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 ٢١٧٦

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  :مقدمـــة

الحم�د � رب الع��المین ، وال��صالة وال��سالم عل�ى خ��اتم األنبی��اء ، وأش��رف 
محمد بن عبد هللا المبعوث رحمة وھدایة للعالمین ، وعلى آل�ھ المرسلین، سیدنا 

.                                                 وص������������حبھ ، وم������������ن ت������������بعھم بإح������������سان إل������������ى ی������������وم ال������������دین
  وبعد

كاإلمام�ة، والق�ضاء، " فھذا بحث تناولت فیھ الفطان�ة ف�ي الوالی�ات العام�ة 
وق��د دع��اني للكتاب�ة ف��ي ھ��ذا الموض��وع أھمیت��ھ ؛  ، ونت��ائج توافرھ��ا ،"واإلفت�اء 

  :حیث ترجع إلى
أن ھذا الموضوع یسھم في التعرف على جانب مھ�م م�ن جوان�ب الفق�ھ  -١

نح�و " اإلسالمي ،        أال وھ�و الفطان�ة وم�دى ارتباطھ�ا بالوالی�ات العام�ة ، 
ونت���ائج توافرھ���ا ف���ي ھ���ذه " اإلم���ام األعظ���م وأعوان���ھ ، والقاض���ي ، والمفت���ي 

الوالیات ؛ فمسائل ھذا البحث من أھم لطائف مسائل الفقھ اإلس�المي ، ویترت�ب 
   .علیھ من األحكام ما یبرز مرونة الشریعة اإلسالمیة ویسرھا

والت�ي تتمث�ل ف�ي "   مدى أھمیة توافر الفطانة في ھذه الوالی�ات العام�ة -٢
دورا ب�ارزا  حی�ث تلع�ب الفطان�ة فیھ�ا   ،"المناصب الرفیعة والھامة ف�ي الدول�ة 

ف��ي سیاس��ة األم��ة ، وتحقی��ق النھ��وض بھ��ا ، مم��ا یجعلھ��ا تلح��ق برك��اب األم��م 
وم��ن ھن�ا توقف��ت ھ�ذه الوالی��ات عل�ى ت��وافر الفطان�ة ؛ الرتباطھ��ا بھ��ا . المتقدم�ة

ارتباطا وثیقا ؛ ولذا فقد اشترط الفقھاء فیھا تحقق الفطان�ة وتوافرھ�ا ؛ لوقوعھ�ا 
  . على وفق ما أراده الشارع

تي في اإلس�ھام ب�دور فع�ال ف�ي دراس�ة ومعالج�ة ھ�ذا الموض�وع ؛ رغب -٣
حیث لم أر فیھ بحثا أو كتابة مستقلة ، كما أن األحكام المرتبطة بالفطانة منثورة 

  .في كتب الفقھاء، وھذا یستدعي جمعھا ودراستھا في بحث مستقل
  م�ستعینا ب�ا� - ، وعزم�ت فلھذه األسباب وغیرھا اخترت ھذا الموض�وع

  عل��ى معالجت��ھ بالدراس��ة الفقھی��ة ؛ ك��ي أط��وف ب��ھ م��ن ك��ل جوانب��ھ ، –لى تع��ا
كم�ا رغب�ت ف�ي . وأصل إلى أعماق�ھ ، فأس�تفید ، وأفی�د س�ائر إخ�واني الم�سلمین

الفطانة في الوالیات العام�ة (  بحث ھذا الموضوع ومعالجتھ ، وعنونت لھ بــ  
اإلمامة ومتعلقاتھا ، " ، وقد اخترت )  دراسة فقھیة مقارنة  -، ونتائج توافرھا 

محال للدراسة باعتبارھا أھم الوالی�ات المتعلق�ة بالوالی�ات " والقضاء ، واإلفتاء 
  .العامة
  

  : وأشیر فیما یلي لمنھج البحث وخطتھ
  : عالجت موضوع ھذا البحث وتناولتھ كما یلي: منھج البحث: أوال

  . بالدراسة التحلیلیة المبنیة على التتبع واالستقراء-أ



 ٢١٧٧

 اس�تعراض م�ذاھب الفقھ�اء ف�ي ك��ل م�سألة م�ن م�سائلھ ، م�ع ع��رض – ب
  .أدلة كل مذھب ، ومناقشة ما أمكن منھا مناقشة حیادیة وموضوعیة

ق�وة  إبراز ال�رأي المخت�ار ف�ي م�سائل البح�ث ، معتم�دا ف�ي ھ�ذا عل�ى -جـ 
  .الدلیل، ومدى موافقتھ لمقاصد التشریع اإلسالمي

بح��ث عل��ى مقدم��ة ، وثالث��ة ف��صول ، ی��شتمل ھ��ذا ال: خط��ة البح��ث: ثانی��ا
وأم�ا الف�صل .  فتشیر ألھمیة البح�ث ، ومنھج�ھ ، وخطت�ھ:فأما المقدمة: وخاتمة
 فیخ��تص ببی��ان الم��راد بالفطان��ة وم��ا یتعل��ق بھ��ا م��ن ألف��اظ ، وأھمیتھ��ا ، :األول

: وأم��ا الف��صل الث��اني. ونتائجھ��ا العام��ة ، وك��ذا بی��ان معن��ى الوالی��ة ، وأنواعھ��ا
 م�ن ال�وزارة واإلم�ارة -تباط الفطانة بوالیة اإلمامة ، ومتعلقاتھا فیعالج مدى ار

 فیعالج م�دى :وأما الفصل الثالث.  ، ونتائج توافرھا في ھذه الوالیة–وغیرھما 
وأم�ا الف�صل . ارتباط الفطانة بوالیة الق�ضاء ، ونت�ائج توافرھ�ا ف�ي ھ�ذه الوالی�ة

ء ، ونت��ائج توافرھ��ا ف��ي ھ��ذه  فیع��الج م��دى ارتب��اط الفطان��ة بوالی��ة اإلفت��ا:الراب��ع
  .الوالیة

 لك�ل إخ�واني الم�سلمین ، –َّ جل وع�ال–وھذا البحث أقدمھ ابتغاء وجھ هللا 
 –َ أن یستفیدوا بھ ، وینتفعوا بمباحثھ ، سائال هللا – سبحانھ وتعالى –راجیا منھ 
 أن یتجاوز عني ، وأن یجعل ھذا العمل في می�زان ح�سناتي ، وأن –َّعز وجل 

كما أرفع أكف الضراعة إلى هللا ـ عز . تذاري عما بھ من قصور وخللیقبل اع
َ ربنا : بما  علمنا من محكم تنزیلھوجل ـ َّ َتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربن�اَ ال َ َ َ ََّ َ َْ َ ْ َ َ ْْ ِ َِّ ِ ُ 

َوال َتحمل علینا إصرا كما حملتُھ على الذین من قبلنا ربنا َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َّْ َ َْ ً َوال ِ لنا ما َ َتحمِّ ََ ْ َالطاق�ة  ُ َ َ َ

ِلنا بھ ِ َ َّواعُف عنا َ َ َواغفر لنا َْ َ ْ ِ ْ ِوارحمنا أنت موالنا فانُصرنا على القوم الكافرین  َ ِ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ 
]  وص�لِّ اللھ�م ، وآخ�ر دعوان�ـا أن الحم�ـد � رب الع�المین ،  ]٢٨٦: البق�رة َّ

ِعلى سیـدنـا محمـد وعلى آلـھ وصحبـھ وس   . ِّلمِ
   مصطفى حامد عیسى/دكتور

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١٧٨

 

  الفصل األول
  حول ألفاظ البحث

  :ویشتمل على المباحث التالیة
  المبحث األول

  تعریف الفطانة ومدى اھتمام الشر ع بھا ونتائجھا العامة
  :ویشتمل على المطالب األربعة التالیة

  المطلب األول
  تعریف الفطانة 

  :وتطلق على عدة معان ، ومنھاضد الغباوة ، : الفطانة في اللغة
  .قوي العقل: رجل فطین ، أي: یقال:  قوة العقل-١
ُفطنت للشيء ، إذا فھمتھ: یقال:  الفھم-٢ َّ ُ َ.  
  .تنبھ إلیھ بعد غفلة: فطن فالن لألمر ، أي: یقال:  التنبھ-٣
ٌرج��ل فط��ن بخ��صومتھ ، أي: یق��ال:  الح��ذق والمھ��ارة-٤ ِ ح��اذق ، وم��اھر : َ

  .بھا
َ  اللح-٥ ِفالن فطُن ، أي:  یقال- بفتحتین -: ُنَّ ٌلحن: َ َ َ   .  
ُّ الحكمة، والتبصر، وُبعد النظر-٦ ْ ِ.  

ََ فطن فالن إذا صارت الفطان�ة ل�ھ س�جیة ، :ھو قوي العقل ویقال: والفطین ُ َ
  )١(. صار صاحب فطنة: تفطن فالن ، أي: ویقال

تع��رض المتأم��ل ف��ي ك��الم الفقھ��اء یج��د أن��ھ ل��م ی: الفطان��ة ف��ي االص��طالح
فوھ�ا ، ب�ل  لتعریف الفطانة سوى ع�دد قلی�ل م�ن الفقھ�اء ، وأم�ا أكث�رھم فل�م یعرِّ
ذكروا أحكامھا ، ومدى تعلقھا باألحكام، ولعل السر في ذلك ھو وضوح معناھا 
عن�دھم ؛ حی��ث اعتم��دوا عل��ى المعن��ى اللغ��وي للفطن��ة ، وبی��ان ذل��ك عل��ى النح��و 

  :التالي
  

   ) ٢(. جودة الذھن ، وجودة القریحة:عرف المالكیة الفطانة بأنھا: أوال

                                                 
أحم��د / ب ،  الم��صباح  المنی��ر ، معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة لل��دكتورل��سان الع��ر) ١(

المزھ�ر ف�ي عل�وم : ، ویراج�ع" فطن : "  مادة١٧٢٤ – ٣/١٧٢٣مختار عبد الحمید 
، اللب�اب ف�ي قواع�د اللغ�ة وآالت " لح�ن : "   م�ادة٢٥٩/ ٢اللغة وأنواعھا لل�سیوطي 

َّلمثل للعالمة محمد علي ال�سراج األدب والنحو والصرف والبالغة والعروض واللغة وا
 .،" لحن : " مادة " ٢٢٠ص 

حاش�یة .". والذھن والقریحة شيء واحد وھو العقل: " ... - رحمھ هللا -قال العدوي ) ٢(
 ، ش�رح مخت�صر ١٧/ ١٠ال�ذخیرة  :  ، ویراج�ع٧/١٤٠العدوي على ش�رح الخرش�ي 

  .٧/١٣٩خلیل للخرشي 



 ٢١٧٩

ج��ودة ال��ذھن ، وق��وة إدراك��ھ لمع��اني : وعرفھ��ا بع��ض المالكی��ة أی��ضا بأنھ��ا
ھ�و م�ن ال ی�ستزل ف�ي رأی�ھ وال تم�شي :    وعلى ھذا ف�المراد ب�الفطن)٣(.الكالم

  )٤(.علیھ حیلة ، أو خدیعة
  )٥(.ھمبأنھا حدة الذكاء ، وجودة الف: عرف الشافعیة الفطانة بأنھا: ثانیا
اعتمد جمع كبیر من الفقھاء  على المعنى اللغوي للفطان�ة ؛ حی�ث إن : ثالثا

المتأمل الستعماالتھم لھذه الكلمة یلحظ أنھا ال تخرج ع�ن المعن�ى اللغ�وي لھ�ا ، 
 أوردھ�ا ف�ي ھ�ذا ال�صدد، - رحمھ�م هللا -وھذه بع�ض ن�صوص فقھائن�ا الق�دامى 

  :على النحو التالي
: " ... – رحم���ھ هللا –ب���ن خلی���ل الطرابل���سي  ق���ال ع���الء ال���دین عل���ي -١

األصغر والواحد قد یوفق للصواب في حادثة ما ال یوفق لھ األكبر والجماع�ة ؛ 
  )٦(.".إما لكثرة فطنتھ وحفظھ ؛ أو لجودة خاطره ، وذكاء فھمھ

الق�سم : " ...  ف�ي بی�ان م�ستحبات الق�ضاء– رحمھ هللا – وقال القرافي -٣
ورعا ، :  االنعقاد،  وال في التقابل ، مستحب نحو كونھما ال یشترط في: الثالث

... غنیا ، لیس بمدین ، وال محتاج من أھل البلد ؛ ألن الغنى یعین على التولی�ة 
ًفطنا ؛ لیعرف دقائق حجاج الخصوم ، ومكایدھم ، غیر مخدوع لعقلھ ِ َ.".)٧(  

: " ...  ف���ي بی���ان ش���روط الق���ضاء– رحم���ھ هللا –  وق���ال الم���اوردي -٣
َوھو ُمجمع على اعتباره وال یكتفى فیھ بالعقل ال�ذي یتعل�ق ب�ھ : الشرط الثاني و ْ

من علمھ بالمدركات الضروریة ؛ حتى یكون صحیح التمییز ، جی�د ) ٨(التكلیف 
الفطنة ، بعیدا عن السھو والغفلة ، یتوصل بذكائھ إلى إیضاح ما أش�كل وف�صل 

  )٩ (.".ما أعضل

                                                 
 ..٢٩٢/ ٣٣، الموسوعة الفقھیة ١٨٧/ ٤الشرح الصغیر للشیخ الدردیر ) ٣(
 .٦/٨٨مواھب الجلیل ) ٤(
 .٣/٣٢٩حاشیة قلیوبي ) ٥(
 . ٢٧معین الحكام ص ) ٦(
 .٧/١٣٩ ، شرح الخرشي مع حاشیة العدوي ١٧/ ١٠الذخیرة  ) ٧(
ّ وھو الذي یمیز –والمراد أنھ ال یكتفى في القاضي بالعقل الذي ال بد منھ في التكلیف ) ٨(

 ، بل ال بد معھ م�ن العق�ل المكت�سب الحاص�ل -ألشیاء والنافع والضار بھ صاحبھ بین ا
 -ق��ال الم��اوردي  . بج��ودة الفطن��ة ، یعن��ي عق��ل م��ن ن��وع خ��اص، ل��ھ فطن��ة، ول��ھ ذك��اء

وأم��ا العق��ل المكت��سب فھ��و نتیج��ة العق��ل الغری��زي ، وھ��و نھای��ة : " ... -رحم��ھ هللا 
ونم�اؤه یك�ون بأح�د ... ا ح�د المعرفة ، وصحة السیاسة، وإص�ابة الفك�رة ، ول�یس لھ�ذ

إم�ا بكث�رة االس�تعمال إذا ل�م یعارض�ھ م�انع م�ن ھ�وى وال ص�اد م�ن ش�ھوة ، : وجھین 
كال��ذي یح��صل ل��ذوي األس��نان م��ن الحنك��ة وص��حة الروی��ة بكث��رة التج��ارب وممارس��ة 

ف�إذا امت�زج ... فقد یكون بفرط ال�ذكاء ، وح�سن الفطن�ة : وأما الوجھ الثاني... األمور 
ری�زي ص�ارت نتیجتھم�ا نم�و العق�ل المكت�سب كال�ذي یك�ون ف�ي األح�داث م�ن بالعقل الغ

 .٢١- ٢٠أدب الدنیا والدین ص .". وفور العقل وجودة الرأي
 .٢١-٢٠أدب الدنیا والدین ص :  ، ویراجع٨٦-٨٢األحكام السلطانیة للماوردي ص) ٩(



 ٢١٨٠

 - أي اس�تعمال الحیل�ة -ث�م غلب�ت :  ... -  رحم�ھ هللا– وقال ابن تیمی�ة -٤
بع��رف االس��تعمال عل��ى م��ا یك��ون م��ن الط��رق الخفی��ة إل��ى ح��صول الغ��رض، 
وبحیث ال یتفطن لھ إال بنوع من الذكاء والفطنة ، فإن كان المقصود أمرا حسنا 

  )١٠ (.".كانت حیلة حسنة ، وإن كان قبیحا كانت قبیحة
طان�ة بأنھ�ا ح�صول ج�ودة الفھ�م ، وبعد بیان ما سبق یمكنني أن أع�رف الف

 الظ��اھرة أو –وزی��ادة ال��ذكاء ، بحی��ث ی��تمكن ص��احبھا م��ن  اس��تخراج المع��اني 
  . المقصودة من القول ، أو الفعل، وسائر التصرفات-الغامضة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٣/١٨٨إعالم الموقعین :  ، ویراجع٦/١٠٦الفتاوى الكبرى البن تیمیة  ) ١٠(



 ٢١٨١

  المطلب الثاني
  األلفاظ ذات الصلة بالفطانة

 ف��ي المعن��ي ، وم��ن أھ��م ھ��ذه للفطان��ة ألف��اظ تت��صل بھ��ا ، وتتق��ارب معھ��ا
وس��أبین معن��ى ھ��ذه . األلف��اظ ال��ذكاء ، والح��دس، وال��ذھن، والكیاس��ة، وال��رأي

  :األلفاظ ، وذلك على النحو التالي
 وھو                             )١١(.حدة القلب: والذكاء أیضا. سرعة الفھم: وھو في اللغة:  الذكاء-١

ھ��و ق��وة الح��دس، وبلوغ��ھ :  وقی��ل)١٢(.س��رعة إنت��اج النت��ائج: ف��ي االص��طالح
  )١٣(.الغایة

: اإلس�راع ، ومن�ھ قول�ك: وأی�ضا. الظن المؤكد: وھو في اللغة:  الحدس-٢
 )١٤ (.المشي عل�ى غی�ر ھدای�ة: والحدس أیضا. حدس      في السیر ، إذا أسرع

ھ�و ال�ذي یمی�ز ب�ھ : وقی�ل. ، وإص�ابتھا)١٥(ج�ودة الفراس�ة: وھو ف�ي االص�طالح
  )١٦(.عمل الفكر

 وھ�و ف�ي )١٧ (.أذھان: والجمع. الذكاء ، والفطنة: وھو في اللغة: الذھن -٣
  )١٨(.قوة النفس واستعدادھا الكتساب العلوم التي لیست بحاصلة: االصطالح

                      )١٩ (.الفطن����ة ، والعق����ل ، وذك����اء القل����ب: وھ����ي ف����ي اللغ����ة:  الكیاس����ة-٤
   )٢٠(.استنباط األنفع، واألولى: وھي في االصطالح

:  وال�رأي أی�ضا)٢١ (.م�ا ارت�آه اإلن�سان واعتق�ده: وھو ف�ي اللغ�ة:  الرأي-٥
ھ��و استح��ضار المق��دمات ، :  وف��ي االص��طالح)٢٢ (.الب��صیرة والح��ذق ب��األمور

  )٢٣.(وطلب استنتاجھا علي الوجھ المصیب
  
  
  

                                                 
 ".ذكي : " المصباح المنیر مادة) ١١(
بریقة محمودیة في ش�رح طریق�ة محمدی�ة لمحم�د ب�ن محم�د ب�ن م�صطفى الخ�ادمي ) ١٢(

٣/١٤٧. 
 .٢/٨فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )  ١٣(
 ".حدس : " المصباح المنیر مادة)  ١٤(
 .٢/٣١٧البحر المحیط ) ١٥(
 .٢/٨فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )  ١٦(
 ".ذھن : " المصباح المنیر مادة)  ١٧(
 .٢/٨فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )  ١٨(
 .١٦/٣٢٩الموسوعة الفقھیة : ، ویراجع" كیس " المصباح المنیر مادة )  ١٩(
 .٢/٨فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )  ٢٠(
 ".رأى : " المغرب في ترتیب المعرب مادة) ٢١(
 ".رأى : " المصباح المنیر مادة) ٢٢(
 .٢/٨ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ) ٢٣(



 ٢١٨٢

  المطلب الثالث
  مدى اھتمام الشرع بالفطانة

 إل��ى ال��تفطن والتب��صر ال��شرع الحنی��ف ال ی��دعونا إل��ى العل��م فح��سب ، ب��ل
والوقوف على أسراره ، ودقائقھ ، وعلی�ھ ففھ�م ال�شریعة وأحكامھ�ا ال یك�ون إال 
بفھم أسرارھا ، والوقوف على الحكم الجلیلة وراء ت�شریع أحكامھ�ا ، وھ�ذا ف�ي 

فطن��ة وقریح��ة منق��ادة ، وذك��اء بلی��غ ، وفھ��م " ح��د ذات��ھ یحت��اج ف��ي ت��دبره إل��ى  
ِ نورا یسري في المجتمع كلھ ، وت�ستنیر بن�وره ، على نحو یجعل العلم" صاف  ْ َ ً

   )٢٤(.األمة بأسرھا
ھذا ، والفطانة وصحة الفھم من أعظم نعم هللا التي أنعم بھ�ا عل�ى عب�اده ؛ 
إذ بھما یسیر العبد في طریق النجاة ، ویأمن على نفسھ م�ن الوق�وع ف�ي طری�ق 

بد ، ویستطیع بھما أن الھالك ، والفطانة وصحة الفھم نور یقذفھ هللا في قلب الع
یمی��ز ب��ین ال��صحیح والفاس��د، والح��ق والباط��ل ، والھ��دى وال��ضالل ، والغ��ي 
والرشاد ، كما یعین�ان عل�ى ح�سن الق�صد ، وتح�ري الح�ق ، وتق�وى ال�رب ف�ي 

 وم��ن ممی��زات الفطان��ة أن ص��احبھا یتمت��ع بزی��ادة العق��ل )٢٥(.ال��سر والعالنی��ة
ة الفطن�ة ، والبع�د ع�ن ال�سھو االكتسابي وال�ذي ی�صحبھ ص�حة التمیی�ز ، وج�ود

       )٢٦(.والغفل��ة ، وأن یتوص��ل بذكائ��ھ إل��ى إی��ضاح م��ا أش��كل ، وف��صل م��ا أع��ضل
أما مجرد العقل الذي یتعلق بھ التكلیف فال یكفي توافره في الوالیات والوظائف 

 والتي ینخدع صاحبھا بتح�سین الك�الم -الدقیقة والرفیعة؛ ألنھ قد تصحبھ الغفلة 
 ، أم�ا الفطان�ة فت�ساعد -ط�ن إل�ى اس�تخراج دق�ائق األم�ور وخفایاھ�ا ، بل وال یف

على الوصول للحقیقة المقصودة والغایة المنشودة ، وبناء عل�ى ھ�ذا ف�ال ب�د م�ن 
توافر الفطنة في من یت�ولى والی�ة ھام�ة ، أو من�صبا رفیع�ا ، یعتم�د عل�ى الدق�ة 

والقاضي ، فھذا كلھ نحو الحاكم األعظم وسائر أعوانھ ، وكذا المجتھد والمفتي 
  .یحتاج للفطانة التي تحصل بجودة العقل ، وقوة إدراكھ لمعاني الكالم

  : وأورد في ھذا المقام األدلة الدالة على فضل الفطانة ومدى أھمیتھا
 -م��ا أخرج��ھ البخ��اري ع��ن أب��ي ھری��رة رض��ي هللا عن��ھ، ع��ن النب��ي : أوال

  )٢٧(".  من جحر مرتین ال یلدغ المؤمن: "  أنھ قال-صلى هللا علیھ وسلم 
یحث المؤمن على أن یكون كی�سا فطن�ا متیقظ�ا لم�ا أص�ابھ، : وھذا الحدیث

یح�اذر  كما یحثھ على أال یعود لشيء أص�ابھ من�ھ ض�رر ، فیق�ع فی�ھ ثانی�ة ، ب�ل
  )٢٨(.منھ

                                                 
بح��ث ( محم�د محم��د ش��تا أب�و س��عد  / بی�ان الحكم��ة ف��ي الت�شریع اإلس��المي لل��دكتور) ٢٤(

 .١٨٧-١/١٨٦) ٣٤(العدد ) مجلة البحوث اإلسالمیة 
 . بتصرف١/٦٩إعالم الموقعین ) ٢٥(
 .٨٣األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٢٦(
 .٢٩٩٨ رقم ٤/٢٢٩٥صحیح مسلم  ، ٦١٣٣ رقم ٨/٣١صحیح البخاري ) ٢٧(
 .٦٤٦/ ٦شرح ریاض الصالحین البن عثیمین ) ٢٨(



 ٢١٨٣

 - أن رسول هللا – رضي هللا عنھ –ما أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة : ثانیا
إن العبد لیتكلم بالكلم�ة، م�ا یتب�ین م�ا فیھ�ا، یھ�وي : "  قال-صلى هللا علیھ وسلم 

  )٢٩(". بھا في النار، أبعد ما بین المشرق والمغرب
ًأن فی��ھ ذم��ا لم��ن ال یتب��ین كالم��ھ ،  وال : ووج��ھ الدالل��ة م��ن ھ��ذا الح��دیث

، )٣٠(یتفطن لھ ،  وال یتدبره ، مما ی�ؤدي ب�ھ إل�ى ال�تكلم بباط�ل وبم�ا ل�یس بح�ق
دل بمفھوم��ھ عل��ى وج��وب تفط��ن اإلن��سان لكالم��ھ وعل��ى ھ��ذا فالح��دیث       ی��

  . وتحریھ لھ؛ حتى یضعھ في محلھ ،   فال یتعرض للوعید المذكور في الحدیث
:   ق�ال- رض�ي هللا عن�ھ –ما أخرج�ھ م�سلم ع�ن أب�ي س�عید الخ�دري : ثالثا

ی��ا أیھ��ا : "  یخط��ب بالمدین��ة ، ق��ال- ص��لى هللا علی��ھ وس��لم -س��معت رس��ول هللا 
ُض بالخمر، ولعل هللا سُینزُل فیھا أم�را، فم�ن ك�ان - تعالى -إن هللا : الناس ً ُیعرِّ ِْ َ

 -فم�ا لبثن�ا إال ی�سیرا حت�ى ق�ال النب�ي : ، قال"عنده منھا شيء فلیبعھ ولینتفع بھ 
َّ ح��رم الخم��ر  ، فم��ن أدركت��ھ ھ��ذه - تع��الى -إن هللا « : ص��لى هللا علی��ھ وس��لم 

فاستقبل الناس بما : ، قال" ال یبع  وعنده منھا شيء فال یشرب ،      و)٣١(اآلیة
  )٣٢ (.كان عندھم منھا في طریق المدینة فسفكوھا

 ، وفی�ھ - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم –دلیل على فطنة النب�ي : وفي ھذا الحدیث
 اس�تدل عل�ى ق�رب - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم -كذلك بی�ان لف�ضیلة الفطان�ة ؛ ألن�ھ 

ِالتصریح بتحریم الخمر بالتعریض بذمھا ْ َّ.) ٣٣(  
بینم�ا :  ق�ال- رض�ي هللا عن�ھ –أخرج مسلم عن أبي سعید الخ�دري : رابعا

 ، إذ جاء رجل على راحل�ة  ل�ھ - صلى هللا علیھ وسلم -نحن في سفر مع النبي 
 - صلى هللا علیھ وسلم  -، فجعل یصرف بصره یمینا وشماال، فقال رسول هللا 

ومن كان معھ فضل من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من ال ظھر لھ، : " 
، فذكر من أصناف المال ، حتى رأین�ا أن�ھ ال " زاد فلیعد بھ على من ال زاد لھ 

  )٣٤(.حق ألحد منا في فضل
  - صلى هللا علیھ وس�لم -وھذا الحدیث یدل على أھمیة الفطانة ؛ ألن النبي 

  )٣٥ (.لما رأى الرجل ینظر یمینا وشماال ، علم أنھ محتاج

                                                 
  .٢٩٨٨ رقم ٤/٢٢٩٠صحیح مسلم ) ٢٩(
 .٢/٣٦٧فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )  ٣٠(
ُی��ا أیھ��ا ال��ِذین آمن��وا إنم��ا الخم��ر والمی��ِسر واألن��صاب : ( - تع��الى –وھ��ي ق��ول هللا ) ٣١( َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َْ َ َّ َُ ْ ْ ْ َِّ َ َ

َواأل ْ َزالم رجس ِمن عمل الشیطان فاجتنِبوه لعلكم تفلِحون َ ُْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ٌ ْْ َ َُ ُ َ َّ ْْ َُّ َ َِ ِ   ]٩٠:المائدة ). [ ِ
 .١٥٧٨ رقم ٣/١٢٠٥صحیح مسلم ) ٣٢(
كشف المشكل من حدیث الصحیحین لجمال الدین أب�و الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي ) ٣٣(

 . الریاض-دار الوطن :  الناشر-٣/١٧٧الجوزي 
 .١٧٢٨ رقم ٣/١٣٥٤م صحیح مسل) ٣٤(
 .٣/١٧٨كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي ) ٣٥(



 ٢١٨٤

 ح��ین أعج��ب – رض��ي هللا عن��ھ –  ن الخط��ابأن س��یدنا عم��ر ب��: خام��سا
 وذكائھ في حكمھ في إح�دى الق�ضایا ، واله - رحمھ هللا –بفطنة كعب بن سور 
  قضاء البصرة؛ حیث

   :فقالت          جاءت امرأة تشكو زوجھا ، 
  وخــوف ربــي بــالیقین نعبـده*** ألھـى خلیلي عن فراشي مسجده 

ُمفـــــترش جبینــــھ ُیكدده *** نھـــاره ولیلـــھ مـــا یرقــده ِّ  
                        ولسـت فـي أمـر النسـاء أحمده

  : فأنشد زوجھا وقال 
َإنـي امـرؤ أذھلنـي مـا قـد نزل  َفي سورة النور وفي السبع الطول*** َ ُّ  
َزھـَدني فــي قربھـا إلـى العمـل*** وفــي الحــوامیم وفــي النحـل  َ َّ  

  :  بن سور ، وقال وأنشد كعب
َثـم قضى بـالحق جھرا وفصل*** َفــإن خـیر العـاملین مـن عَدل  َ  
َإن لھــا علیــك حقــا یـا بعـل  َ َلیلتھــا مــن أربــع لمـن عقـل*** ً َ  

َوأنــت أولـى بـالثالث فـي مھـل  َفصــلِّ فیھــن وصـومن وسـل*** َ َ  
َوافعـل لھـا ذاك ودع عنـك الملـل     َ.) ٣٦(  

فھذه المرأة ق�د رافع�ت زوجھ�ا إل�ى الح�اكم مطالب�ة إی�اه بحقھ�ا من�ھ بع�د أن 
 ، ول�م ینك�ر - رض�ي هللا عن�ھ -اشتغل عنھا بالتبـتل ، فل�م یتنب�ھ ل�شكواھا عم�ر 

ال بأس بـالحق أن تقولیھ ، فذكرت لھ من أم�ر : على زوجھا ذلك، وإنما قال لھا
ھاره صائما ، وأنھا شابة تحتاج زوجھا ما ذكرت ، وأنھ یبیت لیلھ قائما ویظل ن

منھ م�ا یحتاج�ھ الن�ساء م�ن األزواج ، فق�ضى لھ�ا كع�ب ب�أن لھ�ا علی�ھ أن یبی�ت 
 – رض��ي هللا عن��ھ –، ب��ل ق��د أعج��ب عم��ر )٣٧(عن��دھا لیل��ة م��ن ك��ل أرب��ع لی��ال 

  .بفطنتھ وقضائھ ، ورآه أھال للقضاء ؛ لفطنتھ وذكائھ
 مم�ن ع�دموا الفطان�ة -دة ومن خالل ما سبق نستنتج  أن ذوي الغفلة والبال

 كالح��اكم والقاض��ي والمفت��ي وغی��رھم م��ن - ف��ي مج��االت الوالی��ة ال��شرعیة -
 وغیرھا ، ال ینتبھون ، بل تخفى علیھم الحقیق�ة ؛ –أصحاب المناصب الرفیعة 

ألنھ یصعب علیھم إدراكھا ؛ ولذا ف�ال ی�صیبون ف�ي مج�االتھم ؛ لفق�دھم الفطان�ة 
   )٣٨(.ا ینخدعون بتحسین الكالم وتزویقھوالذكاء المطلوب ، بل كثیرا م

  
  
  
  

                                                 
 . ١١٦ ، األحكام السلطانیة للماوردي للماوردي ٤/١١مواھب الجلیل ) ٣٦(
مجل��ة جامع��ة اإلم��ام ( محم��د ب��ن عب��دهللا ال��شمراني / الق��سم ب��ین الزوج��ات لل��دكتور) ٣٧(

 .٢٦٧-١/٢٦٦)  ھـ١٤٢٣محمد بن سعود اإلسالمیة المحرم 
 .٤/١٨٧الشرح الكبیر للدردیر ) ٣٨(



 ٢١٨٥

  المطلب الرابع
  النتائج العامة للفطانة

الفطانة یترتب على توافرھا في اإلنسان نتائج إیجابیة عدیدة ، وفي الوق�ت 
نفسھ تفوت ھذه النتائج وتنعدم عند انعدام الفطانة ، وأذكر فیما یل�ي أھ�م النت�ائج 

  :طانة ، وذلك على النحو التالياإلیجابیة المترتبة على توافر الف
.                             وت����وافر الفراس����ة-٢.  ص����حة الفھ����م-١: فمنھ����ا عل����ى س����بیل اإلجم����ال

  . وجودة األداء والتخطیط-٥.  وحسن التدبیر-٤.   واإلصابة في الرأي-٣
  : ومن أھم نتائجھا العامة على وجھ التفصیل

" اإلمامة ومتعلقاتھا " ال الحكم  إصالح المجتمع ، والنھوض بھ في مج-١
بحی�ث ت�ساعد الفطان�ة عل�ى إص�الح المجتم�ع ، وإش�اعة الع�دل ، واألم�ن ب��ین : 

الن��اس، وذل��ك یرج��ع إل��ى إذا ك��ان الح��اكم وزراؤه وأم��راؤه م��ن أھ��ل ال��رأى 
والبصیرة، وذلك خالفا لقلة الفطانة ، فھ�ي ض�عف ف�ي اإلن�سان ال یؤھل�ھ لتب�وء 

ضال ع��ن أن یتب��وأ من��صب الم��سؤول األول ف��ي من��صب الم��سؤول ال��صغیر ، ف��
  )٣٩(. البالد

  القدرة على الوصول للحكم الصحیح المطل�وب ف�ي ال�دعوى  ؛ تحقیق�ا -٢
للعدالة       في مجال القضاء ، ومن نتائجھا في ھذ الصدد تمیی�ز أق�وى األدل�ة  

َوأضعفھا ؛ وحتى ال ینخدع القضاة باللحن ال�ذي یق�ع م�ن بع�ض الخ�صوم  َّ
)٤٠( ،

ولذا ال یكتفي في حقھ بمجرد العقل الذي یتعلق بھ التكلیف من أن یكون صحیح 
التمیی��ز جی��د الفطن��ة بعی��دا م��ن ال��سھو والغفل��ة یتوص��ل بذكائ��ھ للحك��م ال��صحیح 

   )٤١(.والمطلوب في الدعاوى التي ینظرھا
 حصول التیقظ  عند استذكار األحكام ، ومایتعلق بھا من فتاوى ، وذلك -٣

ھاد واإلفتاء ؛ خاصة وأن ھناك من القضایا والمسائل م�ا یحت�اج في مجال االجت
للتأمل ، والنظر الدقیق عند استخراج أحكامھا ، وخاص�ة الم�سائل الت�ي یكتنفھ�ا 
الغموض ، فتخفى طرقھا وعللھا ، وال یمكن للمجتھدین والمفتین التوصل لذلك 

  .إال مع توافر الفطانة والتیقظ واالنتباه

                                                 
/    موق�ع-ھـ  1429-8-16 :بتاریخ" قضایا إسالمیة " الموضوع : جریدة البصائر) ٣٩(

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&fil
e=print&sid=684.. 

 .٤/١٨٧الشرح الكبیر )  ٤٠(
  .٨٣األحكام السلطانیة للماوردي ص )  ٤١(



 ٢١٨٦

 المبحث الثاني

  عریف الوالیة وأنواعھا  ت
  :ویشتمل على المطلبین التالیین

  المطلب األول
  تعریف الوالیة

 لغت�ان فیھ�ا ، وقی�ل ھ�ي بف�تح – بك�سر ال�واو ، وفتحھ�ا -: الوالیة في اللغة
 :، وھ�ي تطل�ق عل�ى ع�دة مع�ان ، وم�ن أھمھ�ا)٤٢(الواو مصدر ، وبالكسر اس�م 

)٤٣(  
  .  مجتمعون في النصرةھم على والیة، أي: ومنھ قولك:  النصرة-١
   . السلطان الذي یلي أمور البالد والعباد-٢
َبینھما والء ، أي: َُیقال:   القرب-٢   .قرابة: َ
َّولي األمر وتواله : ُیقال :  القیام باألمر-٣ َ َ ََ   .إذا قام بھ ، وفعلھ بنفسھ: ِ
  .مالك أمرھما: ولي الیتیم ، وولي القتیل ، أي: ومنھ:  ملك األمر-٤

  : یة في اصطالح الفقھاءالوال
  )٤٤ (.تنفیذ القول على الغیر ، شاء أو أبى:   الوالیة ھي-١
القدرة على مباشرة التصرف من غیر توق�ف عل�ى إج�ازة :  الوالیة ھي-٢

  )٤٥(.أحد
بأنھا القدرة على التصرف ، أو ھ�ي تنفی�ذ       :  وعرفتھا الموسوعة الفقھیة-٣

  )٤٦(.القول على الغیر 

: ه التعریفات للوالیة یمكنني أن أخت�ار تعریف�ا لھ�ا وھ�ي أنھ�اوبعد إیراد ھذ
َّح��ق أعط��اه ال��شرع اإلس��المي ل��شخص مع��ین ، ملك��ھ بمقت��ضاه رعای��ة الُم��ولى  ََّ َّ

  )٤٧ (.علیھم، والتصرف   في شئونھم
  
  
  
  

                                                 
ِالوالیة، بالفتح المصدر، والوالیة، بالكسر اس�م لِم�ا تولیت�ھ وقم�ت ب�ِھ: وقیل) ٤٢( ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َُ ََّ ْ ْ ٌْ ِ َ َْ ل�سان . ِ

 ".ولي : " العرب مادة
 ".ولي : " لسان العرب ، المصباح المنیر ، المعجم الوسیط مادة) ٤٣(
 .١/٥٨ ، درر الحكام شرح مجلة األحكام ١٤٨أنیس الفقھاء ص ) ٤٤(
 .٦٦٩١-٩/٦٦٩٠وھبة الزحیلي / مي وأدلتھ للدكتورالفقھ اإلسال) ٤٥(
 .١٧/٢٩٩الموسوعة الفقھیة ) ٤٦(
عبد العزیز بن محمد / رالوالیة على الوقف إعداد الدكتو: یراجع في ھذا المعنى) ٤٧(

 ١٤٢٢بحث بمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ربیع اآلخر ( الحجیالن 
 .١/٣٤٣) ھـ 



 ٢١٨٧

  المطلب الثاني
  أنواع الوالیة

، وھم��ا عل��ى النح��و )٤٨(والی��ة عام��ة، ووالی��ة خاص��ة: الوالی��ة لھ��ا نوع��ان
  :اليالت

 وھي التي تطلق على سلطة الحكم ، وتتم بھا إدارة )٤٩(:  الوالیة العامة-١
الدول��ة وسیاس��ة الحك��م ، ورعای��ة األم��ة وم��صالحھا ، وم��ن م��شتمالتھا اإلمام��ة 

والوزارة ، واإلمارة ، والق�ضاء ، واإلفت�اء ، حت�ى أص�غر " الخالفة " العظمى 
  )٥٠ (.صرالوالیات أو الوظائف ، كما نسمیھا في ھذا الع

وھ�و ف�ي األص�ل " الح�اكم األعظ�م "  وعلى رأس الوالی�ات العام�ة والی�ة 
الذي یباشر إدارة الدولة بنفسھ ، ولكن لما كان ھ�ذا متع�ذرا م�ع ات�ساع الدول�ة ، 
وكث��رة وظائفھ��ا، وتع��دد ال��سلطات فیھ��ا ج��از ل��ھ أن ینی��ب عن��ھ م��ن یق��وم بھ��ذه 

 وغیرھم، ویكونون وك�الء السلطات   من والة ، وأمراء ، ووزراء ، وقضاة ،
، ومن ھن�ا ق�سمھا العلم�اء إل�ى أربع�ة )٥١(عنھ في إدارة ما وكل إلیھم من أعمال

  )٥٢(:أقسام
ْمن تكون والیتھ عامة ف�ي األعم�ال العام�ة ، وھ�م ال�وزراء ؛ : القسم األول َ

َألنھم ُیستناُبون في جمیع األمور من غیر تخصیص َ ْ .  
ْم��ن تك��ون والیت��ھ ع: والق��سم الث��اني ام��ة ف��ي أعم��ال خاص��ة ، وھ��م أم��راء َ

ُّاألقالیم والبلدان ؛ ألن النظر فیما خصوا بھ من األعمال عام في جمیع األمور ُ .  
ْم��ن تك��ون والیت��ھ خاص��ة ف��ي األعم��ال العام��ة ، كقاض��ي : والق��سم الثال��ث َ

الق���ضاة، ونقی���ب الجی���وش ، وح���امي الثغ���ور ، وم���ستوفي الخ���راج ، وج���ابي 
  . ھم مقصور على نظر خاص في جمیع األعمالالصدقات ؛ ألن كل واحد من

ْمن تكون والیتھ خاصة في األعمال الخاصة ، ك�المفتي: والقسم الرابع َ
)٥٣( 

وقاضي بلد أو إقلیم ، أو مستوفي خراجھ ، أو جابي صدقاتھ ، أو حامي ثغ�ره، 
  . أو نقیب جند ؛ ألن كل واحد منھم خاص النظر مخصوص العمل

                                                 
  .١٥٤ ، األشباه والنظائر البن نجیم ص ١/٥٨مجلة األحكام درر الحكام شرح ) ٤٨(
 .الموضع نفسھ: المرجعین السابقین) ٤٩(
بح�ث بمجل�ة ( عثم�ان جمع�ة ض�میریة / إع�دادوظیفة الدولة في الشریعة اإلسالمیة ) ٥٠(

 .١/٢١٤) ٣٨(العدد ) البحوث اإلسالمیة 
 .٢١/٣٨  ، الموسوعة الفقھیة١٨األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٥١(
 ، األحك�����ام ١/٢٠٧ ، الف�����روق ١٣ ، مع�����ین الحك����ام ص ٧/٥٨ب����دائع ال�����صنائع ) ٥٢(

 ، الموس���وعة ١/٢٨ ، األحك���ام ال���سلطانیة ألب���ي یعل���ى ٢٧ال���سلطانیة للم���اوردي ص 
 .٤/٥٠أحكام القرآن البن العربي :  ، ویراجع٦/٢٣٠الفقھیة 

م�ن قبی�ل الوالی�ة الخاص�ة ف�ي  أن والیة المفتي العام للدول�ة تع�د - وهللا أعلم -أرى ) ٥٣(
 كالمتخصصین في الفتوى في جھة معینة كبلد -أعمال عامة ، أما والیة سائر المفتین 

 . من قبیل الوالیة الخاصة في أعمال خاصة–معین 



 ٢١٨٨

وھي سلطة شرعیة یتمكن بھ�ا ص�احبھا :  الخاصةالوالیة:  النوع الثاني-٢
 )٥٤ (.ترتیب اآلثار الشرعیة علیھ�ا: من إنشاء العقود والتصرفات وتنفیذھا ؛ أي

الوالیة في النكاح ، والوالیة على النفس والمال في : ومن أمثلة الوالیة الخاصة
حق ال�صغیر والمجن�ون ، الوالی�ة عل�ى المحج�ور علی�ھ ، وأخی�را الوالی�ة عل�ى 

  )٥٥(.التأدیب
  :الوالیة إما أن تكون أصلیة ، أو نیابیة: أقسام الوالیة الخاصة

ًوتتحقق بأن یتولى ال�شخص عق�دا أوت�صرفا لنف�سھ، ب�أن : فالوالیة األصلیة ً

ًبالغا ع�اقال راش�دا ( یكون كامل أھلیة األداء  فھ�ي أن : ، وأم�ا الوالی�ة النیابی�ة) ًً
الوالی�ة النیابی�ة :  أح�دھما)٥٦ (:نیتولى الشخص أمور غیره ، وھي عل�ى ض�ربی

ھي الوكالة ؛ أي تفویض التصرف إلى الغی�ر ، وی�دخل فیھ�ا والی�ة : االختیاریة
: وال�ضرب الث�اني. الحاكم على مال الغائب ، إذا خی�ف علی�ھ التل�ف أو ال�ضیاع

ھي تفویض الشرع في التصرف لم�صلحة القاص�ر ، : الوالیة النیابیة اإلجباریة
 الج��د، أو الوص��ي عل��ى ال��صغیر ، كم��ا تح��صل ھ��ذه الوالی��ة كوالی��ة األب ، أو

فم�صدر والی�ة األب أو الج�د . بتفویض القضاء ، كوالیة القاضي عل�ى القاص�ر
إم�ا اختی�ار األب أو الج�د ، أو : وم�صدر والی�ة الوص�ي. أو القاضي ھو الشرع

، أو إما أن تكون والیة عل�ى ال�نفس : والوالیة النیابیة اإلجباریة. تعیین القاضي
ھ��ي اإلش��راف عل��ى ش��ئون القاص��ر : فالوالی��ة عل��ى ال��نفس. والی��ة عل��ى الم��ال

الشخصیة ، كالتزویج ، والتعلیم ، والتأدیب ، والتطبیب ، والتشغیل في حرفة ، 
ھي اإلشراف عل�ى ش�ئون القاص�ر المالی�ة م�ن : والوالیة على المال. ونحو ذلك

  )٥٧(.ت المتعلقة بالمالحفظ المال ، واستثماره ، وإبرام العقود والتصرفا

                                                 
وھ�ي إش�راف الراش�د عل�ى ش�ئون : ومما یدخل في ھذا النوع الوالی�ة عل�ى القاص�ر) ٥٤(

