محمد ابن قتٌبة الدٌنوري (ت  276هـ) فً كتابه "تؤوٌل مختلؾ
الحدٌث"  ،والقاضً عٌاض الٌحصبً (ت  544هـ) فً كتابه "الشفا بتعرٌؾ حقوق المصطفى"  ،وابن
قٌم الجوزٌة (751هـ) فً العدٌد من مإلفاته ،والعالم الهندي شاه ولً هللا الدهلوي (ت  1176هـ) فً كتابه

"حجة هللا البالؽة".
وممن أسهم فً الموضوع من المعاصرٌن الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب "مقاصد الشرٌعة
اإلسالمٌة" .لكن أكثرهم توسعا فً بٌان الفرق بٌن أنواع التصرفات النبوٌة ،األصولً األلمعً شهاب
الدٌن القرافً (ت  684هـ) .وقد بث ذلك فً العدٌد من كتبه مثل موسوعته الفقهٌة "الذخٌرة"  ،وكتابه
المشهور بالفروق  ،ثم فً كتاب خاص بالموضوع هو "اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات
القاضً واإلمام".
وباالستفادة من مجموع تلك الجهود المتراكمة ٌمكن أن نقسم التصرفات النبوٌة -على العموم -إلى
قسمٌن هما:
1ـ تصرفات تشرٌعٌة ،وهً ما صدر عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم مما هو لالتباع واالقتداء .
وهذه التصرفات التشرٌعٌة تنقسم بدورها إلى قسمٌن:
ـ تصرفات بالتشرٌع العام ،وهً تتوجه إلى األمة كافة إلى ٌوم القٌامة .وهً إما تصرفات بالتبلٌػ أو
تصرفات بالفتٌا.
ـ تصرفات بالتشرٌع الخاص ،وهً مرتبطة بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد معٌنٌن ،ولٌست عامة
لألمة كلها .وٌدخل ضمنها التصرفات بالقضاء ،والتصرفات باإلمامة ،والتصرفات الخاصة .وهً ملزمة
لمن توجهت إلٌهم فقط ،ولٌس لؽٌرهم .وٌسمٌها بعض العلماء بالتصرفات الجزبٌة أو التشرٌعات الجزبٌة
أو الخطاب الجزبً.

2ـ تصرفات غٌر تشرٌعٌة ،وهً تصرفات ال ٌقصد بها االقتداء واالتباع ،ال من عموم األمة وال من
خصوص من توجهت إلٌهم .وقد أحصٌنا منها :التصرفات ال ِج ِبلٌِّة والتصرفات العادٌة والتصرفات الدنٌوٌة
والتصرفات اإلرشادٌة والتصرفات الخاصة به صلى هللا علٌه وسلم.
ولهذا التقسٌم فوائد عدٌدة فً فقه الدٌن وفً التعامل مع األحادٌث النبوٌة .فلقد أصاب هذا التعامل
البعض بنوع من عمى األلوان .فلم ٌفهموا أقواله وأفعاله إال على طرٌقة واحدة ،ولم ٌنظروا إلٌها إال على
أنها من لون واحد .وانؽلقت داخل ألفاظ النصوص ومبانٌها اللؽوٌة ،ولم تلتفت إلى المالبسات والقرابن
المحٌطة ،ولم تعتبر كون كثٌر من تلك التصرفات النبوٌة تستجد بحسب النوازل والظروؾ ،أو ترتبط
بؤسباب وأحوال خاصة .كما أنها ال تهتم بمقاصد التصرفات النبوٌة وأهدافها التشرٌعٌة والتربوٌة
والدعوٌة ...وعندما ٌؽٌب كل هذا ،تصبح سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم مبادئ وأحكاما مجردة ،ال
عالقة لها بواقع ٌتحرك ،وال ببشر ٌتدافع ،وال بطوارئ تستجد .إن األمر ٌصبح كؤنه تشرٌع ٌبنى فً عالم
مجرد ال عالقة له بتؽٌرات واقع اجتماعً وسٌاسً معٌن ،بل وال عالقة له حتى بطبٌعة البشر.
لكل هذا اعتبر شهاب الدٌن القرافً قاعدة الفرق بٌن التصرفات النبوٌة من األصول الشرعٌة الجدٌرة
بالمعرفة واالهتمام .فبعد أن سرد أنواع تصرفاته صلى هللا علٌه وسلم ،والفرق بٌنها قال" :وعلى هذا
القانون وهذه الفروق ٌتخرج ما ٌرد علٌك من هذا الباب من تصرفاته صلى هللا علٌه وسلم ،فتأمل ذلك
فهو من األصول الشرعٌة" .
كما أن ابن قٌم الجوزٌة صاغ فً الموضوع قاعدته المهمة" :ال ٌجعل كالم النبوة الجزبً الخاص
كلٌا عاما ،وال الكلً العام جزبٌا خاصا ،فٌقع من الخطؤ وخالؾ الصواب ما ٌقع" .
التصرفات النبوٌة باإلمامة
لننظر اآلن إلى التصرفات النبوٌة باإلمامة وسماتها ُ .تعرف التصرفات النبوٌة باإلمامة بأنها
تصرفاته صلى هللا علٌه وسلم بوصفه رئٌسا للدولة ٌدٌر شئونها بما ٌحقق المصالح وٌدرأ المفاسد،
وٌتخذ اإلجراءات والقرارات الضرورٌة لتحقٌق المقاصد الشرعٌة فً المجتمع .وٌسمٌها بعض العلماء
تصرفات بالسٌاسة الشرعٌة أو باإلمارة.
وقد درج بعض األصولٌٌن على الحدٌث عن المقام الذي ٌصدر عنه التصرؾ النبوي .وهو هنا "مقام
اإلمامة" أي موقع الرباسة السٌاسٌة .وٌمٌزونه عن المقامات األخرى بمٌزات عدٌدة .فتصرؾ الرسول
علٌه السالم باإلمامة -عند القرافً« -وصؾ زابد على النبوة والرسالة والفتٌا والقضاء»  .فهو بالتالً مقام
ؼٌر مقام النبوة والرسالة ،وؼٌر مقام الفتٌا ،وؼٌر مقام القضاء .وٌختلف هذا المقام عن المقامات األخرى
بأمرٌن اثنٌن:
1أن اإلمام «هو الذي فوضت إلٌه السٌاسة العامة فً الخالبق ،وضبط معاقد المصالح ودرءالمفاسد ،وقمع الجناة ،وقتل الطؽاة ،وتوطٌن العباد فً البالد…».
2أن اإلمام ٌمتلك قوة التنفٌذ ،وهذا شًء ال ٌملكه المفتً وال القاضً .والمقصود من اإلمامة «إنماٌحصل بالقدرة والسلطان» .
لكن المهم هو أن نتوقف عند سمات التصرفات النبوٌة باإلمامة لنرى درجة الموضوعٌة التً ٌصر
األصولٌون على التعامل بها معها .وٌمكن حصر أهمها فً أربع سمات هً:
1ـ تصرفات تشرٌعٌة خاصة:

فتصرفات الرسول صلى هللا علٌه وسلم باإلمامة تصرفات جزبٌة مرتبطة بتدبٌر الواقع وسٌاسة
المجتمع ،فهً خاصة بزمانها ومكانها وظروفها .ولذلك ٌعبر عنها ابن القٌم بؤنها "سٌاسة جزبٌة" بحسب
المصلحة "فٌكون مصلحة لألمة فً ذلك الوقت ،وذلك المكان ،وعلى تلك الحال"  ،بٌنما ٌسمٌها الطاهر
ابن عاشور" التشرٌعات الجزبٌة" .

ومن ثم فهً لٌست شرعا عاما ملزما لألمة إلى ٌوم القٌامة .وعلى األبمة ووالة األمور بعد الرسول
صلى هللا علٌه وسلم أال ٌجمدوا علٌها ،وإنما علٌهم أن ٌتبعوه صلى هللا علٌه وسلم فً المنهج الذي بنى
علٌه تصرفاته وأن ٌراعوا المصالح الباعثة علٌها ،والتً راعاها النبً صلى هللا علٌه وسلم زمانا ومكانا
وحاال  .وهو األمر الذي عبر عنه القرافً بؤن هذا النوع من التصرؾ النبوي "ال ٌجوز ألحد اإلقدام علٌه
إال بإذن إمام الوقت الحاضر؛ ألنه صلى هللا علٌه وسلم إنما فعله بطرٌق اإلمامة وال استبٌح إال بإذنه" .