 .٢٩٨٤-٤/٢٩٨٣سالمي وأدلتھ الفقھ اإل.  القاصر الشخصیة والمالیة
  .١٥٤ ، األشباه والنظائر البن نجیم ص ١/٥٨درر الحكام شرح مجلة األحكام ) ٥٥(
   ١٥٤ ، األش�����������باه والنظ�����������ائر لل������������سیوطي ص ١/٧٦قواع�����������د األحك�����������ام ) ٥٦(

 .٤/٢٩٨٥ وما بعدھا ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ١/٣٠٠وما بعدھا ، المنثور للزركشي 
 .٢٩٨٦-٤/٢٩٨٥ھ الفقھ اإلسالمي وأدلت) ٥٧(



 ٢١٨٩

  الفصل الثاني
  الفطانة في اإلمامة العظمى ومتعلقاتھا

  ونتائج توافرھا
  :ویشتمل على المباحث الثالثة التالیة

  المبحث األول
  الفطانة في اإلمامة العظمى

  :ویشتمل على المطلبین التالیین
  المطلب األول

  )٥٩( العظمى)٥٨(تعریف اإلمامة 
ُّتطلق على رئاسة الُمسلمین ، واإلمام من ُی�ؤتم ب�ھ ،  )٦٠(: اإلمامة في اللغة َ ْ ْ

َُیقتدى بھ من رئیس أو غیره ، ومنھ إمام الصالة: أي  الخلیف�ة ، وقائ�د :واإلمام. ْ
 ال���دلیل للم���سافرین، وك���ذا الطری���ق الواس���ع كم���ا یطل���ق اإلم���ام عل���ى.    الجن���د

  .الواضح
عظم�ى بتعریف�ات عرف الفقھاء اإلمام�ة ال: اإلمامة العظمى في االصطالح

  : ،         ومن أھمھا وأبرزھا
 ھ���ي خالف���ة النب���وة ف���ي حراس���ة ال���دین ، وسیاس���ة : اإلمام���ة العظم���ى-١ 
  )٦١(.الدنیا

 - ھي رئاسة عامة ف�ي ال�دین وال�دنیا نیاب�ة ع�ن النب�ي : اإلمامة العظمى-٢
   )٦٢(. -صلى هللا علیھ وسلم 

 في إقامة -لیھ وسلم  صلى هللا ع-ھي خالفة الرسول :  اإلمامة العظمى-٣
  )٦٣ (.الدین، وحفظ حوزة الملة ؛ بحیث یجب اتباعھ على كل األمة كافة

 ھ���ي والی���ة تخ���ول ل���صاحبھا ال���سلطة ب���التحكم ، : اإلمام���ة العظم���ى-٤
  )٦٤ (.والسیطرة في عامة شئون الدولة

 ھ��ي الوالی��ة العام��ة عل��ى س��ائر أف��راد األم��ة، والقی��ام : اإلمام��ة العظم��ى-٥
  )٦٥(.، والنھوض بكل ما یحقق مصالحھا ، وفق ما أمر بھ الشرعبتیسیر شئونھا

                                                 
صفة حكمی�ة توج�ب لموص�وفھا تقدیم�ھ عل�ى غی�ره : أما تعریف مطلق اإلمامة فھي) ٥٨(

 .١٠٥ص/ ١الفواكھ الدواني . ًمعنى ، ومتابعة غیره لھ حسا
واإلمامة الصغرى وھي إمامة الصالة ، وھي عبارة عن ربط صالة الم�أموم ب�صالة ) ٥٩(

 .٢٤القاموس الفقھي ص . اإلمام
  ".أمم " عرب ، المعجم الوسیط مادة لسان ال) ٦٠(
 .١/٥األحكام السلطانیة للماوردي ) ٦١(
 ، الق��اموس الفقھ���ي ص ٦/١٩٦ ، الموس��وعة الفقھی���ة ١/١٠٦الفواك��ھ ال���دواني ) ٦٢(

٢٤. 
 .٤/١٠٨أسنى المطالب ) ٦٣(
 . بتصرف٦/١٩٦الموسوعة الفقھیة ) ٦٤(
 .٤٦٠ة ص مناھج جامعة المدینة العالمی/ السیاسة الشرعیة إعداد) ٦٥(



 ٢١٩٠

 ھ��ي حم��ل الكاف��ة عل��ى مقت��ضى النظ��ر ال��شرعي ف��ي : اإلمام��ة العظم��ى-٦
مصالحھم األخرویة والدنیویة الراجعة إلیھ�ا ، إذ أح�وال ال�دنیا ترج�ع كلھ�ا عن�د 
الشارع إلى اعتبارھ�ا بم�صالح اآلخ�رة ، فھ�ي ف�ي الحقیق�ة خالف�ة ع�ن ص�احب 

  )٦٦ (.رع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھالش
 رحم�ھ – التعریف األخی�ر ، وھ�و الب�ن خل�دون وأختار من ھذه التعریفات

 ؛ ألن��ھ م��ن وجھ��ة نظ��ري الج��امع لمعن��ى اإلمام��ة العظم��ى ، والم��انع م��ن -هللا 
) حم�ل الكاف�ة  (:وبی�ان ذل�ك أن�ھ ف�ي قول�ھدخول غیرھ�ا م�ن الوالی�ات العام�ة ، 

ألم�ة بم�ا ف�یھم ال�وزراء واألم�راء والق�ضاة وغی�رھم ، فھ�ذا قی�د المراد بھ كافة ا
یخرج بھ والیة ك�ل م�ن ال�وزراء واألم�راء والق�ضاة وغی�رھم ؛ ألن لك�ل م�نھم 

وعلى مقتضى النظر       ( :وفي قولھ. حدوده الخاصة بھ ، وصالحیتھ المقیدة
 ال�شریعة قید لسلطتھ ؛ فاإلمام یجب أن تكون س�لطاتھ مقی�دة بموافق�ة) الشرعي 

ًاإلس��المیة ، وفی��ھ أی��ضا وج��وب سیاس��ة ال��دنیا بال��دین ، ال ب��األھواء وال��شھوات 
ف�ي م�صالحھم  ( :وف�ي قول�ھ . والمصالح الفردیة ، وھ�ذا القی�د یخ�رج ب�ھ المل�ك

تبی�ین ل�شمول م�سؤولیة اإلم�ام لم�صالح ال�دین وال�دنیا، ال ) األخرویة والدنیویة 
  )٦٧ (.االقتصار على طرف دون اآلخر

 الخالف��ة ، أو رئاس��ة - التأم��ل ف��ي التعریف��ات ال��سابقة لإلمام��ة العظم��ىوب
 عبارة عن رئاس�ة :وھو أنھا  نجد أنھا تدور كلھا حول معنى واحد ، -المسلمین

ّالُحكوم��ة اإلس��المیة الجامع��ة لم��صالح ال��دین وال��دنیا  َ َ ُ  ، وتتطل��ب القی��ام بك��ل )٦٨(ْ
فاإلمام���ة ونواھی���ھ ، م���صالحھا ، ودف���ع الم���ضار عنھ���ا، وف���ق أوام���ر ال���شرع 

رئاس��ة عام��ة لرج��ل م��ن األم��ة للدول��ة     ف��ي ك��ل م��ا یتعل��ق بھ��ا م��ن : العظم��ى
 ، نح��و )٦٩(حراس��ة ال��دین ، والقی��ام عل��ى ال��شئون الدنیوی��ة ف��ي نواحیھ��ا المختلف��ة

                                                 
 .ھـ ١٣٩٨ الطبعة الرابعة  – مكة –دار الباز :  ط١/١٩٠مقدمة ابن خلدون ) ٦٦(
 –األول���ى :  ط١/٢٠اإلمام���ة العظم���ى لعب���د هللا ب���ن عم���ر ب���ن س���لیمان ال���دمیجي ) ٦٧(

 .ھـ١٤٠٧
 .١٧محمد رشید رضا ص/ الخالفة للشیخ) ٦٨(
ھ الطاع�ة والن�صرة ، فإمام المسلمین علیھ واجبات ال ب�د أن یق�وم بھ�ا حت�ى تج�ب ل�) ٦٩(

وھ��ذه الواجب��ات الملق��اة عل��ى عاتق��ھ ی��ستعین عل��ى تأدیتھ��ا بم��ن ی��ولیھم م��ن األم��راء 
حفظ الدین على أصولھ الم�ستقرة ، وم�ا أجم�ع : أحدھا: والوزراء، وھي عشرة أشیاء

. تنفی��ذ األحك��ام ب��ین المتن��ازعین ، وقط��ع الخ��صام بی��نھم: الث��اني. علی��ھ س��لف األم��ة
 -إقام�ة الح�دود؛ لت�صان مح�ارم هللا : الراب�ع. یضة والذب عن الحریمحمایة الب: الثالث

. تح���صین الثغ���ور بالع���دة المانع���ة والق���وة الدافع���ة: الخ���امس.  ع���ن االنتھ���اك-تع���الى 
: ال�سابع. جھاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى یسلم ، أو یدخل في الذمة : السادس

: الث��امن. غی��ر خ��وف وال ع��سفجبای��ة الف��يء وال��صدقات عل��ى م��ا أوجب��ھ ال��شرع م��ن 
اس�تكفاء : التاس�ع. تقدیر العطایا ، وما یستحق في بیت المال من غیر سرف وال تقتی�ر

. األمن��اء وتقلی��د الن��صحاء فیم��ا یف��وض إل��یھم م��ن األعم��ال ویوك��ل إل��یھم م��ن األم��وال
مباش��رة اإلش��راف عل��ى األم��ور وت��صفح األح��وال ؛ لی��نھض ب��سیاسة األم��ة : العاش��ر



 ٢١٩١

إمامة الصلوات الخمس ، والجمعة ، والعیدین ، والحكم بین الم�سلمین ، وحف�ظ 
 الكف��ار ، واألم��ر ب��المعروف ، والنھ��ي ع��ن اإلس��الم ، وإقام��ة ح��دوده ، وجھ��اد

  )٧٠(. المنكر
،        )٧١(.واإلمامة تعرف أیضا بالخالف�ة ، كم�ا تع�رف ب�إمرة الم�ؤمنینھذا ، 

ْأو كبرى عظمى ،" وسمیت  تمییزا لھا عن اإلمام�ة ال�صغرى ، وھ�ي إمام�ة  " ُ
  )٧٢ (.الصالة

  :شروط اإلمامة العظمى
 – ذكرھ��ا الم��اوردي )٧٣(ش��روط یج��ب ف��ي اإلمام��ة العظم��ى ت��وافر س��بعة 

العل�م الم�ؤدي : والث�اني. العدال�ة عل�ى ش�روطھا الجامع�ة:  أح�دھا  :-رحمھ  هللا 
 والثال��ث س��المة الح��واس م��ن ال��سمع )٧٤ (.إل��ى االجتھ��اد ف��ي الن��وازل واألحك��ام

س�المة األع�ضاء : والراب�ع. والبصر واللسان لیصح معھا مباشرة ما ی�درك بھ�ا
ال��رأي : والخ��امس. ء الحرك��ة وس��رعة النھ��وضم��ن نق��ص یمن��ع ع��ن اس��تیفا

ال��شجاعة والنج��دة : وال��سادس. المف��ضي إل��ى سیاس��ة الرعی��ة وت��دبیر الم��صالح
                                                                                                                  

 ، األحك��ام ال��سلطانیة ١٨األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي ص : یراج��ع. ةوحراس��ة المل��
 ،  الخالف�ة لمحم�د رش�ید ٦/١٦٠/١٦١، ك�شاف القن�اع ٢٨-١/٢٧للقاضي أبي یعلى  

، وظیف���ة الدول���ة ف���ي ال���شریعة ٢٧٢-٢٧١/ ٦ ، الموس���وعة الفقھی���ة ٣٦رض���ا ص 
الع��دد ) یةبح��ث بمجل��ة البح��وث اإلس��الم(عثم��ان جمع��ة ض��میریة / اإلس��المیة إع��داد

)٢٢٢-١/٢٢١)٣٨. 
 .٨/٢٦٣منح الجلیل ) ٧٠(
 ، ٦/١٩٦، الموس�وعة الفقھی�ة ٢٣ /١اإلمامة العظم�ى لعب�د هللا ب�ن عم�ر ال�دمیجي )٧١(

٢١٥. 
 .٦/٢١٥الموسوعة الفقھیة ) ٧٢(
وھذه الشروط تراعي في الحاكم الذي یتم تعیینھ باالختیار ، خالفا للمتغلب ، كتغل�ب ) ٧٣(

 لإلمامة العظمى ، فال بد م�ن ت�وافر ش�رط اإلس�الم ، أم�ا بقی�ة البعض ممن ال یصلحون
الشروط فال یمكن التمسك بتوافرھا فیھ  ؛ ألن التمسك بھذه الشروط الواجبة قد یؤدي 

/ ال��سیاسة ال��شرعیة إع��داد. ٍإل�ى ف��تن یج��ب أن ت��صان األم�ة ع��ن ال��دخول ف��ي ش�رورھا
 .٤٨٦ -٤٨٥مناھج جامعة المدینة العالمیة ص 

الجتھاد لم یرد فیھ ن�ص ص�ریح ، وإنم�ا مرج�ع ذل�ك إل�ى ال�ضرورة والحاج�ة شرط ا) ٧٤(
والمصلحة، فإذا توافر ھذا الشرط في اإلمام والرئیس العام للدولة فبھ�ا ونعم�ت ، وإن 

  فت�صح - كم�ا ھ�و الغال�ب ف�ي الخلف�اء والمل�وك بع�د الخلف�اء الراش�دین -تعذر وج�وده 
تعطیل م�صالح العب�اد ام المجتھد یترتب علیھ تولیتھ ؛ ألن التمسك بھذا الشرط مع انعد

بقفل اإلمامة والریاسة ، وھذا ال یمكن الذھاب إلیھ مطلقا  ، لعدم استغناء الناس عنھا 
ومن ھن�ا . ؛ خاصة وأن اإلمامة تنتظم بھ معایش الناس ، ویحصل بھا إدارة شءونھم

رج شدید خاصة في  ذلك إیقاع الناس في حعلى لترتب فلو لم یجز تعیین غیر المجتھد
َّھذا الزمان الذي قل فیھ المجتھدون ، وھذا مما تأباه ال�شریعة اإلس�المیة وترف�ضھ، إذ 
ترك الناس بال إمام یحكمھم یؤدي إلى مفاسد عظیمة منھا علو سلطان الظ�المین عل�ى 
المظلومین ، وزیادة الفساد في األرض ، وس�دا لھ�ذه الذریع�ة ف�ال ب�د م�ن ج�واز تعی�ین 

 . ند الضرورة دفعا لھذه المفاسدالمقلد ع
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الن�سب وھ�و أن یك�ون م�ن : وال�سابع. المؤدیة إل�ى حمای�ة البی�ضة وجھ�اد الع�دو
  )٧٥(.قریش

مج��ال ھ��ذه الدراس��ة ف��ي ھ��ذا ، ومم��ا ی��دخل ف��ي معن��ى اإلم��ام األعظ��م ف��ي 
صرف ف�ي ش�أن األم�ة ، كل من لھ سلطة شرعیة یمل�ك بھ�ا الت� المعاصرواقعنا 

تي تعتم�د  في الدول ال"رئیس الدولة : " نحو، )٧٦(  أمورھا، وقیادتھاوبیده زمام
ف��ي ال��دول الت��ي یع��د نظ��ام " المل��ك " ، وك��ذا " الجمھ��وري  " َالنظ�ام الرئاس��ي  

 .لنظ�ام األمی�ريفي الدول التي تعتمد عل�ى ا " األمیر" الحكم فیھا ملكیا ، وكذا 
)٧٧(  

                                                 
 ، ٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نجیم :  ، ویراجع١/٦األحكام السلطانیة للماوردي ) ٧٥(

" الم�سماة ب�ـ رد المحتار على الدر المختار  ، ٤/٦١٨درر الحكام شرح مجلة األحكام 
  ،٨/٢٦٣ ، م���نح الجلی���ل ٨/٣٦٦ ، الت���اج واإلكلی���ل ٥/٣٥٩" حاش���یة اب���ن عاب���دین 

 ، ١٦٠-٦/١٥٩ ، ك��شاف القن��اع ٢٠-١/١٩األحك��ام ال��سلطانیة للقاض��ي أب��ي یعل��ى  
 .٢٦ ، الخالفة لمحمد رشید رضا ص ٨/٤٢٥المحلى 

عبد هللا ب�ن / من قواعد النظام السیاسي في اإلسالم طاعة أولي األمر إعداد الدكتور) ٧٦(
میة ربی�ع اآلخ�ر بحث بمجلة جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�ال( إبراھیم الطریقي 

 .٢٧ /١)  ھـ ١٤١٣
 :      ھناك أنظمة عدیدة للحكم فى مختلف بلدان العالم ، ومن أھما) ٧٧(
ویعتمد النظام اإلمبراطوري على نظام حكم ملكي من األساس ،  :  النظام اإلمبراطوري-١

 ًإال أن سلطة اإلمبراطور محدودة جدا ، وترقى إلى المراسم أكثر منھا سلطة رس�میة ،
 .وتعد الیابان إحدى الدول الرئیسیة التي تتبع ھذا النظام

القومی�ة ، أو (وتنقسم فیھ السلطة السیاسیة بین الحكومة المركزی�ة :  النظام االتحادي-٢ 
ووحدات حكومیة أصغر ، ویطلق على الوح�دات األص�غر م�سمى والی�ات أو ) االتحادیة

  .مقاطعات ،وھذا النظام یطبق في كندا وأسترالیا
ویعتم�د عل�ى الوراث�ة ف�ي عائل�ة واح�دة ، وی�تم ت�دوال ال�سلطة و زم�ام :  النظام الملك�ي-٣

  .السعودیة ، واألردن ومن الدول التي تتبع ھذا النظام. األمور فیما بینھا
قط�ر  وم�ن ال�دول الت�ي تتب�ع ھ�ذا النظ�ام. أحد صور الملكیة ف�ي الع�الم:  النظام األمیري-٤

  .والكویت
ویعتمد ھ�ذا النظ�ام ب�شكل ع�ام عل�ى اش�تراك ال�شعب ف�ي ال�سلطة ، : ي النظام الجمھور-٥

   :ومن أبرز أوجھ ھذا النظام
 وھ�ي النظ�ام ال�ذي یم�ارس فی�ھ ال�شعب ص�احب ال�سیادة جمی�ع :الدیمقراطیة المباش�رة) أ 

دون وس�اطة ن�واب ) التشریعیة، والتنفیذیة، والق�ضائیة : ( السلطات العامة في الدولة
ً أق�دم ص��ور الدیمقراطی��ة، وتطب��ق الدیمقراطی�ة المباش��رة حالی��ا ف��ي وتع��د. وممثل�ین ل��ھ

  .بعض المقاطعات السویسریة
 وھي النظام الذى یقتصر فیھ دور الشعب على اختی�ار ن�واب ل�ھ :الدیمقراطیة النیابیة) ب 

، وأب��رز  ؛ لممارس�ة ش�ئون الحك�م وال�سیادة نیاب�ة عن�ھ لفت�رة معین�ة ح�ددھا الدس�تور
   :بيصور النظام النیا

 ویق��وم عل��ى وج��ود رئ��یس دول��ة منتخ��ب م��ن ال��شعب ، ویجم��ع ب��ین -:النظ��ام الرئاس��ي** 
ص��فة الدول��ة ورئ��یس الحكوم��ة ، ول��ھ الحری��ة المطلق��ة ف��ي اختی��ار ال��وزراء ال��ذین ال 



 ٢١٩٣

  المطلب الثانى
  مدى ارتباط الفطانة باإلمام األعظم   

َتتحقق حینما یكون حسن ) الخلیفة وحاكم المسلمین ( فطانة اإلمام األعظم 
َ ، وص��احب ب��صیرٍة ب��إدارة الدول��ة والح��روب وت��دبیر الجی��وش)٧٨(ِال��سیاسة

)٧٩(               ،
           )٨٠(.  سیاسة الرعیة ، وتدبیر الم�صالحمما ینتج عنھا حسُن الرأي المفضي إلى

أن تك��ون ل��ھ ق��وة بحی��ث ال تھول��ھ إقام��ة الح��دود ، : وم��ن ممی��زات تحققھ��ا فی��ھ
وأن یكون ذا كفاءة في حل  ،) ٨١(وضرب الرقاب ، وإنصاف المظلوم من الظالم

َّ ، كم��ا أن��ھ ال ت��َدلس علی��ھ األم��ور )٨٢(المع��ضالت ، ون��زول ال��دواھي والملم��ات ُ

بھ ، وال تموه علیھ فتلتبس، ف�ال ی�صح م�ع اش�تباھھا ع�زم ، وال ی�صلح م�ع فتشت
  )٨٣ (.التباسھا حزم

توافر الفطانة في حاكم المسلمین وإم�امھم وقد اتفق الفقھاء على مشروعیة 
األعظم ، إال أنھم قد اختلفوا في صفتھا ، ھل ھي م�ن ال�شروط ال�الزم توافرھ�ا 

  : وذلك على مذھبینندوبة فیھ ؟ فیھ، أم ھي من الصفات المستحبة والم
في من الشروط التي یجب توافرھا أن الفطانة شرط ویرى : المذھب األول

وعلی�ھ فم�ن ت�وافرت فی�ھ ھ�ذه ، اإلمام األعظم ، فھي صفة ال بد من تحققھ�ا فی�ھ

                                                                                                                  
.                                 وھ����ذا النظ����ام یطب����ق ف����ي الوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة.ُی����سألون أم����ام البرلم����ان

=  
ُّویعد النظ�ام البرلم�اني أح�د ص�ور النظ�ام النی�ابي ال�ذى ): جمھوري (  النظام البرلماني ** ُ

 الھیئ��ة – الھیئ��ة التننفبذی��ة –الھیئ��ة الت��شریعیة  " ی��وزع ال��سلطة ب��ین ھیئ��ات ث��الث
ًولقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا ، وم�ا ی�زال یطب�ق حالی�ا ف�ي العدی�د ". القضائیة 

    . والھند، وألمانیا الموحدة، والكیان الصھیوني :لمن دول العالم مث
ویكون فیھا رئیس جمھوری�ھ ورئ�یس وزاره ، ولك�ل : النظام الجمھورى شبھ الرئاسي** 

و ھ��ذا النظ��ام ، واح��د ف��یھم ص��الحیات و اخت��صاصات ، والت��ي یح��ددھا ف��ى الدس��تور 
:                                  یراج������������������ع .موج������������������ود ف������������������ى فرن������������������سا وم������������������صر

ttp://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1f2b3a5b4eb5
db7a&table=%2Fejabat%2Flabel%3Flid%3D648a5a7a7ef

09baaویراج�������������������������������������������������������������������������ع أی�������������������������������������������������������������������������ضا ،   :
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87

%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87 .  
  .٨/٤٢٥المحلى ) ٧٨(
  .٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نجیم ) ٧٩(
 .١/٦األحكام السلطانیة للماوردي ) ٨٠(
 .٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نجیم ) ٨١(
 .٨/٣٦٦التاج واإلكلیل ) ٨٢(
  .١/٣١األحكام السلطانیة للماوردي) ٨٣(



 ٢١٩٤

 وبھ��ذا ق�ال أكث��ر الفقھ��اء ، وم��نھم )٨٤ (. یق��دم وجوب��ا      عل�ى م��ن فق��دھاال�صفة
  لكیة ،جمھور الحنفیة ، والما

  )٨٥ (.         والشافعیة ، والحنابلة ، والزیدیة ، واإلباضیة ، ومن وافقھم
  :والدلیل على ذلك من القرآن ، والسنة ، والمعقول

  : دلیل القرآن: أوال
ِفاعتبُروا یا أولي األبصار ( : - تعالى –ومنھ قول هللا  َ َْ َْ ْ ِ ُ

ِ َ    ]٢: الحشر ). [ َ
 في ھذه اآلی�ة أم�ر األم�ة – عز وجل -ن هللا  أ:ووجھ الداللة من ھذه اآلیة

باالجتھاد والقیاس ، وھذا أمر لعم�وم الم�سلمین ، وعل�ى رأس�ھم إم�ام الم�سلمین  
الذي یرأسھم ، ویقوم بمصالحھم ؛ فھو یحتاج لالجتھاد عند تطبیقھ للشریعة ) ٨٦(

ل�ھ اإلسالمیة ، وكذا یحتاج إلیھا في سیاستھ وتدبیره ل�شؤون األم�ة ، وال یمك�ن 
أن یجتھ��د إال إذا ت��وافرت فی��ھ الفطان��ة ، وذل��ك بح��صول الیقظ��ة واالنتب��اه عن��د 

  .  االجتھاد
  : دلیل السنة: ثانیا
 -م�ا أخرج�ھ البخ�اري ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي هللا عن�ھ، ع�ن النب�ي : ومنھ

  )٨٧(". ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین : "  أنھ قال-صلى هللا علیھ وسلم 
أن�ھ یح�ث الم�ؤمن ویح�ضھ عل�ى أن یك�ون : دیثووجھ الداللة من ھ�ذا الح�

كیسا فطنا ؛ إذ یحثھ على التیقظ لما أصابھ فال یعود لشيء أصابھ من�ھ ض�رر ، 
 وإذا كان ھذا حال عوام الم�سلمین ، فالح�اكم )٨٨(.یحاذر منھ فیقع فیھ ثانیة ، بل

                                                 
 ،  ٨/٣٦٦ ، الت�اج واإلكلی�ل ٢/١٥٧ ، الف�روق ٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نجیم ) ٨٤(

 ، ك��شاف ٢٧یاسة ال�شرعیة الب�ن تیمی�ة ص  ، ال�س١/٦األحك�ام ال�سلطانیة للم�اوردي 
 ، ال���سیاسة ٨/٤٢٥ ، المحل���ى ٦/٢٦٤ ، مطال���ب أول���ي النھ���ى١٦٠-٦/١٥٩القن���اع 

وھ�ذا ال�شرط واج�ب تحقق�ھ . ٤٨٩مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / الشرعیة إعداد
: - رحم�ھ هللا –ق�ال الم�اوردي .  أیضا فیمن یعھد لھ اإلمام باإلمامة والخالفة من بعده

ف��إذا أراد اإلم��ام أن یعھ��د بھ��ا ، فعلی��ھ أن یجتھ��د رأی��ھ ف��ي األح��ق بھ��ا ، واألق��وم " ... 
 .١/١١األحكام السلطانیة للماوردي .". بشروطھا

 ، ب�دائع ٢/١٥٧" الف�روق "  ، أن�وار الب�روق ٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نج�یم ) ٨٥(
 ، م��نح ٢/٥٣ل�سي ال�سلك ف�ي أحك��ام المل�ك لمحم�د ب��ن عل�ي ب�ن محم��د األص�بحي األند

 ، األحك�ام ال�سلطانیة للقاض�ي أب�ي ١/٦ ، األحكام السلطانیة للم�اوردي ٨/٢٦٣الجلیل 
 ، ك�شاف ٨/١٤٥ ، المب�دع ٢٧ ، السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص ٢٠-١/١٩یعلى  
 ، ش�رح ٤٠٩-٤/٤٠٨ ، التاج الم�ذھب ٦/٣٨١ ، البحر الزخار ١٦٠-٦/١٥٩القناع 
/ ، الفقھ اإلس�المي وأدلت�ھ لل�دكتور٦/١٩٠سوعة الفقھیة المو:  ، ویراجع١٣/٨النیل 

 .٦١٧٩-٨/٦١٧٨وھبة الزحیلي 
 ، الت�اج ٤/٢٦٣حاشیة اب�ن عاب�دین : یراجع في اشتراط االجتھاد في اإلمام األعظم) ٨٦(

 .٦/١٥٩ ، كشاف القناع ٥/٢١٨ ، الغرر البھیة ٨/٣٦٥واإلكلیل 
 . من البحث٨الحدیث سبق تخریجھ ص ) ٨٧(
 .٦٤٦/ ٦ریاض الصالحین البن عثیمین شرح ) ٨٨(
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 ، أولى بتوافر الفطانة والتیقظ ؛ ألنھ إذا فق�د تل�ك ال�صفة ، اتخ�ذ ق�رارات خائب�ة
  .وسلك سیاسة غیر صائبة ، مما یترتب علیھ حصول الضرر لسائر األمة

  :  دلیل المعقول ، وھو من خمسة أوجھ: ثالثا
أن��ھ ال ی��صلح لمن��صب اإلمام��ة س��وى الب��صیر ب��شئون الدول��ة ، المتنب��ھ  -١

الفط��ن بأس��باب تق��دمھا ، والخبی��ر بم��ا ی��دفعھا نح��و التف��وق ف��ي ك��ل  ألحوالھ��ا ،
 الدینی�ة مم�ا ین�تج عن�ھ التق�دم ف�ي جمی�ع المج�االتالخارجیة ؛ شئونھا الداخلیة و

مم��ا ی��دفع األم��ة ب��أن تلح��ق برك��اب األم��م  والعلمی��ة وال��سیاسیة واالقت��صادیة ،
وإذا كان شأن الفطانة ھذا ، فال أقل من أن یكون توافرھ�ا واجب�ا ف�ي المتقدمة ، 

  .الحاكم ورئیس البالد
وھ��ي تحت��اج إل��ى نظ��ر عمی��ق ، أن م��ن أھ��م ش��واغل اإلم��ام ال��سیاسة ،  -٢

وفھ��م دقی��ق لمق��صودھا ؛ لل��سیر برك��اب الدول��ة ألح��سن ح��ال ، وتخلی��صھا مم��ا 
ل��ذا وذل��ك كل��ھ ال یتحق��ق إال بالفطان��ة والح��ذق الت��ام ؛ یكی��ده األع��داء ویدبرون��ھ، 

  .َّیجب توافر ذلك في فیمن تصدر للحكم والریاسة
ط��یط الجی��د للح��روب ، والتخ أن الفطان��ة م��ن موجباتھ��ا الت��یقظ للفتن��ة ، -٣

 وأن یكون ذا كف�اءة ف�ي ح�ل المع�ضالت ون�زول ال�دواھي واالستعداد للحرب ،
   .وھذا في حد ذاتھ دلیل على اشتراط الفطانة فیھ، )٨٩(والملمات

 قیاسا على اشتراطھا في القاض�ي ،أن الفطانة شرط في اإلمام األعظم  -٤
 ، وارتباط�ھ ب�سائر ش�ئون ؛ لكث�رة متعلق�ات الحك�م)٩٠(بل الح�اكم األعظ�م أول�ى 

  .الحیاة
 أن م��ن یتمت��ع بالفطان��ة وال��ذكاء أق��وم بم��صالح الخالف��ة والحك��م ؛ ول��ذا -٥

 )٩٢(وعلیھ یجب على أھل الحل والعقد )٩١ (.فیجب تقدیمھ على من ال یتمتع بذلك
وأم��ا إن ل��م یك��ن لھ��م س��لطة . - إن ك��ان لھ��م س��لطة االختی��ار -اختی��اره         

تم اختی��ار الح��اكم وال��رئیس الع��ام ع��ن طری��ق انتخاب��ھ م��ن ب��أن ك��ان ی��االختی��ار 
وإرش�ادھم باختی�اره ؛  فعلى أھل الح�ل والعق�د تنبی�ھ الم�سلمین جمھور المسلمین

ألن�ھ بھ��ذا االختی�ار تتحق��ق م�صلحة الم��سلمین ، وبتفوی�ت اختی��اره یترت�ب علی��ھ 
                                                 

  .٨/٣٦٦التاج واإلكلیل ) ٨٩(
 .٤٨٩مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ٩٠(
 ، بدائع السلك في أحك�ام المل�ك لمحم�د ب�ن عل�ي ٢/١٥٧" الفروق " أنوار البروق ) ٩١(

 . بتصرف٣/٣٢ة  ، السیاسة الشرعیة البن تیمی٢/٥٣بن محمد األصبحي األندلسي 
عل��ى أھ��ل ال��شوكة م��ن العلم��اء ، والرؤس��اء ، " أھ��ل الح��ل والعق��د " یطل��ق لف��ظ ) ٩٢(

ھذا ، وال ی�صیر الرج�ل إمام�ا ، حت�ى . ووجوه الناس الذین یحصل بھم مقصود الوالیة
َّیوافقھ أھل الشوكة الذین یحصل بط�اعتھم ل�ھ مق�صود اإلمام�ة ؛ ف�إن مق�صود اإلمام�ة 

ال��سلطان ، ف�إذا بوی��ع بیع��ة ح��صلت بھ�ا الق��درة وال��سلطان ص��ار إنم�ا یح��صل بالق��درة و
 ، من قواعد النظام ال�سیاسي ف�ي اإلس�الم ٧/٢٦١تحفة المحتاج . لألئمة حاكما وإماما

ع�دد )      بحث بمجل�ة جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة ( طاعة أولي األمر 
 .٧/١١٥ ، الموسوعة الفقھیة ١/٥٠ ھـ ١٤١٣ربیع اآلخر 



 ٢١٩٦

ى وعل�تفویت مصلحة المسلمین في اختی�ار األكف�أ واألص�لح للرئاس�ة والحك�م ، 
ْ  ، وتقدیم��ھ عل��ى م��ن ال تت��وافر فی��ھ اختی��ار الفط��ن ذل��ك فیج��ب عل��ى الم��سلمین َ

الفطان���ة ، نح���و المغف���ل البلی���د ، ویح���رم عل���یھم تفوی���ت اختی���ار الفط���ن للحك���م 
  )٩٣ (.والریاسة ؛ لما یترتب علیھ من تفویت مصلحة المسلمین

 وی��رى أن ت��وافر الفطان��ة ف��ي اإلم��ام األعظ��م م��ن األم��ور: الم��ذھب الث��اني
  .وبھذا قال بعض الحنفیة. المستحبة،       ال من الشرائط الالزمة

وأم��ا ش��رائط  "... :- رحم��ھ هللا –ق��ال أحم��د ب��ن محم��د الحم��وي الحنف��ي 
 ینبغ��ي م�ن طری��ق ال��دین أن :فق��ال ال�شیخ أب��و من��صور الماتری�دياالس�تحباب ، 

م��صالح الب��صیر ب��األمور ، الع��الم بیعق��د ھ��ذا العق��د للع��الم  التق��ي ، ال��ورع ، 
 ، فی��دعو إل��ى الجمھ��ور ، المج��رب ألم��ور الح��رب ، الخبی��ر ب��الطعن وال��ضرب

  )٩٤ (.المكارم ، ویزجر الناس عن الفواحش والقبائح
 بأن اإلمامة :وقد استدل من قال باستحباب توافر الفطانة في اإلمام األعظم

أصل من أصول الدین مشوب بالملك والسیاسة فینبغي أن ینظر فیھ إل�ى جان�ب 
ف�ال تقوى ، وألنھا والی�ة عل�ى األم�وال واألب�ضاع والح�دود وب�ذل المجھ�ود ، ال

یقوم بالوفاء بھا إال الفطن البصیر بأمور البالد وعظیم القدر والورع والتقوى ؛ 
حتى تمیل إلیھ القلوب ، وتخضع لھ الرقاب فتحصل المصالح الدینی�ة والدنیوی�ة 

  )٩٥ (.، ویقمع المعاند؛ فیلم الشعث ، ویشد الفتق ، ویكبت الحاسد 
اإلم�ام األعظ�م وح�اكم  بأن األولى في فطانة :ویمكن أن یعترض على ذلك

 كم��ا ذھ��ب إلی��ھ -  أن تك��ون ش��رطا الزم��ا  ، ال أن تك��ون م��ستحبة الم��سلمین
ن  ی�دل عل�ى ك�وخاصة وأن دلیل ھ�ذا الم�ذھب وتعل�یلھمأصحاب ھذا المذھب ، 

قاب للحاكم ، وتمیل إلیھ القلوب  إذ كیف تخضع الرالفطانة شرطا ال مستحبة ؛ 
  !مع تحقق الغفلة وقلة الفطنة؟

 بأن الفطانة تحفظ الحاكم من الغفلة وتقیھ من البالدة ، فیقود :ویناقش أیضا
البالد على أتم وجھ ، وعلى أحسن مطلوب ، وما ھذا شأنھ یكون شرطا واجب 

  .ھاتوافره فیھ ،ال صفة مستحبة ، بحیث یمكن تولیتھ مع عدم توافر
الحاكم العام للمسلمین " والصحیح أن الفطانة شرط في حق اإلمام األعظم 

  ؛ لقوة أدلتھم ، وضعف دلیل المخالف ؛ وأیضا لما یلي" 
أن اإلمام یجب أن تتوافر فیھ الفطانة ، والفھ�م العمی�ق ؛ حت�ى ی�ستطیع  -٢

ِالح��اكم بح��سن إدارت��ھ أن ُیخ��ضع ل��ھ الرعی��ة ، كم��ا ی��ستطیع بفھم��ھ وذكائ��ھ  أن ْ
یتمكن من إزالة الفتنة عند وقوعھا ، وأن یحفظ البالد من ك�ل ش�ر یحی�ق بھ�ا ، 
وذلك كلھ ال یتحقق  إال بالفطانة والح�ذق الت�ام ؛ ل�ذا یج�ب ت�وافر ذل�ك ف�ي إم�ام 

  .المسلمین
                                                 

 . بتصرف٢/١٥٨" الفروق " أنوار البروق ) ٩٣(
 .٤/١٤٩غمز عیون البصائر ) ٩٤(
 .١٥٠-٤/١٤٩غمز عیون البصائر ) ٩٥(
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 أنھ یجب توافر الفطانة في اإلمام األعظم ورئ�یس الدول�ة ؛ إذ ال یمكن�ھ -٣
رئاس�ة العام�ة إال بت�وافر الفطان�ة ، والت�یقظ ، الغوص  في متطلب�ات اإلمام�ة وال

واالنتباه التام ، خاصة وأن م�صالح ال�بالد ق�د تتع�ارض م�ع مفاس�دھا ، وأحیان�ا 
تتكافأ المصالح مع المفاسد، وھ�ذا ال یمك�ن التعام�ل مع�ھ إال م�ن المت�یقظ الفط�ن 

ظ الخبی��ر ب��أحوال ال��بالد ، وال یمك��ن التعام��ل مع��ھ عن��د انع��دام الفطن��ة والت��یق
  !واالنتباه لمصالح البالد
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  المبحث الثاني
  الفطانة في متعلقات اإلمامة العظمى 

  : ویشتمل على المطلبین التالیین
  المطلب األول

  الفطانة في الوزراة
  : ویشتمل على الفرعیین التالیین

  الفرع األول
  تعریف الوزارة وأقسامھا

  :تعریف الوزارة: أوال
طل��ق عل��ى معن��ى حم��ل الثق��ل واإلعان��ة وق��د ال��وزارة ت: ال��وزارة ف��ي اللغ��ة

َوزر " ُاشتقت من الفعل  َآزر " ، و " ََ ، واشتقاق الوزیر من ذلك ؛ ألنھ یحمل " َ
ُال�وزیُر حب�أ: " ... - رحمھ هللا – ابن منظورقال . عن الملك ثقل التدبیر َ َ ِالمل�ك َِ ِ َ 

ِال��ذي یحم��ُل ثقل��ُھ وُیعین��ُھ برأی��ھ )٩٦( ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ َ َُ َ ْ ْ ِوازرهُ عل��ى األم��ر، أي: ویق��ال.". َّ

َ َ َ َ َأعان��ُھ : ََ َ َ

َّوقواهُ َ َ.) ٩٧(   
ع��رف الفقھ��اء ال��وزارة بع��دة تعریف��ات ، وم��ن : وال��وزارة ف��ي االص��طالح

  : أشھرھا التعریفات التالیة
 ب��ھ ف��ي دین��ھ ھ��ي والی��ة ش��رعیة ، وتتمث��ل ف��ي رج��ل موث��وق:  ال��وزارة-١

ُّوعقلھ یشاوره الخلیفة فیما یعن لھ من األمور ِ َ.) ٩٨(  
  )٩٩ (.ھي والیة العھد ، وحمل الثقل ، واإلعانة بالرأي:  الوزارة-٢
  )١٠٠(. ھي التفویض في جمیع األمور إلى وزیر:  الوزارة-٣
  )١٠١(.ھي استنابة اإلمام غیره في األعمال العامة:  الوزارة-٤
ة ع����ن اإلم����ام ف����ي األم����ور كلھ����ا م����ن غی����ر ھ����ي نیاب����:  ال����وزارة-٥ 

  )١٠٢(.تخصیص
َُّیع��رُف ال��وزیر بأن��ھ: وم��ن خ��الل ھ��ذه التعریف��ات ول��ي العھ��د ال��ذي یحم��ل : َ

 ، ووالیت�ھ م�ن الوالی�ات العام�ة ؛ ألن�ھ ی�ستناب ف�ي )١٠٣ (الثق�ل ، ویع�ین ب�الرأي
  )١٠٤(.جمیع األمور من غیر تخصیص

                                                 
 .َّجلیسھ وخاصتھ: أي) ٩٦(
 ".وزر : " لسان العرب ، المصباح المنیر مادة) ٩٧(
 .٤/٥٠أحكام القرآن البن العربي ) ٩٨(
 .١/٢٤٤بریقة محمودیة لمحمد بن محمد الخادمي ) ٩٩(
 .٨/٢٥الذخیرة ) ١٠٠(
 .١/٢٤األحكام السلطانیة للماوردي ) ١٠١(
 .٦/٢٣٠الموسوعة الفقھیة ) ١٠٢(
 .١/٢٤٤بریقة محمودیة لمحمد بن محمد الخادمي) ١٠٣(
 .١/٢٤األحكام السلطانیة للماوردي ) ١٠٤(

http://www.islamstory.com/article.php?id=163
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ني أن أختار تعریف�ا  یجم�ع  یمكنھذا ، وبعد إیراد تعریفات الفقھاء للوزارة
 عبارة ع�ن اس�تنابة الح�اكم وال�رئیس الع�ام :وھو أن الوزارةبین ھذه التعریفات 

للدول��ة شخ��صا آخ��ر للقی��ام مقام��ھ ف��ي األم��ور كلھ��ا ، أو ف��ي إدارة قط��اع م��ن 
قطاعات الدولة ؛ بحیث تكون قرارتھ وسائر م�ا ی�صدر عن�ھ ف�ي حك�م ق�رارات 

 وزارة - لق��سمي ال��وزارة ، یمت��از بأن��ھ ج��امع فھ��ذا التعری��ف. الح��اكم األعظ��م
 م�ن دخ�ول غی�ر ال�وزارة فی�ھ م�ن كم�ا أن�ھ م�انع ، -التفویض ، ووزارة التنفی�ذ 

  .سائر الوالیات العامة نحو اإلمارة ، أو القضاء ، أو اإلفتاء
  :أقسام الوزارة: ثانیا

  :وزارة تفویض ، ووزارة تنفیذ: قسم الفقھاء الوزارة إلى قسمین
وھ�ي أن یعھ�د الخلیف�ة إل�ى رج�ل م�ن أھ�ل : وزارة التف�ویض: ألولالقسم ا

الخبرة والكفاءة ، بأن یتولى بالنیابة عن�ھ ت�صریف ش�ئون الدول�ة ف�ي المج�االت 
التي تظھر فیھا كفاءتھ وخبرتھ ، فھذا الوزیر المخت�ار أو المعھ�ود إلی�ھ یم�ضي 

زی�ر التف�ویض ًاألمور برأیھ وعلى اجتھاده ، بح�سب م�ا ی�راه مناس�با، ف�سلطة و
ًتشبھ الوكالة العامة؛ ألنھ اإلمام فوضھ تفویض◌ا كامال فیم�ا عھ�د ب�ھ إلی�ھ دون  ً َ

   )١٠٥(. أن یرجع فیھ إلى الخلیفة
 ؛ )١٠٧( إال الن�سب )١٠٦(ھذا ، ویشترط في وزی�ر التف�ویض ش�روط اإلمام�ة

ألن عموم االجتھاد یحتاج إلى ذلك ، مع اشتراط أن یكون من أھل الكفای�ة فیم�ا 

                                                 
، ١/٢٩ ، األحكام ال�سلطانیة للقاض�ي أب�ي یعل�ى١/٢٥األحكام السلطانیة للماوردي) ١٠٥(

ھ��ذا ، . ٧١٥- ٧١٤من��اھج جامع��ة المدین��ة العالمی��ة ص / إع��دادال��سیاسة ال��شرعیة 
وسلطة وزیر التفویض مطلقة فلھ ما لرئیس الدولة أو اإلمام م�ن ال�صالحیات، فل�ھ أن 
یقل��د ال��والة ویع��زلھم، ول��ھ أن یت��ولى قی��ادة الج��یش أو والی��ة الجھ��اد، ول��ھ أن ی��ستنیب 

ا، ول�ھ أن یق�ضي ب�ین الن�اس عنھ م�ن ی�شاء، ول�ھ أن یق�وم بتنفی�ذ األم�ور الت�ي ی�دبرھ
.  وینظر في المظالم، فكل ھذه األمور تج�وز م�ن وزی�ر التف�ویض كم�ا تج�وز م�ن اإلم�ام

 /١ ، األحك�ام ال�سلطانیة للقاض�ي أب�ي یعل�ى  ٢٩-٢٨األحكام السلطانیة للماوردي ص 
٣٠ 

  . من البحث١٧شروط اإلمام ص : تراجع) ١٠٦(
 القرشي في وزیر التف�ویض ، وحاص�لھ ھنا خالف بین الفقھاء في اشتراط النسب) ١٠٧(

أن الن��سب القرش��ي ل��یس ش��رطا ف��ي وزی��ر التف��ویض ، ون��ص : الق��ول األول: كم��ا یل��ي
على ذلك القرافي من المالكیة، والم�اوردي م�ن ال�شافعیة ، ل�ورود الن�صوص ف�ي ح�ق 

نح�ن : " ّاإلمام خاصة ف�ال یق�اس علی�ھ غی�ره، وق�د ق�ال أب�و بك�ر ی�وم الثقیف�ة لألن�صار
ومعلوم أن األن�صار  ) ٣٦٦٧ رقم ٥/٦صحیح البخاري ". ( ء ، وأنتم الوزراء األمرا

لیسوا قرشیین ف�ي األص�ل ، وم�ع ھ�ذا أج�از أب�و بك�ر اتخ�اذھم وزراء ، مم�ا ی�دل عل�ى 
أن الن��سب : والق��ول الث��اني. ع��دم اش��تراط ش��رط الن��سب القرش��ي ف��ي ال��وزراء مطلق��ا

یعل��ى الف�راء م�ن الحنابل��ة ، ون�ص عل��ى ذل�ك أب�و . القرش�ي ش�رط ف�ي وزی��ر التف�ویض
حیث جع�ل ش�روط وزی�ر التف�ویض ھ�ي نف�س ش�روط الخلیف�ة م�ن غی�ر اس�تثناء ؛ ألن 
وزیر التفویض نائب ع�ن اإلم�ام ، فاش�ترط فی�ھ جمل�ة ال�شروط الم�شترطة فی�ھ ، وم�ن 

 ، األحك���ام ٢٥ ، األحك���ام ال���سلطانیة للم���اوردي ص٨/٢٥ال���ذخیرة . ض���منھا الن���سب
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َُوكل  إلیھ من أمر الحرب والخراج ، مع خبرتھ بھما ؛ فإن�ھ مباش�ر لھم�ا ت�ارة ، ِ
ومستنیب فیھما أخرى ، فال یصل إلى استنابة األكفاء إال أن یك�ون م�نھم ، كم�ا 

 وھ�و أن یك�ون -وعلى ھ�ذا ال�شرط . ال یقدر على المباشرة إذا صار أدنى منھم
  )١٠٨(.  سة مداُر الوزارة وبھ  تنتظم السیا-من أھل الكفایة 

والنظر في وزارة التفویض معتبر ب�شرطین یق�ع الف�رق بھم�ا ب�ین اإلمام�ة 
یختص ب�الوزیر وھ�و مطالع�ة اإلم�ام لم�ا أم�ضاه م�ن ت�دبیر : أحدھما: والوزارة

مخ�تص باإلم�ام : وأنفذه من والیة وتقلید لئال یصیر باالستبداد كاإلمام ، والثاني
مور ؛ لیقر منھا ما وافق الصواب ، ، وھو أن یتصفح أفعال الوزیر وتدبیره األ

 )١٠٩(. ویستدرك ما خالفھ ألن تدبیر األم�ة إلی�ھ موك�ول وعل�ى اجتھ�اده محم�ول
والی�ة العھ�د ، : أح�دھا: وكل ما صح من اإلمام صح من الوزیر إال ثالثة أشیاء
أن لإلم��ام أن : والث��اني. ف��إن لإلم��ام أن یعھ��د إل��ى م��ن ی��رى ول��یس ذل��ك لل��وزیر

أن لإلمام أن یع�زل م�ن : والثالث.  اإلمامة ولیس ذلك للوزیر یستعفي األمة من
  )١١٠ (.قلده الوزیر ولیس للوزیر أن یعزل من قلده اإلمام

ًوھ�ي أق�ل ش�أنا م�ن وزارة التف�ویض ؛ إذ ال : وزارة التنفی�ذ: والقسم الث�اني

یتمتع فیھا الوزیر باالستقالل الذاتي ، وإنما ھو مكلف بتنفیذ األمور فق�ط ، كم�ا 
ضاھا الخلیفة، وینقل إلیھ أخبار الوالة والرعیة ، كما ینقل تعلیماتھ إلى الوالة أم

َّواألمراء والقضاة ، وسائر الرعی�ة، ول�ذلك یتع�ین عل�ى وزی�ر التنفی�ذ أال یغی�ب 

                                                                                                                  
من��اھج جامع���ة /  ، ال��سیاسة ال���شرعیة إع��داد٢٩ /١عل��ى  ال��سلطانیة للقاض��ي أب���ي ی

 .٧١٥المدینة العالمیة ص 
بأن النسب القرشي اشترط في اإلمام خاص�ة عن�د : ویعترض على أصحاب القول الثاني

من یقول بھ ألن النصوص وردت بھ في اإلمامة العظمى ؛ لحدیث أنس اب�ن مال�ك ع�ن 
 /٥سنن الن�سائي " ( األئمة من قریش : "  أنھ قال- صلى هللا علیھ وسلم –رسول هللا

 رض�ي هللا عن�ھ – ، وأخرجھ الحاكم من ح�دیث عل�ى ب�ن أب�ي طال�ب ٥٩٠٩ رقم ٤٠٥
، وإذا كان الحدیث ن�ص ف�ي اإلمام�ة العظم�ى ، ) ٦٩٦٢ رقم ٨٥ /٤المستدرك للحاكم 

 .فال یتعداه إلى غیرھا من الوالیات
ش�ي ق�صر ال�وزارة عل�ى القرش�یین بأن�ھ یل�زم م�ن اش�تراط الن�سب القر: ویعترض أیضا

  . استبدادھم بھا ، وھذا ضرب من الظلم الذي تحذر منھ الشریعة الغراء ، وتنھى عنھ
ًأن شرط النسب مستثنى من ھذه الشروط ، فال یشترط في وزیر التفویض ؛ : والمختار

ألن النصوص الدالة على شرط النسب وھو أن یكون قرشیا إنما وردت في حق اإلم�ام 
  .ّ خاصة ، فال یقاس علیھ غیره-لخلیفة  ا–
   ١٢معین الحك�ام ص :  وما بعدھا ، ویراجع١/٢٥األحكام السلطانیة للماوردي) ١٠٨(

 وما بعدھا ، األحكام ال�سلطانیة للقاض�ي أب�ي ٨/٢٥ ، الذخیرة ٢١/ ١، تبصرة الحكام 
 ، ال����سیاسة ال����شرعیة ١٤/١٩٧ ، ١١٤/ ١٣ ، الموس����وعة الفقھی����ة ٢٩ /١یعل���ى  

 . وما بعدھا٧١٤مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / ادإعد
 .الموضوع نفسھ: المراجع السابقة) ١٠٩(
 .الموضوع نفسھ: المراجع السابقة) ١١٠(
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ع��ن موض��ع اإلم��ام ؛ ألن��ھ یحت��اج إل��ى م��شورتھ ومراجعت��ھ ف��ي أكث��ر األم��ور 
   )١١١(. مّالحادثة، فھو وسیط بین الرعایا   وبین الحكا

  )١١٢(: ھذا ، ویراعي في وزیر التنفیذ سبعة أوصاف
  . األمانة ؛ حتى ال یخون فیما ائتمن فیھ: أحدھا
َصدق اللھجة ، حت�ى ُیوث�ق بخب�ره فیم�ا یؤدی�ھ ، وُیعم�ل بقول�ھ فیم�ا : الثاني َ ْ َ َ

  . ُْینھیھ

                                                 
 -١/٣١ األحكام ال�سلطانیة للقاض�ي أب�ي یعل�ى  ١/٢٩األحكام السلطانیة للماوردي) ١١١(

 .٧٢٢مناھج جامعة المدینة العالمیة ص /  ، السیاسة الشرعیة إعداد٣٢
 ، ٢١/ ١تب�صرة الحك�ام :  وما بعدھا ، ویراجع١/٢٩األحكام السلطانیة للماوردي) ١١٢(

 وم��ا بع��دھا ، األحك��ام ال��سلطانیة للقاض��ي أب��ي ٨/٢٥ ، ال��ذخیرة ١٢مع��ین الحك��ام ص 
 - ٧٢٢من��اھج جامع��ة المدین��ة العالمی��ة ص /  ، ال��سیاسة ال��شرعیة إع��داد١/٣١یعل��ى
٧٢٣ . 

تظھ��ر ھ��ذه : ف��ویض ووزارة التنفی��ذ، عل��ى النح��و الت��اليھ��ذا ، والف��رق ب��ین وزارة الت
االختالفات بین الوزارتین من جھة أصل التقلید، ومن جھة ال�شروط المطلوب�ة ف�ي ك�ل 

فمن ناحیة أصل التقلید تختلف : وزیر، ومن جھة حقوق النظر أو االختصاص كما یلي
ارة التنفی��ذ، ب��ل الوزارت��ان، إذ یل��زم ل��وزارة التف��ویض عق��د وتولی��ة ، ول��یس ك��ذلك وز

یكتفى فیھا بمجرد اإلذن كم�ا تق�دم، وم�ن ناحی�ة ال�شروط المعتب�رة ف�ي ال�وزارتین نج�د  
ًأن الحری��ة معتب��رة ف��ي وزارة التف��ویض دون وزارة التنفی��ذ ، وك��ذلك اإلس��الم، وأی��ضا  ّ

، فھ��و معتب��ر ف��ي وزارة التف��ویض دون وزارة ) االجتھ��اد ( العل��م باألحك��ام ال��شرعیة 
ذلك المعرف�ة ب�أمري الح�رب والخ�راج ، فإنھ�ا معتب�رة ف�ي وزارة التف�ویض التنفیذ، وك�

 .فقط
  :وتختلف الوزارتان من ناحیة الحقوق ، واالختصاصات المنوطة بكل منھما فیما یلي

 یج��وز ل��وزیر التف��ویض مباش��رة الحك��م والنظ��ر ف��ي المظ��الم، وذل��ك ل��یس ل��وزیر - ١
  . التنفیذ

  . بتقلید الوالة ، ولیس ذلك لوزیر التنفیذّ یجوز لوزیر التفویض أن یستقل- ٢
 یجوز ل�وزیر التف�ویض أن ینف�رد بت�سییر الجی�وش وت�دبیر الح�روب ، ول�یس ذل�ك - ٣

  .لوزارة التنفیذ
 یجوز لوزیر التفویض أن یتصرف في أموال بیت المال ، بق�بض م�ا ی�ستحق ل�ھ ، - ٤

  .وبدفع ما یجب فیھ ، ولیس ذلك من حق وزیر التنفیذ
وزارة التفویض ال یجوز تعدد الوزراء ، كما ال یج�وز تع�دد األئم�ة ، أم�ا ف�ي  وفي - ٥

ّوزارة التنفیذ فاألصل ھو تعدد الوزراء، إذ یجوز للخلیفة أن یعین أكثر من وزیر تنفیذ 
؛ لیقوموا بتنفیذ األوامر الصادرة إلیھم؛ إذ ل�یس ھن�اك تع�ارض ب�ین ص�الحیات وزراء 

 باب الوالیة، وإنم�ا ھ�ي م�ن ب�اب النیاب�ة بعك�س وزراء التنفیذ؛ ألن أعمالھم لیست من
  .التفویض

ً ف���ي وزارة التف���ویض یج���وز لل���وزیر أن یع���ین نائب���ا عن���ھ ی���ساعده ف���ي ال���شئون - ٦
المرتبط�ة ب�ھ ، إال إذا نھ��اه الخلیف�ة ع�ن ذل��ك، أم�ا ف�ي وزارة التنفی��ذ فل�یس لل��وزیر أن 

ن یك�ون ل�ھ الح�ق ف�ي تولی�ة أح�د ًیعین نائبا لھ ؛ ألن مھمتھ تقتصر على التنفی�ذ دون أ
 ، ١/٣٢األحكام السلطانیة للقاضي أب�ي یعل�ى. من الناس، إال إذا سمح لھ الخلیفة بذلك

  .٧٢٨-٧٢٧مناھج جامعة المدینة العالمیة ص/ السیاسة الشرعیة إعداد
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  . قلة الطمع ؛ حتى ال یرتشى ، وال ینخدع فیتساھل: الثالث
ا بین�ھ وب��ین الن��اس م�ن ع��داوة وش��حناء ؛ ألن الع��داوة أن ی��سلم فیم��: الراب�ع

  .ُّتصد عن التناصف ، وتمنع من التعاطف
أن یك��ون ذك��ورا لم��ا یؤدی��ھ إل��ى الخلیف��ة وعن��ھ ؛ ألن��ھ ش��اھد ل��ھ : الخ��امس

  . وعلیھ
ال��ذكاء والفطن��ة، حت��ى ال ت��دلس علی��ھ األم��ور فت��شتبھ، وال تم��وه : ال��سادس

  . م، والیتم مع التباسھا حزمعلیھ فتلتبس فال یصح مع اشتباھھا عز
أال یكون من أھل األھواء، فیخرجھ الھوى عن الحق إل�ى الباط�ل، : السابع

ویت���دلس علی���ھ المح���ق المبط���ل، ف���إن الھ���وى خ���ادع األلب���اب، وص���ارف ع���ن 
  .الصواب

نلح�ظ أن من�صب وزی�ر : وبعد النظرة السابقة في معنى الوزارة وأنواعھ�ا
من��صب رئ��یس " ال��دول الحدیث��ة اآلن ب��ـ ّالتف��ویض یقت��رب إل��ى ح��د م��ا تعرف��ھ 

؛ ألن مثل ھذا الوزیر في الوزارات المعاصرة " الوزراء ، أو الوزیر    األول 
ال یج��وز أن یتع��دد ، ول��ھ مطل��ق الت��صرفات ، ویق��وم مق��ام رئ��یس الدول��ة فیم��ا 
ّفوضھ فیھ ، فھو عام الوالیة والنظر  ، وبذلك یمكن القول بأن فقھ�اء الم�سلمین 

وزی��ر " رھم م��ن رج��ال الفق��ھ الدس��توري المعاص��ر ببی��ان من��صب س��بقوا غی��
؛ إذ لم یعرف ھذا المن�صب " التفویض ، أو رئیس الوزراء ، أو الوزیر األول 

إال بعد زمن الماوردي بقرون عدیدة ف�ي الق�رن ال�سابع ع�شر الم�یالدي ، وھ�ذا 
 وزی�ر  وإذا ج�از لن�ا أن نق�ارن)١١٣(. یؤكد أصالة الفق�ھ ال�سیاسي عن�د الم�سلمین

التفویض برئیس الوزراء في النظم المعاصرة فإن�ھ یمك�ن اعتب�ار بقی�ة ال�وزراء 
في الحكومات الحدیثة وزراء تنفیذ، تقتصر مھمتھم عل�ى تنفی�ذ ق�رارات مجل�س 
ّالوزراء ، وإمضاء األحكام ، واتخاذ القرارات، ویختص ك�ل واح�د م�ن وزراء 

ل�دفاع ، وذاك للتعل�یم ، وذل�ك التنفیذ بالنظر في ناحی�ة خاص�ة ، فھ�ذا للح�رب ول
أما في النظام .    وھذا إنما یتحقق في النظام الرئاسي)١١٤(. إلى آخره... للمالیة 

البرلماني فال یقتصر معن�ى وزی�ر التف�ویض عل�ى رئ�یس ال�وزراء ، أو ال�وزیر 
األول ، بل كل وزیر في الوزارة ی�شترك ف�ي المعن�ى م�ع وزی�ر التف�ویض ؛ إذ 

ول�ة ف�ي الحك�م، ب�ل إن ال�وزارة ف�ي واق�ع األم�ر ھ�ي الت�ي یشترك مع رئیس الد
  )١١٥ (.ترسم سیاسة الحكم  في ھذا النظام

ھذا ، وقد تطور معنى الوزارة على مرِّ العصور ؛ حی�ث الزی�ادة ال�سكانیة 
الھائل��ة ، وتع��دد الم��ستجدات الت��ي تظھ��ر عل��ى ال��ساحة ، وكث��رة التخص��صات 

دة في شتى المجاالت ، حت�ى أص�بح المختلفة ، ومن ھنا ظھرت الوزارات العدی
ھي ذراع حكومي مسؤول ، ومختص بت�سییر أح�د القطاع�ات ، : معنى الوزارة

                                                 
  .٧٢٩-٧٢٨مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ١١٣(
 .الموضع نفسھ: المرجع السابق ) ١١٤(
 .الموضع نفسھ: المرجع السابق ) ١١٥(
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 مجلس الوزراء، وتتبع غالبا إلى  الحكومةوإدارتھ بشكل یتماشى مع سیاسات 
ویلح��ق ب��الوزارة ع��ادة ع��دد م��ن األق��سام ، والوك��االت ،  ورئ��یس ال��وزراء

والمكات��ب ، واللج��ان االست��شاریة ، واألجھ��زة التنفیذی��ة ، الت��ي تق��ع تح��ت إدارة 
  )١١٦ (.و أعلى منصب في الوزارة، وھ" وزیر ال" شخص یسمى بـ 

  الفرع الثاني
  مدى ارتباط الفطانة بالوزیر

وتتحقق فطانتھ ب�أن یك�ون  ،) ١١٧(فطانة الوزیر في نفس معنى فطانة اإلمام
،  ویتحق�ق ذل�ك إذا ك�ان ح�سن ) ١١٨(ِّمن أھل الكفای�ة فیم�ا ُوك�ل فی�ھ م�ن أعم�ال 

ت إلیھ الوزارة فی�ھ الرأي ، وصاحب كفاءة ، وبصیرة بإدارة القطاع الذي أسند
ومن ممیزات تحقق الفطانة في الوزیر الق�درة عل�ى . ، بشكل یؤدي للنھوض بھ

ح��ل الم��شكالت والمع��ضالت الت��ي تواجھھ��ا ال��وزارة ، كم��ا أن��ھ یق��در عل��ى فھ��م 
األمور المشتبھة الت�ي یمك�ن أن تلت�بس علی�ھ ؛ فیبعث�ھ ذل�ك عل�ى انتق�اء قرارات�ھ 

ًدا وحازم��ا ف��ي تنفی��ذ قرارات��ھالنافع��ة والناجع��ة ، مم��ا یجعل��ھ ج��ا  فالفطان��ة )١١٩ (.ً
  .مدار الوزارة، وبھا تنتظم السیاسة

ھذا ، وقد اتفق الفقھاء على أن�ھ ال ب�د م�ن تحق�ق ص�فة الفطان�ة ف�ي وزراء 
   )١٢٠(. فالفطانة إحدى الشروط التي یجب توافرھا فیھالحاكم األعظم ،

 الحاكم األعظ�م ؛ فأما وزیر التفویض فالفطانة شرط فیھ كما ھو الشأن في
وذلك ألن ما یشترط توافره في الحاكم األعظم یشترط توافره فیھ ما عدا ش�رط 

، ومعل�وم أن الفطان�ة إح�دى ال�شروط )١٢١(النسب ، كم�ا قال�ھ الم�اوردي وغی�ره 
                                                 

/ الموس��������������������������������������������وعة الح��������������������������������������������رة    موق���������������������������������������������ع) ١١٦(
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%

D8%B1%D8%A9. 
ألنھ یشترط في وزیر التفویض ما ی�شترط ف�ي اإلم�ام األعظ�م ع�دا ش�رط الن�سب ، ) ١١٧(

األحك�ام . ف�ي الح�اكم األعظ�م وكما س�بق فالفطان�ة إح�دى ال�شرائط الت�ي یج�ب توافرھ�ا 
 ، مع�ین الحك�ام ٢١/ ١تبصرة الحك�ام : وما بعدھا ، ویراجع١/٢٥السلطانیة للماوردي

 .١٤/١٩٧ ، ١١٤/ ١٣ وما بعدھا ، الموسوعة الفقھیة ٨/٢٥ ، الذخیرة ١٢ص 
 .٧١٥مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ١١٨(
 . بتصرف١/٣١ماوردياألحكام السلطانیة لل) ١١٩(
 ، ب�دائع ال�سلك ف�ي أحك�ام ٢/١٥٧ ، الف�روق٤/١٤٧األشباه والنظ�ائر الب�ن نج�یم)  ١٢٠(

 ،  ٨/٣٦٦ ، الت�اج واإلكلی�ل ٢/٥٣الملك لمحمد بن علي بن محمد األصبحي األندل�سي 
 ، ١/٣١ ، األحك��ام ال��سلطانیة للقاض��ي أب��ي یعل��ى  ١/٦األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي 

 ، مطال�ب أول�ي ١٦٠-٦/١٥٩ ، ك�شاف القن�اع ٢٧ة البن تیمی�ة ص السیاسة الشرعی
 . ١٨٥-٤/١٨٤ ، التاج المذھب ٨/٤٢٥ ، المحلى ٦/٢٦٤النھى

 ، ٢١/ ١تب�صرة الحك�ام : وما بع�دھا ، ویراج�ع١/٢٥األحكام السلطانیة للماوردي) ١٢١(
 وم��ا بع��دھا ، األحك��ام ال��سلطانیة للقاض��ي أب��ي ٨/٢٥ ، ال��ذخیرة ١٢مع��ین الحك��ام ص 

 ، ال����سیاسة ال����شرعیة ١٤/١٩٧ ، ١١٤/ ١٣ ،  الموس����وعة الفقھی����ة ١/٢٩یعل���ى  
 .٧١٥مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / إعداد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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وكذلك وزیر التنفیذ . - كما سبق –الھامة التي یجب توافرھا في اإلمام األعظم 
ر ، ون�ص عل�ى اش�تراطھا فی�ھ بع�ض المالكی�ة تشترط فیھ الفطانة فیھ ھ�و اآلخ�

ك���القرافي وغی���ره ، وبع���ض ال���شافعیة كالم���اوردي وغی���ره ، وبع���ض الحنابل���ة 
  )١٢٢(.كالقاضي أبي یعلى وغیره

والدلیل على اش�تراط الفطان�ة ف�یمن یت�صدر لمن�صب ال�وزارة م�ن ال�سنة ، 
  :والمعقول
  :دلیل السنة ، ومنھ: أوال
 -ھری�رة رض�ي هللا عن�ھ، ع�ن النب�ي م�ا أخرج�ھ البخ�اري ع�ن أب�ي : ومنھ

  )١٢٣(". ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین : "  أنھ قال-صلى هللا علیھ وسلم 
ًأن فی�ھ حث�ا للم�ؤمن عل�ى أن یك�ون فطن�ا ، : ووجھ الداللة من ھذا الح�دیث ّ

 ، وإذا ك�ان ھ�ذا ف�ي ح�ق الع�وام )١٢٤(.فیتیقظ للضرر الذي یصیبھ ، فیحاذر منھ
ء وغیرھم من الوالة أولى بتوافر ھذا المعن�ى ؛  لتعل�ق من  المسلمین ، فالوزرا

اختصاصاتھم بالصالح العام لألمة ؛ نظ�را ألنھ�م م�ن أص�حاب ال�سیادة والق�رار 
  . في الدولة
  :دلیل المعقول ، وھو من األوجھ التالیة:  ثانیا

ًّ أن وزارة التف�����ویض وزارة خطی�����رة ، ذات س�����لطات واس�����عة ج�����دا -١
 علیھ ، فقد ذكر الفقھاء أنھا تحت�اج إل�ى تكلی�ف بھ�ا ًواختصاصات مطلقة، وبناء

؛ م�ن ) ١٢٥(من ولي األمر بمقتضى عقد یكون بین اإلمام وبین وزی�ر التف�ویض 
أج��ل ھ��ذا كل��ھ كان��ت الفطان��ة ش��رطا ف��ي ال��وزراء عن��د اختی��ارھم ؛ نظ��را ل��سعة 
اختصاصاتھم ، وتعلقھ�ا بال�صالح الع�ام للدول�ة ، وت�شابك س�لطاتھم م�ع س�لطات 

  .فة أو اإلمامالخلی
نائ���ب ع���ن اإلم���ام " ال���وزیر األول ف���ي الدول���ة "  أن وزی���ر التف���ویض -٢

َّاألعظم ، فیما فوضھ فیھ من أعمال ، فتجب فیھ الفطانة ؛ كما تج�ب ف�یمن واله 
  . ، وھو اإلمام األعظم

أن من أھم شواغل الوزارة السیاسة ، فكان شأنھا شأن اإلمامة العظمى  -٣
ر الفطانة ؛ إذ السیاسة تحتاج إلى نظر عمیق ، وفھم دقی�ق ، أن یشترط لھا تواف

لمق��صودھا ؛ حت��ى تلح��ق الدول��ة برك��اب ال��دول المتقدم��ة  ، وذل��ك كل��ھ محت��اج 
  .للفطانة والحذق التام ؛ لذا یجب توافر ذلك فیمن یتصدر للوزارة

                                                 
 ، ب���دائع ال���سلك ف���ي أحك���ام المل���ك لمحم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د ٨/٢٦ال���ذخیرة) ١٢٢(

 ، األحكام السلطانیة للقاض�ي أب�ي ١/٣١ ، األحكام السلطانیة للماوردي٢/٥٣األصبحي
 ، السیاسة الشرعیة الب�ن ٢/١٥٧" الفروق " أنوار البروق :  ، ویراجع١/٣١ یعلى 
 .٣/٣٢تیمیة 

  .  من البحث٨الحدیث سبق تخریجھ ص ) ١٢٣(
 .٦٤٦/ ٦شرح ریاض الصالحین البن عثیمین ) ١٢٤(
  .٧١٩-٧١٨مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ١٢٥(
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 أن منصب الوزارة لخطورتھ ، یجب أن یكون المت�ولي ل�ھ عل�ى أعل�ى -٤
ال�ذكاء ، ف�ال تك�ون عن�ده نق�اط ض�عف ظ�اھرة ل�ئال ی�ؤتى م�ن درجات الفطن�ة و

ّقبلھا، فتفوت بذلك  مصالح األمة التي فوض بشأنھا ُ.) ١٢٦(  
الفطانة شرط یجب توافره في وزی�ر التنفی�ذ ؛ ألن من�صبھ خطی�ر ؛  أن -٥

وبین الرعیة ، ف�ال ی�صلح ل�ھ س�وى " إمام المسلمین " فھو واسطة بین الراعي 
رة، ومن یتمتع بحسن الرأي ، فیما یدبر ویتخذ من قرارات البصیر بشئون اإلدا

مم��ا ین��تج ع��ن ذل��ك التق��دم     ف��ي جمی��ع القطاع��ات والمج��االت المتعلق��ة بك��ل  ؛
قطاع منھا ، سواء المجاالت الدینیة ، أو العلمیة ، أو السیاسیة ، أو االقت�صادیة 

  .مما یسھم في رقي األمة ورقیھا ؛
، تحتاج لت�یقظ " الداخلیة والخارجیة " جبھاتھا  أن حمایة البالد من كل -٦

ت��ام ، وح��رص كام��ل ، وعلی��ھ ف��ال ی��صلح لل��وزارة إال الفط��ن الخبی��ر ب��شئون 
ألن ت��وافر الفطان��ة ین��تج عن��ھ التخط��یط الجی��د للح��رب الح��رب ورعای��ة ال��بالد؛ 

  . وحفظ البالد من الشرور واألعداء
وزارة ، فیج�ب تقدیم�ھ  أن من یتمت�ع بالفطان�ة وال�ذكاء أق�وم بم�صالح ال�-٧

 یجب علیھ اختیار األصلح  وعلیھ فإمام المسلمین )١٢٧ (.على من   ال یتمتع بذلك
للوزارة ویقدمھ على غیره ؛ ألنھ بھذا االختیار یحق�ق م�صلحة الم�سلمین ، كم�ا 
یح���رم علی���ھ اختی���ار األدن���ى ؛ لم���ا یترت���ب عل���ى ذل���ك م���ن تفوی���ت م���صلحة 

ص��لح ، وعل��ى ذل��ك فیح��رم اختی��اره غی��ر ف��ي اختی��ار األكف��أ واأل) ١٢٨(الم��سلمین
   .- وھو المغفل البلید -الفطن 
أن الفطانة شرط ف�ي ال�وزیر قیاس�ا عل�ى اش�تراطھا ف�ي القاض�ي ؛ ألن  -٨

  .كال منھما منوط بھ والیة من الوالیات العامة في الدولة
 أرى اش�تراطھا " ال�وزراء "  ھذا وبعد م�ا ذك�ر م�ن اش�تراط الفطان�ة ف�ي 

احب منصب من المناصب الرفیعة التي ھي في معن�ى من�صب أیضا في كل ص
 وی��دخل ف��ي جمل��ة ھ��ذه وذل��ك تخریج��ا عل��ى اش��تراطھا ف��ي ال��وزیر ،ال��وزیر ، 
  :المناصب

  . الھیئة االستشاریة لرئیس الدولة-١
  .  السفراء الممثلین للدولة في كل دول العالم-٢
اكل  مم���ن یعتم���د عل���یھم ف���ي ع���الج الم���ش المفاوض���ون ال���سیاسیون ،-٣

  .- مع الدول المجاورة ، أو الدول المعادیة -والقضایا المتأزمة 

                                                 
 .٧١٦اھج جامعة المدینة العالمیة ص من/ السیاسة الشرعیة إعداد) ١٢٦(
 ، بدائع السلك في أحكام الملك لمحمد بن علي ٢/١٥٧" الفروق " أنوار البروق ) ١٢٧(

 . بتصرف٣٢ ، السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص٢/٥٣بن محمد األصبحي األندلسي 
 . بتصرف٢/١٥٨" الفروق " أنوار البروق ) ١٢٨(
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 فالفطان��ة ش��رط  ف��ي ھ��ؤالء ، كم��ا ھ��ي ش��رط ف��ي  وك��الء ال��وزارة ،-٤
  )١٢٩(.الوزراء

 تك�ون الفطان�ة ش�رطا فنظرا لحساسیة ھذه المناصب الرفیعة وخطورتھ�ا ،
،  )١٣٠(ول�ة  ؛ الشتراكھا مع منصب الوزیر في عموم النظر في مصالح الدفیھا

ف��صارت  ف��ي معن��ى ھ��ذه ال��وزارة وف��ي حكمھ��ا فیم��ا نح��ن ب��صدده ، فت��شترط 
وعلی�ھ ف�ال ی�صلح لھ�ذه الفطانة ف�ي ھ�ذه المناص�ب ، كاش�تراطھا ف�ي ال�وزارة ، 

  سوى الفطن البصیر بشئون اإلدارة فیھا ، ومن یتمت�ع بح�سن ال�رأي المناصب
  . - كما سلف بیانھ -فیما یدبره ویتخذه من قرارات  

                                                 
لمث��ال ال الح��صر ، وف��ي معناھ��ا ك��ل من��صب ھ�ذه المناص��ب الم��ذكورة عل��ى س��بیل ا) ١٢٩(

 .یتعلق بمصالح الدولة ، ویختص بالنظر في عموم مصالح األمة
 .٣٩/ ١األحكام السلطانیة للماوردي) ١٣٠(
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  المطلب الثاني
  الفطانة في اإلمارة 

  :ویشتمل على الفرعین التالیین
  الفرع األول

  تعریف اإلمارة 
ِاإلمارة مصدر أمر ك�اإلمرة : تعریف اإلمارة في اللغة َ  ، وھ�ي - بالك�سر -ْ

ِفالن أمر وأمِّر علیھ ، إذا ك�ان والی�ا:  یقال. الوالیة ْ َ َُ َ َ َُ َّ َ تولی�ة اإلم�ارة ، : والت�أمیر. ٌ
َل ھو أمیر ُمؤمر ، وتأمر علیھم أي تسلطیقا َّ َ َ َ َ ََ َْ َْ َْ ِ َ َّ ٌَّ..) ١٣١(  

  : ھي على نوعین ، عامة وخاصة: اإلمارة في االصطالح
وفیھ�ا تك�ون اخت�صاصات األمی�ر مطلق�ة ف�ي : اإلمارة العامة: النوع األول

بل��د م��ن البل��دان، أو إقل��یم م��ن األق��الیم، بحی��ث یمل��ك األمی��ر النظ��ر ف��ي جمی��ع 
؛ حیث یفوض )١٣٣( وھذه اإلمارة تحصل بعقد عن اختیار الخلیفة )١٣٢(.األعمال

                                                 
 ".أمر :  " لسان العرب ، تاج العروس ، المعجم الوسیط مادة) ١٣١(
 ، ١/٣٥ي ،  األحكام ال�سلطانیة للم�اورد٢/١٨ ، تبصرة الحكام ٣١ /١٠الذخیرة ) ١٣٢(

تحری��ر األحك��ام ف��ي ت��دبیر أھ��ل اإلس��الم ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن جماع��ة 
 ، م�آثر ١/٣٤ ، األحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلى  ١/٧٩الكناني الحموي الشافعي 

 ، ١/٧٥اإلناف��ة ف��ي مع��الم الخالف��ة ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د الف��زاري القلق��شندي 
وواجب�ات األمی�ر . ٧٣٢ھج جامع�ة المدین�ة العالمی�ة ص من�ا/ السیاسة الشرعیة إعداد

ف��ي إمارت��ھ أش��بھ بواجب��ات اإلم��ام بالن��سبة لعم��وم الدول��ة؛ ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أن األمی��ر 
مخ���تص بإمارت���ھ فق���ط ، فی���دیر جمی���ع ش���ئونھا م���ن الن���واحي ال���سیاسیة، والمالی���ة، 

 ، ١/٣٥لم�اوردياألحك�ام ال�سلطانیة ل. والحربیة، والدینی�ة، والق�ضائیة، وم�ا إل�ى ذل�ك
 .٧٣٣ -٧٣٢مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد

وتسمى ھ�ذه اإلم�ار حینئ�ذ إم�ارة اختی�ار ؛ وس�میت ب�ذلك ؛ ألنھ�ا عق�دت باختی�ار ) ١٣٣(
الخلیفة ، ویقابل ھذه اإلمارة إمارة االستیالء ، وھ�ي الت�ي تعق�د ع�ن اض�طرار، ب�أن 

د یقل��ده الخلیف��ة إمارتھ��ا ، ویف��وض إلی��ھ ت��دبیرھا ی��ستولي األمی��ر ب��القوة عل��ى ب��ال
وسیاس�تھا ، فیك�ون األمی�ر باس�تیالئھ م��ستبدا بال�سیاسة والت�دبیر ، وھ�و وإن خ��رج 
عن عرف التقلید المطلق في شروطھ وأحكامھ ، إال أن في الحكم بصحة والیت�ھ م�ن 

 مخ��تال حف��ظ الق��وانین ال��شرعیة ، وحراس��ة األحك��ام الدینی��ة ، م��ا ال یج��وز أن یت��رك
مخذوال وال فاسدا معلوال ، فجاز فی�ھ م�ع االس�تیالء واالض�طرار م�ا امتن�ع ف�ي تقلی�د 

األحك�ام ال�سلطانیة . االستكفاء واالختیار ؛ لوقوع الفرق ب�ین ش�روط المكن�ة والعج�ز
ال��ذخیرة :  ، ویراج��ع أی��ضا١/٣٧ ، األحك��ام ال��سلطانیة ألب��ي یعل��ى١/٣٩للم��اوردي 

: - رحم�ھ هللا -وق�ال الم�اوردي    . ١/٧٥الم الخالف�ة  ، مآثر اإلنافة في مع١٠/٣١
  شروط االختیار ، كان تقلی�ده حی�ا ؛ - أي في أمیر االستیالء –فإن كملت فیھ " ... 

استدعاء لطاعتھ ، ودفع�ا لم�شاقتھ ومخالفت�ھ ، وص�ار ب�اإلذن ل�ھ ناف�ذ الت�صرف ف�ي 
ط االختی��ار ، ج��از ف��إن ل��م یكم��ل ف��ي المت��ولي ش��رو... حق��وق المل��ة ، وأحك��ام األم��ة 

للخلیفة إظھار تقلیده ؛ استدعاء لطاعتھ ؛ وحسما لمخالفتھ ومعاندتھ ، أو كان نفوذ 
ت��صرفھ ف��ي األحك��ام والحق��وق موقوف��ا عل��ى أن ی��ستنیب ل��ھ الخلیف��ة فیھ��ا لم��ن ق��د 
تكاملت فیھ شروطھا ؛ لیكون كمال الشروط فیمن أضیف إلى نیابتھ جب�را لم�ا أع�وز 
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ع��ن . الخلیف��ة فیھ��ا إل��ى األمی��ر إم��ارة بل��د ، أو إقل��یم ، والی��ة عل��ى جمی��ع أھل��ھ
الشروط المعتبرة في اإلمارة العامة  ، فھي الشروط نفسھا المعتب�رة ف�ي وزارة 

 خصوص العم�ل، ؛ الشتراكھما في عموم النظر ، وإن اختلفا في)١٣٤ (التفویض
وم���ن المعل���وم أن الفطان���ة إح���دى ال���صفات الم���شترطة ف���ي ف���یمن یتقل���د وزارة 

  . ، ویتصدر لمنصبھا)١٣٥(التفویض
ِوھ�ي أن یك�ون األمی�ر مق�صور اإلم�ارة : اإلمارة الخاص�ة: والنوع  الثاني َ

ِعلى تدبیر الج�یش ، وسیاس�ة الرعی�ة ، وحمای�ة البی�ضة ، وال�ذبِّ ع�ن الح�ریم،  ِ ِ
   )١٣٦ (.یتعرض للقضاء ، واألحكام ولجبایة الخراج والصدقاتولیس لھ أن 

                                                                                                                  
وج�از مث�ل . یصیر التقلید للمستولي والتنفیذ من الم�ستناب من شروطھا في نفسھ ف

أحدھما أن الضرورة تسقط ما أعوز م�ن ش�روط : ھذا وإن شذ عن األصول ألمرین 
أن م��ا خی��ف انت��شاره م��ن الم��صالح العام��ة تخف��ف ش��روطھ ع��ن : الث��اني . المكن��ة 

ین إم�ارة شروط المصالح الخاصة ، فإذا صحت إمارة االستیالء كان الفرق بینھا وب�
أحدھا أن إمارة االستیالء متعینة في المت�ولي ، وإم�ارة : االستكفاء من أربعة أوجھ 

أن إم�ارة االس�تیالء م�شتملة : والث�اني. االستكفاء مقصورة عل�ى اختی�ار الم�ستكفي 
على البالد التي غلب علیھا المتولي ، وإم�ارة االس�تكفاء مق�صورة عل�ى ال�بالد الت�ي 

أن إم��ارة االس��تیالء ت��شتمل عل��ى معھ��ود النظ��ر : والثال��ث . ت��ضمنھا عھ��د المتكف��ي 
أن : والراب�ع. ونادره ، وإم�ارة االس�تكفاء مق�صورة عل�ى معھ�ود النظ�ر دون ن�ادره 

وزارة التفویض تصح في إمارة االستیالء ، وال تصح في إمارة االس�تكفاء ؛ لوق�وع 
ر عل�ى المعھ�ود ، الفرق بین المستولي ووزیره في النظر ؛ ألن نظ�ر ال�وزیر مق�صو

وللمستولي أن ینظر في النادر والمعھ�ود ، وإم�ارة االس�تكفاء مق�صورة عل�ى النظ�ر 
المعھود فلم تصح معھا وزارة ت�شتمل عل�ى مثلھ�ا م�ن النظ�ر المعھ�ود الش�تباه ح�ال 

 وم��ا بع��دھا ، األحك��ام ١/٣٩األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي .". ال��وزیر بالم��ستوزر
 . ١/٣٨السلطانیة ألبي یعلى

 ، األحك�ام ال�سلطانیة ألب�ي ١/٣٤ ، األحكام السلطانیة للم�اوردي٣١/ ١٠الذخیرة ) ١٣٤(
  .٧٣٢مناھج جامعة المدینة العالمیة ص /  ، السیاسة الشرعیة إعداد١/٣٤یعلى 

حیث یشترط في وزی�ر التف�ویض م�ا ی�شترط ف�ي اإلم�ام م�ن ش�رائط م�ا ع�دا ش�رط ) ١٣٥(
األحك�ام . ومن جملة ھذه الشرائط ش�رط الفطان�ةالنسب خالفا ألبي یعلى من الحنابلة ، 

:  ، ویراج�ع١/٣٠وما بعدھا ، األحكام السلطانیة ألبي یعل�ى ١/٢٥السلطانیة للماوردي
 وم����ا بع����دھا ، ٨/٢٥ ، ال����ذخیرة ١٢ ، مع����ین الحك����ام ص ٢١/ ١تب����صرة الحك����ام 

 .١٤/١٩٧ ، ١١٤/ ١٣الموسوعة الفقھیة 
إلى اختیار رأي فقھ�ي ؛ الخ�تالف الفقھ�اء فی�ھ ، فأما إقامة الحدود فما افتقر منھا ) ١٣٦(

أو افتقر إلى إقامة بینة ؛ لتناكر المتنازعین فیھ ، فلیس لھذا األمی�ر التع�رض إلقامتھ�ا 
؛ ألنھ��ا م��ن األحك��ام الخارج��ة ع��ن خ��صوص إمارت��ھ ، وإن ل��م یفتق��ر إل��ى اختی��ار رأي 

م أو إقامة البینة عنده ، ف�إن فقھي  وال لبینة ، أو افتقر إلیھما ، فنفذ فیھ اجتھاد الحاك
 المحضة كحد الزنا ، فاألمیر أحق باستیفائھ م�ن - تعالى -كان ھذا الحد من حقوق هللا 

القاضي ، لدخولھ في قوانین السیاسة وموجبات الحمایة والذب عن المل�ة ، وأم�ا ك�ان 
 من حق�وق اآلدمی�ین كح�د الق�ذف ، والق�صاص ، ك�ان ذل�ك معتب�را بح�ال الطال�ب ، ف�إن

عدل عنھ إلى القاضي ، كان القاضي أحق باستیفائھ ؛ لدخولھ في جمل�ة الحق�وق الت�ي 
ندب القاضي إلیھا ، وإن عدل إلى ھذا األمیر ، كان األمیر أحق باستیفائھ ، ألن�ھ ل�یس 
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ھي الشروط نفسھا المعتبرة في وزارة : والشروط المعتبرة في ھذه اإلمارة
اإلس�الم والحری�ة ؛ لت�ضمنھا الوالی�ة عل�ى : التنفیذ، وزی�ادة ش�رطین علیھ�ا ھم�ا

 وإن ك�ان أمور دینیة ال تصح مع الكفر وال�رق ، وال یعتب�ر فیھ�ا العل�م والفق�ھ ،
  )١٣٧ (.فزیادة فضل

وبع��د بی��ان م��ا س��بق نلح��ظ أن فك��رة اإلم��ارة الخاص��ة ش��بیھة بفك��رة تق��سیم 
الدولة في العصور الحدیثة إلى عدٍد من المحافظات ، وتعیین محافظ لك�ل إقل�یم 

العلی�ا ف�ي ، بحیث یكون ھو المسئول األول ع�ن ش�ئون المحافظ�ة أم�ام ال�سلطة 
 افظ اآلن ف�ي معن�ى األمی�ر ، وینبغ�ي أن تت�وافرفإن المح�عاصمة الدولة ؛ ولذا 

  )١٣٨(. أن تتوافر باألمیرفیھ الشروط التي یجب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                  
بحك��م ، وإنم��ا ھ��و معون��ة عل��ى اس��تیفاء الح��ق ، وص��احب المعون��ة ھ��و األمی��ر دون 

ف��إن ك��ان مم��ا نف��ذت فی��ھ األحك��ام وأم��ضاه الق��ضاة وأم��ا نظ��ره ف��ي المظ��الم ، . القاض��ي
والحكام ، جاز لھ النظر في استیفائھ ؛ معونة للمح�ق عل�ى المبط�ل ؛ وانتزاع�ا للمح�ق 
من المعترف المماط�ل ؛ ألن�ھ موك�ول إل�ى المن�ع م�ن التظ�الم والتغال�ب ، ومن�دوب إل�ى 

حكام من�ع من�ھ ھ�ذا األخذ بالتعاطف والتناصف ، فإن كانت المظالم مما تستأنف فیھا األ
األمیر ؛ ألنھ من األحكام ، التي لم یتضمنھا عقد إمارتھ ، وردھم إلى حاكم بل�ده ؛ ف�إن 

وأم�ا ت�سییر الحج�یج م�ن . نفذ حكمھ ألحدھم بحق قام باستیفائھ إن ضعف عن�ھ الح�اكم
عملھ فداخل في أحكام إمارتھ ؛ ألنھ م�ن جمل�ة المعون�ات الت�ي ن�دب لھ�ا ، وأم�ا إمام�ة 

ات في الجمع واألعیاد ، فقد قیل إن القضاة بھ�ا أخ�ص ، وھ�و بم�ذھب ال�شافعي  الصلو
-١٠/٣١ال�ذخیرة . أشبھ ، وقیل إن األمراء بھا أحق ، وھو بمذھب أبي حنیف�ة  أش�بھ

 وم�ا بع�دھا ، تحری�ر ١/٣٧ ، األحك�ام ال�سلطانیة للم�اوردي٢/١٨ ، تبصرة الحكام ٣٢
 ، األحكام ١/٧٩ محمد بن جماعة الشافعي  األحكام في تدبیر أھل اإلسالم ألبي عبدهللا

مناھج جامعة المدینة العالمی�ة /  ، السیاسة الشرعیة إعداد١/٣٦السلطانیة ألبي یعلى 
 .٧٣٥ -٧٣٤ص 

 ، األحك�����ام ٣٩ -١/٣٨  ، األحك�����ام ال�����سلطانیة للم�����اوردي٣٢ /١٠ال�����ذخیرة )  ١٣٧(
 من�اھج جامع�ة المدین�ة / ،  السیاسة الشرعیة إعداد١/٣٧السلطانیة للقاضي أبي یعلى

 .٧٣٥العالمیة ص 
 .٧٢٩مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ١٣٨(
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  الفرع الثاني
  مدى ارتباط الفطانة باألمیر 

 ألن�ھ ی�شترط ف�ي األمی�ر م�ا فطانة األمیر ف�ي نف�س معن�ى فطان�ة ال�وزیر ؛
وعلى ، )١٣٩(لعامةیشترط في الوزیر ؛ وألن والیة كال منھما من جنس الوالیة ا

بأن یكون حسن الرأي ، وصاحب كف�اءة  :ذلك فالفطانة        في األمیر تتحقق
وبصیرة بإدارة القط�اع ال�ذي ت�ولى إمارت�ھ ، كإم�ارة الح�رب م�ثال ، وك�ذا البل�د 

ومن ممیزات تحقق الفطان�ة فی�ھ . الذي تولى إمارتھ ،  بشكل یؤدي للنھوض بھ
ت التي تواجھھ�ا اإلم�ارة  ، كم�ا أن�ھ یق�در القدرة على حل المشكالت والمعضال

على فھم األمور المشتبھة التي یمكن أن تلت�بس علی�ھ ، فیبعث�ھ ذل�ك عل�ى انتق�اء 
  )١٤٠(.قراراتھ النافعة والناجعة 