وهكذا فإن أمثال تلك التصرفات باإلمامة مفوضة إلى رأي اإلمام أو الجهات المسبولة فً المجتمع
تراعً فٌها مقاصد الشرع "حسب المصلحة التً راعاها النبً صلى هللا علٌه وسلم زمانا ومكانا وحاال" .
والجمود على تلك التصرفات النبوٌة على الرؼم من قٌام دواعً تؽٌٌرها خروج عن المراد الشرعً
ومجافاة للسنة.
فمثال قوله صلى هللا علٌه وسلم" :من أحٌا أرضا مٌتة فهً له" -عند من ٌعتبره من العلماء تصرفا
باإلمامة -تملٌك منه صلى هللا علٌه وسلم لألرض الموات لمن ٌحٌٌها فً عهده .أما فً ؼٌر عهده فإن
اإلمام أو الجهات المسبولة هً المخول لها أن تعطً هذا الحق أو تمنعه أو تنظمه بطرٌقة مؽاٌرة حسب
المصلحة ،وهذا معنى قول أبً حنٌفة" :اإلحٌاء ال ٌكون إال بإذن اإلمام" .
وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :من قتل قتٌال فله سلبه" -عند القرافً -تصرؾ مرتبط بمصلحة مإقتة،
فهو "إنما قاله صلى هللا علٌه وسلم ألن تلك الحالة كانت تقتضً ذلك ،ترؼٌبا فً القتال" ،لذلك ٌقرر شهاب
الدٌن القرافً أنه "متى رأى اإلمام ذلك مصلحة قاله ،ومتى ال تكون المصلحة تقتضً ذلك ال ٌقوله .وال
نعنً بكونه تصرفا باإلمامة إال ذلك القدر" .
2تصرفات مرتبطة بالمصالح العامةوالسمة الثانٌة ذات األهمٌة الكبٌرة أن التصرفات باإلمامة تهدؾ إلى تحقٌق المصالح العامة .ألنه
لوال َنصْ ب اإلمام -عند العز بن عبد السالم" -لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة"  .وربٌس
الدولة (أو اإلمام )شرطه األساس -لدى القرافً -أن ٌكون "عارفا بتدبٌر المصالح وسٌاسة الخلق" .وإذا
كان القضاء ٌعتمد الحجج والقرابن والبٌنات ،والفتٌا تعتمد األدلة الشرعٌة ،فإن التصرؾ باإلمامة «ٌعتمد
المصلحة الراجحة أو الخالصة فً حق األمة»  .والسبب فً ذلك أن« اإلمام هو الذي فوضت إلٌه السٌاسة
العامة فً الخالبق ،وضبط معاقد المصالح ،ودرء المفاسد ،وقمع الجناة وقتل الطؽاة وتوطٌن العباد فً
البالد…» .
ومن األمثلة على ذلك أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى مرة عن ادخار لحوم األضاحً فوق ثالث،
فقال لهم" :ادخروا لثالث وتصدقوا بما بقً" ،وفً العام الموالً روجع صلى هللا علٌه وسلم فقال" :إنما
نهٌتكم من أجل الدافة التً دفت حضرة األضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا" .
فالحكم األول بالنهً عن ادخار لحوم األضاحً فوق ثالث إنما أصدره الرسول صلى هللا علٌه وسلم
مراعاة للظروؾ االقتصادٌة أو التموٌنٌة التً عاشتها المدٌنة لكثرة من وفد علٌها ،وذلك بقصد رفع األزمة
والتخفٌؾ عن الناس ،وٌشهد له ما صرحت به عابشة فً حدٌث آخر إذ قالت" :ما فعل ذلك إال فً عام
جاع الناس فٌه فؤراد أن ٌطعم الؽنًُّ الفقٌر" .
فهذه مصلحة عامة اعتبرت فً تؽٌٌر هذا الحكم الشرعً ،لذلك ذهب أحمد محمد شاكر إلى "أنه
تصرؾ منه -صلى هللا علٌه وسلم -على سبٌل تصرؾ اإلمام والحاكم فٌما ٌنظر فٌه لمصلحة الناس ،ولٌس
على سبٌل التشرٌع فً األمر العام" .