ھذا ، وقد صرح جمع من الفقھاء وعلى رأسھم اإلمام الم�اوردي باش�تراط 
،  ذلك فریق من الفقھاء ، ووافقھ في التصریح ب)١٤١(الفطانة فیمن یتولى اإلمارة

 ، وبع���ض ال���شافعیة ، وبع���ض )١٤٢(وم���نھم بع���ض الحنفی���ة ، وبع���ض المالكی���ة
  .)١٤٤( ، والزیدیة)١٤٣(الحنابلة

                                                 
وذلك بناء على أنھ یشترط في اإلمارة العامة ما ی�شترط ف�ي وزارة التف�ویض م�ن ) ١٣٩(

األحكام . شروط ، وكذا یعتبر في اإلمارة الخاصة ما یعتبر في وزارة التنفیذ من شروط
 ٣٩ ، ١/٣٥سلطانیة للماورديال

 . من البحث٢٩یراجع ص . كما سبق تقریره في الفطانة في الوزارة) ١٤٠(
 .٣٩ ، ١/٣٥األحكام السلطانیة للماوردي) ١٤١(
والفطانة المشترطة عندھم ھي أصل الفطانة ، ال الموجبة للشھرة وشدة الفراس�ة ) ١٤٢(

ي األمی�ر ، ال م�ن ال�صفات ؛ حیث إن ھذا النوع من الفطان�ة م�ن ال�صفات الم�ستحبة ف�
الالزمة ، وھذا ما صرح بھ الخرشي بأن األمیر یندب في حق�ھ أن یك�ون ش�دید الفطن�ة 

. والفراسة ؛  خالفا للقاضي ، فال یندب فیھ ذلك ، لسعة عمل األمیر عن عمل القاض�ي
والمعن��ى ین��دب ف��ي ح��ق : " ...   وج��اء فی��ھ٧/١٤٢ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي 

 ، وھ��ذا بخ��الف - بك��سر الف��اء -ش��دید الفطن��ة والحذق��ة والفراس��ة القاض��ي أال یك��ون 
 .".األمیر ؛ لوسع عملھ

 ، ب��دائع ال��سلك ف��ي ٢/١٥٧" الف��روق "  ، أن��وار الب��روق ١٣مع��ین الحك��ام ص ) ١٤٣(
 ، ش��رح الخرش��ي ٢/٥٣أحك��ام المل��ك لمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د األص��بحي األندل��سي 

حكام في تدبیر أھل اإلسالم ألب�ي عب�د  ، تحریر األ٣٥٩-٨/٢٥٨ ، منح الجلیل٧/١٤٢
 ، األحك��ام ال���سلطانیة ١/٨٤هللا محم��د اب��ن إب���راھیم ب��ن س���عد هللا الحم��وي ال���شافعي 

 .٣/٣٢ ، السیاسة الشرعیة البن تیمیة ٣٦ ، ١/٣٤للقاضي أبي یعلى
 یج��ب فیھ��ا م��ا یج��ب ف��ي - ومنھ��ا اإلم��ارة –وذل��ك بن��اء عل��ى أن س��ائر الوالی��ات ) ١٤٤(

. لفطانة شرط من الشروط الواجب توافرھا في القاض�ي ، فك�ذا األمی�رالقضاء ، وعند ا
 .١٨٥-٤/١٨٤، التاج المذھب ٦/١٢٠البحر الزخار 
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فأم��ا اإلم��ارة العام��ة فال��شروط المعتب��رة فیھ��ا نف��س ال��شروط المعتب��رة ف��ي 
 ومن المعلوم أن الفطانة إحدى الشروط فیمن یتقلد وزارة )١٤٥(.وزارة التفویض

ذا تكون شرطا فیمن یتولى اإلم�ارة ، وإنم�ا اعتب�رت ف�ي اإلم�ارة التفویض ، فك
العام��ة نف��س ال��شروط المعتب��رة ف��ي وزارة التف��ویض ؛ الش��تراكھما ف��ي عم��وم 

 ؛    إذ غای��ة األم��ر أن األمی��ر )١٤٦(النظ��ر ، وإن اختلف��ا ف��ي خ��صوص العم��ل
یض ال ّمختص بإمارتھ في البلد أو اإلقلیم الذي تتعلق بھ إمارت�ھ ، ووزی�ر التف�و

 وكذا اإلمارة الخاصة یشترط فیھا ما یشترط        في )١٤٧(.ّیختص بإقلیم معین
 ، ومن المعلوم أن الفطانة إحدى الشرائط المعتبرة ف�ي وزی�ر       )١٤٨(وزارة التنفیذ

  . ، فتكون ھي األخرى شرطا في اإلمارة الخاصة)١٤٩(التنفیذ 
تب�رة ف�ي اإلم�ارتین ومن خالل ما سبق نلحظ أن الفطان�ة م�ن ال�شروط المع

العام��ة والخاص��ة ، وأن��ھ ل��یس ب��ین عم��وم الوالی��ة وخ��صوصھا ف��رق ف��ي   ھ��ذا 
   )١٥٠(.الشرط

والدلیل على اشتراط الفطانة فیمن یتصدر لمنصب اإلمارة العام�ة منھ�ا أو 
  : الخاصة من السنة ، والمعقول

  :دلیل السنة: أوال
 - ع�ن النب�ي م�ا أخرج�ھ البخ�اري ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي هللا عن�ھ،: ومنھ

  )١٥١(". ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین : "  أنھ قال-صلى هللا علیھ وسلم 
 عل�ى أن�ھ ینبغ�ي ف�ي – كما س�بق –أنھ یدل : ووجھ الداللة من ھذا الحدیث

 )١٥٢(المؤمن أن یكون فطنا ، حیث یتیقظ فیحاذر وال یعود لما أصابھ منھ ضرر
ٌسلمین؛ ألنھم ن�واب ع�ن األم�ام ، واألمراء أولى بھذا المعنى من غیرھم من الم َّ

فیما یتخذونھ من قرارات ، وفیما یدبرونھ من سیاس�ات ، تتعل�ق بال�صالح الع�ام 
  .   للدولة

                                                 
من���اھج /  ، ال���سیاسة ال���شرعیة إع���داد٣٩ ، ١/٣٥األحك���ام ال���سلطانیة للم���اوردي) ١٤٥(

 .٧٣٢جامعة المدینة العالمیة ص 
 .٣٩ /١  ، األحكام السلطانیة للماوردي٣١ /١٠الذخیرة ) ١٤٦(
 .٧٣٢مناھج جامعة المدینة العالمیة ص / السیاسة الشرعیة إعداد) ١٤٧(
  ٣٢ /١٠ال�ذخیرة . - كما س�بق بیان�ھ -اإلسالم، والحریة : مع زیادة شرطین، ھما) ١٤٨(

 ، ٣٧/ ١ ، األحك��ام ال��سلطانیة ألب��ي یعل��ي ٣٩ -١/٣٨، األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي
 .٧٣٥لمدینة العالمیة ص مناھج جامعة ا/ السیاسة الشرعیة إعداد

 . من البحث٨یراجع في اشتراطھا ص ) ١٤٩(
 ، إال - رحمھ هللا –بل ال فرق بینھما في بقیة الشروط األخرى كما ذكر الماوردي ) ١٥٠(

أن اإلمارة العامة تزید عن اإلمارة ب�شرط واح�د ، وھ�و العل�م ؛ ألن لم�ن عم�ت إمارت�ھ 
 ، األحك�ام ١/٣٩م السلطانیة للم�اوردياألحكا. أن یحكم، ولیس ذلك لمن خصت إمارتھ

 .١/٣٧السلطانیة للقاضي أبي یعلى 
 . من البحث٨الحدیث سبق تخریجھ ص ) ١٥١(
 .٦٤٦/ ٦شرح ریاض الصالحین البن عثیمین ) ١٥٢(
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  :دلیل المعقول ، وھو من األوجھ التالیة: ثانیا
َّ أن األمیر نائب عن اإلمام األعظم فیما فوضھ فیھ م�ن أعم�ال ؛ فتج�ب -١

  .  وھو اإلمام األعظمفیھ الفطانة كما تجب فیمن واله ،
 أن األمیر في حكم ال�وزیر والقاض�ي وغیرھم�ا م�ن أص�حاب الوالی�ات -٢

العامة؛ فإنھا مناصب دینیة یتعلق بھا تنفیذ أحكام شرعیة فال یصلح لھ�ا المغف�ل 
ْوالبلید ؛ ألنھ مسلوب الفطنة والعقل االكتسابي ، فیسھل خداعھ ، ومن ھذا شأنھ                  َ

  )١٥٣(.  لإلمارة وال للقضاءفال یصلح
أن اإلم��ارة من��صب خطی��ر ، فالفطان��ة ش��رط فیھ��ا كم��ا ھ��ي ش��رط ف��ي  -٣

، وعلی��ھ ف��ال  )١٥٤(الش��تراكھما ف��ي عم��وم النظ��ر ف��ي م��صالح األم��ة ال��وزارة ؛ 
ْوم�ن یصلح لھ�ذه المناص�ب س�وى الب�صیر ب�شئون اإلدارة فیھ�ا ،  یتمت�ع بح�سن َ

  .-ا سلف بیانھ  كم-الرأي فیما یدبره ، ویتخذه من قرارات 
 أن م��ن یتمت��ع بالفطان��ة وال��ذكاء أق��وم بم��صالح اإلم��ارة ، فیج��ب تقدیم��ھ -٤

 فم�ثال یق�دم ف�ي إم�ارة الج�یش الفط�ن الخبی�ر ، )١٥٥ (.على من     ال یتمتع بذلك
وال��ذي یع��رف مكائ��د الح��روب ، وسیاس��ة الجی��وش ، وال��صولة عل��ى األع��داء ، 

  )١٥٦ (.قل منھمن ھو دونھ ، وأمھ على  فمثل ھذا یجب تقدی
 أن إمام  المسلمین یجب علیھ اختی�ار األص�لح لإلم�ارة ، وتقدیم�ھ عل�ى -٥

غی��ره؛ ألن��ھ بھ��ذا االختی��ار یحق��ق م��صلحة الم��سلمین ، كم��ا یح��رم علی��ھ اختی��ار 
األدن��ى ؛ لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن تفوی��ت م��صلحة الم��سلمین ف��ي اختی��ار األكف��أ 

  )١٥٧ (.-وھو المغفل البلید  -غیر الفطن فیحرم اختیاره واألصلح ، وعلى ذلك 
أن الفطانة ش�رط ف�ي األمی�ر قیاس�ا عل�ى اش�تراطھا ف�ي القاض�ي ؛ ألن  -٦

  .كال منھما    منوط بھ والیة من الوالیات الھامة في الدولة
 أرى اش��تراطھا "األم�راء " ھ�ذا ، وبع�د م�ا ذك�ر م��ن اش�تراط الفطان�ة ف�ي 

مناص�ب الرفیع�ة ، أیضا   في كل منصب یكون في حك�م من�صب األمی�ر م�ن ال
  :ویدخل في جملتھم في     عصرنا الحالي

 حیث یعد المح�افظ ، ف�ي حك�م األمی�ر ال�ذي یعین�ھ الح�اكم  المحافظون ،-١
  .- كما سبق بیانھ –وفي معناه   

                                                 
  .٣٥٩- ٨/٢٥٨منح الجلیل ) ١٥٣(
 .٣٩/ ١األحكام السلطانیة للماوردي) ١٥٤(
 في أحكام الملك لمحمد بن علي  ، بدائع السلك٢/١٥٧" الفروق " أنوار البروق ) ١٥٥(

 بت�صرف ٣/٣٢ ، ال�سیاسة ال�شرعیة الب�ن تیمی�ة ٢/٥٣بن محمد األصبحي األندل�سي 
 . بتصرف٣/٣٢السیاسة الشرعیة البن تیمیة 

 .٢/١٥٧" الفروق " أنوار البروق ) ١٥٦(
 . بتصرف٢/١٥٨" الفروق " أنوار البروق ) ١٥٧(
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 فالفطان���ة ش���رط  ف���ي ھ���ؤالء ، كم���ا ھ���ي ش���رط ف���ي  رؤس���اء الم���دن ،-٢
  )١٥٨(.األمراء

 تك�ون الفطان�ة ش�رطا تھ�ا ،فنظرا لحساسیة ھذه المناصب الرفیعة وخطور
،  )١٥٩( ؛ الشتراكھا مع اإلمارة في عموم النظر في مصالح الناس و الدولة فیھا

فصارت  ھذه المناصب في معن�ى اإلم�ارة وحكمھ�ا ؛ ول�ذا ت�شترط الفطان�ة ف�ي 
  وعلی��ھ ف��ال ی��صلح لھ��ذه المناص��بھ��ذه المناص��ب ، كاش��تراطھا ف��ي اإلم��ارة ، 

 كما س�لف -رة فیھا ، ومن یتمتع بحسن الرأي سوى الفطن البصیر بشئون اإلدا
  . -بیانھ 

                                                 
ال الح�صر ، وف�ي معناھ�ا ك�ل من�صب ھذه المناصب  الم�ذكورة عل�ى س�بیل المث�ال ) ١٥٨(

 .یتعلق بمصالح الدولة ، ویختص بالنظر في عموم مصالح األمة
 .٣٩/ ١األحكام السلطانیة للماوردي) ١٥٩(
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 المبحث الثالث
  نتائج توافر الفطانة في اإلمام األعظم وأعوانھ

 -، وك��ذا أعوان��ھ ) ح��اكم الدول��ة ( إذا ت��وافرت الفطان��ة ف��ي اإلم��ام األعظ��م 
 ، وذلك ب�أن یتحق�ق ف�یھم ح�سن الفھ�م -والذین یمثلون أعلى مناصب في الدولة 

رأي    مع حصول االنتباه التام ، فسینتج عن ذلك قیامھم بما كلفوا ب�ھ وجودة ال
ح���صول الكف���اءة عل���ى ح���ل :  م���ن مھ���ام عل���ى أح���سن وج���ھ وأتم���ھ  ، ومنھ���ا

وك��ذا ح��صول الق��وة التام��ة الت��ي  ، )١٦٠(المع��ضالت ون��زول ال��دواھي والملم��ات
  ) ١٦١(. من الظالم للمظلوم وأخذ الحق  یستعینون بھا على إقامة الحدود ،

وأبین فیما یلي أھم النتائج المترتبة على ت�وافر الفطان�ة ف�ي األم�ام األعظ�م 
  :  من خالل المطلبین التالیین وأعوانھ

  المطلب األول
  النھوض بالدولة

من آثار اإلمامة والملك والسلطان حراس�ة ال�دین وال�دنیا ، وال�ذب عنھم�ا ، 
أو بغ�ى فی�ھ بعن�اٍد ، أو َّودفع األھواء عن الدین ، وزجر من شذ عن�ھ بارت�داٍد ، 

 وھذه األمور تنحسر وتنح�سم ع�ن ال�دین بال�سلطان الفط�ن )١٦٢(.سعى فیھ بفساٍد
  .  الذكي المتیقظ القوي صاحب الھیبة ، الذي ال تأخذه في هللا لومة الئم

 ویستطیع إمام المسلمین وأعوانھ من خ�الل فطن�تھم وذك�ائھم وح�سن ھذا ،
ق�وا لرعای�اھم ال�سعادة ف�ي دی�نھم ودنی�اھم ، تج�ربتھم أن ینھ�ضوا ب�البالد ، ویحق

وأعرض فیما یلي أھم الجوانب التي تتجلى فیھا النھوض بالدولة ، ویظھر ذلك 
  )١٦٣(:جلیا بتحقیق الواجبات الواقعة على عاتقھم ، وھي على النحو التالي

 ف�إن  حفظ الدین على أصولھ المستقرة ، وما أجم�ع علی�ھ س�لف األم�ة ،-١
زاغ صاحب شبھة عنھ ، أوضح لھ الحجة ، وبین لھ الصواب ظھر مبتدع ، أو 

                                                 
 .٨/٣٦٦التاج واإلكلیل ) ١٦٠(
 .٤/١٤٧األشباه والنظائر البن نجیم ) ١٦١(
 .١٣٥أدب الدنیا والدین ص ) ١٦٢(
 وم�ا بع�دھا ، ١٣٦ب ال�دنیا وال�دین ص  ، أد١٨األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ١٦٣(

 ، ال�سیاسة ال�شرعیة الب�ن ٢٨-١/٢٧األحكام السلطانیة للقاض�ي أب�ي یعل�ى  : ویراجع
 ، ٣/٣٨٩" ش�رح منتھ�ى اإلرادات "  وما بعدھا ، دقائق أولي النھ�ى ١١٧تیمیة ص 

 ، الموس���وعة ٣٦ ، الخالف���ة لمحم���د رش���ید رض���ا ص ٦/١٦٠/١٦١ك���شاف القن���اع 
 ، وظیف���ة الدول���ة ف���ي ٢٥/٣٠٤، ٢٧٢-٢٧١ ، ٢٢٩وم���ا بع���دھا ، ٦/١٩١الفقھی���ة

) بح�ث بمجل�ة البح�وث اإلس�المیة ( عثمان جمع�ة ض�میریة / الشریعة اإلسالمیة إعداد
اللجن�ة الدائم�ة /  ، تدوین ال�راجح م�ن أق�وال الفقھ�اء إع�داد٢٢٢-١/٢٢١) ٣٨(العدد 

-١/٥٨)٣٢(الع�دد) ةبح�ث من�شور بمجل�ة البح�وث اإلس�المی(للبحوث العلمیة واإلفتاء 
٥٩. 
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، وأخذه بما یلزم�ھ م�ن الحق�وق والح�دود ، لیك�ون ال�دین محروس�ا م�ن الخل�ل ، 
  .واألمة ممنوعة من الزلل

ِومن����ع الظل���م ، وقھ����ر أھل���ھ  إقام���ة الع���دل ،-٢ ِ م����ن ال���سراق والبغ����اة   - ِ َّ ُّ
ین المت��شاجرین ، وقط��ع  ، ویتحق��ق ذل��ك بالع��دل ف��ي األحك��ام ب��-والمج��رمین 

الخ��صام ب��ین المتن��ازعین ، وإقام��ة الح��دود عل��ى المج��رمین والمعت��دین ؛ حت��ى 
 عن االنتھاك ، ویعم العدل واإلنصاف ، فال یتع�دى - تعالى -َتصان محارم هللا 

  .  ظالم ، وال یضعف مظلوم
  :  ویتحقق ذلك بـ تحقیق األمن في المجتمع ،-٣
َد دعوت�ھ لإلس�الم حت�ى ُی�سلم ، أو ی�دخل ف�ي جھاد م�ن عان�د اإلس�الم بع� -أ َ ِ ْ

  . في إظھاره على الدین كلھ- تعالى -ِّالذمة ؛ لُیقام بحق هللا 
حمایة الدولة ، ومحاربة من یقصدونھا بسوء ، ویعمل�ون عل�ى إش�اعة  -بـ 

الفوض��ى فیھ��ا ؛ م��ن أج��ل أن یت��صرف الن��اس ف��ي المع��ایش ، وینت��شروا ف��ي 
  .األسفار ، مطمئنین آمنین

تح��صین الح��دود بالع��دة المانع��ة ، والق��وة الدافع��ة ؛ حت��ى ال ی��دخلھا  -ـ ج��
َّاألعداء  على غرٍة ؛ فینتھكوا فیھا المحارم ، ویسفكوا فیھا الدماء ِ.  

  : ویتحقق ذلك بما یلي العمل على رعایة مصالح األمة ،-٤
اإلش���راف عل���ى أح���وال ال���بالد ، وت���صفح أحوالھ���ا ؛ لت���نھض األم���ة ،  -أ

  .ةوتحرس المل
تقلید األكفاء فیما یفوض إل�یھم م�ن األعم�ال ؛ لتك�ون األعم�ال بالكف�اءة  -بـ

  .مضبوطة
فیما یوكل إلیھم من األموال ؛ ألن األم�وال باألمن�اء  استكفاء األمناء ، -ج 
  .محفوظة

 حتى تقع ال�سیاسة أح�سن موق�ع ، وت�تم  مشاورة ذوي الرأي والحجى ؛ -د
  .اإلدارة على أتم وجھ 

  .الصدقات والفيء على ما أوجبھ الشرع من غیر خوف وال ظلمجبایة  -ھـ
تقدیر العطایا وما ی�ستحق ف�ي بی�ت الم�ال م�ن غی�ر س�رف وال تقتی�ر ،  -و

  .ودفعھ         في وقت ال تقدیم فیھ وال تأخیر
 بفطن��تھم ، وفھمھ��م الجی��د لل��ساسیة ، - ھ��ذا ، وی��ستطیع اإلم��ام ومع��اونوه

 تحقیق النھ�وض بھ�ا ، خاص�ة إذا ك�ان اإلم�ام –وتخطیطھم الجید إلدارة الدولة 
وأعوان�ھ م�ن أص�حاب الب�صیرة وال�رأي م�ع ح�صول الق�وة وال�سلطان ، فحینئ��ذ 
ُّتتألف من رھبتھم األھواء المختلفة، وتجتم�ع لھیب�تھم القل�وب المتفرق�ة ، وتك�ف  ُ َ

وفطنة السلطان بسطوتھم األیدي المتغالبة ، وتمتنع من خوفھم النفوس العادیة ؛ 
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من أقوى العل�ل الداعی�ة للقی�ام ب�صالح المجتم�ع والنھ�وض ب�ھ ؛ حكمة أعوانھ و
   )١٦٤(.مما یحقق سالمتھ واستقراره وأمنھ

َفإن ظلموا لم یعدل في حكمھ�م أح�د ، وإن فاألئمة والوالة أئمة متبوعون ،  َ

ٌعدلوا لم یجُرؤ أحد على ظلم أحد ْ َ
 - وسائر من یعاون�ھ -؛ ولذلك فإن اإلمام )١٦٥(

 وصالحھم، أعظم أجرا وأجل قدرا م�ن غی�رھم ؛ لكث�رة م�ا یج�ري عل�ى بعدلھم
  )١٦٦ (.أیدیھم من إقامة الحق ودرء الباطل
  وأجم���ع الم���سلمون عل���ى أن :- رحم���ھ هللا –ق���ال الع���ز ب���ن عب���د ال���سالم 

الوالیات من أفضل الطاعات ؛ فإن الوالة المقسطین أعظ�م أج�را ، وأج�ل ق�درا 
أیدیھم من إقامة الحق ، ودرء الباط�ل ، ف�إن من غیرھم ؛ لكثرة ما یجري على 

أحدھم یقول الكلمة الواحدة فیدفع بھا مائة ألف مظلمة فما دونھا ، أو یجلب بھ�ا 
وأم�ا والة .  مائة أل�ف م�صلحة فم�ا دونھ�ا ، فی�ا ل�ھ م�ن ك�الم ی�سیر وأج�ر كبی�ر

 فمن أعظم الناس وزرا ، وأحطھم عند هللا درج�ة ؛ لعم�وم السوء وقضاة الجور
 یجري على أیدیھم من جلب المفاسد العظ�ام ، ودرء الم�صالح الج�سام ، وإن ما

أحدھم لیقول الكلمة الواحدة فیأثم بھا ألف إثم وأكثر ، على حسب عم�وم مف�سدة 
تلك الكلمة ، وعلى حسب ما یدفعھ بتلك الكلمة م�ن م�صالح الم�سلمین ، فی�ا لھ�ا 

   )١٦٧ (.".من صفقة خاسرة وتجارة بائرة
 یت��ضح لن��ا الف��رق - رحم��ھ هللا -م الع��ز ب��ن عب��د ال��سالم وم��ن خ��الل ك��ال

الشاسع بین جور الحاكم وعدلھ ، وأن إقامة رعایة األمة وم�صالحھا ، وتحقی�ق 
 رحمھ – فیذكر من باب اإلنجاز الرابح ، والسعي الراجح ،األمن وإقامة العدل 

ی��أمر  أن ال��سلطان الج��ائر بظلم��ھ یأخ��ذ أم��وال بع��ض الم��سلمین ظلم��ا ، و-هللا 
بحبس من شاء من المسلمین بغیر حق ، ویرعى البغایا والخم�ور ، وغی�ر ذل�ك 

بعكس السلطان الع�ادل ال�ذي ی�أمر من المحرمات المغضبات � رب العالمین ، 
 الت���ي أم���ر بھ���ا الج���ائر ؛ ول���ذا یث���اب عل���ى ردء ھ���ذه بإبط���ال ھ���ذه المحرم���ات

ھ��ا وكثرتھ��ا ، المحرم��ات ، وك��ذلك یث��اب عل��ى درء المفاس��د ، عل��ى ح��سب قلت
 تتحق��ق ب��ھ )١٦٨(وعمومھ��ا وش��مولھا ، فی��ا ل��ھ م��ن س��عي راج��ح ، وإنج��از راب��ح

  .نھضة البالد وتتحصل بھ مصالح األمة، وتدفع المفاسد عنھا والمضار
وف�ي معن��ى ع�دل ال��والة وج�ورھم فطن�تھم وغفل��تھم ، ف�الفرق بینھم��ا : قل�ت

 إذا اتخ��ذ ق��رارا أی��ضا كبی��ر، والب��ون بینھم��ا شاس��ع ، فالح��اكم الفط��ن والمت��یقظ
حكیما ، أو اتبع سیاسة رشیدة ، ترتب على ذلك نجاة األمة وصالح المجتم�ع ، 

                                                 
  . بتصرف١٣٤أدب الدنیا والدین ص ) ١٦٤(
 .١٣٥ -١٣٤أدب الدنیا والدین ص ) ١٦٥(
 .١/١٤٢قواعد األحكام في مصالح اإلنام ) ١٦٦(
 ، ال���سیاسة ال���شرعیة الب���ن تیمی���ة ١/١٤٢قواع���د األحك���ام ف���ي م���صالح اإلن���ام ) ١٦٧(

 .٢١٨ -٢١٧ص
 .١/١٤٣قواعد األحكام في مصالح األنام ) ١٦٨(
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ٍورب قرار حكیم ینقذ األمة بعد ما كادت تغرق وتھلك ، وكان مث�ل ھ�ذا الق�رار  ٍ
سببا في نجاتھا ودرء الھالك عنھا ، وذلك خالفا لقرار الحاكم المتھ�ور ال�ذي ال 

علیھا من نتائج وآثار ، فلربما ض�اعت األم�ة ب�سبب یفطن لقراراتھ وما یترتب 
قرارتھ المتھورة وسیاستھ الطائشة التي تتع�ارض م�ع م�صلحة األم�ة ، وت�سبب 

  .لھا الھالك والدمار
ُّونظرا لما سبق فُیعد َ أعظم أجرا من جمیع األن�ام ، بإجم�اع الوالة والحكام  َ

ء كل فاسد شامل فإذا أھل اإلسالم ، ألنھم یقومون بجلب كل صالح كامل ، ودر
اتبع اإلمام سیاسة رشیدة تجلب المصالح العامة وتدرأ المفاسد العام�ة ، ك�ان ل�ھ 
ٌأجر بحسب ما دعا إلیھ من المصالح النافعة ، وزجر عنھ من المفاسد الضارة ، 

إذا اتخ�ذ : فم�ثال )١٦٩ (.ولو كان ذلك بكلمة واحدة ، وأجره علیھ�ا بع�دد متعلقاتھ�ا
 ك�ان مت�سببا إل�ى تح�صیل م�صالحھ ب�أمره األجن�اد كیم بالجھ�ادالحاكم قراره الح

بمباشرة القتال ، وأجره أفضل من أجر الواحد من المجاھدین ، فإذا ك�انوا مائ�ة 
ألف ، كان لكل واحد أجر مباشرتھ للقتال ، ولإلمام مثل أجرھم جمیعا ؛ لتسببھ 

ألف تسبب أفضل إلى مباشرتھم للقتال ، فقد صدر منھ مائة ألف تسبب ، ومائة 
  )١٧٠ (.من مباشرة واحدة

    وأوج��ب علین��ا وم��ن ھن��ا دعان��ا اإلس��الم وف��رض علین��ا احت��رام ال��سلطة ،
 ومناص��حتھا ، لم��ا یترت��ب عل��ى وجودھ��ا م��ن الم��صالح ، وانتف��اء مناص��رتھا

المفاس��د واس��تتباب األم��ن ، وم��ا یترت��ب عل��ى انع��دامھا م��ن المفاس��د العظیم��ة ، 
، ولھ��ذا ) ١٧١( وف��ساد ال��دین وخ��راب ال��دنیا وأھلھ��اوعل��ى رأس��ھا انع��دام األم��ن ،

ِ األئمة والوالة بصرف السلطان والمال في س�بیل هللا أمرت الشریعة  - تع�الى –ِ
، ف��إذا ك��ان المق��صود بال��سلطان والم��ال ھ��و التق��رب إل��ى هللا ، وإنف��اق ذل��ك ف��ي 

كم ولھذا نرى أن المجتمع الذي یح ؛ )١٧٢(سبیلھ ، كان ذلك صالحا للدین والدنیا
، وتقام فی�ھ الح�دود یك�ون م�ضرب المث�ل ف�ي نھ�ضتھ - عز وجل – بشریعة هللا

ْورقیھ، وتحقیق األمن واالس�تقرار ، ول�یس األم�س عن�ا ببعی�د ، فحینم�ا ُحكم�ت  َ ِ
 بتطبیق أحكامھ ، ومراعاة ما لھا وما علیھ�ا ، - تعالى -بالد اإلسالم بشرع هللا 

  . كانت على رأس األمم   وفي مقدمتھا
  
  
  
  

                                                 
 .الموضع نفسھ:  المرجع السابق)١٦٩(
 .١٤٤ -١/١٤٣المرجع السابق )١٧٠(
بح�ث من�شور ( ص�الح ب�ن ف�وزان / تحقیق اإلسالم ألم�ن المجتم�ع إع�داد ال�دكتور)  ١٧١(

 .١١٢-١/١١١) ٢١(العدد ) بمجلة البحوث اإلسالمیة 
 .٢٢٣السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص ) ١٧٢(



 ٢٢١٨

  المطلب الثاني
  التیقظ للفتنة والخالص منھا

ھ���ي إیق���اع الن���اس ف���ي االض���طراب ، أو االخ���تالل :  )١٧٣(الم���راد بالفتن���ة
 والفتنة یحرم إحداثھا ، والسعي لھا ؛ )١٧٤ (.واالختالف والبالء، بال فائدة دینیة 

ألنھا فساد في األرض ، وإضرار بالم�سلمین وزی�غ ؛ ول�ذا فعل�ى الح�اكم الت�یقظ 
ت��ى ال ت��شتعل نیرانھ��ا ، وأن یعم��ل عل��ى وأدھ��ا ، ومحاربتھ��ا ؛ حت��ى ال لھ��ا ؛ ح

ْتست��شري ف��ي المجتم��ع ، فی��صعب إخمادھ��ا ، وإنم��ا وج��ب محاربتھ��ا ووأدھ��ا ؛ 

تحقیق���ا ألم���ن المجتم���ع والدول���ة ؛ إذ یطم���ئن الن���اس ب���ھ عل���ى دی���نھم وأنف���سھم 
 وأعراض��ھم وأم��والھم ، ویتج��ھ تفكی��رھم إل��ى م��ا یرف��ع ش��أن مج��تمعھم وی��نھض

َّ، ومن ثم وجب على اإلمام التیقظ للفتنة، واستئصالھا م�ن ج�ذورھا، )١٧٥(بأمتھم َ

  . حتى یعم األمن بین الناس
أن وج��ود – رحم�ھ هللا لھ��ذا المعن��ى ، فب��ین –وق�د تفط��ن اإلم��ام الم��اوردي 

اإلمام���ة : " ... - رحم���ھ هللا -اإلم���ام ھ���و ال���ذي یمن���ع الفوض���ى ، حی���ث ق���ال 
ول�وال ال�والة  لك�ان ... راسة الدین وسیاسة ال�دنیا موضوعة لخالفة النبوة في ح

ِالناس فوضى مھملین ، وھمجا ُمضیعین َّ َ.".) ١٧٦(  
ویمكن بیان أھم أوجھ الفتنة التي یجب على اإلمام التیقظ لھا ، ومحاربتھ�ا 

  : ، واستئصالھا من جذورھا ، من خالل األفرع التالیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فتن��ت ال��ذھب :  ، وأص��ل الفتن��ة م��ن قول��كھ��ي المحن��ة واالب��تالء: الفتن��ة ف��ي اللغ��ة) ١٧٣(

 ".فتن " المصباح المنیر مادة . والفضة ، إذا أحرقتھ بالنار ؛ لیبین الجید من الرديء
 .٣/١٢٣بریقة محمودیة ) ١٧٤(
 .٦/٢٧١الموسوعة الفقھیة ) ١٧٥(
 .األحكام السلطانیة للماوردي ) ١٧٦(



 ٢٢١٩

  الفرع األول
  محاربة البغاة

إذا خرجت طائفة على اإلمام ، وأصروا على ذلك ، وج�ب : بة البغاةمحار
، ویجب على كل مسلم یقوى على القت�ال أن ین�صر اإلم�ام )١٧٧(علیھ أن یقاتلھم 

ِوإن طائفتان من الُم�ؤمنین اقتتل�وا فأص�لُحوا : ( - تعالى -في مقاتلتھم؛ لقول هللا  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َْ ِ ِ
ْبینُھما فإن بغت  َ َ َ َْ ِْ َ ِإحَداُھما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا َ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َّ ُ ْ ُ

  )١٧٨( ]  ٩:الحجرات) [ 
ولك��ن یج��ب عل��ى اإلم��ام قب��ل قت��الھم أن یب��دأ بإرس��ال رس��ول ع��دل فط��ن 
ناص��ح؛ لیزی��ل ش��بھتھم ، ویب��ین لھ��م ال��صواب بإقام��ة الحج��ة قب��ل أن یق��اتلھم ، 

ون ؛ ألن الق�صد ردھ�م إل�ى الطاع�ة ، ودف�ع ش�رھم كال�صائل ، ویسألھم ما ینقم
فإن ذكروا مظلمة ، أو شبھة أزالھا، فإن أصروا ن�صحھم ، ف�إن اس�تمروا عل�ى 
اإلصرار أعلمھم بالقتال ، فإن طلبوا مھلة فیھ ، فلیكن اإلم�ام فطن�ا لطل�بھم ذل�ك 

لتأمل في إزالة ویجتھد فیھ ، ویفعل ما یراه صوابا ، فإن ظھر لھ أن استمھالھم ل
ي   لم یمھلھم ، وإذا - كاستلحاق مدد لھم -َالشبھة أمھلھم ، وإن ظھر لھ أنھ للتقوِّ

                                                 
 وم�ا ٤٢٨/ ٤صاوي  ، الشرح الصغیر حاش�یة ال�٢٨٤-٢٨٣/ ٢الفتاوى الھندیة ) ١٧٧(

 ، ٧٤-٧٣/ ٥ وما بعدھا ،  الغرر البھیة ٧٣بعدھا ، األحكام السلطانیة للماوردي ص 
ھ�ذا وق�د ذك�ر الم�اوردي .  وما بعدھا١٠/٣١٢ وما بعدھا ، اإلنصاف ٤٧٠/ ٧المبدع 

أن�ھ إذا بغ�ت :   في ذلك تف�صیال م�ن یقات�ل م�نھم وم�ن ال یقات�ل ، وبیان�ھ- رحمھ هللا –
م��سلمین ، ف��إن ل��م یخرج��وا ب��ذلك ع��ن طاع��ة اإلم��ام ، وال تحی��زوا ب��دار طائف��ة  م��ن ال

اعتزل��وا فیھ��ا ، وك��انوا أف��رادا متف��رقین تن��الھم الق��درة ، وتمت��د إل��یھم الی��د ترك��وا ول��م 
. یحاربوا ، وأجریت علیھم أحكام الع�دل فیم�ا یج�ب لھ�م وعل�یھم م�ن الحق�وق والح�دود

بأھل العدل ، أوضح لھم اإلمام ف�ساد م�ا فأما إن أظھروا اعتقادھم وھم على اختالطھم 
اعتقدوه ، وبطالن ما ابت�دعوه ؛ لیرجع�وا عن�ھ إل�ى اعتق�اد الح�ق وموافق�ة الجماع�ة ، 
وجاز لإلمام أن یعزر منھم من تظاھر بالف�ساد أدب�ا وزج�را ، ول�م یتج�اوز ح�دود األدب 

تمیزت فیھ�ا ع�ن وأما إذا اعتزلت ھذه الفئة الباغیة أھل العدل وتحیزت بدار . والتعذیر
ُمخالطة الجماعة ، فإن لم تمتنع عن حق ، ولم تخرج عن طاعة لم یحاربوا م�ا أق�اموا 
على الطاع�ة وتأدی�ة الحق�وق ، ف�إذا امتنع�وا م�ن طاع�ة اإلم�ام  ومنع�وا م�ا عل�یھم م�ن 
الحق��وق ،  وتف��ردوا باجتب��اء األم��وال ، وتنفی��ذ األحك��ام ، ف��إن فعل��وا ذل��ك ول��م ین��صبوا 

ا وال ق�دموا عل�یھم زعیم�ا ، فم�ا اجتب�وه م�ن األم�وال غ�صب ال تب�رأ من�ھ ألنفسھم إمام
ذم��ة ، وم��ا نف��ذوه م��ن األحك��ام م��ردود ال یثب��ت ب��ھ ح��ق ، وإن فعل��وا ذل��ك وق��د ن��صبوا 
ألنف��سھم إمام��ا نف��ذوا ب��أمره األحك��ام ح��اربھم ؛ لینزع��وا ع��ن المباین��ة ، ویفیئ��وا إل��ى 

 .ا بعدھا وم٧٣األحكام السلطانیة للماوردي ص . الطاعة
 ٤٢٨/ ٤ ، ال�شرح ال�صغیر م�ع حاش�یة ال�صاوي ٢٨٤-٢٨٣/ ٢الفتاوى الھندیة ) ١٧٨(

 وم�ا ٥٢٦/ ٨ وم�ا بع�دھا ، المغن�ي ٧٣وما بع�دھا، األحك�ام ال�سلطانیة للم�اوردي ص 
/ ١١ وم�ا بع�دھا ، المحل�ى ١٠/٣١٢ وما بع�دھا ، اإلن�صاف ٤٧٠/ ٧بعدھا  ، المبدع 

٣٥٩. 



 ٢٢٢٠

ٌقاتلھم دفعھم باألخف فاألخف ، فإن أمكن أسر، فال قتل ،   فإن التحم الحرب ، 
  )١٧٩ (.واشتد الخوف دفعھم بما أمكن

  الفرع الثاني
  )١٨٠(قمع البدعة

ین ، وطم�س مع�الم القصیر إل�ى ت�شویھ ال�دالبدعة في الجملة تمثل الطریق 
  :  فیھ، كما تستلزم أمورا خطیرة، أھمھا ما یلياإلشراق 
القول بلسان المقال أو بل�سان الح�ال إن ال�دین ن�اقص ، وال�زعم ب�أن  : أوال 

 -ٌھناك جوان�ب تكمیلی�ة ینبغ�ي األخ�ذ بھ�ا تكمل�ة لل�دین ، وف�ي ھ�ذا رد لق�ول هللا 
ْالیوم أك: ( -تعالى  َ َ ْ َ َملت لكم دینكم وأتممت عل�یكم نعمت�ي ورض�یت لك�م اإلس�الم ْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ ْ

ًدینا     ] ٣: المائدة ).  [ ِ
 ص��لى هللا علی��ھ    -إن االبت��داع ی��ستلزم الق��دح ف��ي إب��الغ رس��ول هللا : ثانی��ا 

 -َّ ذل�ك ؛ فق�د بل�غ النب�ي - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم – رسالة ربھ ، وحاشاه -وسلم 
َصلى هللا علیھ وسلم  َُّ ََّ َ َ َِ ْ َ  أتم بالغ وأكملھ ، فلقد أرسلھ ربھ - تعالى – رسالة ربھ –َّ

                                                 
 .ع نفسھاالمواض: المراجع السابقة) ١٧٩(
ًبدع الشيء یبدعھ بدعا ، وابتدعھ ، إذا : البدء واإلنشاء ، ومنھ: البدعة في اللغة) ١٨٠( ُ ْ َ َ َ َْ َ َُ

 - تع�الى -أب�دع هللا : األمر المحدث على غیر مثال ، ومنھ: والبدعة أیضا. بدأه وأنشأه
كم���ا تطل���ق البدع���ة عل���ى اإلح���داث . خلقھ���م عل���ى غی���ر مث���ال: الخل���ق إب���داعا ؛ أي

لسان الع�رب . استخرجتھ وأحدثتھ: أبدعت الشيء وابتدعتھ ، أي: راج ، یقالواالستخ
 ". بدع : " ، المصباح المنیر مادة

اس��م لك��ل زی��ادة ف��ي ال��دین س��واء كان��ت طاع��ة أم مع��صیة ، : والبدع��ة ف��ي االص��طالح
كثرة الصالة ، والصوم ، والصدقة ، س�واء واف�ق ال�شرع : فالبدعة بزیادة الطاعة مثل

والبدعة بالمعصیة كالطعن في الصحابة ، وكالزعم . أن یتعبد في وقت الكراھةأم ال ، ب
أن المعنى اللغ�وي : والعالقة بین المعنى اللغوي والشرعي. أن ھناك خلال في الشریعة

َللبدعة  یدل على أنھ�ا ت�شمل ك�ل ش�يء أح�ِدث عل�ى غی�ر مث�ال س�ابق محم�ودا ك�ان أم  ْ ُ

َي ما أحِدث في الدین مم�ا ل�یس ل�ھ أص�ل ، فھ�ي مذموما ، أما معناھا في االصطالح فھ ْ ُ

ف�المعنى اللغ�وي إذا أع�م وأش�مل . خاصة بما یحدث في ال�شرع م�ن األم�ور المذموم�ة 
َّمن المعنى ال�شرعي ، وھ�ذا عن�د م�ن اتج�ھ إل�ى ذم البدع�ة ، وع�د ك�ل بدع�ة ض�اللة ، 

ھق��ي ، واب��ن وم��ن الق��ائلین بھ��ذا ال��شاطبي ، والبی. س��واء ف��ي الع��ادات أم ف��ي العب��ادات
خالف�ا لم�ن توس�ع ف�ي معناھ�ا وم�دلولھا كم�ا ذھ�ب إلی�ھ . حجر العسقالني ، وابن تیمیة

بعض الفقھاء وأطلقوا البدعة على كل حادث لم یوجد في الكتاب والسنة ، سواء أك�ان 
وم�ن أش�ھر الق��ائلین . ف�ي العب�ادات أم الع�ادات ، وس��واء أك�ان م�ذموما أم غی�ر م��ذموم

م��ام ال��شافعي وبع��ض أتباع��ھ ك��العز ب��ن عب��د ال��سالم والن��ووي بھ��ذا اإلم��ام بع��ض اإل
 ، قواع�د ٣/٦٥ ، نی�ل األوط�ار ١/٤٠٢سبل السالم .  والصنعاني والشوكاني وغیرھم

 ، ٢/٢٩٥ ، الفواك�ھ ال�دواني ٢٠٤/ ٢األحكام ف�ي م�صالح األن�ام للع�ز ب�ن عبدال�سالم 
الموس�وعة الفقھی�ة  ، ٦٣/ ١ ، إعالم الموقعین ٤/٣٨٦ ، المجموع ٢١٨/ ١المنثور 

 . وما بعدھا٢١/ ٨



 ٢٢٢١

َیا أیھا الرُسوُل بلغ ما أنزل إلیك : ( - تعالى -، وأمره بإبالغ الرسالة ، قال هللا  َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ
ُ ْ ِّ َّ ُّ َ

َمن ربِّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتُھ  َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َّ ْ ْ ْْ ْ ِ    ].٦٧: المائدة [ ) ِ
  تعالى - ًإن في البدعة مخالفة صریحة ، ومعاندة واضحة ألوامر هللا : ثالثا

 أك�د - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم - ؛ فإن�ھ - صلى هللا علیھ وسلم -  وھدي رسولھ -
ضرورة التمسك بسنتھ ، واالبتعاد عن االبتداع واإلحداث في الدین ، كما ح�ذر 

 م��ن البدع��ة ، واعتبروھ��ا أم��را – علی��ھ وس��لم  ص��لى هللا-أص��حاب رس��ول هللا 
   )١٨١ (.منكرا وزورا من القول والعمل

ًونظرا لألثر السیئ للبدعة وخطورتھا فیجب على إم�ام الم�سلمین وأعوان�ھ 

َّ ع��ز -؛ لمح��اربتھم ل��دین هللا  العم��ل    عل��ى قم��ع البدع��ة ، ومحارب��ة أص��حابھا 

ارھم من جذورھا ؛ ألن في ذلك َّوجل ، ومعاندتھم لھ ؛ ولذا وجب استئصال أفك
  .حفظا الدین على أصولھ المستقرة ، وما أجمع علیھ سلف األمة

إذا ظھر مبتدع ببدعة ، أو بشبھة عنھ ، أق�ام : - رحمھ هللا -قال الماوردي 
اإلمام علیھ الحجة ، وبین لھ الصواب أوال ، فإن لم یرتدع أخذه بم�ا یلزم�ھ م�ن 

 محروس��ا م��ن الخل��ل ، واألم��ة ممنوع��ة م��ن الحق��وق والح��دود ، لیك��ون ال��دین
  )١٨٢(.الزلل

وم���ن ط���رق محارب���ة البدع���ة وقمعھ���ا التح���ذیر م���ن المبت���دعین ، وتنفی���ر 
المسلمین من بدعھم ، ومم�ا ی�دعون ل�ھ مم�ا یخ�الف ش�رع هللا ، ویتع�ارض م�ع 

 ، كم�ا یج�ب بی�ان م�ا ھ�م علی�ھ م�ن - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم -ھدي نبیھ وحبیب�ھ 
لحج�ة عل�یھم ،    كم�ا یت�رك الن�اس مخ�اطبتھم ومجال�ستھم ؛ الضالل ، وإقام�ة ا

   )١٨٣ (.ألن ھذا ھو الطریق إلى إخماد بدعتھم
وأیضا فللحاكم قمع البدعة بالتخلص من المبتدعة وقتلھم إذا نادوا بب�دعتھم 
وعمل��وا عل��ى تفری��ق كلم��ة الم��ؤمنین ، حی��ث یع��رض التوب��ة عل��یھم بع��د إبط��ال 

 –ابوا أخل�ى س�بیلھم ، وإال فل�ھ أن یق�تلھم ؛ ألن�ھ بدعھم وشبھھم الباطلة ، فإن ت�
  )١٨٤ (. ال یزول فسادھھم إال بالقتل ، والتخلص منھم-في بعض األحیان 

  
  
  
  
  
  

                                                 
بح�ث من�شور بمجل�ة البح�وث ( عب�دهللا ب�ن س�لیمان المنی�ع / البدعة وأثرھا للشیخ) ١٨١(

   وما بعدھا١/١١٧) ٢٤(العدد ) اإلسالمیة 
 .١٨األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ١٨٢(
 . بتصرف٦/٥٢٨الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ١٨٣(
 .٢/٢٩٧تبصرة الحكام ) ١٨٤(



 ٢٢٢٢

  الفرع الثالث
  التنبھ للفساد

من واجبات اإلمام التنبھ للف�ساد الموج�ود ف�ي المجتم�ع ، حی�ث یج�ب علی�ھ 
  : كثیرة ، ومن أبرزھامحاربتھ، ومالحقة المفسدین بالعقاب ، وللفساد صور

 محاربة اإلمام الفاح�شة ، والعم�ل عل�ى من�ع إش�اعتھا ، وإقام�ة العقوب�ة -١
الشرعیة على مرتكبیھا وكذا مروجیھا من القوادین ، ومقیم�ي بی�وت ال�دعارة ، 

من أجل حمایة الدولة من ھذا الفساد ، والذي یعود ضرره على أبناء المجتمع ؛  
 م��ن ھن��ا یج��ب مالحق��ة ھ��ؤالء ، والق��بض )١٨٥(.حی��ث یت��ردون ف��ي بئ��ر الرذیل��ة

عل��یھم ، وتق��دیمھم للمحاكم��ة وإقام��ة العق��اب ال��رادع لھ��م ؛ م��ن أج��ل تطھی��ر 
  .المجتمع منھم ومن  شرورھم

 محارب���ة اإلم���ام الم���روجین للخم���ور والمخ���درات ، ع���ن طری���ق س���ن -٢
التشریعات الوقائیة ؛ حیث تصدر مؤسسات الدولة التشریعات الت�ي تعم�ل عل�ى 

حق��ة تج��ار الخم��ر ومروج��ي المخ��درات ؛ م��ن أج��ل حمای��ة الدول��ة م��ن ھ��ذا مال
الفساد ، والذى یعود ض�رره عل�ى أبنائھ�ا ؛ حی�ث یكون�ون عرض�ة للت�ردي ف�ي 

  . السكر واإلدمان
وم��ن ھن��ا یج��ب مالحق��ة المھ��ربین والتج��ار والم��روجین والق��بض عل��یھم ، 

لق���بض عل���ى وتق���دیمھم للمحاكم���ة وتطھی���ر المجتم���ع م���ن ش���رورھم ، وك���ذا  ا
المتعاطین لھذه السموم وتطبی�ق األنظم�ة والق�وانین الخاص�ة  بھ�ذا ال�صدد ، ث�م 
تحویلھم إلى المصحات والمستشفیات المتخصصة لمساعدتھم على التخلص من 

    )١٨٦(.ھذه السموم القاتلة
 من اإلفتاء ، والقاضي الجاھل بأحكام الق�ضاء )١٨٧( منع المفتي الماجن -٣

لتطبی��ب والم��داواة ، وك��ل م��ن ف��ي معن��اھم یمنع��ون م��ن ، والطبی��ب الجاھ��ل با

                                                 
 ٥٦٧-٧/٥٦٦ ، الت��اج واإلكلی��ل ٢٣٠-٣/٢٢٩درر الحك��ام ش��رح مجل��ة األحك��ام ) ١٨٥(

وإذا ظھ�رت م�ن مكت�ري ال�دار خالع�ة وف�سق وش�رب : م�ن المدون�ة : " ... وجاء فیھ
خمر ، لم ینتقض الكراء ، ولكن اإلمام یمنعھ من ذلك ، ویكف أذاه عن الجی�ران وع�ن 

وكذلك إذا ظھر فیھ�ا :  ابن حبیب .رب الدار، وإن رأى إخراجھ ، أخرجھ وأكرھھ علیھ
ال�دعارة والطن�ابیر والزم�ر وش�رب الخم�ر وبیعھ�ا ، فلیمنع�ھ اإلم�ام ولیعاقب�ھ ، ف�إن ل�م 

 ف�ي الفاس�ق -وق�ال مال�ك  . ینتھ أخرجھ عن جیرانھ وأكرھھ علی�ھ ، وال یف�سخ الك�راء
، ." لی�ھ إنھ یعاقبھ على ذلك ، فإن لم ینتھ ب�اع ال�دار ع: -یعلن مثل ذلك في دار نفسھ 

 ، ویراج���ع ط���رح ١/٦٦ ، ال���سیاسیة ال���شرعیة الب���ن تیمی���ة ٢/٣٤٤أس���نى المطال���ب 
 .٢/٣١٤التثریب

بح��ث ( ص��الح ب��ن غ��انم ال��سدالن /: المخ��درات والعق��اقیر النف��سیة إع��داد ال��دكتور) ١٨٦(
 . وما بعدھا١/٢٨٢) ٣٢(العدد ) منشور مجلة البحوث اإلسالمیة 

بریق��ة محمودی��ة . ر الح��ق  أو بق��ول مھج��ورویتحق��ق مج��ون المفت��ي بإفتائ��ھ بغی��) ١٨٧(
٣/١٢٥. 



 ٢٢٢٣

ِّمباشرة أعمالھم ، وتعزیرھم ؛ حتى ال یضلوا وال ُیضلو ؛ ألنھم بذلك ی�ضرون  ِ ُِّ َ
  )١٨٨(.بالدین
 االخ��تالط ب��ین الرج��ال والن��ساء ب��ال داع أو ض��رورة ، وك��ذا التب��رج -٤

العمل على والسفور الحاصل من النساء ، فیجب على اإلمام منعھ ومحاربتھ ، و
  )١٨٩(.نشر الفضیلة ؛ حتى یأمن الممجتمع ، وال تشیع الفاحشة فیھ

                                                 
 ، بریق����ة محمودی����ة ٢٤/١٥٧ ، ویراج����ع المب����سوط ١٦٩/ ٧ب����دائع ال����صنائع ) ١٨٨(

٣/١٢٥. 
 . ، الموسوعة الفقھیة ٣/١٠٩أسنى المطالب :  ، ویراجع٤/٢٠٩مغني المحتاج ) ١٨٩(



 ٢٢٢٤

 

  الفصل الثالث
  الفطانة في القضاء ونتائج توافرھا

  :ویشتمل على المباحث التالیة
  المبحث األول

  تعریف القضاء وشروطھ إجماال
  :ویشتمل على المطلبین التالیین

  المطلب األول
  تعریف القضاء

 القضاء یطل�ق عل�ى وج�وه مرجعھ�ا إل�ى انق�ضاء ال�شيء :القضاء في اللغة
   )١٩٠ (:     ومن أھم معانیھ التي یطلق علھا ما یليوتمامھ ، 

َّوق�ضى رب�ك أال تعُب�دوا إال : ( - تع�الى -ومنھ ق�ول هللا :  الحكم واألمر-١ َِّ ُ ْ َ ََ َ َ َ َُّ
ًإیاهُ وبالوالَدین إحسانا  َ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ْ   .حكم وأمر: يفقضى ، أ ] ٢٣: اإلسراء ). [ َّ

ق�ضى ب�ین الخ�صمین ، إذا ف�صل بینھم�ا وقط�ع : یق�ال:  الفصل والقط�ع-٣
  .الخصومة

َوما كنت بجانب الغربيِّ إذ قضینا        ( : ومنھ قولھ تعالى :  العھد والوصیة-٣ َْ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ْ ُ

َإلى ُموسى األمر  َْ َ ْ َ    ].٤٤: القصص ) [ ِ
َفلما قضینا علیھ الموت  (  – تعالى – كما في قول هللا : الحتم واإللزام -٤ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ ََ َ ََّ

َم�ا َدلُھ��م عل��ى موت��ھ إال َداب�ة األرض تأك��ُل من��سأتُھ  ََ َ َ َ َْ ِ ِ ُِ َْ ِ ْ َْ ْ ُ َّ َّ َِّ حتمن��اه : أي ] ١٤: س��بأ ) [ ْ
  . وألزمناه بھ

  .أدیتھ: قضیت دیني ، أي:  كما في قولك: األداء-٥
  . قضیت حاجتي:  كقولھم: الفراغ من الشيء-٦
  .  بلغتھا ونلتھا: قضیت حاجتي ، أي:  تقول : بلوغ الشيء ونوالھ-٧

ع��رف الفقھ��اء الق��ضاء بع��دة تعریف��ات : )١٩١(الق��ضاء ف��ي اص��طالح الفقھ��اء
  :مختلفة، وھي متقاربة في الجملة ، وأذكر فیما یلي طرفا منھا

                                                 
ر ل���سان الع���رب ، ال���صحاح ف���ي اللغ���ة ، ت���اج الع���روس ، الم���صباح المنی���ر مخت���ا) ١٩٠(

 ".قضى " الصحاح مادة 
: أح�دھما: وأما الحكم فھو أعم من القضاء ؛ وذلك ألن الحك�م ی�صدق عل�ى أم�رین) ١٩١(

َّحكم من حكمھ خصمان حك�م م�ن ن�صبھ ح�اكم الدول�ة أو نائب�ھ ؛ ل�یحكم ب�ین : والث�اني. َ
وم�ن خ�الل ذل�ك یت�ضح أن اللفظ�ین بینھم�ا عم�وم وخ�صوص مطل�ق ؛ ألن ك�ل . الناس

. ًك�ل حك�م ق�ضاء، وك�ذلك ك�ل ق�اض ح�اكم، ول�یس ك�ل ح�اكم قاض�یاقضاء حك�م، ول�یس 
 .١٠محمد رأفت عثمان ص/ النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي إعداد األستاذ الدكتور



 ٢٢٢٥

وم��نھم  )١٩٢(. ف��صل الخ�صومات وقط�ع المنازع�ات: عرف�ھ الحنفی�ة بأن�ھ-١
حت��ى ال ی��دخل فی��ھ نح��و ال��صلح ب��ین ، "  عل��ى وج��ھ خ��اص       ":م��ن زاد

   )١٩٣(.الخصمین
   )١٩٤(. اإلخبار عن حكم شرعي على سبیل اإللزام: عرفھ المالكیة بأنھ -٢

 صفة حكمیة توجب لموصوفھا نفوذ حكمھ ال�شرعي :ومنھم من عرفھ بأنھ
   )١٩٥(.ولو بتعدیل أو تجریح ال في عموم مصالح المسلمین

   )١٩٦(. إلزام من لھ اإللزام بحكم الشرع:أنھ عرفھ الشافعیة ب-٣
. اإلل��زام ب��الحكم ال��شرعي ، وف��صل الخ��صومات:  عرف��ھ الحنابل��ة بأن��ھ-٤

)١٩٧(  
 )١٩٨(. إلزام ذي الوالیة بعد الترافع: بأنھ- رحمھ هللا – عرفھ الصنعاني -٥

اإلك�راه بحك�م : "  تعریفا آخر لغی�ره م�ن العلم�اء ھ�و أن�ھ- رحمھ هللا -كما ذكر 
  )١٩٩ ".في الوقائع الخاصة لمعین أو جھة الشرع 

یظھ�ر أنھ�ا وإن تفاوت�ت ف�ي ألفاظھ�ا ، إال أنھ�ا وبالنظر في ھ�ذه التع�اریف 
إظھار الحق في الدعوى المعروضة : تدور حول معنى واحد للقضاء ، وھو أنھ

فھ��ذا التعری��ف یب��رز دور القاض��ي . ب��الطرق ال��شرعیة ، م��ع إل��زام الخ��صوم ب��ھ
والحاصل في بذل جھده في إظھار المحق من المبط�ل  ، ووظیفتھ عند التقاضي

ْمن طرفي الدعوى ، شریطة أن یك�ون ذل�ك وف�ق الحج�اج واألدل�ة الت�ي ح�ددھا 
  . الشرع ،وأخیرا إلزام الخصمین بتنفیذ الحكم القضائي

 أن المعنى الشرعي قد جمع :ووجھ المناسبة بین المعنى الشرعي واللغوي
َبقضائھ ُیلزم المحك�وم علی�ھ ب�الحكم ، وُیخب�ره ب�ھ ، فالقاضي ، أكثر معاني اللغة ْ ْ

َّكما أن القاضي       قد فرغ عن الحكم بینھما ، وق�در م�ا عل�ى الخ�صمین وم�ا 
لھم�ا ، وأق�ام ق�ضاءه مق��ام ص�لحھما، وتراض�یھما ؛ ألن ك��ل واح�د منھم�ا ق��اطع 

   )٢٠٠(. للخصومة
  
  

    

                                                 
 .٤/١٧٥تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ) ١٩٢(
 .٥/٣٥٢حاشیة ابن عابدین ) ١٩٣(
 .٦/٨٦ ، مواھب الجلیل ١/١١تبصرة الحكام ) ١٩٤(
 .٤٣٣بن عرفة ص شرح حدود ا) ١٩٥(
 .١٠/١٠١تحفة المحتاج ) ١٩٦(
 .٦/٢٨٥كشاف القناع ) ١٩٧(
 .٢/٥٦٥سبل السالم ) ١٩٨(
 .٢/٥٦٥سبل السالم .والمراد بالجھة كحكم القاضي لبیت المال ، أو علیھ) ١٩٩(
 .٢/١٥٠مجمع األنھر ) ٢٠٠(



 ٢٢٢٦

  المطلب الثاني
  شروط القضاء إجماال

 العام�ة ال ی�صلح لمن�صبھ إال م�ن ت�وافرت فی�ھ  الوالیاتالقضاء كغیره من
شروط معینة، وقد حدد الفقھاء ھذه الشروط ، فاتفقوا على بعضھا واختلفوا ف�ي 

  )٢٠١(: باقیھا ، وأعرض ھذه الشروط على النحو التالي
  : الشروط المتفق علیھا ، وأھمھا-١

عظیم�ة ، الت�ي  اإلسالم ؛ ألن القضاء م�ن والی�ات اإلس�الم ال:الشرط األول
 فیھا أھل اإلیمان بالقیام علیھا ، ومراع�اة اإلن�صاف - سبحانھ وتعالى -أمر هللا 

فیھا، ونفى ھذه الصفة عن غیر المؤمنین ، وبخاصة إذا ك�ان التح�اكم ب�ین أھ�ل 
اإلسالم ، بل ال تجوز تولیة القضاء لغیر المسلم مطلقا ، ولو كان سیقضي ب�ین 

تولی��ة غی��ر الم��سلمین الق��ضاء  ألن ور الفقھ��اء؛غی��ر الم��سلمین وذل��ك عن��د جمھ��
یستلزم تنفیذ أحكامھم التي حكموا بھ�ا ، وھ�ذا یتن�افى تمام�ا م�ع أحك�ام ال�شریعة 

َقاتلوا ال�ذین ال : ( – تعالى -قال هللا .  التي قضت على غیر المسلمین بالصغار َ ِ َِّ ُ َ
َُیؤمنون با� وال بالیوم اآلخر وال ُیح َ َ َ ِ ََ َ ُِ ِ َِ ْ ْ

ِ ْ ِْ ُمون ما حرم هللا ورُسولُھ وال یدینون دین َِّ َرِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ ُ ُ ََّ َّ
َالحق من الذین أوتوا الكتاب حتى ُیعطوا الجزیة عن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُْ ِ ْ ْ ُْ َّ َ ُ َّ ِّ.(  ]    

 وذل�ك تقلید غیر المسلم القضاء ب�ین أھ�ل دین�ھ ؛ وأجاز الحنیفة  ، ]٢٩: التوبة 
 قبول شھادة غیر المسلمین على أمثالھم ، فكما یجوز للكافر أن یشھد قیاسا على

  )٢٠٢(.على مثلھ ، فكذلك یجوز أن یقضي الكافر ویحكم على كافر مثلھ
 من جواز تقلید غیر المسلم القضاء بین أھل والمختار ما ذھب إلیھ الحنیفة

َ أیھ�ا ال�ذین َی�ا: ( -ًدینھ ؛ ألن للكفار والیة لبع�ضھم عل�ى بع�ض ؛ لقول�ھ تع�الى  َِ َّ ُّ َ

ٍآمنوا ال تتخذوا الیُھوَد والنصارى أولیاء بعُضُھم أولیاُء بعض  ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ َّ َّْ َُ َ َ  ٥١: المائ�دة ) [ ُ
  .     ، ومن ضمن تلك الوالیة والیة القضاء ، فھي ثابتة لبعضھم على بعض]

سؤولیة ع�ن البلوغ والعقل ؛ حتى تتحقق فی�ھ الم�:  الشرط الثاني ، والثالث
  )٢٠٣( .أقوالھ وأفعالھ، ولیستطیع إصدار الحكم في الخصومات على غیره

                                                 
 . وما بعدھا٨/٦٢٣٦الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ) ٢٠١(
 ، ال��در المخت��ار م��ع حاش��یة اب��ن ٦/٢٨٣رائ��ق ، البح��ر ال٧/٣/ ٧ب��دائع ال��صنائع) ٢٠٢(

 ٨/٢٥٩ ، م�نح الجلی�ل١/٢٦ ، تبصرة الحكام٥/١٨٢ ،  المنتقى٢٥٥-٥/٢٥٤عابدین
 ، ٦/٤٢١ ، الف��������روع٤/٢٧٩ ، مغن��������ي المحت��������اج ٤/٢٧٨،  أس��������نى المطال��������ب

 ٣/٦٧، الروضة البھی�ة ٦/١١٩ ،  البحر الزخار ٨/٤٢٧، المحلى ١١/١٧٦اإلنصاف
 .١٣/١٩، شرح النیل

 ،  تب�صرة ٦/٢٨٣ ، البح�ر الرائ�ق ٣/ ٧ب�دائع ال�صنائع :  یراجع في شرط البلوغ)٢٠٣(
 ، تحف��ة ٧/٤٤ ، األم ٦/٨٧  ، مواھ��ب الجلی��ل ٨/٦٨ ، الت��اج واإلكلی��ل ١/٢٦الحك��ام 

 ١١/١٧٦ ،  اإلنصاف ١٠/٩٢ ، المغني ٤/٢٧٩ ، مغني المحتاج ١٠/١٠٦المحتاج 
 ، ش��رح النی��ل ٤/٥٩ائع اإلس��الم ، ش��ر٦/١١٩ ،  البح��ر الزخ��ار ٨/٤٢٧،  المحل��ى 

 ٣/ ٧ ، ب�دائع ال�صنائع ١٠٩-١٦/١٠٨المب�سوط : في شرط العقل: ویراجع. ١٣/١٩
  ، مواھ��ب ٨/٦٨ ، الت��اج واإلكلی�ل ١/٢٦ ،  تب��صرة الحك�ام ٦/٢٨٣،  البح�ر الرائ�ق 



 ٢٢٢٧

 من الشروط المتفق علیھا بین الفقھاء فیمن :سالمة الحواس: الشرط الرابع
یتولى القضاء أن یكون سلیم الح�واس ف�ي الجمل�ة ، وھ�ذه الح�واس ھ�ي ح�واس 

یك��ون س��میعا ؛ ألن ال��سمع ، والب��صر والك��الم ، وإنم��ا اش��ترط ف��ي القاض��ي أن 
األص��م ال ی��سمع ك��الم الخ��صمین، واش��ترط أن یك��ون ب��صیرا ؛ ألن األعم��ى ال 
یمیز المدعي من المدعى علیھ، والمقر من المقر لھ، كما اشترط أن یكون ناطقا 

  )٢٠٤ (.وال یفھم جمیع الناس إشارتھ، ؛ ألن األخرس ال یمكنھ النطق بالحكم 
  :  الشروط المختلف فیھا ، وأھمھا-١

 ، وق���ال باش���تراطھا جمھ���ور الفقھ���اء وم���نھم )٢٠٥( العدال���ة:ال���شرط األول
المالكیة وال�شافعیة والحنابل�ة ، ف�ال یج�وز تولی�ة الفاس�ق، وال مرف�وض ال�شھادة 
ًبسبب إقامة حد القذف علیھ مثال ؛ لعدم الوثوق بقولھم�ا، وألن الق�ضاء والی�ة ، 

ي الحكم ترجع إلى العلم بالعدل فالقوة ف، والوالیة لھا ركنان ھما القوة واألمانة 
وھ���ذا یجع���ل ، )٢٠٦(- تع���الى -واألمان���ة ترج���ع إل���ى خ���شیة هللا ، وتنفی���ذ الحك���م 

. الخ��صوم مطمئن��ین م��ن ع��دل القاض��ي وع��دم ج��وره عن��د الحك��م ف��ي ال��دعوى
 إن العدال��ة لی��ست ش��رطا م��ن ش��روط ص��حة الق��ضاء ، :وخ��الف الحنفی��ة فق��الوا 

منصب القضاء ؛ ألن العدالة في زماننا ھذا وبناء على ھذا فیجوز تقلید الفاسق ل
من النادر تحققھا ، وعلیھ فلو لم تصح والیة الفاسق للقضاء لتعطلت المصالح ، 
والنسد باب القضاء ، ومن ھنا كانت والی�ة الفاس�ق عن�د انع�دام القاض�ي الع�دل 
أم��ر الب��د من��ھ ، وض��رورة ت��ستدعیھا م��صالح الن��اس ، وم��ع ھ��ذا ال ینبغ��ي عن��د 

، ألن الق�ضاء أمان�ة عظیم�ة ؛ لحنفیة تعی�ین الفاس�ق ف�ي ھ�ذا المن�صب جمھور ا
                                                                                                                  

 ،  المغن����ي ٤/٢٧٨ ، أس����نى المطال����ب ٨٣ ، األحك����ام ال����سلطانیة ص ٦/٨٧الجلی����ل 
 ،  البح���ر ٨/٤٢٧ ، المحل���ى ٦/٢٩٤ ،  ك���شاف القن���اع ٦/٤٢١ ، الف���روع ١٠/٩٢

 ، الروض��ة البھی��ة ٤/٥٩ ، ش��رائع اإلس��الم٤/١٨٥ ، الت��اج الم��ذھب ٦/١١٩الزخ��ار 
 ١٣/١٩ ، شرح النیل ٣/٦٧

ذھب بعض الفقھاء إلى جواز تولیة األعمى ، ولم ی�شترطوا فی�ھ أن یك�ون ب�صیرا ) ٢٠٤(
أما جمھور .  ، واإلمامیة في مقابل األظھر، وممن قال بھذا الحنابلة في مقابل المذھب

. الفقھ��اء فاش��ترطوا أن یك��ون ب��صیرا ، وعلی��ھ فل��م یج��وزوا والی��ة األعم��ى للق��ضاء
والمختار ما ذھب إلیھ الجمھور ؛ ألن القاضي یحت�اج للتمیی�ز ب�ین الخ�صوم ، والعم�ى 

. ق�ضاؤهمانع من موانع التمییز ، لذا ف�ال یج�وز تولی�ة األعم�ى ، وإذا ق�ضى ف�ال ی�صح 
 ١/٢٦ ، تب�صرة الحك�ام ٥/١٨٢ ، المنتق�ى ٣/ ٧ ، بدائع الصنائع ١٦/١١٠المبسوط 

 ،  األحك�ام ال��سلطانیة ص ٦/٩٩ وم�ا بع��دھا ، مواھ�ب الجلی�ل ٨/٨١، الت�اج واإلكلی�ل 
 ،  المحل�ى ٦/٢٩٥ ،  ك�شاف القن�اع ١٠/٩٥ ، المغن�ي ٤/٢٧٠ ، مغني المحت�اج ٨٤

 .٤/٦٠ ، شرائع اإلسالم٤/١٨٥اج المذھب ، الت٦/١٢١ ،  البحر الزخار ٨/٤٢٧
والت�ي تح�ث ص�احبھا عل�ى ، الھیئ�ة الراس�خة ف�ي ال�نفس : الفقھاء یعنون بالعدالة) ٢٠٥(

مالزمة التقوى ، بتوقي الصغائر ، واجتناب الكبائر ، والتحاشي عن الرذائل المباحة ، 
،  ویزین�ھ ال�صالح ف�ي ال�دین والم�روءة باس�تعمال م�ا یجمل�ھ: ومن ھن�ا عرفوھ�ا بأنھ�ا

 .١٨٦ ، السیاسة الشرعیة ص ١/٢٥٩تبصرة الحكام . وتجنب ما یدنسھ ویشینھ
 .٤٢٤-٦/٤٢٣الفروع ) ٢٠٦(



 ٢٢٢٨

ف�ال یق�وم بوفائھ�ا إال م�ن كم�ل ورع�ھ ، وھي أمانة األموال واألب�ضاع والنف�وس
 .ًوأما المحدود في القذف فال یعین قاضیا ، وال تقبل ش�ھادتھ عن�دھم، وتم تقواه 

)٢٠٧(  
لك�ن م�ع ذل�ك یج�ب  ف�ي ھ�ذه الم�سألة م�ا ذھ�ب إلی�ھ الجمھ�ور ، ووالمختار

  استثناء 
م��ا إذا خ��ال الزم��ان م��ن الع��الم الع��دل ؛ فإن��ھ ال ب��أس حینئ��ذ ب��أن ی��ولى الفاس��ق 
منصب القضاء، وھذا من باب الضرورة التي تستدعیھا م�صالح الن�اس ، وك�ذا 
ال ب��أس بتولی��ة الفاس��ق قھ��را م��ع وج��ود الع��دل ، وھ��ذا م��ن ب��اب قب��ول للواق��ع 

  .المفروض على األمة
ًوذھب الشتراطھا جمھور الفقھاء فھي شرط أیضا :  الذكورة:يالشرط الثان

عند المالكیة والشافعیة والحنابلة، فال ت�ولى ام�رأة الق�ضاء؛ ألن الق�ضاء والی�ة، 
وھو یحت�اج  ] ٣٤:النساء). [الرجال قوامون على النساء : ( - تعالى -یقول هللا 

وقائع واألدلة ب�سبب إلى تكوین رأي سدید ناضج، والمرأة قد یفوتھا شيء من ال
ّ ص�لى -ًنسیانھا،  فیكون حكمھا ج�ورا، وھ�ي ال ت�صلح للوالی�ة العام�ة ؛ لقول�ھ 

 ال یج�وز :وق�ال الحنفی�ة. »ل�ن یفل�ح ق�وم ول�وا أم�رھم ام�رأة«: -هللا علیھ وسلم 
ْتعیین المرأة في منصب القضاء ، وأنھ�ا ت�أثم إذا قبل�ت ذل�ك وم�ن عینھ�ا ، وم�ع  َ

 األم�ور الت�ي ی�صح لھ�ا أن ت�شھد فیھ�ا ، وھ�ي ماع�دا ذلك فإن�ھ ینف�ذ حكمھ�ا ف�ي
   )٢٠٨(.الحدود والقصاص

 ألن الم�رأة تفتق�ر إل�ى ال�رأي ال�سدید ؛ ب�سبب ؛ والمختار م�ذھب الجمھ�ور
 :وأی�ضاعدم اختالطھا بالمجتمع ، وع�دم معرفتھ�ا ب�أعراف الن�اس وطب�ائعھم ، 

                                                 
 ، ٤/١٧٥ ، تبی���ین الحق���ائق ٣/ ٧ ، ب���دائع ال���صنائع ١٠٩-١٦/١٠٨المب���سوط ) ٢٠٧(

 ٣٥-٤/٣٤ ، الفروق ١/٢٦ ، تبصرة الحكام ٥/١٨٢ ، المنتقى ٢/١٥١مجمع األنھر 
 ، قواع�د ٨٣ ، األحك�ام ال�سلطانیة ص ٦/٨٧ ، مواھب الجلی�ل ٨/٦٣، التاج واإلكلیل 

 ، شرح جالل ال�دین المحل�ي ٤/٢٧٩ ، أسنى المطالب ٢/٨٩األحكام في مصالح األنام 
 ، مع��الم القرب��ة ١١/١٧٧ ، اإلن��صاف ٦/٤٢١ ،  الف��روع ١٠/٩٥ ، المغن��ي ٤/٢٩٧

، الت�اج ٦/١١٩  ، البح�ر الزخ�ار٦/٢٩٤ ، ك�شاف القن�اع ٢٠٥في معالم الح�سبة ص 
 ، ش���رح النی���ل ٣/٦٧ ، الروض���ة البھی���ة ٤/٥٩ ، ش���رائع اإلس���الم٤/١٨٥الم���ذھب 

 .١/٩٩أحكام القرآن للجصاص :  ، ویراجع أیضا١٣/١٩
وقال الحسن البصري ، ومحم�د ب�ن جری�ر الطب�ري ، واب�ن القاس�م م�ن المالكی�ة ، ) ٢٠٨(

ء ، وبن�اء عل�ى إن الذكورة لیست شرطا من شروط ص�حة الق�ضا: وابن حزم الظاھري
 ، ١٦/١١٠المب��سوط . ھ�ذا فیج��وز تعی��ین الم��رأة وتولیتھ��ا ف�ي من��صب الق��ضاء مطلق��ا

 ٥/١٨٢ ، المنتق�ى ٧/٢٩٨ ، ف�تح الق�دیر ٢٤ ، معین الحكام ص ٣/ ٧بدائع الصنائع 
 ، ٦/٨٧وم��ا بع��دھا ، مواھ��ب الجلی��ل ٨/٦٣ ، الت��اج واإلكلی��ل ١/٢٦، تب��صرة الحك��ام 

 ٤/٢٧٠ ، مغن�ي المحت�اج ٤/٢٧٨ ، أسنى المطالب ٨٣  ،  األحكام السلطانیة ص٩٠
 ،  ٨/٤٢٧ ، المحل��ى ٦/٢٩٤ ،  ك��شاف القن��اع ٦/٤٢١ ، الف��روع ١٠/٩٢، المغن��ي 

 ، الروض�ة ٦٠- ٤/٥٩ ، شرائع اإلسالم٤/١٨٥، التاج المذھب ٦/١١٨البحر الزخار 
 .٣/٤٨٢أحكام القرآن البن العربي :  ، ویراجع١٣/١٩ ، شرح النیل ٣/٦٧البھیة 



 ٢٢٢٩

والبروز ،  تالطاالخ حتى ال تختلط بالرجال فیخالطونھا ، والقضاء ال یخلو من
فك��ان ان��شغال الم��رأة بالق��ضاء س��ببا مؤدی��ا الرتك��اب ھ��ذه المحرم��ات ، وتج��اوز 

  .المحظورات
وق��ال باش��تراطھ ف��ي القاض��ي جمھ��ور الفقھ��اء :  االجتھ��اد:ال��شرط الثال��ث

ومنھم بعض الحنفیة ، والمالكیة، والشافعیة ، والحنابل�ة ، والزیدی�ة ، واإلمامی�ة 
 -ِّیولى الجاھل باألحكام الشرعیة وال المقل�د ؛ ألن هللا ، واإلباضیة ، وعلیھ فال 

؛ وألن االجتھاد  ] ٤٩: المائدة) [وأن احكم بینھم بما أنزل هللا : (  یقول-تعالى 
یستطیع بھ المجتھد التمییز بین الحق والباطل، ومن ھنا فال یصح قضاء العامي 

 ال :كی��ة فق��الواوخ��الف جمھ��ور الحنفی��ة وبع��ض المال. ؛ ألن��ھ یق��ضي عل��ى جھ��ل
َّی��شترط ك��ون القاض��ي مجتھ��دا  وإن تحق��ق االجتھ��اد ف��ي القاض��ي م��ن األم��ور  ً

 ال ینبغ�ي أن یقل�د الجاھ�ل باألحك�ام، أي بأدل�ة :لك�ن ق�الواالمستحبة والمندوبة ، 
األحك�ام؛ ألن الجاھ�ل یف�سد أكث�ر مم�ا ی��صلح، ب�ل یق�ضي بالباط�ل م�ن حی��ث ال 

 وھ��و أن��ھ ی��شترط االجتھ��اد ف��ي عیةھن��اك ق��ول ثال��ث ل��بعض ال��شافو .ی��شعر ب��ھ
   )٢٠٩(.القاضي ، لكن إذا عدم وجود المجتھد ، فإنھ تجوز والیة المقلد للضرورة

 في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثالث ؛ لئال تتعط�ل والمختار
مصالح العباد بقفل باب الق�ضاء ، ال�ذي ال یمك�ن للن�اس االس�تغناء عن�ھ ؛ نظ�را 

 وتشعب معامالتھم ، األمر الذي یجعلھ�م ال ی�ستغنون عن�ھ ، لكثرة خصوماتھم،
. خاصة وأن بالقضاء تنتظم بھ عالقاتھم ، ویحصل بھ إصالح ذات الب�ین بی�نھم

 لترتب عل�ى ذل�ك إیق�اع الن�اس ومن ھنا فلو لم یجز تعیین المقلد مع فقد المجتھد
مم�ا تأب�اه في حرج شدید خاصة في ھذا الزمان الذي قل فیھ المجتھدون ، وھذا 

الشریعة اإلسالمیة وترفضھ، إذ ترك الن�اس ب�ال ق�اض یف�صل بی�نھم ی�ؤدي إل�ى 
مفاسد عظیمة منھا علو سلطان الظ�المین عل�ى المظل�ومین ، وزی�ادة الف�ساد ف�ي 
األرض ، وسدا لھذه الذریعة فال بد من جواز تعیین المقلد عن�د ال�ضرورة دفع�ا 

  . لھذه المفاسد
ألھمی�ة ھ�ذا ال�شرط س�یأتي الح�دیث عن�ھ مف�صال  والفطنة ؛: الشرط الرابع
  .- إن شاء هللا  تعالى  -في المبحث التالي 

                                                 
 ، تبی�����ین الحق�����ائق ٣/ ٧ ، ب�����دائع ال�����صنائع ١٠٩ ، ٦٨ ، ١٦/٦٢المب�����سوط ) ٢٠٩(

 ، ٢٥٣- ٧/٢٥٢ ، وفتح الق�دیر ٢٥٧-٢٥٦ ، ٢٥٣- ٧/٢٥٢ ، العنایة ٤/١٧٥
 ، مواھب الجلیل ٦٤/ ٨ ، التاج واإلكلیل ١/٢٦ ، تبصرة الحكام ٥/١٨٢المنتقى 

 ، ٩٩-٧/٩٨ ، األم ٧/١٣٩ ، ش���رح الخرش���ي م���ع حاش���یة الع���دوي  ٨٩-٦/٨٨
 ، ٥/٢١٦ ، الغ��رر البھی��ة ٤/٢٧٩ ، أس��نى المطال��ب ٨٤األحك��ام ال��سلطانیة ص 

 ، المغن��ي ٢٦٤-٢٦٣/ ٦ ، مغن��ي المحت��اج ٤/٢٩٧ش��رح ج��الل ال��دین المحل��ي 
، مع���الم القرب���ة ف���ي مع���الم الح���سبة ص ١٧٨- ١١/١٧٧ ،  اإلن���صاف ١٠/٩٣

 الزخ���ار  ، البح���ر٦/٤٦٧ ، دق���ائق أول���ي النھ���ى ٦/٢٩٥، ك���شاف القن���اع ٢٠٣
 ، ش��������رائع ٤/١٨٥ ، الت��������اج الم��������ذھب ٨/٤٢٧ ، المحل��������ى ١٢٠ -٦/١١٩

 . ١٣/١٩ ، شرح النیل ٧٠ – ٣/٦٧ ، الروضة البھیة ٤/٥٩اإلسالم



 ٢٢٣٠

  المبحث الثاني
  مدى ارتباط الفطانة بالقاضي 

ُّ ھي كمال یقظتھ ، بحیث ال ی�ستزل ف�ي رأی�ھ ، وال :المراد بفطانة القاضي
 –ي ق��ال القراف�� )٢١٠(. وال خداع��ھ بحی��ل الخ��صوم أو ال��شھود، یمك��ن اس��تغفالھ 

 یجب أن یقدم في كل والیة من ھ�و أق�وم بم�صالحھا عل�ى م�ن ھ�و :-رحمھ هللا 
ویق��دم ف��ي الق��ضاء م��ن ھ��و أع��رف باألحك��ام ال��شرعیة ، وأش��د تفطن��ا ... دون�ھ  

     )٢١١(.".لحجاج الخصوم ، وخدعھم
ھذا ، وقد اتفق الفقھاء على توافر صفة الفطانة ف�ي القاض�ي وتحلی�ھ بھ�ا ، 

 ھل تعد الفطانة من :وبمعنى آخر ،حول اشتراطھا من عدمھاختلفوا بعد ذلك ثم 
ال��شروط ال��الزم توافرھ��ا ف��ي القاض��ي عن��د تعیین��ھ وتولیت��ھ ، أم أنھ��ا ص��فة م��ن 

  :الصفات المستحب وجودھا فیھ؟ اختلفوا في ذلك على مذھبین
.            یرى أنھ ت�شترط الفطن�ة ف�ي القاض�ي عن�د تعیین�ھ وتولیت�ھ:المذھب األول

 ، وبع���ض ال���شافعیة )٢١٣( ، وبع���ض المالكی���ة )٢١٢(ال بع���ض الحنفی���ة وبھ���ذا ق���
  )٢١٦ (. ، واإلباضیة)٢١٥ (، وھو مذھب الزیدیة)٢١٤(كالماوردي وغیره

  
   :وقد استدل أصحاب ھذا المذھب بالسنة واألثر والمعقول

                                                 
 . ١٠/٩٥ ، المغني ٨٨/ ٦مواھب الجلیل ) ٢١٠(
 .١٥٨-٢/١٥٧الفروق للقرافي ) ٢١١(
ك�ام عل�ى نشر العرف في بناء األح: قاعدة ( ٢/١٢٨مجموعة رسائل ابن عابدین ) ٢١٢(

 ).  العرف 
مواھ��ب :  ، ویراج��ع أی��ضا٢/٣٣٩حاش��یة الع��دوي عل��ى كفای��ة الطال��ب الرب��اني ) ٢١٣(

 ١٢٩/ ٤ ، الشرح الكبیر مع حاش�یة الدس�وقي ٧/١٣٩، شرح الخرشي ٨٨/ ٦الجلیل
ھ��ذا ، والم��راد بالفطان��ة الم��شترطة ف��ي القاض��ي عن��د . ٢٧٣ ، ٨/٢٥٩، م��نح الجلی��ل 

. س الفطانة المبالغ فیھا ، وھي التي تصل إلى ح�د ال�دھاءالمالكیة أصل الفطانة  ، ولی
أص�ل الفطن�ة وھ�ي ش�رط ف�ي : األول�ى: ھذا ، والفطانة عند المالكیة على ث�الث مرات�ب

الفطن�ة : كثرة الفطن�ة ، وأص�الة ال�رأي ، وھ�ي م�ستحبة ، والثالث�ة: القاضي ، والثانیة
ش�رح التحف�ة . بھذا المعنىالتي تصل بصاحبھا للذكاء ، فھي غیر مطلوبة في القاضي 

ُألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن عب��د ال��سالم الت��سولي   ، ش��رح ٨٨/ ٦ ، مواھ��ب الجلی��ل ١/٣٥ُّ
، ٨/٢٥٩ ، م�نح الجلی�ل٤/١٢٩ ، الشرح الكبیر م�ع حاش�یة الدس�وقي٧/١٣٩الخرشي

٢٧٣ . 
ٌووافق الماوردي فیما قالھ كل من الخطیب الشربیني والرشیدي ) ٢١٤(  . -رحمھما هللا –َّ

تحریر األحكام في تدبیر أھ�ل اإلس�الم :  ، ویراجع٨٣م السلطانیة للماوردي ص األحكا
ألبي عبد هللا محمد بن إبراھیم بن س�عد هللا ب�ن جماع�ة الكن�اني الحم�وي ال�شافعي ص 

 ، حاش�یة الرش�یدي ٤/٣٨٣ ، اإلقناع للخطیب الشربیني٢٦٢/ ٦ ، مغني المحتاج ٨٨
 .٢٩٧/ ٤ ، حاشیة قلیوبي٨/٢٣٨على نھایة المحتاج

 .٦/١٢٠البحر الزخار ) ٢١٥(
 .٢٠-١٣/١٩شرح النیل ) ٢١٦(



 ٢٢٣١

  : دلیل السنة: أوال
ق��ال :  قال��ت- رض��ي هللا عنھ��ا - م��ا أخرج��ھ ال��شیخان ع��ن أم س��لمة :ومن��ھ
َّإنك�م تخت�صمون إل�ي ، وإنم�ا أن�ا ب�شر ، «: - صلى هللا علی�ھ وس�لم - رسول هللا

 م�ن بع�ض، ف�إن ق�ضیت ألح�د م�نكم )٢١٧(ولعل بعضكم أن یك�ون ألح�ن بحجت�ھ 
     )٢١٨(".بشيء من حق أخیھ فإنما أقطع     لھ قطعة من النار فال یأخذ منھ شیئا 

 أن�ھ  :-  رحم�ھ هللا-ووجھ الداللة م�ن الح�دیث ال�شریف كم�ا یق�ول القراف�ي 
  یدل   

ٌ على أن القضاء تبع للبینات وأحوالھا ، فمن كان أش�د تفطن�ا لھ�ا ، ك�ان أق�ضى 
     )٢١٩ (.من غیره، فیجب أن یقدم في القضاء

  :دلیل األثر: ثانیا
 بادر بتولیة – رضي هللا عنھ –ما روي أن سیدنا عمر بن الخطاب : ومنھ

 والح��ظ فی��ھ ال��ذكاء كع��ب ب��ن س��ور األس��دي الق��ضاء ، ح��ین ظھ��رت فطنت��ھ ،
 كم��ا ورد ف��ي األث��ر ال��ذي رواه الزبی��ر ب��ن بك��ار ع��ن إب��راھیم .وس��رعة البداھ��ة

 ، -  رضي هللا عنھ - أن امرأة أتت عمر بن الخطاب الحرمي بن محمد الغفاري
یا أمیر المؤمنین ، إن زوجي یصوم النھار، ویقوم اللیل ، وأن�ا أك�ره أن : فقالت

فجعل�ت تك�رر ، نع�م ال�زوج زوج�ك : فق�ال لھ�ا ، أشكوه ، وھو یعمل بطاعة هللا
ی�ا : فق�ال ل�ھ كع�ب ب�ن س�ور األس�دي، علیھ القول ، وھو یك�رر علیھ�ا الج�واب 

فق�ال ل�ھ . أمیر المؤمنین ، ھذه امرأة تشكو زوجھا في مباعدتھ إیاھا ف�ي فراش�ھ
َّفق�ال كع�ب عل�ي ، كم�ا فھم�ت كالمھ�ا ف�اقض بینھم�ا : - رض�ي هللا عن�ھ -عمر 

َفأتي بھ بزوجھا ،  ِ : أفي طعام أو شراب ؟ قال: فقال إن امرأتك تشكوك ، فقال؛ ُ
إنھا تشكو إذ ص�ام بالنھ�ار ، وق�ام باللی�ل ، : فقال كعب، )٢٢٠(ال في واحد منھما 

اق�ض بینھم�ا ی�ا : ھجر صحبتھا ، ولم یتفرغ لھا ، فعجب عمر من ذل�ك ، وق�ال
 -عم�ر ، وق�ال لكع�ب كعب فحكم كعب لھا بلیلة ، ولزوجھا بثالث ، فاستحسنھ 

وهللا ما أدري من أي أمریك أعجب ، أمن فھمك أمرھما ؟ أم : -رضي هللا عنھ 
  )٢٢١(.من حكمك بینھما ؟ اذھب فقد ولیتك القضاء بالبصرة

  : دلیل المعقول ، وھو من أربعة أوجھ: ثالثا
 أن القضاء یرجع إلى معرفة الحجاج ، والتفطن لھا أمر زائد :الوجھ األول

ف��ة الح��الل والح��رام ، وق��د یك��ون اإلن��سان ش��دید المعرف��ة ب��الحالل عل��ى معر

                                                 
ُألح�ن بحجت�ھ م�ن بع�ض: "- صلى هللا علیھ وسلم –قولھ ) ٢١٧( َ ْ ْالمعل�م . أي أفط�ن لھ�ا" َ ُ

 .٢/٤٠٣َّبفوائد مسلم ألبي عبد هللا محمد بن علي بن عمر التِمیمي المازري 
 ٧١٦٨ رق�م ٩/٦٩ ، ٦٩٦٧ رق�م ٩/٢٥ ، ٢٦٨٠ رق�م ٣/١٨٠صحیح البخاري ) ٢١٨(

 .١٧١٣ رقم ٣/١٣٣٧، صحیح مسلم 
 .٢/١٥٨الفروق للقرافي ) ٢١٩(
 وما شكواھا إذن ؟: ھنا سؤال مقدر للزوج) ٢٢٠(
 .١١٥ ، األحكام السلطانیة للماوردي ص ٢/٢٦الجوھرة النیرة ) ٢٢١(



 ٢٢٣٢

ُّ؛ مم�ا یجعل�ھ ی�ستزل ، ویخط�ئ )٢٢٢(والحرام، ومع ذلك یخ�دع بأی�سر ال�شبھات 
َفي حكمھ ، ومن ھن�ا ُیعل�م    أن الفطان�ة ال ب�د م�ن تحققھ�ا، وأنھ�ا م�ن ال�شروط  ْ

  . الھامة التي یجب أن تتوافر في القاضي
شترط الفطانة ف�ي القاض�ي ؛ ألن أكث�ر الحج�اج یعتم�د  أنھ ت:والوجھ الثاني

َفیھا أصحابھا على لح�نھم وفطن�تھم ، فل�و ل�م یك�ن القاض�ي فطن�ا ؛ لترت�ب عل�ى  َ
 فل��و ل��م تك��ن الفطن��ة ش��رطا ف��ي القاض��ي ؛ وعل��ى ذل��كذل��ك غفلت��ھ وانخداع��ھ ،  