3تصرفات اجتهادٌةفمن المتفق علٌه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم عندما ٌبلػ عن هللا أو عندما ٌبٌن الدٌن ٌتصرؾ

وفق ما أوحً إلٌه به ،أو وفق ما فهمه من الوحً مما ال ٌُقر فٌه على خطؤ .وعندما ٌتصرؾ بوصفه
"إماما" أو قابدا سٌاسٌا إنما ٌتصرؾ باجتهاده ورأٌه الذي ٌمكن أن ٌصٌب فٌه أو ٌخطا .وهذا األمر
الثانً ٌكاد ٌجمع علٌه األصولٌون والفقهاء .وهذا ما حكاه محمد بن علً الشوكانً إذ ٌقول" :وأجمعوا أنه
ٌجوز لهم (أي األنبٌاء) االجتهاد فٌما ٌتعلق بمصالح الدنٌا وتدبٌر الحروب ونحوها ،حكى هذا اإلجماع
سلٌم الرازي وابن حزم ،وذلك كما قلت وقع من نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم من إرادته بؤن ٌصالح ؼطفان
على ثمار المدٌنة ،وكذلك ما كان قد عزم علٌه من ترك تلقٌح ثمار المدٌنة . "...ورجح هذا الرأي كل من
أبً بكر الجصاص  ،وأبً الحسٌن البصري  ،وإمام الحرمٌن الجوٌنً  ،وفخر الدٌن الرازي  .ونسبه تقً
الدٌن ابن تٌمٌة إلى ابن بطة الذي قال" :والدلٌل على أن سنته وأوامره قد كان فٌها بؽٌر وحً وأنها كانت
بآرابه واختٌاره أنه قد عوتب على بعضها ،ولو أُمر بها لما عوتب علٌها ،من ذلك حكمه فً أسارى بدر،
وأخذ الفدٌة ،وإذنه فً ؼزوة تبوك للمتخلفٌن بالعذر حتى تخلؾ من ال عذر له ،ومنه قوله {وشاورهم فً
األمر} (آل عمران )159/فلو كان وحٌا لم ٌشاور فٌه" .
وهذا النص ٌشٌر إلى أمثلة من تصرفاته صلى هللا علٌه وسلم السٌاسٌة ،وإلى أنها كانت عن اجتهاد
منه صلى هللا علٌه وسلم ورأي.
ومما ٌدل أٌضا على أن تصرفاته صلى هللا علٌه وسلم باإلمامة راجعة إلى اجتهاده ،مشاورته
ألصحابه فٌها .إذ لو كان مؤمورا بالوحً فً القضٌة المعروضة لما استشارهم  .والواقع أنه كان ٌنزل عند
رأٌهم وٌرجع إلى خبرابهم ،كما كان ٌراجع وٌناقش دون أي نكٌر.
وكان الصحابة ٌمٌزون بٌن وظٌفته صلى هللا علٌه وسلم بوصفه مبلغا للرسالة والوحً ،ووظٌفته
بوصفه قائدا سٌاسٌا وحربٌا .وإذا اختلط علٌهم األمر سألوه فبٌن لهم .وذلك مثل ما تقدم من سإال
ال ُحباب بن المنذر الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن المكان الذي اختاره فً بدر :أهو منزل أنزله هللا إٌاه
"أم هو الرأي والحرب والمكٌدة؟" ،وسإال السعدٌن فً ؼزوة الخندق بقولهمٌ" :ا رسول هللا أمرا تحبه
فنصنعه أم شٌبا أمرك هللا ال بد لنا من العمل به أم شٌبا تصنعه لنا؟".
 4تصرفات فً أمور غٌر" دٌنٌة":وهو معنى ٌعبر عنه القرافً بالتؤكٌد على أن حكم الحاكم ٌكون "فٌما ٌقع فٌه التنازع لمصالح الدنٌا".
وهو كما ٌقول" :احتراز من مسابل االجتهاد فً العبادات ونحوها ،فإن التنازع فٌها لٌس لمصالح الدنٌا بل
لمصالح اآلخرة ،فال جرم ال ٌدخلها حكم الحاكم أصال" .
وهذا التمٌٌز بٌن ما هو لمصالح الدنٌا وما هو لمصالح اآلخرة مهم جدا ،لكنه ٌجب أن ٌفهم فً إطار
النظرة اإلسالمٌة الشاملة للعالقة بٌن الدٌن والدنٌا ،ولٌس فً إطار العالقة الكنسٌة التً ورثها التصور
الؽربً .وقد وضعنا لفظ "دٌنٌة" بٌن مزدوجتٌن ،ألننا نقصد به معنى خاصا للفظ الدٌن الذي ٌستعمل فً

النصوص الشرعٌة بمعنٌٌن:
األول عامٌ ،شمل جمٌع أوجه نشاط المسلم وجمٌع األعمال التً ٌؤتٌها بما فٌها ممارسته السٌاسٌة.
وهكذا فكل ما ٌفعله المسلم فً حٌاته من عمل صالح فهو عبادة بمفهومها العام ،وهو صدقة ما دامت نٌته
خالصة هلل .وكل ذلك ٌدخل فً مسمى الدٌن .ولذلك كانت كتب الفقه التً تتضمن أحكام الدٌن العملٌة تضم
أبواب الصالة والصٌام والزكاة إلى جانب أحكام األسرة والزواج والطالق واإلرث ،واألبواب المرتبطة
بالنشاط االقتصادي مثل البٌوع والربا والرهن والمزارعة واإلجارة ،إلى جانب األبواب المرتبطة بالنشاط
السٌاسً مثل اإلمامة واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والجهاد والسٌر .وكل هذا كان ٌعتبر دٌنا .فهو
هنا بمعنى كل عمل صالح نافع مفٌد.
المعنى الثانً للدٌن :خاصٌ ،ستعمل فً مقابل الدنٌا .كما ورد فً الحدٌث المذكور" :إن كان من
أمر دٌنكم فإلً ،وإن كان من أمر دنٌاكم فشؤنكم" .وفً إحدى رواٌات الحدٌث توضٌح لمعنى الدٌن هنا.

فقد مر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقوم على رإوس النخل فسؤل عما ٌصنعون فقالواٌ :لقحونه ٌجعلون
الذكر فً األنثى فتلقح ،فقال" :ما أظن ٌؽنً ذلك شٌبا" .فتركوا التلقٌح فلم ٌثمر ،فؤُخبر بذلك فقال" :إن كان
ٌنفعهم ذلك فلٌصنعوه ،فإنً إنما ظننت ظنا ،فال تإاخذونً بالظن ،ولكن إذا حدثتكم عن هللا شٌبا فخذوا به،
فإنً لن أكذب عن هللا" .وفً حدٌث آخر" :إذا أمرتكم بشًء من دٌنكم فخذوا به ،وإذا أمرتكم بشًء من
رأًٌ فإنما أنا بشر"  .فالدٌن ما كان من تصرفاته عن وحً أو اجتهاد فً مرتبة الوحً ،والدنٌا ما كان
منه عن رأي واجتهاد محض.
وأهمٌة التنصٌص على انبناء التصرفات النبوٌة باإلمامة على مصالح الدنٌا:
إخراج لها من مسمى الدٌن بالمعنى الثانً .وهو دلٌل على وجود نوع من التمٌٌز بٌن الدٌن

والدنٌا فً اإلسالم ،وإبعاد الممارسة السٌاسٌة عن الممارسة الدٌنٌة المباشرة .
كذلك هو ٌفٌد فً أن من مقاصد اإلسالم إزالة أي نوع من القداسة عن الممارسة السٌاسٌة

حتى ال ٌصٌر ذلك احتكارا لها باسم الدٌن ،أو حجرا على اإلبداع واالنطالق .
كما أن هذا التمٌٌز ٌفٌد فً إدراك ضرورة تؽٌر التصرفات النبوٌة باإلمامة فً حال تؽٌر

المصالح التً انبنت علٌها .وهذا أمر متفق علٌه .
فتصرفات الرسول باإلمامة لٌست ملزمة ألي جهة تشرٌعٌة ،وال ٌجوز الجمود علٌها بحجة أنها
(سنة ).وإنما ٌجب على كل من تولى مسبولٌة سٌاسٌة أن ٌتبعه صلى هللا علٌه وسلم فً المنهج الذي هو
بناء التصرفات السٌاسٌة على ما ٌحقق المصالح المشروعة .كما ال ٌجوز ألحد أن ٌنشا األحكام بناء علٌها
إال أن ٌكون فً مقام التسٌٌر والتشرٌع .ولذلك لما سرد ابن القٌم نماذج من تصرفات الرسول صلى هللا
علٌه وسلم وخلفابه الراشدٌن بالسٌاسة الشرعٌة قال" :والمقصود أن هذا وأمثاله سٌاسة جزبٌة بحسب
المصلحة ٌختلؾ باختالؾ األزمنة .فظنها من ظنها شرابع عامة الزمة لألمة إلى ٌوم القٌامة ولكل عذر
وأجر .ومن اجتهد فً طاعة هللا ورسوله فهو دابر بٌن األجر واألجرٌن".