   )٢٢٣ (.لترتب على ذلك ضیاع الحقوق على أصحابھا
ض��رورات الق��ضاء والحك��م ؛ ألنھ��ا س��بب  أن الفطان��ة م��ن :والوج��ھ الثال��ث

النتب��اه القاض��ي لم��ا یفی��ده اإلق��رار ، كم��ا ینتب��ھ القاض��ي بھ��ا لحی��ل الخ��صوم 
  . ، ومن ھنا كان ال بد من توافرھا في القاضي)٢٢٤(والشھود

: أي( أن الفطانة ال بد منھا في القضاء ؛ ألن العقل التكلیفي والوجھ الرابع 
في توافره في القاضي من دون الفطانة ؛ ألنھ ق�د ال یك) الذي یتعلق بھ التكلیف 

تصاحبھ الغفلة غالبا ، ومن ھنا اشترطت الفطانة في القاضي عند تعیینھ ، حتى 
یكون بعی�دا ع�ن االنخ�داع والغفل�ة ، ب�ل ویفط�ن إل�ى اس�تخراج دق�ائق ال�دعاوى 
وخفایاھا ، والتي تساعده في الوص�ول للحقیق�ة المق�صودة والغای�ة المن�شود م�ن 

لدعوى ، وبناء على ھذا    فال بد من الفطانة حتى تتحقق ج�ودة العق�ل ، وق�وة ا
  )٢٢٥(. إدراكھ  لمعاني الكالم

 ی��رى أن��ھ ال ت��شترط الفطن��ة ف��ي القاض��ي ، ب��ل ھ��ي م��ن :الم��ذھب الث��اني
، وبعض المالكیة وعلی�ھ )٢٢٦(وبھذا قال الحنفیة . الخصال المستحبة في القاضي

 ، )٢٢٩(، وھ���و م���ذھب الحنابل���ة)٢٢٨(یة ، وبع���ض ال���شافع)٢٢٧(محقق���ي الم���ذھب
   )٢٣٠ (.واإلمامیة

  :وقد استدل أصحاب ھذا المذھب بالمعقول ، وھو من ثالثة أوجھ
 أنھ متى توافر العقل في القاض�ي ؛ یك�ون أھ�ال للق�ضاء طالم�ا ت�وافرت -١

فی��ھ س��ائر ال��شروط م��ن إس��الم ، وبل��وغ ، وس��المة الح��واس ، وغی��ر ذل��ك م��ن 

                                                 
 .١٥٨-٢/١٥٧الفروق للقرافي ) ٢٢٢(
 .٤/٣٨٣اإلقناع للخطیب الشربیني ) ٢٢٣(
 .٨/٢٥٩منح الجلیل ) ٢٢٤(
 .٨/٢٥٩ ، منح الجلیل ٤/١٣٠ ، حاشیة الدسوقي ٤/١٣٩شرح الخرشي ) ٢٢٥(
 .١٥٣/ ٢ ، مجمع األنھر ٦/٢٨٧ ، البحر الرائق ٩/٤ لبدر الدین العینىالبنایة ) ٢٢٦(
 ،  ال�شرح ٨/٦٦  ، التاج واإلكلی�ل ٨٨/ ٦ ، مواھب الجلیل ١/٢٥تبصرة الحكام ) ٢٢٧(

 . ٢٧٣ ، ٨/٢٥٩جلیل  ، منح ال١٢٩/ ٤الكبیر مع حاشیة الدسوقي 
 ، ٤/٣٨٣ ، اإلقن�اع للخطی�ب ال�شربیني ٤/٢٧٩ ، أس�نى المطال�ب ١٣/٢١البیان ) ٢٢٨(

 . ٤/٢٩٧شرح جالل الدین المحلي 
 ، ١١/٢٠٠  ، اإلن��صاف٤٤٢/ ٦ ، الف��روع ٤/٢٢٣ ، الك��افي ١٠/١٩٥المغن��ي ) ٢٢٩(

 . ٤٦٨/ ٦ ، مطالب أولي النھى  ٣/٤٩٦شرح منتھى اإلرادات 
 .٦٣-٣/٦٢ ، الروضة البھیة ٤/٥٩سالم شرائع اإل) ٢٣٠(



 ٢٢٣٣

 صفة زائدة عن أصل العق�ل ، كم�ا أنھ�ا تتف�اوت م�ن الشروط ، أما الفطانة فھي
ًشخص آلخر، فما یعد فطانة عند بعض الناس ال یعد ك�ذلك ع�ن غی�رھم ، ول�ذا  ُّ

  .فال وجھ الشتراطھا في القاضي عند تعیینھ في ھذا المنصب
  بأن�ھ ال یكتف�ى ف�ي :- رحم�ھ هللا -ویعترض على ذلك بما قال�ھ الم�اوردي 

ل��ق ب��ھ التكلی��ف ، حت��ى یك��ون ص��حیح التمیی��ز ، جی��د القاض��ي بالعق��ل ال��ذي یتع
الفطن��ة ، بعی��دا ع��ن ال��سھو ، والغفل��ة ؛ لیتوص��ل إل��ى إی��ضاح الم��شكل وح��ل 

 بأن غیر الفطن بانخداعھ وغفلتھ قد ال :ویعترض على ذلك أیضا )٢٣١(المعضل 
یفطن إلى بعض األمور التي تساعده في الحكم في الق�ضیة المطروح�ة أمام�ھ ، 

خطئ في تنقیح الدعوى والحكم فیھا ، إذا فال بد من تحقق الفطانة وھذا یجعلھ ی
  )٢٣٢(. في القاضي بجودة عقلھ، وقوة إدراكھ لمعاني الكالم

، لكن ی�ستحب تمت�ع القاض�ي   بأن الفطنة لیست من ضرورات القضاء -٢
بھا ؛ ألنھا أكمل في فھم الحجج ، قیاسا على األسن إذا ساوى الشاب ف�ي جمی�ع 

  )٢٣٣(.الصفات
 بمثل االعتراض ال�سابق ذك�ره عل�ى الوج�ھ :ویمكن أن یناقش ھذا المذھب

  .السابق   من المعقول
 بأن األسن إنما اس�تحب تقدیم�ھ عل�ى ال�شاب ؛ ألن�ھ ل�م تف�ت :ویناقش أیضا

في الشاب صفة مؤثرة في والیة القضاء وغیرھا ، ولذا لم یجب تقدیم األس�ن ، 
 ، أم��ا الفطان��ة فھ�ي ص��فة م��ؤثرة ف��ي ب�ل اعتب��ر ذل��ك م�ستحبا فق��ط ومن��دوبا إلی�ھ

القضاء وغیره من الوالیات قطعا ؛ ویترتب على فواتھا الزلل في الحكم ، تبع�ا 
  . لالنخداع واالستغفال

 أن��ھ ی��ستحب ف��ي القاض��ي أن یك��ون فطن��ا ، ل��ئال یمك��ن اس��تغفالھ ، وال -٣
  )٢٣٤ (.خداعھ

 تكون شرطا بأن األولى في فطانة القاضي أن: ویمكن أن یناقش ھذا الدلیل
 فإن ما ذكره أصحاب ھ�ذا الم�ذھب م�ن تعلی�لالزما ،    ال أن تكون مستحبة ؛ 

 ی��دل عل��ى االش��تراط ال عل��ى االس��تحباب ، فالفطان��ة تحف��ظ اس��تحباب الفطان��ة
القاض��ي م��ن الغفل��ة ، كم��ا ی��ستطیع القاض��ي التمیی��ز م��ن خاللھ��ا ب��ین ال��صحیح 

. بین أن�ھ ال ب�د م�ن اش�تراطھاوبیناتھم ، ومن ھنا یت الخصوم والفاسد من حجاج
 أن ال��شرع الحنی��ف  من��ع القاض��ي م��ن الق��ضاء وھ��و :أی��ضا ودلی��ل ذل��ك وآیت��ھ

غضبان ، أو دھشان ، وك�ذا منع�ھ م�ن الق�ضاء ف�ي ح�ال األل�م المب�رح والج�وع 
َوالعطش المفرطین ، وغیر ذلك مما ی�ؤثر عل�ى یقظت�ھ وفطنت�ھ ، ف�إذا ُمن�ع م�ن  ِ

                                                 
  .٨٣األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٢٣١(
 .٩٣محمد رأفت عثمان ص / النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي لألستاذ الدكتور) ٢٣٢(
 .٦/٢٩٦ ، كشاف القناع ٣/٤٩٢شرح منتھى اإلرادات ) ٢٣٣(
  ، ٤٤٢ /٦ ، الف�����روع ٤/٢٢٣الك�����افي :  ، ویراج�����ع أی�����ضا١٠/١٩٥المغن�����ي ) ٢٣٤(

 . ٤٦٨/ ٦ ، مطالب أولي النھى  ١١/٢٠٠اإلنصاف



 ٢٢٣٤

َل��ھ وفطنت��ھ ، فم��ن ب��اب أول��ى أن ُیمن��ع م��ع الق��ضاء م��ع ھ��ذه الم��ؤثرات عل��ى عق ْ
  . انعدام توافر أصلھا

  المختار
 والذین قالواالمختار في المسألة ھو ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب األول ، 

باشتراط الفطن�ة ف�ي القاض�ي عن�د تعیین�ھ ف�ي من�صب الق�ضاء ، بحی�ث یت�صف 
تقدیم��ھ عل��ى بج��ودة العق��ل وال��ذكاء ، ویت��سم ب��سرعة البداھ��ة ، فمث��ل ھ��ذا یج��ب 

 ؛ وذل��ك لق��وة - أي مم��ن ال یتمتع��ون بالفطان��ة وال��ذكاء وح��سن االنتب��اه -غی��ره 
 لم�ا یترت�ب عل�ى ت�وافر الفطان�ة م�ن :وأی�ضا. أدلتھم ، وض�عف دلی�ل المخ�الفین

تحصیل المصلحة المرجوة ، الحاصلة في استخراج دقائق ال�دعوى وخفایاھ�ا ، 
   .والغایة المنشودة من الدعوىوالتي تساعده في الوصول للحقیقة المقصودة 

 فالق��ضاء من��صب دقی��ق ، ال ی��ستغني القاض��ي فی��ھ ع��ن الفطان��ة ، :ضاوأی��
خصوصا وأنھ یحتاج إلى الخبرة ، ویرتكز على فھم الوقائع والبینات ، ویعتم�د 
على الدقة في اس�تنباط م�ا خف�ي م�ن الوق�ائع ب�القرائن والعالم�ات واألدل�ة الدال�ة 

ب فھ��م الن��صوص واألحك��ام ال��شرعیة ، وم��ن أج��ل عل��ى ذل��ك ، كم��ا أن��ھ یتطل��
  )٢٣٥ (.تطبیقھا على الوقائع

 فإن�ھ یج�ب عل�ى القاض�ي أن یك�ون واقف�ا وبناء على ما تقدم ف�ي الم�سألة ؛
عل��ى األحك��ام الكلی��ة الفقیھ��ة ، ق��ادرا عل��ى تطبیقھ��ا ، ب��اذال ق��صارى جھ��ده ف��ي 

 التثبت منھ�ا التفطن لكالم الخصوم وحججھم ، ودفوعھم وبیناتھم ، والسعي في
، وتوقي خداع الخصوم وشبھاتھم ، وذلك یستدعي من القاضي أن یكون واعیا 
یملك القدرة على الجمع ، والمقارنة ، والقی�اس ، والتق�اط األوص�اف الم�ؤثرة ، 
وتمییز الفروق المقررة ، وتحدید األوص�اف المتف�ق علیھ�ا والمختل�ف فیھ�ا ب�ین 

 )٢٣٦ (.اطھا وتنزی�ل الحك�م الكل�ي علیھ�االخصمین ، والمضي ف�ي إثباتھ�ا واس�تنب
 ما یتحلى بھ المت�أھلون لمن�صب الق�ضاء عن�د اختی�ار وھذ لن یكون إال بمراعاة

القضاة ، من قوة في العلم ، وفطن�ة ، ورجاح�ة ف�ي العق�ل ، وص�دق ، وأمان�ة ، 
وابتع�اد ع�ن مظ�ان الریب�ة ، إل�ى غی�ر ذل�ك م�ن ال�صفات الت�ي ینبغ�ي أن تت�وفر 

 القضاء ؛ حتى یكون أق�در وأج�در بمھام�ھ ، وعل�ى ب�صیرة فیمن یتولى منصب
  )٢٣٧ (.في أقضیتھ وأحكامھ

 ، كبعض الحنفیة ، والمالكیة بأنھ ینبغي          ھذا ، وقد صرح فریق من الفقھاء
في القاضي أن یكون غیر زائد في الدھاء ؛ ألنھ أمر زائد ع�ن الفطن�ة ، وربم�ا 

عطی��ل الط��رق ال��شرعیة م��ن البین��ة یحم��ل القاض��ي عل��ى الحك��م بالفراس��ة ، وت

                                                 
( عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن خن�ین / تنزیل األحكام على الوقائع القضائیة إعداد الشیخ) ٢٣٥(

 . ١/٢٥٠) ٧٨(العدد ) بحث بمجلة البحوث اإلسالمیة 
 .١/٢٤٤المرجع السابق )  ٢٣٦(
بح��ث بمجل��ة ( می��ة الدائم��ة اللجن��ة العل/ ت��دوین ال��راجح م��ن أق��وال الفقھ��اء إع��داد) ٢٣٧(

 . ١/٦٢) ٣١(العدد ) البحوث اإلسالمیة 



 ٢٢٣٥

. وألن زیادة الدھاء تف�ضي إل�ى المك�ر والخ�داع ، وھ�و م�ذموم ، )٢٣٨ (واألیمان
كان الشرط عندھم في ھذا الصدد ھ�و ت�وافر أص�ل الفطان�ة ، ال   ومن ھنا )٢٣٩(

  .الزائدة عن الحد حتى یصل صاحبھا إلى درجة الدھاء
را منكرا ؛ بل أرى أنھا أمر وأرى أن زیادة الفطنة إلى حد الدھاء لیست أم

 ألن ذل���ك ی���ؤدي إل���ى س���رعة  ، وأنھ���ا ال ب���أس بھ���ا ؛)٢٤٠(م���ستحب ومن���دوب 
الوص��ول إل��ى الح��ق ف��ي الق��ضایا المطروح��ة أمام��ھ ؛ خاص��ة وأن الق��ضایا ق��د 
تشعبت وجوھھا ، وكثرت طرقھا في ھذه األزمنة عن األزمنة السابقة ، ویؤی�د 

 أس��رع ف��ي تولی��ة كع��ب ب��ن س��ور -رض��ي هللا عن��ھ -ھ�ذا أن عم��ر ب��ن الخط��اب 
وأم�ا الخ�شیة م�ن أن یحك�م القضاء عن�دما ظھ�رت ل�ھ الزی�ادة ف�ي فطنت�ھ عن�ده، 

 ویت��رك ق�انون ال��شریعة ، فھ�و تخ�وف ال مح��ل ل�ھ؛ ألن م��ن القاض�ي بالفراس�ة،
الشروط التي یجب أن تتحقق في القاضي شرط العدالة، والعدال�ة تمن�ع القاض�ي 

كم�ا أن لمث�ل ھ�ذا  )٢٤١ (.ك�م بغی�ر ھ�ذا الق�انونمن أن یترك ق�انون ال�شریعة ویح
     أن یت��ولى الق��ضایا الم��شكلة والمع��ضلة ، فھ��ذا الن��وع م��ن ال��دعاوى القاض��ي

  .  یحتاج لبصیرة نافذة ،    ونظر ثاقب
 أرى تعم��یم ھ��ذا "ھ��ذا ، وبع��د م��ا ذك��ر م��ن اش��تراط الفطان��ة ف��ي القاض��ي 

 بن�اء –ات الق�ضائیة الشرط في كل من یت�ولى من�صبا رفیع�ا م�ن مناص�ب الھیئ�

                                                 
 ، الت���اج واإلكلی���ل ١/١٤مع���ین الحك���ام :  ، ویراج���ع٣٠-١/٢٩تب���صرة الحك���ام ) ٢٣٨(

 . ٢/٢١٩ ، الفواكھ الدواني ١٤٢، ٨/١٣٩ ، شرح الخرشي ٨٨-٨/٨٧
  . ٨٨-٨/٨٧التاج واإلكلیل ) ٢٣٩(
 زیادتھ��ا إل��ى درج��ة ال��دھاء م��ن الن��ادر وأنھ��ا لی��ست ش��رطا كأص��ل الفطان��ة ، ألن) ٢٤٠(

 . تحققھا؛ ولذا من الصعب جعلھا شرطا مع ندرة تحققھا
-٩٤محمد رأفت عثم�ان ص / النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي لألستاذ الدكتور) ٢٤١(

 كأھل مشورتھ ، كاتبھ ، وكذا مزك�ي ال�شھود ؛ -ھذا ، وفي حكم القاضي أعوانھ . ٩٥
/ المنھج المسلوك في سیاس�ة المل�وك إع�داد.  كتعلقھا بالقاضيحیث تتعلق الفطانة بھم

 ٤٨٤جالل ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن ن�صر ب�ن عب�د هللا الع�دوي ال�شیزري ال�شافعي ص 
وینبغ��ي أن یجتم��ع ف��ي أھ��ل ال��شورى س��بعة ش��روط  ، علیھ��ا م��دار : " ... وج��اء فی��ھ

ال ت�شتبھ عل��یھم الفطن�ة وال��ذكاء ؛ ل�ئ: الم�شورة ، وبھ�ا ین�تظم ش��مل ال�صواب ، أح�دھا
، ." األم��ور ، فتلت��بس ، ف��ال ی��صح م��ع اش��تباھھا ع��زم ، وال ی��تم م��ع التباس��ھا ح��زم

 .١٤٠حسین بن محمد المھدي ص/ الشورى في الشریعة اإلسالمیة إعداد القاضي
ِّوف��ي معن��ى القاض��ي أی��ضا المحك��م ؛ ألن��ھ ت��شترط فی��ھ أھلی��ة الق��ضاء ، وعل��ى ھ��ذا ،  َ ُ

رط ف��ي القاض��ي كم��ا ھ��و ال��رأي ال��راجح ، وعل��ى الق��ول فت�شترط فی��ھ الفطان��ة كم��ا ت��شت
التحك�یم ف�ي . اآلخر أن�ھ ال ت�شرط الفطان�ة ف�ي القاض�ي ، ف�ال ت�شترط ف�ي المحك�م ك�ذلك

بحث بمجلة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ( محمد جبر األلفي / الفقھ اإلسالمي إعداد الدكتور
: ي المحك���م ، ویراج���ع ف���ي أھلی���ھ الق���ضاء ف���١٨١ ص١-ج) ٤(الج���زء ) ٩(الع���دد ) 

 ، أس�نى ١/٦٣ ، تبصرة الحك�ام ٢/٢٤٥ ، الجوھرة النیرة ٧/٢١٦الھدایة مع العنایة 
 ،   المغن���ي ٦/٢٦٧ ، مغن��ي المحت���اج ١٠/١١٨ ، تحف���ة المحت���اج ٤/٢٨٨المطال��ب 

 .٣/٤٩٥ ، شرح منتھى اإلرادات ١/٩٤



 ٢٢٣٦

 ف��ي ھ��ذا ال��صدد ، وی��دخل ف��ي جمل��تھم ف��ي ع��صرنا –عل��ى الم��ذھب ال��راجح 
  :الحالي
؛ حیث إن ھ�ذه المحكم�ة المحكمة الدستوریة العلیا ) قضاة (  مستشارو -١

  . تتربع على أعلى درجة في السلم القضائي
 حیث تسند إلیھم الف�صل ف�ي الق�ضایا ف�ي قضاة محاكم القضاء العالي ؛ -٢

 ؛ حیث ت�سند إل�یھم التحقی�ق ف�ي ھ�ذه وكذا وكالء النیابة العامةشتى المجاالت ، 
  .القضایا
 من وك�الء الھیئ�ة ؛ ومعاونوھم) قضاة مجلس الدولة (  مفوضو الدولة -٣

  .حیث إنھم یختصون بالمنازعات اإلداریة
 من وكالء الھیئة ؛ حی�ث إنھ�م ومعاونوھم  مستشارو ھیئة قضایا الدولة-٤
  .ن عن الدولة فیما یرفع منھا أو علیھا من قضایاینوبو

 م��ن وك��الء الھیئ��ة ؛ حی��ث إنھ��م  مست��شارو النیاب��ة اإلدرای��ة ومع��اونوھم-٥
  . یختصون بالنظر في مخالفات الوظائف الحكومیة العامة
، تك�ون الفطان�ة ش�رطا فنظرا لحساسیة ھذه المناصب الرفیعة وخطورتھ�ا 

،  فت�شترط الفطان�ة ف�ي  اضى ، ومتفرعة عنھ�الكونھا في معنى والیة الق ؛ فیھا
  س�وى الفط�ن الب�صیر  ب�شئون فال یعین في ھذه المناصبكل ھذه المناصب ، 

الھیئة القضائیة التي یتولى منصبا من مناصبھا ، وال یصلح لھا سوى من یتمتع 
 ف�ي الفطان�ة وإنم�ا اش�ترطت.  - كما سلف بیان�ھ -بجودة الفھم ،  وحسن الرأي 

 من أجل ضمان ح�سن أدائھ�م ألعم�الھم عل�ى – وما في حكمھا -اصب ھذه المن
  . الوجھ المطلوب



 ٢٢٣٧

  المبحث الثالث
  نتائج توافر الفطانة في القاضي

من خالل الحدیث عن توافر الفطانة في القاضي نجد أن نتائج توافرھا فیھ 
تح��صل ف��ي تمتع��ھ ب��التیقظ واالنتب��اه الت��ام ، وج��ودة القریح��ة ، وك��ذا البع��د ع��ن 

لسھو والغفلة ، مما یساعده على التیقظ لحیل الخصوم ، كما أنھ یتوصل بذكائھ ا
 ویمكنن�ي ھن�ا إی�راد )٢٤٢(.إلى إیضاح ما أشكل ، وفصل ما أعضل م�ن الق�ضایا

’’ أھم النتائج الھامة المترتبة على توافر صفة الفطانة في القاضي ، وأختار ھنا 
’’ قضائي وص�یانتھ ع�ن ال�نقض   القضائیة ، وصحة الحكم ال)٢٤٣(تنقیح الوقائع 

  :كأھم ھذه النتائج ، وذلك من خالل المطلبین التالیین
  المطلب األول

  تنقیح الوقائع القضائیة
ھ��و تفنی��د الواقع��ة الق��ضائیة وتمحی��صھا بتعی��ین : الوق��ائع الق��ضائیةتنق��یح 

الوقائع واألوصاف المؤثرة في تنزیل الحكم عل�ى الواقع�ة الق�ضائیة ؛ م�ن أج�ل 
فیھا ،     وكذا تخلیصھا من الوقائع واألوصاف األخ�رى الت�ي ال م�دخل الحكم 

حی��ث إن  )٢٤٤ (.لھ��ا بالواقع��ة ، وال ت��أثیر لھ��ا ف��ي تنزی��ل الحك��م عل��ى الواقع��ة
 مختلطة ومختلفة غالبا ، ومشتملة على الخصمین كل واحد من مالبسات دعوى

المؤثر من غی�ره ، الوقائع المؤثرة وغیر المؤثرة ، وعلى القاضي القیام بتنقیح 
  )٢٤٥ (.وتمییز ما اتفقا علیھ وما اختلفا فیھ

ر : إذ ض��بطھا ھ��و وتنق��یح ال��دعوى یختل��ف ع��ن ض��بطھا ، ھ��ذا ، َأن ُیح��رِّ َ
 خالص���ة دع���وى الم���دعي ، وإفادتھ���ا ، - أو ی���ستكتب كاتب���ھ -القاض���ي         

وإجاب��ة الم��دعى علی��ھ ب��صورة   ال تغی��ر ماھی��ة إفادتھم��ا ، ول��یس ل��ھ أن یكت��ب 
ف إفادات الطرفین بصورة تغیِّر األحكام ؛ ألنھ في ھ�ذه خ َالصة تغیِّر ، أو تحرِّ َُ ُ َُ

ْالح��ال إذا ُب��دلت أق��واُل الط��رفین ف��ي خ��صوص ال��دعوى واإلنك��ار والمدافع��ة  ِّ
وأفرغ���ت ب���شكل آخ���ر ، تتب���دل النت���ائج واألحك���ام ، وین���تج ع���ن ذل���ك ض���رر 

  )٢٤٦ (.بالطرفین

                                                 
 .٨٣األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٢٤٢(
 .ٌ، والدفوع التي یقدمھا كل من الخصمین"  األدلة "المراد بالوقائع ھي البینات )  ٢٤٣(
 -عب�دهللا ب�ن محم�د ب�ن خن�ین / تنزیل األحكام على الوقائع القضائیة إع�داد ال�شیخ) ٢٤٤(

. ٣٦ ، ٣مع�ین الحك�ام ص :  ، ویراج�ع١/٢٧٧) ٧٨(مجلة البح�وث اإلس�المیة الع�دد 
ى نظر وتحریر وبذل ما ال بد فیھ من حكم الحاكم وھو ما یحتاج إل: ویقول ابن فرحون

 .١٠٩/ ١تبصرة الحكام . جھد في تحریر سببھ ومقدار مسببھ
( عب�دهللا ب�ن محم�د ب�ن خن�ین / تنزیل األحكام على الوقائع القضائیة إعداد الشیخ)  ٢٤٥(

 .  بتصرف٢٨١ ، ١/٢٧٧) ٧٨(العدد ) بحث بمجلة البحوث اإلسالمیة 
 .٤/٦٢٦شرح مجلة األحكام )  ٢٤٦(



 ٢٢٣٨

  )٢٤٧(:: ما یليوتنقیح الواقعة القضائیة  یعتمد على
 االجتھ��اد ف��ي ح��ذف الوق��ائع واألوص��اف غی��ر الم��ؤثرة ف��ي الق��ضیة ، -١ 

  . وتعیین المؤثر منھا ؛ لتنزیل الحكم القضائي علیھا
 المالق��ي للواقع��ة )٢٤٨( یق��وم القاض��ي ببی��ان دلی��ل ش��رعیة الحك��م الكل��ي-٢

  )٢٤٩(.القضائیة
ث�ل ف�ي  یقوم القاضي بتحلیل عناصر الحك�م ال�شرعي الكل�ي ، وھ�ي تتم-٣

، وم�ن ث�م یع�رض )٢٥٠(عناصره التنظیریة ؛ من ال�سبب وال�شرط وع�دم الم�انع 
  .القاضي الواقعة القضائیة علیھا

 یق��وم القاض��ي بع��د تحدی��د الحك��م ب��إجراء مقابل��ة بین��ھ ، وب��ین مالب��سات -٤
الواقعة وصفاتھا ، فما قابل المؤثر فھو المعتد بھ ، وما عداه فھو الطردي الذي 

  . ویھدر
یتم تنقیح الوق�ائع الق�ضائیة ف�ي م�رحلتین ،      : نقیح الوقائع القضائیةمراحل ت

  )٢٥١(: وھما على النحو التالي

                                                 
( عب�دهللا ب�ن محم�د ب�ن خن�ین / م على الوقائع القضائیة إعداد الشیختنزیل األحكا)  ٢٤٧(

 . وما بعدھا١/٢٧٨) ٧٨(العدد ) مجلة البحوث اإلسالمیة 
ك�اإلقرار وال�شھادة ( ھناك فرق بین أدلة شرعیة األحكام وأدل�ة اإلثب�ات الق�ضائیة ) ٢٤٨(

 : ، وحاصلھا كما یلي) والیمین 
ة األحك��ام الق��ضائیة ؛ ول��ذا فھ��ي ق��سم منھ��ا ،  أدل��ة ش��رعیة األحك��ام أع��م م��ن أدل��- ١

 . ومندرجة تحتھا
 أن القاضي لھ التقلید في أدلة شرعیة األحكام وما یتعلق بھ�ا م�ن س�ببیة ال�سبب ، - ٢

وشرطیة الشرط ، ومانعیة المانع ، والحرمة ، والوجوب ، وسائر األحك�ام التكلیفی�ة ، 
ھ�ذه : م الق�ضائي ، فیقل�د الفقی�ھ إذا ق�ال لكنھ ال یقـلد فیما تدل علیھ أدل�ة وط�رق الحك�ـ

الصورة من البیع مباحة ؛ ألن ھذا من ب�اب تقری�ر الحك�م بدلیل�ھ ، وال یقل�د فیم�ا یبلغ�ھ 
  . من أن فالنا باع كذا من السلع لفالن بثمن ھو كذا ؛  ألن ھذا من باب الشھادة 

 لتقری�ر األحك�ام الكلی�ة  أنھ ال تكفي األدلة العامة لوقوع األحكام في الجملة ؛ ألنھا– ٣
فتكفي لذلك ؛ إذ یعتمد علیھا الق�ضاة ف�ي ) الحجاج ( ، بخالف أدلـة األحكـام القضـائیة 

عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن / أدل�ة ش�رعیة األحك�ام إع�داد القاض�ي.   ثبوت الوقائع الم�دعاة
ع�دد المح�رم ) بحث بمجل�ة جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة ( سعد آل خنین 

  .١/٩٦ ھـ ١٤٢٣
الكتاب ، والسنة ، واإلجماع ، والقیاس : وأدلـة شـرعیة األحكام لھا أصول ، ھي ) ٢٤٩(

، واالست���صـحاب ، واالستح���سـان ، وق���ول ال���صحابي ، والم���صلحة المرس���لة ، وس���د 
عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن / أدلة شرعیة األحكام إعداد القاض�ي. الذرائع ، وشرع من قبلنا

ع�دد المح�رم ) بمجل�ة جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة بحث ( سعد آل خنین 
  .١٣٠ ، ١/٩٩ ھـ ١٤٢٣

 .١/٩٢المرجع السابق ) ٢٥٠(
( عب�دهللا ب�ن محم�د ب�ن خن�ین / تنزیل األحكام على الوقائع القضائیة إعداد الشیخ)  ٢٥١(

 . وما بعدھا١/٢٨١)٧٨(مجلة البحوث اإلسالمیة العدد 



 ٢٢٣٩

وھ���و تخل���یص الواقع���ة الق���ضائیة م���ن الوق���ائع : التنق���یح االبت���دائي : أوال 
الطردی��ة بإلغائھ��ا ، وإبق��اء الوق��ائع الم��ؤثرة ف��ي بدای��ة ال��دعوى بع��د اس��تجواب 

  أو أحدھما عم�ا یحتاج�ھ م�ن )٢٥٢( من الخصمینوللقاضي أن یستفسر .الطرفین
تھیئ�ة الواقع�ة :  والغرض من ھذاالتنقیح)٢٥٣(.القیود أو الشروط المقتضیة للحكم
فھ��و بع��د س��ماع ال��دعوى : وأم��ا ع��ن زمن��ھ. للنظ��ر ف��ي إثباتھ��ا بط��رق الحك��م

وھذا التنقیح قد یتغیر عند التنقیح النھائي ، فتضاف أوصاف مؤثرة ،  .واإلجابة
  . وصاف أخرى ظھرت طردیتھا وعدم تأثیرھا عند التنقیح النھائيوتلغى أ

وھ��و تخل��یص الوق��ائع والبین��ات الق��ضائیة بإبق��اء : التنق��یح النھ��ائي: ثانی��ا
تھیئ��ة الواقع��ة : مؤثرھ��ا وإلغ��اء طردیتھ��ا بع��د خت��ام المرافع��ة ، والغ��رض من��ھ

بانتھ��اء بع��د خت��ام المرافع��ة : وزمن��ھ. لتنزی��ل الحك��م الكل��ي علیھ��ا والف��صل فیھ��ا
ناتھم�ا)٢٥٤(استجواب الطرفین ، وسماع دفوعھما  ِ وبیِّ َ وھ�ذا التنق�یح ھ�و المعت�د . َ

  . بھ عند الحكم القضائي ، ویأتي على التنقیح االبتدائي بالتعدیل واإلكمال

                                                 
في األمور الغامضة ؛ لیكون في حكمھ على بصیرة ، استفسار القاضي إنما یكون ) ٢٥٢(

كاستفساره ممن أقر بشيء مبھم ، واستفساره من الشاھد عن سبب فساد النكاح مثال 
استف�سار القاض�ي : وم�ن ص�ور االستف�سار أی�ضا. ككونھ حصل بسبب رضاع أو بغیره

ي ھ�ذه من المدعي عن سبب الفساد في دعوى االسترداد ب�سبب ف�ساد البی�ع م�ثال ، فف�
یجب االستفسار م�ن الم�دعي ع�ن س�بب الف�ساد؛ ألن�ھ م�ن الج�ائز أن یظ�ن الم�دعي أن 

 ، الموس��وعة الفقھی��ة ٤/١٨٦ش��رح مجل��ة األحك��ام . بع��ض البی��وع ال��صحیحة فاس��دة
٤/٥٨. 

والقاضي یستمع أوال دع�وى الم�دعي ، ویوف�ق ھ�ذه :- رحمھ هللا -قال علي حیدر ) ٢٥٣(
: م�ثال.  ، فیستوضح القی�ود وال�شروط المقت�ضیةالدعوى على إحدى المسائل الشرعیة

إن ھذا الرج�ل ق�د غ�صب من�ي ش�اة واس�تملكھا ، فیج�ب عل�ى : إذا ادعى المدعي قائال 
القاضي أن یسأل المدعي عن زم�ان ومك�ان الغ�صب ، وع�ن قیمتھ�ا ف�ي زم�ان ومك�ان 
الغ�صب ؛ ألن�ھ تل�زم قیم�ة الم�ال المغ��صوب ف�ي زم�ان ومك�ان الغ�صب ، وعلی�ھ فیج��ب 

ى القاضي أال یستوضح من المدعى علیھ قبل أن ی�ستوضح دع�وى الم�دعي ، وقب�ل عل
أن یفھمھا كامال ثم بعد ذلك یستمع جواب المدعى علیھ ، وبع�د أن یتحق�ق أن الج�واب 

درر .". الم��ذكور إق��رار أو إنك��ار أو دف��ع ، یج��ري القاض��ي المعامل��ة التالی��ة المقت��ضاة
   ، ١٢٢-٨/١٢١التاج واإلكلیل : راجع ، وی٦٥٦/ ٤الحكام شرح مجلة األحكام 

َالرد ، ومنھ دفع الودیعة إل�ى ص�احبھا أي: الدفع في اللغة)  ٢٥٤( َ َّردھ�ا إلی�ھ ، والم�راد : َ
الم�صباح المنی�ر . دفعت قولھ ، إذا رددتھ بالحج�ة:بالدفع ھنا الرد بالحجة ، ومنھ قولك

عوى ت�دفع دع�وى ھ�و إتی�ان الم�دعى علی�ھ ب�د: وال�دفع ف�ي االص�طالح". دف�ع " مادة 
إذا ادع��ى ش��خص أن ل��ھ عل��ى آخ��ر ع��شرة أالف جنی��ھ ، فق��ال الم��دعى : م��ثال. الم��دعي

قد أدیتك ھذا القرض ، أو إنك أبرأتني من ذلك ، أو كنا ت�صالحنا ، أو ل�یس ھ�ذا : علیھ
المبلغ قرضا ، بل ھو ثمن المال الفالني الذي كنت قد بعت�ھ ل�ك وأن�ت دفعت�ھ ثمن�ا ل�ھ ، 

ش�رح مجل�ة األحك�ام . ك یك�ون الم�دعى علی�ھ ق�د دف�ع دع�وى الم�دعيفبأي وجھ من ذل
٤/٢١١. 



 ٢٢٤٠

ھ���ذا ، وتنق���یح ال���دعوى الق���ضائیة حت���ى یق���ع موقع���ھ المطل���وب بمفھوم���ھ 
 إذا ت���وافرت الفطان���ة ف���ي ومراحل���ھ ال���سابقة ال ی���تم بھ���ذا ال���شكل ال���صحیح إال

  .القاضي، فبفطنتھ الحاصلة بذكائھ وتیقظھ وانتباھھ تحصل لھ القدرة على ذلك
  المطلب الثاني

  صحة الحكم القضائي وصیانتھ عن النقض 
إذا ت��وافرت الفطان��ة ف��ي القاض��ي ی��ستطیع أن ی��صل للحك��م ال��صواب ف��ي 

 تح�صل ل�ھ الق�درة -  الم�شار إلیھ�ا س�ابقا-الدعوى المطروح�ة أمام�ھ ، فبفطنت�ھ 
عل��ى الوص��ول للحك��م ال��صحیح ؛ حت��ى ی��صون حكم��ھ الق��ضائي ویحفظ��ھ ع��ن 
النقض ، خاصة وأنھ مما أضفاه الشرع للحكم القضائي أن�ھ جع�ل م�ن األص�ول 
المقررة في ھذا الشأن أنھ یجب على القاضي أن یتح�رى فی�ھ ال�صحة ؛ ص�یانة 

رز م�ن أس�باب الخط�أ ، لھ عن النقض فیما بعد ، ولذا وجب على القاض�ي التح�
واالبتعاد عنھا قدر اإلمكان ، م�ن أج�ل ت�صحیح حكم�ھ الق�ضائي ، ووقایت�ھ م�ن 

 ، فال یعدل عنھ إلى غیره ، إذ لو ك�ان األم�ر بخ�الف ذل�ك ، ألدى )٢٥٥(النقض 
ذل��ك إل��ى ال��نقض ب��ال م��سوغ یقت��ضیھ ، وب��ال مب��رر ی��ستدعیھ ، فتنع��دم الثق��ة 

ث ت�ضیع مكان�ة الق�ضاء ب�ضیاع ھیب�ة ، وھذا فیھ ضرر كبیر ؛ حی�)٢٥٦(بالقضاة
القضاة ، بل ویتنافى مع فلسفة اإللزام التي ھي من مقاص�د الق�ضاء ف�ي ال�شرع 

  .اإلسالمي
، )٢٥٧(ھ��ذا ، واألص��ل ف��ي الحك��م الق��ضائي أن یق��ع ص��حیحا ال نق��ض فی��ھ  

خاص��ة وھ��ذه فائ��دة م��ن أج��ل الفوائ��د ، والت��ي یمك��ن للحك��م الق��ضائي أن یتمت��ع 
، )٢٥٨(ق�وة وثبات�ا ، مم�ا ی�ضمن تطبیق�ھ ، وع�دم الم�ساس ب�ھ باإللزام ، ویك�سبھ 

وذل�ك مت��ى بن��اه القاض��ي عل��ى دلی�ل ص��حیح م��ن أدل��ة ال��شرع المعتب��رة ، إال أن 
  .یوجد سبب یستدعي نقضھ، ویقتضي رده

ھ��ذا ، والحك��م الق��ضائي ل��ھ ض��مانات ت��صححھ ، وت��صونھ م��ن الخط��أ ، 
  :د ، ومن أھمھا واالعتراض علیھ، فال یمكن نقضھ أو تخطئتھ فیما بع

  ).إمھال الخصم ( تدقیق النظر عند إصدار الحكم والتأني فیھ 
  . تجنب القضاء حال تشویش الفكر

                                                 
 ، ١١/١٢٩ ، روض���ة الط���البین ٨/٧١  ، البح���ر الرائ���ق ٧/١٣ب���دائع ال���صنائع ) ٢٥٥(

   ١١/٢٢٣ ، اإلنصاف ٢٤٦-١٠/٢٤٥ ، ١٠/١٠٤المغني 
 .٨١-١/٨٠تبصرة الحكام : یراجع في ھذا المعنى) ٢٥٦(
ویحم��ل الق��ضاء : ق��ال القاض��ي إس��ماعیل "... : وج��اء فیھ��ا١/٨٣تب��صرة الحك��ام ) ٢٥٧(

ٌوف�ي التع�رض ل�ذلك ض�رر بالن�اس ووھ�ن للق�ضاء ، على الصحة ما لم یثب�ت الج�ور  َ َ ،
ف��إذا م��ات أو ع��زل ق��اموا یری��دون ، ف��إن القاض��ي ال یخل��و م��ن أع��داء یرمون��ھ ب��الجور 

الحك�ام ، مع�ین ."فال ینبغي للسلطان أن یمك�نھم م�ن ذل�ك ، االنتقام منھ بنقض أحكامھ 
 .٣٠ص

 ، غم��ز عی��ون ٢/٤٠٨ ، درر الحك��ام ش��رح غ��رر األحك��ام ٣٠٩-٧/٣٠٨العنای��ة ) ٢٥٨(
 .٢/٣٣٦البصائر 



 ٢٢٤١

  .مشاورة أھل العلم
  :وبیان ھذه الضمانات ، على الوجھ التالي

  تدقیق النظر عند إصدار الحكم والتأني فیھ: أوال
، فقتھ للصواب من األسباب التي تساعد على صحة الحكم القضائي ، وموا

وتدقیق النظر في الحك�م قب�ل إص�داره والت�أني فی�ھ ، وك�ذا ال�تفطن لم�دى حاج�ة 
وقد أش�ار الفقھ�اء إل�ى أن�ھ أن عل�ى القاض�ي أن . الدعوى إلى اإلمھال من عدمھ

یدقق نظره في طریق الحكم الذي یعتم�د علی�ھ ف�ي إص�دار حكم�ھ ؛ حی�ث یتأك�د 
 ، كما أنھ على القاضي )٢٥٩ (.طریقمن تحقق الشروط المرعیة شرعا في ھذا ال

أن یبذل أقصى وسعھ وطاقتھ ، ویدقق النظر في الطریق ال�ذي یعتم�د علی�ھ ف�ي 
إصدار الحكم ؛ حیث یتأكد من صحتھ ، واستیفائھ لجمیع الشروط المرعی�ة فی�ھ 

؛ وذل�ك ألن الت�أني یظھ�ر )٢٦٠(، وسالمتھ من الموانع الت�ي تمن�ع االعتم�اد علی�ھ
ف ل��ھ وج��ھ ال��صواب ، فك��ان ف��ي ت��رك التعج��ل حمای��ة للقاض��ي الح��ق ، ویك��ش

   )٢٦١ (.للقضاء عن النقض ، وصونا لھ عن البطالن
 وموافقت�ھ ومن األس�باب الت�ي ت�ساعد عل�ى ص�حة الحك�م الق�ضائي أی�ضا ،

، التفطن لم�دى حاج�ة ال�دعوى إل�ى اإلمھ�ال ، أو حاج�ة الخ�صمین أو للصواب 
 بینھم�ا ، أو إلقام�ة بین�ة ، أو ، لرجاء الصلح)٢٦٢(أحدھما إلى اإلمھال من عدمھ

  .كان عند القاضي ریبة في بینات أحد الخصوم

                                                 
إذا ك�ان طری�ق الحك�م ف�ي ال�دعوى ھ�و ش�ھادة ال�شھود ، فعل�ى القاض�ي أال : فمثال) ٢٥٩(

یصدر حكمھ حتى یتحقق من عدالة الشھود ، وبناء على ھذا فلو جھ�ل عدال�ة ال�شھود 
ر الفصل في الدعوى حتى یتأكد م�ن ع�دالتھم ، فی�سأل ع�نھم ف�ي ال�سر ، فعلیھ أن یؤخ

فیتعرف على العدالة ، كم�ا أن علی�ھ ، والعالنیة ، ألن القضاء مبني على البینة العادلة 
تأخیر الحكم إذا كان عند القاضي أي ش�بھة ف�ي ال�شھود ، وم�ن ھن�ا فل�ھ ت�أخیر الحك�م 

ا أثب�ت الم�دعي دع�واه بال�شھود ، فاش�تبھ وعلى ھذا فإذ. لإلطالع على أحوال  الشھود
القاضي بسبب مشروع ف�ي أن ال�شھود ش�ھود زور ، فیتح�سس أح�والھم ویرس�ل أح�د 
أمنائھ إلى األشخاص الموثوقي الكلمة ال�ذین لھ�م اخ�تالط بال�شھود وی�تفحص أح�والھم 

مع��ین الحك��ام ص :  ، ویراج��ع٦٦٤-٤/٦٦٣درر الحك��ام ش��رح مجل��ة األحك��ام . جی��دا
 .١٦/٢٠١ ، الحاوي ١/٥٣بصرة الحكام  ، ت٢٣-٢٢

 ، ٢٣-٢٢ ، مع���ین الحك���ام ص ٦٦٤-٤/٦٦٣درر الحك���ام ش���رح مجل���ة األحك���ام ) ٢٦٠(
 ١٠٠- ٩٩/ ١٠ ، المغن�ي١٦/٢٠١  ، الح�اوي٢/٣٠٥ ، المھ�ذب١/٥٣تبصرة الحكام

 . ١٠/٦٠ ، المبدع٤٦٦/ ٤، الكافي 
 . ٢/٣٤١غمز عیون البصائر ) ٢٦١(
ھال تالعب�ا بخ�صمھ وت�أخیر الح�ق علی�ھ ، فیتحق�ق ل�ھ فقد یطلب أحد الخصوم اإلم) ٢٦٢(

ھدفھ من المماطلة بحقھ ، وھذا مما یجب على القاضي التفطن لھ مت�ى كان�ت ال�دعوى 
 .ال حاجة لھا لإلمھال



 ٢٢٤٢

ال یج��وز للقاض��ي ت��أخیر الحك��م بع��د " ... : - رحم��ھ هللا -ق��ال اب��ن نج��یم 
إذا : الثانی�ة. لرج�اء ال�صلح ب�ین األق�ارب: األول�ى: وجود شرائطھ إال في ث�الث

      )٢٦٣(.".إذا كان عنده ریبة: الثالثة. استمھل المدعي
وقد عالج الفقھاء ھذه القضیة ، وذلك فیما إذا سأل الخصوم القاضي مھلة 
من الوقت ؛ حتى یتمكنوا من الصلح ، أو طلب أحدھم من القاضي أن یمھل 
وقتا حتى یستطیع أن یقیم البینة المثبتة لدعواه ؛ أو من أجل مراجعة حسابھ ، 

 ، )٢٦٤(یب لطلب اإلمھالأو مراجعة الفقھاء ونحو ذلك ، فعلى القاضي أن یستج
   )٢٦٥(:ِّوفى حد ھذا اإلمھال مذاھب ثالثة للفقھاء