بناء الدولة المدنٌة
إن التصرفات النبوٌة باإلمامة بما هً تصرفات بالسٌاسة الشرعٌة ،تفتح بابا واسعا لتجدٌد الفقه
السٌاسً ،وإعادة النظر -من زاوٌة جدٌدة -فً كثٌر من قضاٌاه .كما تمكن من إرساء وعً منهجً فً
مجال السٌاسة الشرعٌة ،وإشاعته بٌن المشتؽلٌن باإلحٌاء اإلسالمً نظرا وتطبٌقا.
ورؼم أن التفرقة فً اإلسالم بٌن ما هو وحً وما هو نتاج بشري ،بدٌهً ومعروؾ ،وخصوصا فٌما
ٌتعلق بالممارسة السٌاسٌة ،فإن الوعً بالتصرفات النبوٌة باإلمامة ٌوفر أساسا منهجٌا ًّ
مهما وصلبا
للعدٌد من القضاٌا المطروحة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً المعاصر ،نذكر منها:
)1الوعً بالتصرفات النبوٌة باإلمامة –وهً غٌر ملزمةٌ -وفر أساسا منهجٌا ًّ
مهما وصلبا للعدٌد
من القضاٌا المطروحة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً المعاصر.

تبٌن سمات التصرفات النبوٌة باإلمامة أن الدولة اإلسالمٌة دولة مدنٌة ،ولٌست دولة دٌنٌة بالمعنى
المتعارؾ علٌه فً الفكر السٌاسً الؽربً .فطبٌعة التصرفات النبوٌة باإلمامة وسماتها توضح كٌؾ أن
اإلسالم ٌنزع كل عصمة أو قداسة عن ممارسات الحكام وقراراتهم ،كما ٌنزعها عن الوسابل التً تتوسل
بها الدولة إلدارة شبون األمة .لذلك فإن الدولة فً اإلسالم ال ٌمكن أن توصؾ بؤنها دولة دٌنٌة ألنه ال
توجد دولة دٌنٌة دون العصمة أو المعرفة النابعة من عالم الؽٌب أو من الوحً.
الدولة فً اإلسالم إذن دولة دنٌوٌة ،قراراتها بشرٌة ،واجبها تبنً أقصى درجات الموضوعٌة
والواقعٌة فً تسٌٌر شبون المجتمع ،كما أن الحاكم فً اإلسالم ،ال ٌستمد مشروعٌته من قوة ؼٌبٌة ،بل هو
فرد عادي ٌستمد والٌته من األمة التً اختارته وكٌال عنها بمحض إرادتها وهو مسبول أمامها فً الدنٌا،
فضال عن مسبولٌته أمام هللا ٌوم القٌامة.

وحتى فقهاء السٌاسة المسلمون القدماء لم ٌشٌروا إال إلى هذه المعانً أثناء تعرٌفهم للسٌاسة الشرعٌة
أو لوظابؾ اإلمامة فً اإلسالم .لكن بعض كالمهم لم ٌفهم على وجهه الصحٌح .فقد عرؾ أبو الحسن
الماوردي اإلمامة بؤنها" :موضوعة لتقوم مقام النبوة فً حراسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا"  .وقال عنها ابن
خلدون" :نٌابة عن صاحب الشرٌعة فً حفظ الدٌن وسٌاسة الدنٌا به"  .ثم قال" :وأما تسمٌته خلٌفة فلكونه
ٌخلؾ النبً فً أمته" .وٌمكن لتعبٌر خالفة النبوة أن ٌدخل ؼموضا فً معنى اإلمامة لدى هإالء الفقهاء.
لكن طبٌعة التصرفات النبوٌة باإلمامة تبٌن أن أولً األمر ٌخلفون النبً فً وظٌفة ٌتصرؾ فٌها -هو
نفسه -بصفته الدنٌوٌة ،بممارسات سٌاسٌة اجتهادٌة لٌس النبً نفسه فٌها معصوما ،وال ٌخلفونه -بإجماع-
فً صفته النبوٌة التً تقتضً تبلٌػ الوحً والتً هو معصوم فٌها.
)2لقد اتخذت العالقة بٌن الدٌنً والسٌاسً فً فكرنا المعاصر صٌ ًؽا مختلفة ومتناقضة .لكنها اتخذت
فً الؽرب نفسه أشكاال متباٌنة على الرؼم من وجود قواسم مشتركة.
وال شك أنه من الضروري االستعانة فً مجال بناء نموذجنا فً التجربة الدٌمقراطٌة بتجارب
اآلخرٌن .فالتجارب السٌاسٌة اإلنسانٌة أعطت الكثٌر الستقرار شعوبها وعقلنة إسهامها فً تسٌٌر شبونها.
والقراءة المتفحصة والمتفهمة للتجربة السٌاسٌة الؽربٌة تمكننا من إبداع نموذج ٌحقق االنسجام بٌن
الشرعً والوضعً ،وٌستجٌب لحاجٌاتنا الخاصة وٌمكن من إنجاز التوافقات حولها .وهذا ٌحتاج إلى إزالة
القداسة عن الجوانب المتعلقة بالسٌاسة من الدٌن ،إذا استثنٌنا المبادئ العامة والمقاصد الكبرى ،والباقً
بشري دنٌوي بشرٌة ودنٌوٌة التصرفات النبوٌة باإلمامة.
فبالنسبة ألساس الشرعٌةٌ ،جمع الفقهاء الدستورٌون المسلمون ،قدماء ومحدثٌن ،على أنه ٌعود لألمة
أو الشعب .وأكبر دلٌل على ذلك هو أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم نفسه توفً ولم ٌعٌن أو ٌوص ألحد
بعده بالحكم .فترك األمر للناس ،لٌس فقط لٌختاروا الشخص الذي ٌرٌدون ،ولكن أٌضا بالنهج الذي
ٌرتضون .وهذه سابقة دستورٌة ذات داللة ،لصدورها من الرسول نفسه .لذلك فالحاكم تختاره األمة
بالطرٌقة التً ترضٌها ،والبٌعة عقد بٌن الحاكم والمحكوم أساسه الرضا التام ،ودونه ال عقد .لكن الحاكم
على كل حال واحد من األمة ولً مسبولٌة الحكم ،فال امتٌاز له بذلك ،وال ٌتصرؾ إال بما ٌقتضٌه عقده
مع األمة.
وقد استفاض العلماء قدٌما وحدٌثا فً االستدالل للمسؤلة ،لكنً اكتفً باستدالل لإلمام الشافعً .فقد
تحدث عن الحدٌث" :وال تقبل صالة من أ َّم قوما وهم له كارهون ...إلخ" فاستنتج منه كراهٌة أن ٌإم
الرجل جماعة ٌكرهونه .ثم طرد هذا المبدأ إلى الجانب السٌاسً قابال" :وأكره للرجل أن ٌتولى قوما وهم
له كارهون ،وإن ولٌهم ،واألكثر منهم ال ٌكرهونه ،واألقل منهم ٌكرهونه ،لم أكره ذلك إال من وجه كراهٌة
الوالٌة جملة"  .وهذا استدالل بدٌع ،فكما أنه ال ٌجوز أن ٌإم إنسان جماعة فً الصالة وهم له كارهون،
فمن باب أولى أال ٌجوز أن ٌحكمهم وهم له كارهون.
والمشروعٌة فً التارٌخ اإلسالمً كانت فً الؽالب تستمد من األمة بصورة من الصور .فتؤسٌس
الدولة ٌتم على أنقاض دولة أخرى لم تنجح فً تدبٌر الشبون بتحقٌق مقاصد العدل واالستقرار داخلٌا ،أو
عجزت عن الدفاع عن الثؽور ضد العدو الخارجً (لم تستطع حماٌة بٌضة اإلسالم وأرضه) .فٌقوم من
ٌستنفر لتدارك األمر ،وإقامة دولة تستطٌع ذلك .فٌجتمع حوله الناس وٌعٌنونه .إنه هنا ٌستمد المشروعٌة
من األمة بمعنى من المعانً ،ما دام قام لٌدافع عن مصالحها .وهو فً ذلك مثل الدولة القومٌة أو الثورٌة
المعاصرة فً العالم العربً ،والتً كانت تستجٌب -بمعنى من المعانً -لتطلعات شعبٌة إلى التحرر وقطع
دابر التبعٌة ،أو إلى العدل االجتماعً .لذلك حازت تعاطفا واسعا فً بداٌة أمرها ،لكنها بفعل عوامل ذاتٌة
وموضوعٌة تحولت إلى دول قهر واستبداد وفشلت فً تحقٌق التحرر والعدالة االجتماعٌة.