یرى أن إمھال المدعي موكول الجتھاد القاضي ؛ ألن : المذھب األول
 )٢٦٦(وبھذا قال المالكیة . فض النزاع منوط بھ ، فلزم أن یخول حد اإلمھال إلیھ

  )٢٦٩ (.، واإلباضیة)٢٦٨ ( ، واإلمامیة)٢٦٧(، والحنابلة

                                                 
  ، ویراج���ع درر ٧/١٣ ، ب���دائع ال���صنائع ٢/٣٥٣األش���باه والنظ���ائر الب���ن نج���یم ) ٢٦٣(

 .٤/٦٥٤الحكام شرح مجلة األحكام 
 ، الروض�ة ٦/١٣٢ ، البحر الزخار ١٠/٢١٧ ،  المغني ٤/٤٠٦مطالب وأسنى ال) ٢٦٤(

ھذا وقد ذكر الشافعیة وجھین في حك�م ھ�ذا اإلمھ�ال ھ�ل ھ�و واج�ب أو  . ٣/٨٦البھیة 
. أن��ھ واج��ب وھ��و ظ��اھر م��ن عب��ارات المالكی��ة: - وھ��و الظ��اھر -من��دوب ؟ أح��دھما 

 ال��شرح الكبی��ر م��ع  ،٢٦٣ – ٨/٢٦٢الت��اج واإلكلی��ل . أن��ھ من��دوب: والوج��ھ الث��انى
 ، أس��نى ٤/٣١٢ ، ال��شرح ال��صغیر م��ع حاش��یة ال��صاوي ٤/٢٢٦خاش��یة الدس��وقى 

أن ھذا : والمختار. ٦/٤٢٥ ، مغني المحتاج ٥/٢٩١ ، الغرر البھیة ٤/٤٠٦المطالب 
اإلمھال واجب على القاضي ؛ ألنھ استمھال إلثبات الحق ، فوج�ب م�ن أجل�ھ ؛ حت�ى ال 

 .، وهللا أعلمیترتب على عدم وجوبھ ضیاعھ 
الیم��ین ال��دائرة ب��ین الخ��صوم " رس��الة دكت��وراه للباح��ث بعن��وان : یراج��ع ف��ي ذل��ك) ٢٦٥(

 ". وما بعدھا ٢٤٣وأثرھا في الفقھ اإلسالمي ص 
 ، حاش���یة ال���صاوي ٤/٣١٢ ، ال���شرح ال���صغیر ٢٦٣ – ٨/٢٦٢الت���اج واإلكلی���ل ) ٢٦٦(

 .٤/٢٢٦ ، حاشیة الدسوقي ٤/٣١٢
ي الموس�وعة الفقھی�ة الكویتی�ة ، وق�د أطل�ق اب�ن قدام�ة ورد نسبة ذلك للحنابلة ف)  ٢٦٧(

وابن مفلح ، والمرداوي تأخیر الیمین فیما لو طل�ب الم�دعى اإلمھ�ال ، وت�أخیر الیم�ین 
وإن : "  ف�ي مع�رض ذل�ك – رحم�ھ هللا –ق�ال اب�ن قدام�ة . دون أن یذكروا قدر الم�دة 

ألن ل�ي بین�ة أقیمھ�ا ، امتنعت : فإن قال...  سئل عن سبب نكولھ – أي المدعي –نكل 
الك�افي " . أو حسابا انظر فیھ فھو على حقھ من الیم�ین ، وال ی�ضیق علی�ھ ف�ي الم�دة 

 ، ١١/٢٥٨ ، اإلنصاف ١٠/٦٥ ، المبدع ١٠/٢١٧المغني :  ، ویراجع أیضا٤/٤٦١
وحم��ل ھ��ذا اإلط��الق عل��ى أن القاض��ي یجتھ��د ف��ي م��دة اإلمھ��ال كم��ا ج��اء ف��ي : قل��ت

 إذ لم ینص على مدة بعینھا حتى یق�ال یحم�ل اإلط�الق علیھ�ا الموسوعة الفقھیة أولى؛
، كما لو ینص على تأبید التأخیر حت�ى یق�ال یحم�ل اإلط�الق علی�ھ ، ومم�ا ی�ساعد عل�ى 

أن��ھ ال ی��ضیق عل��ى الم��دعي ف��ي م��دة : أنھ��ا ال تحم��ل عل��ى ذل��ك أی��ضا أنھ��م ق��د ق��رروا 
وهللا . أنھ�ا غی�ر مح�ددة اإلمھال ، وفى ھذا إش�عار بأنھ�ا غی�ر مؤب�دة ، وأی�ضا إش�عار ب

 .أعلم



 ٢٢٤٣

وبھذا قال الشافعیة ؛ . یرى أن حد اإلمھال ثالثة أیام فقط: لثانيالمذھب ا
 وبناء على ھذا المذھب فال )٢٧٠(.ألنھا المدة المعتبرة شرعا في إبداء األعذار

  )٢٧١ (یمھل أكثر من ھذه المدة ؛ لئال یضر بالمدعى علیھ
یرى أن اإلمھال لیس لھ حد معین ، وعلیھ فیمكن أن یمھل : المذھب الثالث

عي أبدا ، وبھذا قال الشافعیة في وجھ ضعیف لھم ؛ ألن الیمین إذا ردت المد
قیاسا على البینة في  ، فكان لھ تأخیرھا بال تحدید مدةعلیھ صارت حقھ ، 

  )٢٧٢(.ذلك
  المختار

ھو ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب األول ـ وھو أن إمھال المدعي وتأخیر 
  یمینھ 

ْ المدعین یتفاوت في ذلك ، فھناك من موكول الجتھاد القاضي في ذلك ؛ إذ حاُل َ
ُْیعلم من حالھ أنھم یتمكنون من إحضار بینتھم في مدة غایتھا ثالثة أیام ، ومنھم 
ْمن ُیعلم من حالھم أنھم ال یتمكنون من إحضارھا في  الثالثة أیام ، بل  ْ َ

ُّیحتاجون لوقت أطول من ذلك ، فكان التقدیر بالثالث تحكم ، وھو مردود َ َ.  
ا أن األخذ بذلك ھو ما تقتضیھ طبیعة القضاء ؛ نظرا لكثرة دعاوى كم

القضاء المتداولة ؛ إذ من الصعب ـ مع كثرة القضایا والدعاوى ـ وخاصة في 
 أن یلتزم القضاة بوقت محدد وزمن معلوم عند طلب - عصرنا الحاضر 

الخصوم ، أو بعضھم اإلمھال ألسباب تقتضى ذلك ، فكان المناسب ھو أن 
  .ون زمن اإلمھال ومدده موكول    الجتھاد القضاة في ذلكیك

  :مشاورة أھل العلم: ثانیا
یجب على لقاضي إذا أشكل علیھ الحكم في قضیة من القضایا المعروضة 

بل وال یسعھ إال تلك المشاورة إذا ، علیھ للفصل فیھا، أن یسأل من ھو أفقھ منھ 
لحكم أكثر من وجھ  ؛ لیصل خفى علیھ وجھ الحكم في القضیة ، أو احتمل ا

                                                                                                                  
خی��ره الح��اكم ب��ین ، أن الم��دعي ل��و ذك��ر أن ل��ھ بین��ة غائب��ة : ( حی��ث ن��صوا عل��ى) ٢٦٨(

، ول�م ین�صوا عل�ى تحدی�د ق�در األج�ل ، فعل�م أن�ھ موك�ول ) الصبر وبین إحالف الغ�ریم 
 .٤/٧٦شرائع اإلسالم . الجتھاد القاضي

 فلیؤج�ل ل�ھ القاض�ي ح�سب اجتھ�اده ، إذا ادعى المدعي أن بینتھ غائبة ،: فعندھم) ٢٦٩(
ش��رح النی��ل . جی��ث یؤج��ل ل��ھ أج��ال ی��أتي فی��ھ بالبین��ة عل��ى ق��در بع��د األرض وقربھ��ا

١٣/١٩٧. 
 م�دة الم�سح عل�ى الخف�ین للم�سافر ، وم�دة خی�ار - ثالث�ة أی�ام -ونظی�ر ھ�ذا الم�دة ) ٢٧٠(

َّ، ولع��ل ٍّال��شرط، وم��دة اس��تتابة المرت��د ، ف��إن الم��دة المطلوب��ة ف��ي ك��ل ھ��ي ثالث��ة أی��ام 
أص��حاب ھ��ذا الم��ذھب قاس��وا تحدی��د اإلمھ��ال بثالث��ة أی��ام عل��ى ھ��ذه األحك��ام الت��ي م��دة 

 . اإلمھال في ھذه األحكام
 .   ٦/٤٢٥ ، مغني المحتاج ١٠/٣٢٤ ، تحفة المحتاج٤/٤٠٦أسنى المطالب ) ٢٧١(
 .المواضع نفسھ:المراجع السابقة: یراجع) ٢٧٢(



 ٢٢٤٤

 وبھذه المشاورة یمكن )٢٧٣ (.للصواب في حكمھ ، ویتحرز عن الخطأ فیھ
للقاضي أن یستدرك ما أشكل علیھ ، من خالل معرفة وجھة نظر صاحب 

 من خالل المشاورة -والعقل الراجح ، كما یتمكن القاضي ، الرأي الناصح 
 أقرب إلى الحق والصواب ؛  على تذلیل طرق االجتھاد ، فیكون حكمھ-أیضا 

بحیث یمكن صونھ عن الرد ، وحمایتھ من النقض ،            وھذا بخالف 
القاضي الذي یستعجل في إصدار الحكم في القضیة المشكلة بال سؤال أو 

  )٢٧٤(.مشاورة ، فغالبا ما یتعرض حكمھ للرد ، ویتوجھ علیھ النقض
ِفاسألوا أھل الذكر : ( -ى   تعال-ومما یدل على وجوب المشاورة قول هللا ْ ِّ َ ْ َْ َُ َ

َإن كنتم    ال تعلُمون  َ َ ُ ُْ َْ ْ ْ  تعالى -، وقول هللا  ] ٧: ، األنبیاء ٤٣: النحل  [ )٢٧٥(). ِ
ِوشاورُھم   في األمر : ( - ْ َْ ْ ِ ْ ِ َ    )٢٧٦( ]١٥٩: آل عمران ). [ َ

فھاتان اآلیتان دلتا على وجوب سؤال العلماء ، ومشاورتھم خاصة عند 
  . حكم الشرعي والتباسھ علیھخفاء ال

 صلى هللا علیھ وسلم -كان رسول هللا : - رحمھ هللا -قال الحسن البصري 
ً غنیا عن مشاورتھم-   )٢٧٧(.وإنما أراد أن یستن بذلك الحكام بعده، ّ

 بسنة المشاورة – رضوان هللا علیھم أجمعین –كما عمل الصحابة الكرام 
َوُروي، )٢٧٨ (بة في میراث الجدة وشاور أبو بكر الصحا: ،      ومن ذلك أن : ِ

 -  كان یكون عنده جماعة من أصحاب رسول هللا - رضي هللا عنھ –عمر 
والزبیر وعبد الرحمن ، وطلحة، وعلي ،  منھم عثمان -صلى هللا علیھ وسلم 

   )٢٧٩(.إذا نزل بھ األمر شاورھم فیھ، - رضي هللا عنھم –بن عوف 

                                                 
، كنحو تعلق الدعوى فیم�ا اختل�ف الفقھ�اء وتستحب المشاورة إذا لم یشكل الحكم ) ٢٧٣(

 ٤/٢٩٩ ، أس�نى المطال�ب١٤٩ /٧ ، شرح الخرشي ٦/٢٧٧البحر الرائق . في حكمھ 
 .١٠٠ -١٠/٩٩، المغني 

 .١/٢٦٩نقض األحكام القضائیة ) ٢٧٤(
 .٧٢-١٦/٧١المبسوط :  یراجع في االستدالل باآلیة) ٢٧٥(
 ، ١/٤٢ ، تب�صرة الحك�ام ٧/١٢ائع بدائع ال�صن:  یراجع في االستدالل بھذه اآلیة) ٢٧٦(

 .١٠٠/ ١٠المغني 
 .١٣٠٨٣ رقم ٧/٤٦األثر أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ) ٢٧٧(
 إلى أب�ي - صلى هللا علیھ وسلم -فقد جاءت الجدة باألم وابن االبن بعد رسول هللا ) ٢٧٨(

ِإن ابن ابني ، أو ابن ابنتي مات ، وقد أخبرت أن لي حقا ، ف: بكر ، فقالت ْ قال أبو بكر ُ
 ص�لى هللا -ما أجد لك في كتاب هللا من ح�ق ، وم�ا س�معت فی�ك ش�یئا م�ن رس�ول هللا : 

 ص�لى هللا علی�ھ - وسأسأل الناس ، قال فشھد المغیرة بن شعبة أن النبي -علیھ وسلم 
م�ن ی�شھد مع�ك ؟ ق�ال ، محم�د ب�ن م�سلمة ، ف�شھد :  أعطاھ�ا ال�سدس ، فق�ال -وسلم 

 .٣٦٣/ ٧المصنف . فأعطاھا السدس
 .١٠٠/ ١٠المغني ) ٢٧٩(



 ٢٢٤٥

والمشاورة إحدى الطرق ،  بحق فإن القاضي مأمور بالقضاء: وأیضا
فإن القاضي قد :  وأیضا)٢٨٠ (.الموصلة لذلك ؛ ولذا ال یسع القاضي ترك ذلك

ویتذكر ما نسیھ بالمذاكرة ؛ وألن اإلحاطة بجمیع العلوم ، ینتبھ بالمشاورة 
ْوقد ینتبھ إلصابة الحق ، ومعرفة الحادثة من ھو دون القاضي . متعذرة َ ،

  )٢٨١ (.ید علیھفكیف بمن یساویھ أو یز
  .تجنب القضاء حال تشویش الفكر: ثالثا

إذا أراد القاضي أن یحكم في القضیة المطروحة علیھ ، فعلیھ أن یجتنب 
ذلك إذا حصل لھ أمر من األمور التي تشوش فكره ، وتشغل بالھ ، كالغضب 

؛  إذ )٢٨٢(والحزن والفرح والدھشة وغیر ذلك ، مما قد یتأثر بھ الحكم القضائي 
ضي مع تحقق األمور المذكورة ربما یلتبس بھ عقلھ ، ویشتبھ علیھ وجھ القا

 ؛ مما یجعلھ ال یفھم القضیة المطروحة ، وال یفطن للوقائع )٢٨٣(القضاء
والمالبسات المؤثرة في الحكم من غیرھا ، فیكون بذلك بعیدا عن الحق 
والصواب ؛ ألنھ من الممكن خطأ القاضي في تصور القضیة ، مما یترتب 
علیھ الخطأ في الحكم الذي یصدره ، وھذا من شأنھ أن یعرض ھذا الحكم 

وأساس ذلك أن ما یشوش الفكر ویشغل القلب یغلق باب الفكر ، . للطعن والرد
ویسد طریق الفھم ، فال یحصل ما یجب من التأمل والنظر ، وھذا یفضي غالبا 

مییز الحق من إلى الخطأ والبعد عن الصواب ، بل ربما أدى ذلك إلى عدم ت
، الباطل ؛ ألن القضاء مع ھذه الحال یمنعھ من كمال الفھم وذھاب الفطنة 

ویعمي علیھ طریق العلم والقصد ، ومن ثم كان القضاء في تلك الحال ال 
 من التغیر - بسبب ذلك -یضمن صیانة الحكم القضائي ؛ لما یحصل للقاضي 

   )٢٨٤ (.ھ المطلوبالذي یختل بھ النظر ، فال یحصل الحكم على الوج
ًولكي یقع الحكم القضائي صحیحا وُمصانا عن النقض ؛  فإنھ ال ینبغي أن 

خالیا من ، یخرج القاضي لمجلس القضاء إال وھو على أكمل حال وأعدلھا 

                                                 
 .٧/١٠٣المبسوط ) ٢٨٠(
 .١٠/١٠٠المغني ) ٢٨١(
ومنعھ من الحكم في ھذه الحال على سبیل الكراھة عند الجمھور ، خالفا لجمھور ) ٢٨٢(

 ، ٧/٩ب�دائع ال�صنائع . الحنابلة وكذا الزیدیة فعندھم المنع من ذلك على سبیل التحریم
 ، المغن����ي ٦/٢٨٦ ، مغن����ي المحت����اج ٤/٢٩٧ ، أس����نى المطال����ب ٥/١٨٥المنتق����ى 

 ، البحر الزخ�ار ٥٠١-٣/٥٠٠ ، شرح منتھى اإلرادات ١١/٢٠٩ ، اإلنصاف ١٠/٤٤
   .٤/٧٦ ، شرائع اإلسالم ٦/١٢٢

    .١٦/٦٧المبسوط ) ٢٨٣(
 ، الت���اج واإلكلی���ل ٥/١٨٥ ، المنتق���ى ٧/٩ ، ب���دائع ال���صنائع ١٦/٦٧المب���سوط ) ٢٨٤(

 ، ٤/٢٩٧ ، أس���نى المطال���ب ٥/٢٢٦ی���ة  ، الغ���رر البھ٢١٥-٦/٢١٤ ، األم ٨/١١٦
 ،  ٥٠١-٣/٥٠٠  ، ش��رح منتھ��ى اإلرادات ١٠/٩٩ ، المغن��ي ٦/٢٨٦مغن��ي المحت��اج 

:  ، ویراج��ع أی��ضا٤/٦٦ ، ش��رائع اإلس��الم ٦/١٢٠  ، البح��ر الزخ��ار ٨/٤٣٣المحل��ى 
 .  ٥٧١-٢/٥٧٠ ، سبل السالم ١٣/١٣٧فتح الباري 



 ٢٢٤٦

ومدافعة األخبثین أو ، والوجع المؤلم ، والحزن ، والجوع، والعطش ، الغضب 
، وأبلغ في تیقظھ للصواب، ھ وأحضر لذھن، لیكون أجمع لقلبھ ؛ أحدھما 

  )٢٨٥(.وفطنتھ لموضع الرأي
ھذا ، ویمكننا مما سبق أن نستنتج أن أصل تلك األمور التي تشوش الفكر 

َوتشغل القلب ، ھو الغضب ، وھو ما ورَد بشأنھ النھي من النبي   صلى هللا –َ
 ، إال أن ھناك أمورا أخرى تشترك معھ في العلة الحاصلة -علیھ وسلم 

ش الفكر وشغل القلب فتقاس على الغضب وتلحق بھ ، ومن أھمھا ما بتشوی
  )٢٨٦(:یلي

  . القضاء حال اشتداد الھم والحزن-١
  . القضاء حال الفرح الشدید-٢
  . القضاء حال شدة االندھاش-٣
   القضاء حال غلبة النوم-٤
  . القضاء حال مدافعة األخبثین-٥
  .  القضاء حال غلبة النعاس-٦

وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره : " ... - رحمھ هللا - قال ابن قدامة 
ومدافعة أحد األخبثین ، والوجع المزعج ، والعطش الشدید ، من الجوع المفرط 

؛ َفھذه كلھا تمنُع الحكم ، والفرح ، والحزن ، والغم ، والھم ، وشدة النعاس ، 
صابة الحق الذي یتوصل بھ إلى إ، واستیفاء الفكر ، ألنھا تمنع حضور القلب 

  )٢٨٧ (.".فتجري مجراه، فھي في معنى الغضب المنصوص علیھ ، في الغالب 
 عن القضاء عند الغضب ، ویدل – صلى هللا علیھ وسلم –وقد نھى النبي 

 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة - واللفظ لمسلم -ما أخرجھ الشیخان : على ذلك
ي بین اثنین وأنت بأال تقض: كتب أبو بكرة إلى ابنھ وكان بسجستان: قال

ال یحكم أحد : "  یقول: - النبي صلى هللا علیھ وسلم -غضبان  ، فإني سمعت 
  )٢٨٨(".بین اثنین وھو غضبان

أنھ دل على أن القاضي ال ینبغي لھ الحكم : ووجھ الداللة من ھذا الحدیث
وذلك ألن الغضب یشوش علیھ قلبھ ؛ والقضاء بین الخصوم في حال الغضب 

ویعمي ، ویحول بینھ وبین استیفاء النظر ، ھ من كمال الفھم ویمنع، وذھنھ 
حده ، بل ھذا ، وال یقتصر النھي على الغضب و. علیھ طریق العلم والقصد

الخوف المقلق ، والھم المزعج ، والجوع :  في معناه نحویشمل النھي غیره مما

                                                 
 .١٠/٩٦المغني ) ٢٨٥(
 ، ١٠/٩٩ ، المغن�ي ٥/٢٢٦ ، الغرر البھیة ٥/١٨٥منتقى  ، ال١٦/٦٧المبسوط ) ٢٨٦(

 .٤/٧٦ ، شرائع اإلسالم ٦/١٢٢البحر الزخار 
 .١٠/٩٩المغني ) ٢٨٧(
 .١٧١٧ رقم ٣/١٣٤٢ ، صحیح مسلم ٦٧٣٩ رقم ٦/٢٦١٦صحیح البخاري ) ٢٨٨(



 ٢٢٤٧

حكم على والظمأ الشدیدین ، وشغل القلب المانع من الفھم ؛ ألن العبرة في ال
  )٢٨٩(.فاأللفاظ لم تقصد لنفسھا، وإنما ھي مقصودة للمعاني، قصد الشرع منھ 

 ینعدم معھ اعتدال الحال ، بل - وأمثالھ مما ذكر - فإن الغضب : وأیضا
ربما یجري على اللسان في تلك الحال ما ال ینبغي أن یسمعھ الناس ، وربما 

فإن :  وأیضا)٢٩٠(. تلك الصفةیتغیر لونھ على وجھ ال ینبغي أن یراه الناس على
القاضي مع تحقق األمور المذكورة ربما یلتبس بھ عقلھ ، ویشتبھ علیھ وجھ 

  )٢٩١ (.القضاء
وبعد بیان ما سبق نجد أن الفقھاء اختلفوا حول صحة قضاء القاضي من 
عدمھ إذا قضى في حال اشتداد غضبھ أو حزنھ أو دھشتھ ، وسائر ما یؤدي 

  : قلبھ ، وجاء اختالفھم على أربعة أقوالإلى تشویش فكره وانشغال
 )٢٩٣( ، والمالكیة)٢٩٢(وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة : القول األول

، )٢٩٦( ، والزیدیة)٢٩٥( ، والحنابلة في أحد الوجھین)٢٩٤(، وأكثر الشافعیة
ویدل . ، وعندھم أن قضاء القاضي یقع صحیحا ، یجب نفاذه)٢٩٧(واإلمامیة

 وھو غضبان ، فقد – صلى هللا علیھ وسلم –النبي وقوع القضاء من : لذلك
أخرج البخاري عن عروة بن الزبیر، أن الزبیر، خاصم رجال من األنصار إلى 

 ، كانا یسقیان بھ )٢٩٨( في شراج من الحرة - صلى هللا علیھ وسلم -رسول هللا 
 اسق یا زبیر، ثم: "  للزبیر- صلى هللا علیھ وسلم -كالھما ، فقال رسول هللا 

ْیا رسول هللا ، أن كان ابن : ، فغضب األنصاري، فقال" أرسل إلى جارك 
اسق، : "  ، ثم قال- صلى هللا علیھ وسلم - فتلون وجھ رسول هللا )٢٩٩(عمتك ؟ 

   )٣٠٠(".ثم احبس حتى یبلغ الجدر 
                                                 

 .١/١٦٦إعالم الموقعین ) ٢٨٩(
    .١٦/٦٧المبسوط ) ٢٩٠(
 .١٦/٦٧المبسوط ) ٢٩١(
 .٣٢٨ /٣ ، الفتاوى الھندیة ٦/٣٠٣ ، البحر الرائق ٧/٩بدائع الصنائع ) ٢٩٢(
 .٨/٣٠١ ، منح الجلیل ٨/١١٦ ، التاج واإلكلیل ٥/١٨٥المنتقى ) ٢٩٣(
   .٢٨٥ /٦ ، مغني المحتاج ٢٩٧ /٤ ، أسنى المطالب ١٣٥ /١٠تحفة المحتاج ) ٢٩٤(
   .٤٩٣ ، الروض المربع ص ٢٢٧ /٤ ، الكافي ١٠/٤٤المغني ) ٢٩٥(
   .٦/١٢٠البحر الزخار ) ٢٩٦(
   .٤/٧٦شرائع اإلسالم ) ٢٩٧(
 ھ�و م�سیل الم�اء ، ومك�ان - بكسر الشین -، الشراج " في شراج الحرة : " قولھ) ٢٩٨(

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ألب�ي . السقي، وإنما أضیف إلى الحرة لكونھا فیھا
   .١٢/٢٠١محمد محمود بن أحمد بن موسى الغیتابى 

َّ حكم�ت ل�ھ بتقدیم�ھ عل�ي ؛ ألج�ل أن�ھ اب�ن عمت�ك ؟ أي: ومعنى قول األعراب�ي ھ�ذا) ٢٩٩( َ ْ ََّ

ِوكانت أم الزبیر صفِیة بنت عبد المطلب ، وِھي عمة النبي  َّ َ ََّ َ َّ َ َ ص�لى هللا علی�ِھ وس�لم -َْ ْ ََ- .
عمدة القاري شرح صحیح البخاري ألبي محمد محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى الغیت�ابى 

١٢/٢٠٢.   
   .٢٧٠٨ رقم ٣/١٨٧صحیح البخاري ) ٣٠٠(



 ٢٢٤٨

 قضى وھو غضبان ، – صلى هللا علیھ وسلم –ففي ھذا الحدیث أن النبي 
  )٣٠١ (.ضي ونفوذه حال الغضبمما یدل على صحة قضاء القا

 – صلى هللا علیھ وسلم –بأن قضاء النبي : ویمكن أن یناقش ھذا الحدیث
كان قبل حصول الغضب لھ ، فإنھ قد حصل لھ بسبب  اعتراض اإلعرابي 

 صلى هللا علیھ –  ، فغایة ما فعلھ النبي – صلى هللا علیھ وسلم –على حكمھ 
غضبان ، أما صدور الحكم فقد كان قبل   ھو إقرار حكمھ وتنفیذه وھو –وسلم 

  .الغضب
َإنما یمنع الغضُب الحاكم إذا : وقیل : " ... -  رحمھ هللا –وقال ابن قدامة 

كان قبل أن یتضح لھ الحكم في المسألة ، فأما إن اتضح الحكم ، ثم عرض 
الغضب ، لم یمنعھ ؛ ألن الحق قد استبان قبل الغضب ، فال یؤثر الغضب 

  )٣٠٢ (.".فیھ
 )٣٠٤( ، وبعض الشافعیة)٣٠٣(وإلیھ ذھب الداودي من المالكیة: والقول الثاني

 ، وعندھم أن قضاء القاضي ال یقع صحیحا ، )٣٠٥(، والحنابلة في الوجھ االخر 
أن القضاء في ھذه الحال مما  ورد بشأنھ : ویدل لذلك. وعلیھ فال یجب نفاذه

  - واللفظ لمسلم-لشیخان فقد أخرج ا. - صلى هللا علیھ وسلم –النھي من النبي 
بأن : كتب أبو بكرة إلى ابنھ وكان بسجستان: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال

 النبي صلى هللا علیھ وسلم -ال تقضي بین اثنین وأنت غضبان  ، فإني سمعت 
 واألصل في النھي أنھ )٣٠٦(".ال یحكم أحد بین اثنین وھو غضبان : "  یقول: -

د انعدمت القرینة التي تصرف النھي ھنا إلي غیره یفید التحریم ، وخاصة وق
 ، )٣٠٧(من المعاني ، وإذا أفاد النھي التحریم ؛ فإنھ یقتضي فساد المنھي عنھ 

 مما یشوش الفكر - وما في معناه -ومن ھنا فقضاء القاضي في حال الغضب 
  .َ، ویشغل القلب یقع فاسدا ، ال تترتب علیھ آثاره)٣٠٨(

 یؤثر على العدالة ، والتي ھي -ا في معناه  وم- فإن الغضب : وأیضا
حصول األمن في : إحدى الشروط المعتبرة في والیة القاضي ؛ ومن متطلباتھا

الرضا والغضب، مع صدق اللھجة ، والعفة عن المحارم ، والبعد من الریب ، 
فإذا تكاملت في القاضي ھذه األوصاف ، فقد تحققت فیھ العدالة التي تجوز بھا 

                                                 
   .١٠/٤٤ ، المغني ٢٨٥ /٦ ، مغني المحتاج ٢٩٧ /٤أسنى المطالب ) ٣٠١(
   .١٠/٤٤المغني ) ٣٠٢(
 ٨/١١٦التاج واإلكلیل ) ٣٠٣(
    .٨٤األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٣٠٤(
   .٢٢٧ /٤ ، الكافي ١٠/٤٤المغني ) ٣٠٥(
 .١٧١٧ رقم ٣/١٣٤٢ ، صحیح مسلم ٦٧٣٩ رقم ٦/٢٦١٦صحیح البخاري ) ٣٠٦(
   .٢٢٧ /٤ الكافي) ٣٠٧(
   .١٠/٤٤المغني ) ٣٠٨(



 ٢٢٤٩

، وتصح معھا والیتھ ، وإن انخرم منھا وصف منع من الشھادة شھادتھ 
  )٣٠٩ (.والوالیة فلم یسمع لھ قول ولم ینفذ لھ حكم

بأن األدلة التي : ویمكن أن یعترض على ما قالھ أصحاب ھذا القول
  استدلوا بھا 

إنما تحمل على حال اشتداد الغضب وما في معناھ�ا ؛ إذ ی�صعب علی�ھ ف�ي ھ�ذه 
حكم الصحیح والصواب في الدعوى ، أما الیسیر من الغضب الحال أن یصل لل

ُّوالحزن والفرح والدھشة ، فال یؤثر في عقلھ ؛ إذ ال یغلق لھ ذھنا ، وال یُسد لھ  َ َُ ِ ْ

فكرا ، فلم یؤثر على قضائھ ، بل ویمكنھ في ھذه الحال أن یصل لل�صواب ف�ي 
  .حكمھ عند إصداره
 وعنده أن  قضاء   )٣١٠( المالكیةوإلیھ ذھب ابن حبیب من:  والقول الثالث

 خفیفا یسیرا ، أما -  وما في معناه -القاضي یقع صحیحا نافذا إذا كان الغضب 
ویمكن أن یستدل . إذا اشتد وكان كثیرا فال یقع صحیحا ، وال یجب نفاذه

ألصحاب ھذا القول بالجمع بین أدلة المذھبین السابقین ، حیث تحمل األدلة 
م على الخفیف والیسیر من الغضب والحزن والفرح الدالة على صحة الحك

وغیر ذلك ، بینما تحمل األدلة الدالة على بطالن حكم القاضي في ھذه الحال 
  .على الشدید والكثیر من ذلك

 ، وعندھم أن قضاء )٣١١(وإلیھ ذھب بعض الحنابلة :  والقول الرابع
ال یقع صحیحا ، القاضي یقع صحیحا نافذا إذا أصاب الحق، أما إذا لم یصبھ ف

ویمكن أن یستدل ألصحاب ھذا القول بالجمع بین أدلة المذھبین . وال یجب نفاذه
السابقین ؛ حیث تحمل األدلة الدالة على الصحة على إذا ما أصاب الحق في 
حكمھ ، بینما تحمل األدلة الدالة على عدم صحة حكم القاضي على إذا ما أخطأ 

  .في حكمھ
بأنھ یصعب على :  قالھ أصحاب ھذا القولویمكن أن یعترض على ما

القاضي في حال غضبھ ، وحزنھ ، وفرحھ ، ودھشتھ أن یصل للحكم الصحیح 
والصواب في الدعوى وخاصة عند كثرة ھذه األمور واشتدادھا ، وأنھ إذا 
أصاب في حكمھ في بعض األحیان، فذلك من باب المصادفة ، خاصة وأنھ 

  . مغلق الذھن مشوش الفكر
 القول الثالث لقوة أدلتھم ، وضعف دلیل أصحابختار ما ذھب إلیھ والم

 الغضب والحزن -المذاھب األخرى ؛ وألن القدر الیسر من ھذه األمور 
 تعرض لإلنسان كثیرا ، فوجب أال تؤثر على أفعالھ وسائر -والفرح والدھشة 

  .تصرفاتھ ، ومن جملتھا القضاء
  

                                                 
    .٨٤األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٣٠٩(
 .٨/٣٠١ ، منح الجلیل ٨/١١٦التاج واإلكلیل ) ٣١٠(
   .٤٩٣ ، الروض المربع ص ٢٢٧ /٤الكافي ) ٣١١(



 ٢٢٥٠

  الفصل الثالث
   واإلفتاء )٣١٢( الفطانة في االجتھاد

  ونتائج توافرھا
  :ویشتمل على المباحث الثالثة التالیة

  المبحث األول
  تعریف االجتھاد واإلفتاء وأنواع كل منھا

  :ویشتمل على المطلبین التالیین
  المطلب األول

  تعریف االجتھاد وأنواعھ
ًأعالج في ھذا المطلب تعریف االجتھاد أوال، ثم أشیر إلى ما یتحقق بھ 

  :، وأخیر أذكر أنواعھ ، وذلك على النحو التاليإجماال 
  :تعریف االجتھاد: أوال

 : عدة معان ، ومنھاافتعال من الجھد ، وھو یطلق على: االجتھاد في اللغة
 الوسع بذلواالجتھاد . المشقة ، والنھایة ، والغایة ، والوسع ، والطاقة

 )٣١٣ (.بھ بإجھاد النفس وكدھا في طلب المراد  ، وھو یحصلوالمجھود
َّاجتھد في األمر ، إذا جد فیھ:  الجد في األمور ، یقال:واالجتھاد أیضا َ.)٣١٤(   

عرف األصولیون والفقھاء االجتھاد بتعریفات : االجتھاد في االصطالح
  :كثیرة ، وأذكر أشھرھا على النحو التالي

 بذل المجھود  فیما : بأنھ- رحمھ هللا –عرفھ أبو بكر الجصاص  -١ 
  )٣١٥(.جتھد، ویتحراهیقصده الم

 بذل المجھود في طلب الحق           : بأنھ- رحمھ هللا - وعرفھ البزدوي -٢
  )٣١٦(.بقیاس وغیره

                                                 
االجتھاد وإن كان ال یتحقق فیھ معنى الوالیة العامة ، إال أنني عالجت م�دى تعل�ق ) ٣١٢(

م�ا ھ�و ال�شأن ف�ي اإلفت�اء ؛ ألن ب�ین االجتھ�اد واإلفت�اء ارتباط�ا الفطانة وارتباطھا بھ ك
أن المفتي یتم اختیاره من ض�من أح�د المجتھ�دین م�ن دارس�ي : وثیقا ، ووجھ االرتباط

َّالشریعة اإلسالمیة وفروعھا ، ومن ثم ناسب األم�ر دراس�ة تعل�ق الفطان�ة ب�ھ كم�ا ھ�و  َ

 . الشأن في اإلفتاء
 .٢٠/١٧٨، ویراجع الحاوي  " جھد" لسان العرب مادة ) ٣١٣(
 ".جدد " المصباح المنیر مادة ) ٣١٤(
 .٤/١١الفصول في األصول ألبي بكر بن علي الجصاص ) ٣١٥(
الذي علیھ جمھ�ور الفقھ�اء ھ�و أن االجتھ�اد أع�م م�ن : " ...  - رحمھ هللا –وقال ) ٣١٦(

 بمفتق�ر القیاس ؛ ألن القیاس یفتقر إل�ى االجتھ�اد ، وھ�و م�ن مقدمات�ھ ول�یس االجتھ�اد
ھ�و : إلى القی�اس وح�ده ، وھ�و ب�ذل المجھ�ود ف�ي طل�ب الح�ق بقی�اس وغی�ره ، وقی�ل 

: طلب الصواب باألمارات الدالة علی�ھ ، والقی�اس ھ�و الجم�ع ب�ین األص�ل والف�رع ق�ال 
ولھذا دخل في باب االجتھاد حمل المطلق عل�ى المقی�د ، وترتی�ب الع�ام عل�ى الخ�اص ، 

 .٣/٢٦٨أصول البزدوي.".  بقیاسوأمثال ذلك ، ولیس شيء من ھذا



 ٢٢٥١

 بذل الوسع في نیل حكم شرعي : بأنھ- رحمھ هللا – وعرفھ الزركشي -٣
    )٣١٧(.عملي بطریق االستنباط

صیل استفراغ الفقیھ الوسع لتح:  بأنھ– رحمھ هللا – وعرفھ البھوتي -٤
  )٣١٨(.ظن بحكم شرعي

 السابقة یتضح تقاربھا في المعنى ، وإن وبالنظر في ھذه التعریفات
 وھو أن االجتھاد عبارةاختلفت ألفاظھا ، كما یمكن إیراد تعریف یجمع بینھا ، 

ْعن موھبة تؤھل من یتمتع بھا الستنباط الحكم الشرعي   من األدلة –َ
  . واألمارات الدالة علیھ

 أن المعنى الشرعي أخص : بین المعنى الشرعي واللغويووجھ المناسبة
من المعنى اللغوي ؛ إذ ھو بذل الوسع والطاقة في استخراج الحكم الشرعي 
بطلب الصواب باألمارات الدالة علیھ خاصة ، أما المعنى اللغوي فھو یھتم 

 یحتاج تحصیلھ إلى بذل - كائنا ما كان –ببذل الوسع في تحصیل أي شيء 
  .وسع

  : ما بھ یتحقق االجتھاد: نیاثا
یتحقق االجتھاد في حق الفقیھ بأن یكون عالما بأصول الشریعة ، والتي 

  )٣١٩ (:قسمھا          اإلمام الماوردي إلى أربعة أقسام ، وھي
 على  الوجھ الذي تصح بھ - عز وجل - العلم بكتاب هللا :القسم األول

خا ، ومحكما ، ومتشابھا ، معرفة   ما تضمنھ من األحكام ناسخا ، ومنسو
 العلم بسنة رسول :والقسم الثاني. وعموما ، وخصوصا ، ومجمال ، ومفسرا

 الثابتة من أقوالھ، وأفعالھ ، وطرق مجیئھا في -  صلى هللا علیھ وسلم -هللا 
والقسم . التواتر ، واآلحاد ، والصحة ،والفساد ، وما كان عن سبب أو إطالق

سلف فیما اجتمعوا علیھ ، واختلفوا فیھ ؛ لیتبع اإلجماع ،  العلم بتأویل ال:الثالث
 العلم بالقیاس الموجب لرد الفروع :والقسم الرابع. ویجتھد برأیھ في االختالف

المسكوت عنھا إلى األصول المنطوق بھا ، والمجمع علیھا ؛ حتى یجد طریقا 
  . إلى العلم بأحكام النوازل ، وتمییز الحق من الباطل

                                                 
أي بحی�ث یح�س م�ن نف�سھ العج��ز " ب�ذل : " فقولن�ا : " ...  - رحم�ھ هللا –وق�ال ) ٣١٧(

اللغ�وي والعقل�ي " ال�شرعي " عن مزید طلب ؛ حتى ال یق�ع ل�وم ف�ي التق�صیر وخ�رج 
والحسي ، فال یسمى عند الفقھاء مجتھدا ، وكذلك الباذل وس�عھ ف�ي نی�ل حك�م ش�رعي 

" بطری�ق االس�تنباط : " كان ق�د ی�سمى عن�د المتكلم�ین مجتھ�دا وإنم�ا قلن�ا علمي وإن 
لیخرج بذلك بذل الوسع في نیل تلك األحكام م�ن الن�صوص ظ�اھرا أو بحف�ظ الم�سائل ، 

البح�ر .". أو بالكشف عنھا من الكتب ، فإن�ھ وإن س�مي اجتھ�ادا فھ�و لغ�ة ال اص�طالحا
 .٨/٢٢٧المحیط 

 .٦/٢٩٧كشاف القناع ) ٣١٨(
 ، ١٧٩/ ٢٠الح����اوي :  ، ویراج����ع ٨٥-٨٤األحك����ام ال����سلطانیة للم����اوردي ص ) ٣١٩(

 ، اإلن�����صاف ١٦٣-٤/١٦٢ ، إع�����الم الم�����وقعین ١٠/٩٤، المغن�����ي ١/٧٥المجم�����وع
١٢/٢٥٨.  