إن قٌام المشروعٌة على االستجابة لحاجات ضرورٌة لألمة ،هو ما عبّر عنه بكونه قٌاما على
مشروعٌة دٌنٌة ،لكن لٌس بالمعنى التٌوقراطً ،لكن بمعنى أن قٌامها رهٌن بقدرتها على حماٌة الدٌن،
وإعزاز أمة اإلسالم .وبمعنى آخر أنها دولة مدنٌة ،ذات مشروعٌة شعبٌة ،مكلفة بحماٌة دٌن األمة ،كما أن
الدولة الوطنٌة الحدٌثة ،دولة مكلفة بحماٌة الوطن والدفاع عن مصالحه.
وإذا كان هذا منطبقا على أساس الشرعٌة فً الدولة ،فمن باب أولى أن ٌنطبق على المقتضٌات
الدستورٌة األخرى من مثل ضبط المإسسات السٌاسٌة ،وانتخاب المسبولٌن ،وتحدٌد مدد والٌتهم ،والعالقة

بٌن السلطات واستقاللٌتها وؼٌر ذلك .فهً كلها أمور تخضع لالجتهاد البشري.
3ـ تارٌخٌة التجربة اإلسالمٌة فً عهد الخلفاء الراشدٌن ،وهً تجربة ظل الفكر اإلسالمً
المعاصر ،السٌاسً والتشرٌعً ،سجٌنا لها فً كثٌر من األحٌان .إن التجربة الراشدٌة ال شك تجربة
سامقة ،لها فً نفس كل مسلم اإلجالل والتقدٌر .لكن هذا ال ٌجعلها تجربة تتجاوز الزمان والمكان
والمالبسات التً أملتها.
فما دامت الممارسة السٌاسٌة النبوٌة نفسها نسبٌة ،فمن باب أولى أن تكون التجربة الراشدٌة كذلك
نسبٌة .وإذا كنا مؤمورٌن باالقتداء فً مجال التصرفات النبوٌة السٌاسٌة بالمنهج العام دون الجمود على
األحكام الجزبٌة ،فإن االقتداء الذي أمرنا به للخلفاء الراشدٌن ال ٌمكن إال أن ٌكون أٌضا اقتداء بمنهجهم فً
التعامل مع كل نوع من التصرفات النبوٌة ،وأسلوب تفاعلهم مع الواقع اإلسالمً المتؽٌر ،وتنزٌلهم للدٌن
فٌه.
أما األشكال المإسساتٌة ،واآللٌات الدستورٌة ،واالجتهادات التشرٌعٌة والسٌاسٌة للفترة الراشدٌة،
فإنها نتاج بشري محكوم بالسٌاق التارٌخً والظروؾ الحضارٌة والمناخ الثقافً لعصرها .وٌجب أال
تتحول إلى جزء من الدٌن ٌلزم به المسلمون على اختالؾ عصورهم .والفكر السٌاسً البشري والمستوى
الحضاري اإلنسانً كانت عنده مسلمات أثرت على فهم المسلمٌن لإلسالم ونظامه السٌاسً .ولم تدعهم
ٌحققون من مقاصده أكثر مما كان ٌسمح به المحٌط الثقافً والحضاري اإلنسانً آنذاك ،والقرآن وحً
ٌؤخذ منه الناس على قدر استعدادهم ،ولن ٌستنفدوا مقاصده أبدا.
وبعـد:
إن كون الدولة فً اإلسالم دولة مدنٌة ،تستمد مشروعٌتها من مواطنٌهاٌ ،جعل المسلمٌن منفتحٌن
باستمرار لتطوٌر نموذج الحكم على حسب ما تبدعه البشرٌة من آلٌات ونظم ،وقادرٌن على تمثٌل النموذج
الدٌمقراطً فً أعلى صوره ،بل وإؼنابه بمبادئ وقٌم تعطٌه السمو اإلٌمانً والعمق االجتماعً والبعد
اإلنسانً الواسع.
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