 ٢٢٥٢

فإذا أحاط علمھ بھذه األصول األربعة في : - رحمھ هللا –ردي قال الماو
وجاز لھ أن یفتي ، أحكام الشریعة ، صار بھا من أھل االجتھاد في الدین 

وإن أخل بھا أو بشيء منھا خرج ، وجاز لھ أي یستفتي ویستقضي ، ویقضي 
  )٣٢٠ (.من أن یكون من أھل االجتھاد فلم یجز أن یفتي وال أن یقضي 

  : أقسام االجتھاد:ثالثا
  :االجتھاد على ثالثة أقسام ، وھي على النحو التالي

 وھو أن یتوافر في الفقیھ القدرة على :االجتھاد المطلق: القسم األول
استنباط الحكم الشرعي من األدلة الشرعیة العامة والخاصة ، في جمیع أبواب 

 ، -  تعالى –ب هللا ویتحقق ذلك بالعلم بكتا. الشرع ، دون أن یتقید بمذھب معین
فھو المجتھد في ؛  ، وأقوال الصحابة -  صلى هللا علیھ وسلم –وسنة رسولھ 

وال ینافي ، یقصد فیھا موافقة األدلة الشرعیة حیث كانت ، أحكام النوازل 
فال تجد أحدا من األئمة إال وھو مقلد من ھو أعلم ، اجتھاده تقلیده لغیره أحیانا 

 أبو :أئمة المذاھب األربعة:  ھؤالء المجتھدینومن. منھ في بعض األحكام
. -  رضي هللا عنھم–حنیفة ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل 

وھناك من المتأخرین من قد ألحق بھذا القسم منھم الشیخ تقي الدین ابن تیمیة ، 
  )٣٢١(.فتصانیفھما وفتاویھما تدل على ذلك ، - رحمھما هللا –وتلمیذه ابن القیم 

ً وھو أن یكون الفقیھ مجتھدا ُمقیدا في :االجتھاد في المذھب: والقسم الثاني  َّ َ
عارف ، فھو مجتھد في معرفة فتاویھ ، وأقوالھ ، وأصولھ ؛ مذھب من ائتم بھ 

متمكن من التخریج علیھا ، وقیاس ما لم ینص علیھ إمامھ على ما نص ، بھا
لكن سلك ،  الحكم وال في الدلیل علیھ ، من غیر أن یكون مقلدا إلمامھ ، ال في

فھو موافق لھ ، طریقھ في االجتھاد والفتیا ، ودعا إلى مذھبھ ، ورتبھ ، وقرره 
أبو یوسف ، ومحمد ابن : المجتھدین: ومن ھؤالء. في مقصده وطریقھ معا

 أشھب ، وابن عبد الحكم ، وابن القاسم ، :ومنھم. الحسن ، وزفر من الحنفیة
 المزني ، والربیع المرادي ، والربیع الجیزي ، :ومنھم. كیةوابن وھب من المال

 القاضي أبو یعلى ، وأبو حامد بن أبي موسى :ومنھم. وابن المنذر من الشافعیة
  )٣٢٢(.  من الحنابلة

                                                 
 .٨٥-٨٤األحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٣٢٠(
 ، شرح الجالل على جمع الجوامع م�ع حاش�یة العط�ار علی�ھ ٤/١٧كشف األسرار ) ٣٢١(

 ، حاشیة ٦٠٥ ، شرح الكوكب المنیر ص ٨/٢٣٨حر المحیط للزركشي  ، الب٢/٤٢٥
 ، ١/٧٥ ، المجم����وع١٧٩/ ٢٠، الح����اوي ٧/١٣٩الع����دوي عل����ى ش����رح الخرش����ي 

 . وما بعدھا١٢/٢٥٨اإلنصاف
 .المراجع السابقة المواضع نفسھ) ٣٢٢(
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ولیس لصاحب ھذا القسم .  االجتھاد في مسألة أو مسائل:والقسم الثالث
: وقیل، بجوازه : فقیل ، وأما في ھذه المسائل، الفتوى في غیر ھذه المسائل

  )٣٢٣(.ألنھ مظنة القصور والتقصیر؛ یحتمل المنع من ذلك 
   )٣٢٤( : فقد قسم المجتھدین على النحو التالي– رحمھ هللا –أما ابن القیم 
 العالم بكتاب هللا ، وسنة رسولھ ، وأقوال الصحابة ، وسائر :القسم األول

، وغیر ذلك ، فھو المجتھد أدلة التشریع من قیاس ، واستحسان ، واستصحاب 
فال تجد أحدا . المطلق في أحكام النوازل ، وال ینافي اجتھاده تقلیده لغیره أحیانا 

ْمن األئمة إال ھو مقلد من ھو أعلم منھ في بعض األحكام َ َ ِ .  
ٌ مجتھد مقید في مذھب من ائتم بھ ، فھو مجتھد في معرفة :القسم الثاني

ولھ ، عارف بھا ، متمكن من التخریج علیھا ، فتاویھ، وأقوالھ ، ومآخذه وأص
وقیاس ما لم ینص من ائتم بھ علیھ على منصوصھ ، من غیر أن یكون مقلدا 
إلمامھ ال في الحكم وال في الدلیل ، لكن سلك طریقھ في االجتھاد والفتیا ، 

  . ودعا إلى مذھبھ ، ورتبھ ، وقرره ، فھو موافق لھ في مقصده وطریقھ معا
 مفت ومجتھد في مذھب من انتسب إلیھ ، مقرر لھ بالدلیل، :الثالقسم الث

متقن لفتاویھ ، عالم بھا ، لكن ال یتعدى أقوالھ وفتاویھ ، وال یخالفھا ، إذا وجد 
  .  نص إمامھ ، لم یعدل عنھ إلى غیره ألبتة 

 طائفة تفقھت في مذھب من انتسبت إلیھ ، وحفظت فتاویھ :القسم الرابع
لى أنفسھا بالتقلید المحض من جمیع الوجوه ، فإن ذكروا وفروعھ، وأقرت ع

الكتاب والسنة یوما في مسألة ، فعلى وجھ التبرك والفضیلة ، ال على وجھ 
  . االحتجاج والعمل

  
  
  

                                                 
 نظ�را لتج�زؤ ھ�ذا ، وال�صحیح الق�ول ب�الجواز ؛. المراجع السابقة المواضع نف�سھ) ٣٢٣(

تھ��اد ، وھ��و ح��صول االجتھ��اد وتحقق��ھ ف��ي بع��ض أب��واب الفق��ھ دون غیرھ��ا، ك��أن االج
تحصل لبعض الناس قوة االجتھاد في بعض باب الفرائض ، ب�أن یعل�م أدلت�ھ باس�تقراء 

وینظر فیھا ، وتتحقق لھ ملك�ة االجتھ�اد فی�ھ ؛ وإنم�ا ج�از ، منھ ، أو من مجتھد كامل 
جتھد عالما بجمیع الجزئی�ات ، وھ�و مح�ال؛ إذ ألنھ لو لم یتجزأ للزم أن یكون الم،ذلك؛

العل�م بجمی�ع األحك�ام ؛ : جمیعھا ال یحیط بھ بشر ، وال یل�زم م�ن العل�م بجمی�ع المآخ�ذ 
ألن بعض األحكام قد یجھل بتعارض األدلة فی�ھ ، أو ب�العجز ع�ن المبالغ�ة ف�ي النظ�ر ، 

ح الكوك��ب  ، ش��ر٢٤٢ ، ٨/٢٣٨ البح��ر المح��یط .إم��ا لم��انع م��ن ت��شویش فك��ر وغی��ره
 ، البح�ر الزخ�ار ٤/١٦٦ ، إعالم الم�وقعین ٤/٢٧٩ ، أسنى المطالب ٦٠٦المنیر ص 

١/١٩٤. 
( المفت�ي ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة :  وم�ا بع�دھا ، ویراج�ع٤/١٦٢إعالم الموقعین ) ٣٢٤(

 .وما بعدھا١/١٥٨) ١(العدد ) بحث مجلة البحوث اإلسالمیة 
  



 ٢٢٥٤

  المطلب الثاني
  تعریف اإلفتاء وأنواعھ

  :تعریف اإلفتاء: أوال
ا أطلق على أصل اإلفتاء تبیین المشكل من األمور ، ولذ: اإلفتاء في اللغة
أفتى الفقیھ في : " أفتاه في األمر ، إذا أبانھ لھ ویقال : " معنى اإلبانة، یقال

َّالمسألة ، إذا بین حكمھا أفتاه في المسألة : وتطلق الفتوى على اإلجابة ، یقال. َ
ُِیفتیھ إذا أجابھ ْ.)٣٢٥(   

ي إخبار بالحكم الشرع: عرف العلماء اإلفتاء بأنھ: واإلفتاء في االصطالح
ھو من یبین الحكم :   ومن ھنا عرفوا المفتي بأنھ)٣٢٦(على غیر جھة اإللزام 

ھو من قام للناس بأمر : المفتي:  وقیل)٣٢٧ (.الشرعي ، ویخبر بھ من غیر إلزام
دینھم ، وعلم جمل عموم القرآن ، وخصوصھ ، وناسخھ ومنسوخھ ، وكذلك  

 )٣٢٨ (". حقیقتھا في السنن واالستنباط ، ولم یوضع لمن علم مسألة وأدرك
  )٣٢٩(.ھو من یخبر سائلھ عن حكم في مسألتھ: المفتي: وقیل

  )٣٣٠ (:وھي على النحو التالي: شروط اإلفتاء: ثانیا
وھذا الشرط مما أجمع العلماء علیھ ؛ ألن المفتي : اإلسالم: الشرط األول

  ، ویتلقى - صلى هللا علیھ وسلم - وینوب عن رسولھ -  تعالى -یخبر عن هللا  
  . وشرعھ ، وال یتصف بذلك إال من كان مسلما– تعالى -لناس عنھ دین هللا ا

وھذا الشرط أجمع علیھ . ویتحقق بالبلوغ ، والعقل: التكلیف: الشرط الثاني
العلماء أیضا ؛ ألن الصبي والمجنون لیسا من أھل التكلیف ، وألن كال منھما 

  . مرفوع عنھ القلم ، فال یتسنى لھ أن یكون مفتیا
وتتحقق بأن یكون المفتي ثقة في دینھ ، ومأمونا : العدالة: لشرط الثالثا

فیھ، مستقیما في أحوالھ ، صادقا في قولھ ، متنزھا عن أسباب الفسق وخوارم 
تصح فتوى الفاسق ، وبھ قال بعض الحنفیة ؛ ألنھ بالفتوى  :وقیل. المروءة

                                                 
تھ�ذیب : ، ویراج�ع" فت�و : " معاص�رة م�ادةلسان العرب ، معج�م اللغ�ة العربی�ة ال) ٣٢٥(

 .١٤/٢٣٤اللغة لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي 
 .١٠٢-١٠/١٠١/تحفة المحتاج: یراجع) ٣٢٦(
 .٦/٢٩٩ ، كشاف القناع ١١/١٨٦اإلنصاف ) ٣٢٧(
 .٨/٣٥٨البحر المحیط .  - رحمھ هللا –وھو تعریف الصیرفي ) ٣٢٨(
 .١/١١حاشیة قلیوبي ) ٣٢٩(
 ٦٢٣ ، شرح الكوك�ب المنی�ر ص ٨/٣٥٨ ، البحر المحیط ٣٧٣المستصفى ص )  ٣٣٠(

 ، ١/٢٢١ ، المنتق��ى ٣٠٩ /٣ ، الفت��اوى الھندی��ة ٦/٢٨٦وم��ا بع��دھا ، البح��ر الرائ��ق 
 ، ١/٨٨ ، ف��تح العل��ي المال��ك ف��ي الفت��وى عل��ى م��ذھب اإلم��ام مال��ك ٢٧٨، ٢/٢٤٣

 ، ٣١ /١ ، إع��الم الم��وقعین ٢٨٠ /٤ ، ١/٢٨٠  ، أس��نى المطال��ب ١/٧٤المجم��وع 
عب�دالعزیز /  ،  المفتي في الشریعة اإلس�المیة إع�داد٦/٣٠٠ ، كشاف القناع٣٧ ، ٣٥

 . وما بعدھا١/١٦٢العدد ) مجلة البحوث اإلسالمیة (بن عبد الرحمن الربیعة 



 ٢٢٥٥

ة وعدم صحة فتوى اشتراط العدال : والمختار)٣٣١(.یحذر من الوقوع في الخطأ
الفاسق ، ألنھ بالفتوى یخبر عن األمور الشرعیة ، وھو غیر موثوق بقولھ فیھا 

  . ؛ لذا فخبره غیر مقبول فیھا
وقد سبق الكالم عن ھذا الشرط عند الكالم : أھلیة االجتھاد: الشرط الرابع

ن ھذا ، وذھب بعض العلماء إلى أ. عما یتحقق بھ االجتھاد ؛ فال داعي لتكراره
المفتي یكفي فیھ أن یكون متبحرا في مذھب إمامھ ، فاھما لكالمھ ، عالما 
لراجحھ من مرجوحھ ، وعلى ذلك فال یشترط في المفتي االجتھاد المطلق بأن 
یكون قادرا على استنباط األحكام من أدلتھا التفصیلیة ؛ وذلك ألن اشتراط 

ة إذا انعدم ولم یوجد االجتھاد المطلق في المفتي یفضي إلى حرج عظیم ، خاص
في عصر من العصور ، وقیاسا على القاضي حیث ال یشترط فیھ االجتھاد 
المطلق ؛ حیث أطبق الناس فیھ على تنفیذ أحكام من تواله دون مراعاة 
لحصول شرط االجتھاد فیھ ، فكذا المفتي ال یشترط فیھ ذلك ، بل إنھ قد انعقد 

ر فیھ ھذا الشرط ، كما انعقد اإلجماع اإلجماع على جواز اإلفتاء لمن ال یتوف
 )٣٣٢(.على ھذا النوع من الفتیا

الكف عن التساھل ؛ ألن المفتي إذا كان بھذه الصفة ، : الشرط الخامس
 ومن )٣٣٣ (.فھو شدید اإلضرار بالناس في تحلیل الحرام وتحریم الحالل

النظر عدم التثبت من الفتوى ، واإلسراع بھا قبل استیفاء حقھا من : التساھل
والفكر ، ومن التساھل أن تحملھ األغراض الفاسدة على تتبع الحیل المحرمة أو 
المكروھة ، والتمسك بالشبھ طلبا للترخیص لمن یروم نفعھ ،أو التغلیظ على 

وأما من صح قصده ، فاحتسب في طلب حیلة ال شبھة فیھا ؛ . من یرید ضره
علیھ یحمل ما جاء عن لتخلیص من ورطة یمین ونحوھا فذلك حسن جمیل ، و

إنما العلم :  -  رحمھ هللا -بعض السلف من نحو ھذا ، كقول سفیان الثوري 
  )٣٣٤(. عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشدید فیحسنھ كل أحد

فال بد . حسن الطریقة ، وسالمة المسلك ، ورضا السیرة: الشرط السادس
بأقوالھ ، ویقبلوا ما لمن یتقلد ھذا المنصب أن یتصف بذلك ؛ حتى یثق الناس 

یقولھ لھم؛ حیث إنھم یتلقون منھ أمورا ھي أعظم شيء في نفوسھم ، وھي 
أحكام الدین ، ومن المعلوم أنھم ال یتلقون ذلك إال ممن تحروا فیھ ھذه 
األوصاف ، وأما من ال یتحلى بھا، فھم یعرضون عنھ مھما كانت مكانتھ 

  .العلمیة

                                                 
 . ٦/٢٨٦البحر الرائق ) ٣٣١(
مطب���وع م���ع "  ، حاش���یة تھ���ذیب الف���روق الب���ن ال���شاط ٣٦٠/ ٨البح���ر المح���یط ) ٣٣٢(

 .٢/١١٧" الفروق 
 .٢/٢٤٤المنتقى ) ٣٣٣(
الموس����وعة الفقھی����ة :  ، ویراج����ع٤/١٧٠ ، إع����الم الم����وقعین ١/٧٩المجم����وع ) ٣٣٤(

١٤/١٧٩. 



 ٢٢٥٦

بأن یكون المفتي متیقظا ، سلیم الذھن ، وتتحقق : الفطانة: الشرط السابع
  .وسیأتي الكالم عنھ تفصیال. رصین الفكر ، صحیح التصرف واالستنباط

ھذا ، وال تشترط الحریة ، وال الذكورة ، وال البصر في المفتي ، ومن ھنا 
. فالحر، والعبد ، والرجل ، والمرأة ، والبصیر ، واألعمى سواء في اإلفتاء

ال یشترط في المفتي عدم التھمة بینھ وبین المستفتي ؛ ألن المفتي في : وأیضا
معنى الراوي وحكمھ في أنھ ال یؤثر فیھ قرابة وال عداوة ، وجر نفع ودفع 
ضر ، ألن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما ال اختصاص لھ بشخص ، 

. ف حكم القاضيفكان كالراوي ال كالشاھد ، وفتواه ال یرتبط بھا إلزام بخال
ًإن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معینا ، صار خصما وحكما معاندا ، : وقیل

  )٣٣٥(. فترد فتواه على من عاداه كما ترد شھادتھ علیھ
على النحو الذي ) ٣٣٦(أقسام المفتین ، قسم بعض العلماء المفتین : ثانیا

لمفتین على أربعة  في المجتھدین ، ولذا عدوا ا–القیم رحمھ هللا –ذكره ابن 
 عند أقسام االجتھاد والمجتھدین ، فال داعي - وقد سبق ذكرھا -أقسام ، 
  )٣٣٧.(.لتكراره

                                                 
  .١/٧٤المجموع ) ٣٣٥(
) ١(الع��دد ) بح��ث بمجل��ة البح��وث اإلس��المیة ( المفت��ي ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة ) ٣٣٦(

 .وما بعدھا١/١٥٨
 .یراجع ص    من البحث) ٣٣٧(
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  المبحث الثاني
  مدى ارتباط الفطانة بالمجتھد والمفتي 

 أن یك�ون ك�ال منھم�ا ص�حیح الفھ�م كام�ل :المراد بفطان�ة المجتھ�د والمفت�ي
َالیقظة ، وأن یكونا ذوي دربٍة  َْ ُْ ٍتیاض ْ وار)٣٣٨(َ

، )٣٤٠( في استعمال االجتھاد)٣٣٩(
كام��ل الیقظ��ة عن��د اس��تخراج الحك��م ال��شرعي م��ن دالئل��ھ وأمارات��ھ ؛ بحی��ث ال 
یستزل في اجتھاده ، وال یمك�ن أن یغف�ل ع�ن دالئل�ھ وأمارات�ھ ، وعل�ل األحك�ام 

أن یك��ون المجتھ��د ص��حیح االس��تنباط ، كثی��ر : وم��ن ممیزاتھ��االم��ؤثرة فیھ��ا ، 
ا، وال كثی�ر الغل�ط ، ب�ل یك�ون بطبع�ھ ش�دید الفھ�م لمقاص�د اإلصابة، ، لیس غبی�
   )٣٤١ (.الكالم وداللة القرائن

ھذا ، وقد اتفق الفقھاء على توافر صفة الفطانة ف�ي المجتھ�د والمفت�ي ، ث�م 
 ھل تعد الفطان�ة :وبمعنى آخر. اختلفوا بعد ذلك حول اشتراطھا فیھما من عدمھ

، أم أنھم��ا م��ن ال��صفات والمفت��ي المجتھ��د م��ن ال��شروط ال��الزم توافرھ��ا ف��ي 
  :المستحب وجودھا فیھما ؟ اختلفوا في ذلك على مذھبین

، والمفت�ي  )٣٤٢ (ی�رى أن ص�فة الفطان�ة ش�رط ف�ي المجتھ�د: المذھب األول
 وبھ��ذا ق��ال أكث��ر الفقھ��اء ، وم��نھم )٣٤٣ (.وعلی��ھ فیق��دمان وجوب��ا عل��ى م��ن فق��دھا

، )٣٤٧ (، والحنابل����ة )٣٤٦(، وال����شافعیة )٣٤٥(، والمالكی����ة )٣٤٤(جمھ����ور الحنفی����ة 
  .، ومن وافقھم)٣٤٨(والزیدیة 

                                                 
: المعج��م الوس��یط. َّدرب��ھ عل��ى ك��ذا ، إذا اعت��اده وأول��ع ب��ھ: التع��ود ، یق��ال: الدرب��ة) ٣٣٨(

 "درب " مادة 
ِتكمل��ة المع��اجم العربی��ة لرینھ��ارت بیت��ر آن دوزي وترجم��ھ . مھ��ارة وخب��رة: أي) ٣٣٩( ُ

َللعربیة محمد سلیم النعیمي ، جمال الخیاط  َ  ".ریض "  مادة ٥/٢٥١َّ
 .١/٦٩ ، إعالم الموقعین ١/٧٥المجموع ) ٣٤٠(
 .٣٢/٣٠ ، الموسوعة الفقھیة ٢٦٠ -٧/٢٥٩ة مع العنایة الھدای) ٣٤١(
ھذا ، وظاھر عبارة الماوردي تدل على اختصاص شرط الفطانة بالمجتھد المطلق ) ٣٤٢(

 .١٧٩/ ٢٠الحاوي . دون المجتھد في بعض األحكام
 ، حاش���یة اب���ن عاب���دین ٧/٢٥٩ ، الھدای���ة م���ع العنای���ة ٢٣٦/ ٨البح���ر المح���یط ) ٣٤٣(

/ ٢٠ ، الح�اوي ٢/١٥٧ ، الف�روق ٤/٦١٨ شرح مجلة األحك�ام  ، ددر الحكام٥/٣٥٩
 ، إع��الم الم��وقعین ٢٧ ، ال��سیاسة ال��شرعیة الب��ن تیمی��ة ص ١/٧٥ ، المجم��وع ١٧٩

 .٦/٢٩٩ ، كشاف القناع ١/٦٩
 .٤/٦١٨ددر الحكام شرح مجلة األحكام :  ، ویراجع٥/٣٥٩حاشیة ابن عابدین )  ٣٤٤(
 . ٢/١٥٧الفروق ) ٣٤٥(
 /٤ ، ١/٢٨٠ ، أس��نى المطال��ب ٧٤/ المجم��وع :  ، ویراج��ع١٧٩/ ٢٠الح��اوي )  ٣٤٦(

٢٨٠ 
 . ١٧٦ ، ١/٣٧  ، إعالم الموقعین ٢٧السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص ) ٣٤٧(
 یج��ب فیھ��ا م��ا یج��ب ف��ي - ومنھ��ا اإلفت��اء –وذل��ك بن��اء عل��ى أن س��ائر الوالی��ات ) ٣٤٨(

.  ، فكذا المفت�يالقضاء ، وعند الفطانة شرط من الشروط الواجب توافرھا في القاضي
 . ١٨٥-٤/١٨٤، التاج المذھب ٦/١٢٠البحر الزخار 



 ٢٢٥٨

  : والدلیل على ذلك من القرآن ، والسنة ، والمعقول
  : دلیل القرآن: أوال

ِفاعتبُروا یا أولي األبصار ( : - تعالى –ومنھ قول هللا  َ َْ َْ ْ ِ ُ
ِ َ    ]٢: الحشر ). [ َ

ر العلماء  في ھذه اآلیة أم– عز وجل - أن هللا :ووجھ الداللة من ھذه اآلیة
باالجتھاد عن طریق القیاس وغیره ، وال یمكن للمجتھد والمفت�ي أن یجتھ�دا إال 
إذا ت���وافرت فیھم���ا الفطان���ة ، وذل���ك بح���صول االنتب���اه والت���یقظ عن���د االجتھ���اد 

  . واإلفتاء
  : دلیل السنة ، ومنھ: ثانیا

ائت���وني : "  توص���ل بقول���ھ- علی���ھ ال���سالم وس���لم – أن س���یدنا س���لیمان -١
ال یرحم��ك هللا، ھ��و ابنھ��ا، فق��ضى ب��ھ :  أش��قھ بینكم��ا ، فقال��ت ال��صغرىبال��سكین

 بفطانت�ھ وذكائ�ھ إل�ى معرف�ة - علیھ السالم -، فتوصل سلیمان )٣٤٩(" للصغرى 
   )٣٥٠(.عین األم

على أن القاضي ال یتوصل للحكم الصواب ف�ي ال�دعوى وھذا الحدیث یدل 
كنان م�ن االجتھ�اد ال�صحیح  ال یتم وكذا الشأن في المجتھد والمفتيإال بالفطانة،

، والفت��وى ب��الحق إال بالفطان��ة وال��ذكاء ، والفھ��م الجی��د للواق��ع ، والواج��ب ف��ي 
: وبمعنى آخرحكمھ المتعلق بھ ، بحیث یستطیع أن یطبق أحدھما على اآلخر ، 

ْ من مجتھٍد ومفٍت-یستطیع العالم   أن یتوصل بفطانتھ وذكائھ للحكم الشرعي – ِ
  . المسألةالصحیح والمطلوب في

 ص�لى - ما أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبي -٢
  )٣٥١(". ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین : "  أنھ قال-هللا علیھ وسلم 

 على وجوب تفطن – كما سبق –أنھ یدالن : ووجھ الداللة من ھذا الحدیث
 م��ن –علم��اء  ، وال)٣٥٢(الم��سلم؛ حی��ث یح��اذر مم��ا أص��ابھ ف��ال یع��ود إلی��ھ ثانی��ة 

 أولى بھذا المعنى من عموم المسلمین؛ ألنھم الموك�ول إل�یھم -مجتھدین ومفتین 
بیان األحكام الشرعیة ، واستخراجھا من أدلتھا الخاصة بھا ، ومعل�وم أن كثی�ر 
من غیر قطعیة في داللتھا على الحكم المراد في المسألة ،  بل ھناك من األدل�ة 

 ال یمك�ن الغ�وص فیھ�ا واس�تعمالھا كأدل�ة -تھ�اد  كالقیاس وغیره من أدل�ة االج-
  .لألحكام إال بتوافر الفطانة والتیقظ واالنتباه التام

  :دلیل المعقول ، وھو من األوجھ التالیة: ثانیا
أن الفطان��ة ت��ساعد المجتھ��د والمفت��ي عل��ى فھ��م الواقع��ة ، والنازل��ة ،   -٢

م معرف�ة الن�اس والحكم الشرعي بصورة صحیحة ، كما ت�ساعده أی�ضا عل�ى فھ�

                                                 
 ٣/١٣٤٤ٌ مسلم ف�ي ص�حیحھ  - رضي هللا عنھ –الحدیث أخرجھ عن أبي ھریرة ) ٣٤٩(

 .١٧٢٠رقم 
 .١/٦٩إعالم الموقعین ) ٣٥٠(
 . من البحث٨الحدیث سبق تخریجھ ص ) ٣٥١(
 .٦٤٦/ ٦شرح ریاض الصالحین البن عثیمین ) ٣٥٢(
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، بل وعل�ى مك�ر الن�اس ، وخ�داعھم ، واحتی�الھم ، مم�ا )٣٥٣(وأحوالھم وأعرافھم
ی��دل ذل��ك عل��ى وج��وب تحق��ق الفطان��ة ف��ي المجتھ��د والمفت��ي ؛ ألنھم��ا بالجھ��ل 
بالناس وأحوالھم وعوائدھم ال یمیزان ھذا من ھذا ، فیقع الخطأ منھما في الحكم 

  )٣٥٤(. عند استنباطھ
لكث��رة س��ھوه  ي ال ی��صلح لمن��صب االجتھ��اد واإلفت��اء ؛أن البلی��د الغب�� -٣

ْون�سیانھ، مم�ا یكث�ر مع�ھ خط�ؤه ف��ي الحك�م عن�د االجتھ�اد واإلفت�اء ، وم�ن بھ��ذه  َ
  من�ع المفت�ي م�ن فإذا كان ال�شرع الحنی�ف!! الصفة كیف یكون مجتھدا ومفتیا ؟
، وكذا منع القاضي من القضاء ف�ي ح�ال )٣٥٥(اإلفتاء وھو غضبان ،  أو دھشان

أللم المب�رح والج�وع والعط�ش المف�رطین ، وغی�ر ذل�ك مم�ا ی�ؤثر عل�ى یقظت�ھ ا
وفطنتھ ، فإذا منع من اإلفتاء مع ھذه المؤثرات على عقل�ھ وفطنت�ھ ، فم�ن ب�اب 

  . أولى أن یمنع مع انعدام توافر أصلھا
أن الفطانة شرط في المجتھد والمفتي قیاسا على اشتراطھا في القاضي  -٤

  .لكل بغیتھ وھدفھ الوصول للحقیقة؛           ألن ا
أن الفطانة لیست من شروط المجتھ�د والمفت�ي ، ب�ل  ویرى: المذھب الثاني

  .وبھذا قال بعض الحنفیة. ھي من الصفات المستحب توافرھا فیھما
َوش����رط بع����ضھم" ... : – رحم����ھ هللا –ق����ال ص����احب ال����در المخت����ار  َ َ 

وج��ود الخ��الف ف��ي الم��ذھب ی��شعر ب" بع��ضھم " : فقول��ھ         )٣٥٦(.".تیقظ��ھ
  .الحنفي في فطانة المفتي
     )٣٥٨( أن یك�ون م�ع ذل�ك)٣٥٧(:وقیل " ...  :- رحمھ هللا –وقال المرغیناني 

 )٣٥٩ (.صاحب قریحة یعرف بھا عادات الناس ؛ ألن من األحكام ما یبتني علیھا
  . بوجود الخالف في فطانة المجتھد- كذلك -یشعر " قیل " : وقولھ

                                                 
مع��ین .  قریح��ة ب��أحوال الن��اس یق��ل رجوع��ھ فیم��ا یجتھ��د أو یفت��ي فی��ھفم��ن عن��ده) ٣٥٣(

  .٢٧الحكام ص 
بح�ث مجل�ة مجم�ع ( سبل االستفادة من النوازل إعداد الشیخ محیي ال�دین الم�یس ) ٣٥٤(

 . بتصرف١/٤٢٩) ٢(الجزء ) ١١(العدد ) الفقھ اإلسالمي 
 .٨/٣٠١منح الجلیل ) ٣٥٥(
یھا خالف حول اشتراطھا في المجتھد والمفتي فھذه العبارة تدل على أن الفطانة ف) ٣٥٦(

ال�در . ، وأن القول باشتراطھا قول ل�بعض الحنفی�ة ، وأنھ�ا لی�ست ب�شرط عن�د بع�ضھم
حاش��یة اب��ن عاب��دین :  ، ویراج��ع٥/٣٥٩المخت��ار مطب��وع م��ع حاش��یة اب��ن عاب��دین 

٥/٣٥٩. 
 .یشعر بوجود الخالف" قیل " قولھ ) ٣٥٧(
 لما قالھ ف�ي ح�د المجتھ�د وھ�و أن یك�ون ص�احب - رحمھ هللا –یشیر المرغیناني ) ٣٥٨(

حدیث ، لھ معرفة بالفقھ ؛ لیعرف معاني اآلثار ، أو صاحب فقھ ل�ھ معرف�ة بالح�دیث ؛ 
 ٢٦٠-٧/٢٥٩الھدایة مطبوع مع العنایة . لئال یشتغل بالقیاس في المنصوص علیھ

 وج�اء ٦/٢٨٦البحر الرائق :  ، ویراجع٢٦٠-٧/٢٥٩الھدایة مطبوع مع العنایة ) ٣٥٩(
... فشرط المفتي إسالمھ ، وعدالت�ھ ، ول�زم منھ�ا اش�تراط بلوغ�ھ ، وعقل�ھ : " ... فیھ
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  :دل ألصحاب ھذا المذھب بالمعقول ، وھو من ثالثة أوجھویمكن أن یست
 أنھ متى توافر العقل ف�ي المجتھ�د فیك�ون أھ�ال لالجتھ�اد ، وك�ذا المفت�ي -١

یكون أھ�ال لإلفت�اء ، طالم�ا ت�وافرت س�ائر ال�شروط م�ن األخ�رى إس�الم وبل�وغ 
 والعلم الكافي للوصول لھذه الدرجة وغیرھا من الشروط ، أما اش�تراط الفطان�ة

فھو اشتراط صفة زائدة عن أصل العقل ، فال وجھ الشتراطھ  ، كما أن الفطانة 
تتفاوت من شخص آلخر ، فما یعده بعض الناس فطانة لیس فطانة عند الصنف 

  .اآلخر
 بالعق�ل ء  بأنھ ال یكتفى ف�ي االجتھ�اد واإلفت�ا:ویمكن أن ُیعترض على ذلك

الكت�سابي حت�ى یك�ون الع�الم م�ن الذي یتعلق بھ التكلیف ، ب�ل ال ب�د م�ن العق�ل ا
مجتھ��د أو مف��ت ص��حیح التمیی��ز ، جی��د الفطن��ة ، بعی��دا ع��ن ال��سھو ، والغفل��ة ؛ 

 :وأی�ضا ُیعت�رض عل�ى ذل�ك )٣٦٠(لیتوصل إلى إی�ضاح الم�شكل وح�ل المع�ضل 
بأن غیر الفطن من العلماء عنده قدر من الغفلة والبالدة ، وھذا یؤدى إلى خداع 

كما أن غیر الفطن تفوتھ العلة المؤثرة في الحكم ، كما الناس لھ عند االستفتاء ، 
قد تخفى علیھ وجھ المصلحة ، فیخطئ في الحكم الشرعي تبعا للخطأ ف�ي العل�ة 
وخف��اء الم��صلحة علی��ھ ، وعلی��ھ ف��ال یمكن��ھ التوص��ل للحك��م ال��صحیح المطل��وب 

  .شرعا
، لك�ن ی�ستحب تمت�ع   واإلفتاء أن الفطنة لیست من ضرورات االجتھاد -٢

المجتھد والمفتي بھا ، فتوافرھا ھو األولى ؛ ألنھ أكمل ف�ي فھ�م الوق�ائع ، وف�ي 
  .تحصیل الحكم الشرعي المطلوب

 بأن القول بعدم اشتراط الفطنة ف�ي القاض�ي :ویمكن أن ُیناقش ھذا المذھب
مطلقا قول غیر مسلم ؛ إذ ال یمكن للعالم بمجرد العق�ل التكلیف�ي م�ن غی�ر فطن�ة 

 م��ن غی��ر فطن��ة، ف��ال ب��د م��ن اإلفت��اءھ��اد ، والوص��ول لمرتب��ة بل��وغ درج��ة االجت
تحق��ق الفطن��ة ؛ ألنھ��ا تمن��ع م��ن كث��رة التغف��ل ال��ذي ی��ؤدي ب��صاحبھ لالنخ��داع ، 

: ویمك�ن أن ُین�اقش أی�ضا. وفوات المقصود من األحكام ، ووج�ھ الم�صالح فیھ�ا
ْب��أن م��ن مع��ھ الفطان��ة یمكن��ھ بفطانت��ھ عن��د انع��دام ال��دلیل ف��ي الم��سألة اس��تخ راج َ

حكمھا عن طریق قیاسھا على نظائرھ�ا م�ن الم�سائل المتح�دة معھ�ا ف�ي العل�ة ، 
كما یمكنھ أیضا أن یدخل المسائل الجزئیة تح�ت القواع�د الكلی�ة ، بخ�الف غی�ر 
الفطن ، فھو وإن كان كثیر الحفظ للمسائل ، لكن لبالدتھ یتوقف ویحت�ار عن�دما 

ُیعدم الدلیل ِ ْ َ.) ٣٦١(  

                                                                                                                  
اب�ن نج�یم رحم�ھ ( ولك�ن ص�احب البح�ر .". وال حاجة إلى اشتراط التیقظ وق�وة ال�ضبط

: "... - رحم�ھ هللا –نقل في موضع آخر اشتراط التیقظ وقوة الضبط ؛ حیث ق�ال ) هللا 
 وعدالت��ھ ؛ فت��رد فت��وى الفاس��ق ، ویعم��ل لنف��سھ باجتھ��اده ، وی��شترط إس��الم المفت��ي ،

 .  ٢٩٠ /٦المرجع السابق.". ویشترط تیقظھ ، وقوة ضبطھ ، وأھلیة اجتھاده
 . بتصرف٨٣األحكام السلطانیة للماوردي ص )٣٦٠(
 . بتصرف٤/٩٧" الفروق " أنوار البروق ) ٣٦١(



 ٢٢٦١

م أن یك��ون فطن�ا ؛ حت��ى یت��یقظ لتكیی��ف الوق��ائع ،  أن�ھ ی��ستحب ف��ي الع��ال-٣
  .فینتبھ للحكم الشرعي المطلوب منھا

ب�أن األول�ى ف�ي فطان�ة المجتھ�د والمفت�ي أن : ویمك�ن أن ین�اقش ھ�ذا ال�دلیل
تكون شرطا الزما ، ال أن تكون مستحبة ؛ فإن ما ذكره أص�حاب ھ�ذا الم�ذھب 

عل�ى االس�تحباب ، فالفطان�ة من تعلیل استحباب الفطانة ی�دل عل�ى االش�تراط ال 
ُتحفظ العالم  ْ َ  

من الغفلة ، كما یستطیع التمییز من خاللھ�ا ب�ین ال�صحیح والفاس�د م�ن األدل�ة ،           
كم�ا ت�ساعده عل�ى التمیی�ز ب��ین الحیل�ة وغیرھ�ا ، وم�ن ھن��ا یتب�ین أن�ھ ال ب�د م��ن 

  .اشتراطھا
  : لما یليوالراجح أن الفطانة شرط في حق كل من المجتھد والمفتي ؛ 

أن من یشتغل بعلم الفقھ یحت�اج إل�ى نظ�ر عمی�ق ف�ي األدل�ة ال�شرعیة ،  -١
ٍوفھم دقیق لمقصودھا ؛ من أجل تنزیل األحكام الشرعیة على الوقائع والنوازل  ٍ
على أصح وجھ ؛ بحیث یشعر المجتھد والمفتي أن�ھ ب�ذل أق�صى م�ا عن�ده ، وال 

بالفطان�ة والح�ذق الت�ام ؛ ل�ذا یج�ب مزید على ما بذلھ ، وذل�ك كل�ھ ال یتحق�ق إال 
  .توافر ذلك في المجتھد والمفتي

 أن القیاس الشرعي وغیره م�ن أدوات االجتھ�اد ال یمك�ن الغ�وص فیھ�ا -٢
واستعمالھا كأدلة لألحكام إال بتوافر الفطان�ة والت�یقظ واالنتب�اه الت�ام ، ف�إن العل�ة 

 الم��صالح ق��د م��ثال ف��ي القی��اس غالب��ا م��ا تك��ون غی��ر من��صوص علیھ��ا ، وك��ذا
تتع��ارض م��ع المفاس��د ، وأحیان��ا تتك��افئ معھ��ا ، وأی��ضا ف��ي بع��ض األحی��ان ق��د 
یوجد دلیل آخر یستدعى إخراج الحكم على فرع فقھي بخ�الف نظ�ائره كم�ا ف�ي 

  !!االستحسان ، وكل ذلك كیف یمكن استعمالھ بدون فطانة وتیقظ وانتباه ؟
 " ... :المجتھ��د  عن��د كالم��ھ ع��ن ش��روط – رحم��ھ هللا –ق��ال الم��اوردي 

الفطن��ة وال��ذكاء ؛ لی��صل ب��ھ إل��ى معرف��ة الم��سكوت عن��ھ م��ن أم��ارات : والثال��ث 
  )٣٦٢ (.".المنطوق بھ

 أنھ قد كثرت اآلراء الفقھی�ة ، وتع�ددت الم�ذاھب والفت�اوى ف�ي الم�سألة -٣
الواحدة ، وھذا في حد ذاتھ یحتاج لتیقظ وفطانة من أج�ل الت�رجیح المبن�ي عل�ى 

، وی�صعب ) ٣٦٣(ھ ، أو عل�ى م�ا ھ�و األوف�ق ب�أحوال الن�اسما قوي وجھ�ھ ودلیل�
ذلك عند فقدان الفطانة واالنتباه ؛ ولذا یجب عل�ى الم�شتغل بعل�م الفق�ھ أن ینظ�ر 
نظرا خاصا في الحكم الذي حدده لتطبیقھ على الواقعة ، وال یصرف نظره عن 

 م�آل النظر في مآل الواقعة لو طبق علیھا ذلك الحك�م الكل�ي ، ب�ل علی�ھ مراع�اة
الواقعة ، فإن ظھر لھ عدم المواءمة بین الحكم الكلي ومآلھ على الواقعة ، أع�اد 

                                                 
 .١٧٩/ ٢٠الحاوي )  ٣٦٢(
 .١/٧٨حاشیة ابن عابدین ) ٣٦٣(
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 .النظر مرة أو مرات أخرى ؛ لیتحقق لھ الحكم الذي یتالئم ویتالقي مع الواقع�ة
)٣٦٤(  

) وش��رط بع��ضھم تیقظ��ھ : قول��ھ  " ... ( :- رحم��ھ هللا - ق��ال اب��ن عاب��دین
وھذا شرط الزم في زماننا ، فإن :  قلت.احترازا عمن غلب علیھ الغفلة والسھو

َالع��ادة الی��وم أن م��ن ص��ار بی��ده فت��وى المفت��ي اس��تطال عل��ى خ��صمھ ، وقھ��ره  َ َ
أفتاني المفتي ، بأن الحق معي ، والخصم جاھ�ل ال ی�دري م�ا ف�ي : بمجرد قولھ

الفت��وى ، ف��ال ب��د أن یك��ون المفت��ي متیقظ��ا ، یعل��م حی��ل الن��اس ودسائ��سھم ، ف��إذا 
إن كان كذا فالحق معك ، وإن كان : قرره من لسانھ ، وال یقول لھجاءه السائل ی

ك��ذا ف��الحق م��ع خ��صمك ؛ ألن��ھ یخت��ار لنف��سھ م��ا ینفع��ھ ، وال یعج��ز ع��ن إثبات��ھ 
بشاھدي زور ، بل األحسن أن یجمع بینھ وبین خصمھ، فإذا ظھر لھ الح�ق م�ع 

  )٣٦٥(.".أحدھما كتب الفتوى لصاحب الحق
 بن�اء عل�ى – الفطان�ة ف�ي المجتھ�د والمفت�ي ھذا ، وبعد ما ذكر من اشتراط

 أرى تعمیم ھذا الشرط في كل من یتولى منصبا رفیع�ا م�ن مناص�ب -الصحیح 
 ف�ي ك�ل - أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات والتعلیم العالي -التدریس بالجامعة 

التخص���صات، وعل���ى رأس���ھا التخص���صات ال���شرعیة والدارس���ات الفقھی���ة  ، 
بھا وتخدمھا ، نح�و عل�وم أص�ول ال�دین ، كتخ�صص والتخصصات التي تتعلق 

التفسیر وعلومھ ، وتخصص الحدیث وعلوم�ھ ،    وك�ذا التخص�صات المتعلق�ة 
باللغة العربیة ؛ حیث إن ھذه التخص�صات عل�ى رأس التخص�صات الت�ي تخ�دم 

ال����شریعة والفق����ھ ؛ ول����ذا فھ����ي تترب����ع عل����ى ع����رش أف����ضل التخص����صات          
  . وأسمى العلوم

ینبغ��ي أن تك��ون الفطان��ة ش��رطا ف��ي المتق��دمین وال��راغبین ف��ي  وم��ن ھن��ا
لھ��ذه التخص��صات والدراس��ات الم��شار إلیھ��ا ، وف��ي غیرھ��ا م��ن س��ائر  التعی��ین

؛ وذل���ك تخریج���ا عل���ى اش���تراط الفطان���ة ف���ي المجتھ���د التخص���صات الجامعی���ة 
ویمك��ن أن یع��رف الفط��ن م��ن غی��ره م��ن خ��الل تفوق��ھ الدراس��ي ف��ي والمفت��ي ، 

، ) الماج�ستیر ( التخ�صص ة الجامعیة ، وم�ا یلیھ�ا م�ن مرحلت�ي مرحلة الدراس
وك�ذا ب�النظر ف�ي تاریخ�ھ العلم�ي ، أو مؤلفات�ھ والت�ي ، ) ال�دكتوراه ( والعالمیة 

   .تدل على فطانتھ ونبوغھ
 ؛ لكونھ��ا خادم��ة لالجتھ��اد وھ��و متعل��ق ونظ��را لح��ساسیة ھ��ذه الوظ��ائف

  س�وى الفط�ن الب�صیر الوظ�ائفف�ال یع�ین ف�ي ھ�ذه  وعلی�ھبالدراسات الفقھیة ، 
المتمتع بالذكاء والنبوغ العلم�ي ؛ حت�ى تتخ�رج علی�ھ أف�ضل األجی�ال ، وأح�سن 
الك��وادر الت��ي یحت��اج إلیھ��ا المجتم��ع فیم��ا بع��د؛ ل��سد الجان��ب ال��وظیفي ف��ي ك��ل 

                                                 
( عبد هللا بن محم�د ب�ن خن�ین /  نزیل األحكام على الوقائع القضائیة إعداد الشیخت) ٣٦٤(

 . ١/٢٩٦) ٧٨(العدد ) بحث بمجلة البحوث اإلسالمیة 
 .٥/٣٥٩حاشیة ابن عابدین ) ٣٦٥(
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 وك�ل م�ا ف�ي معناھ�ا - ف�ي ھ�ذه الوظ�ائف الفطان�ة اش�ترطت كماالتخصصات ؛ 
  . دائھم ألعمالھم على الوجھ المطلوب من أجل ضمان حسن أ–وفي حكمھا 
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  المبحث الثالث
  نتائج توافر الفطانة في المجتھد والمفتي

یمكنني ھنا إیراد بعض النتائج الھامة ، والمترتبة على توافر صفة الفطانة 
ال�تفطن " وك�ذا  "  تقری�ر الحی�ل أو دفعھ�ا " في المجتھد والمفتي ، وأختار ھن�ا 

  .، وبیان ذلك من خالل المطلبین التالیین" نبھ عند     الفتوى والت
  المطلب األول

  تقریر الحیل أو دفعھا
الحیل��ة غل��ب اس��تعمالھا عل��ى م��ا یك��ون م��ن الط��رق الخفی��ة الموص��لة إل��ى 
حصول الغرض ؛ بحیث ال یتفطن ل�ھ إال بن�وع م�ن ال�ذكاء والفطن�ة ، ف�إن ك�ان 

 )٣٦٦ (. ، وإن ك��ان قبیح��ا كان��ت قبیح��ةالمق��صود أم��را ح��سنا كان��ت الحیل��ة ح��سنة
ْوأع�رُض فیم��ا یل��ي أث�ر ت��وافر الفطن��ة ف�ي المجتھ��د والمفت��ي عل�ى تقری��ر الحی��ل  َ

  :المشروعة ، وأثرھا أیضا على دفع الحیل المحرمة، وذلك على النحو التالي
  :تقري الحیل المشروعة: أوال

بھ�ا إل�ى كل حیلة یحتال بھا الرجل ؛ لیتخلص بھا عن حرام ، أو لیتوص�ل 
ْ وھ�ذا الن�وع م�ن الحی�ل إنم�ا ُیلج�أ إلی�ھ عن�دما )٣٦٧(.حالل فھي حسنة ومشروعة

یق��ع بع��ض الن��اس ف��ي الح��رج ال��شدید نتیج��ة لت��صرفاتھم ، أو نتیج��ة لت��صرفات 
 ، وھن��ا ی��أتي دور المجتھ��دین والمفت��ین ؛ حی��ث یبحث��ون ع��ن حیل��ة )٣٦٨(غی��رھم

نھم ذل��ك إال إذا  وال یمك��)٣٦٩(.م��شروعة تك��ون س��ببا للخ��روج م��ن ھ��ذا الم��أزق
  .توافرت فیھم الفطانة ، وسرعة الفھم وجودتھ

                                                 
 .٣/١٨٨ ، إعالم الموقعین ٦/١٠٦الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ٣٦٦(
 .٣٨٩/ ٦الفتاوى الھندیة ) ٣٦٧(

ا خاف المؤجر أن یغدر المستأجر ، ویرح�ل ف�ي آخ�ر الم�دة ، إذ: ومن صورھا) ٣٦٨(
فلیجعل معظم األجرة على المدة التي یأمن فیھا من رحیلھ ، والقدر الیسیر منھ�ا آلخ�ر 

 .المدة
ك�ل جاری�ة " قل : إذا خاصم الزوج امرأتھ وخافت أن یتسرى بجواریھ ، فقالت: ومنھا

 ذل�ك ، ویعن�ي بالجاری�ة ال�سفینة ؛ فالحیل�ة ف�ي خالص�ھ أن یق�ول" أشتریھا فھ�ي ح�رة 
  ]١١: الحاقة). [ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة : ( - تعالى -لقولھ 
َإذا سرق للزوج مت�اع ، فق�ال المرأت�ھ:  ومنھا ِ إن ل�م تخبرین�ي م�ن أخ�ذه فأن�ت ط�الق : ُ

 فالحیل��ة ف��ي ال��تخلص م��ن ھ��ذه الیم��ین أن ت��ذكر. ثالث��ا ، والم��رأة ال تعل��م م��ن أخ��ذه
ھو أخ�ذه ؛ : ُّاألشخاص الذین ال یخرج عنھم السراق، ثم تفرد كل واحد منھم ، وتقول 

  .فإنھا تكون مخبرة عن اآلخذ وعن غیره فیبر في یمینھ وال تطلق
ُإذا استحلف على شيء ، فأحب أن یحلف وال یحن�ث؛ فالحیل�ة أن یح�رك ل�سانھ : ومنھا
ال ب��د أن ی��سمع نف��سھ ، : قی��ل: - هللا  رحم��ھ-ق��ال اب��ن الق��یم ". إن ش��اء هللا : " بق��ول 
 ، ٣/٢٦١إع�الم الم�وقعین . متى حرك لسانھ كان متكلما ، وإن لم ی�سمع نف�سھ: وقیل
٢٨٧ ، ٢٧٦.  

الفت��اوى الھندی��ة :یراج��ع ف��ي بی��ان م��ا ذك��ره الفقھ��اء م��ن إی��راد الحی��ل الم��شروعة) ٣٦٩(
/ ٢د الج�د  ،  البی�ان والتح�صیل الب�ن رش�١/٣٩٤ وم�ا بع�دھا ، مجم�ع األنھ�ر ٦/٣٩٥



 ٢٢٦٥

  : دفع الحیل المحرمة: ثانیا
الحی��ل المحرم��ة ھ��ي ك��ل حیل��ة یحت��ال بھ��ا الرج��ل إلبط��ال ح��ق الغی��ر ، أو 

  )٣٧٠(.إلدخال شبھة فیھ أو لتمویھ باطل
ویجب على المجتھد والمفتى أن یدفع حیلة المستفتي المحرمة ، ویرد علیھ 

ٌ ، فإذا عرض�ت عل�ى أي منھم�ا م�سألة فیھ�ا تحای�ل عل�ى إس�قاط )٣٧١(ھا  كیده فی ٍّ
واج��ب، أو تحلی��ل مح��رم ، أو خ��داع ألح��د م��ن الن��اس ، فیح��رم حینئ��ذ إعان��ة 
المستفتي على حیلتھ  ، وإرشاده إلى مطلوبھ ، وإفتائھ بالظاھر الذي یتوصل بھ 

  )٣٧٢(.إلى مقصوده
ر الحیل المشروعة ، أو دف�ع ھذا ، ومما یساعد المجتھد والمفتي على تقری

الحیل المحرمة أن یكون ك�ل منھم�ا فطن�ا فقیھ�ا ب�أحوال الن�اس وأم�ورھم ، كم�ا 
یكون بصیرا بمكر الناس وخداعھم وأحوالھم ، فإن لم یكن كذلك ضل وأضل ، 

                                                                                                                  
 ، اإلن����صاف ٢/١٤٢ وم����ا بع����دھا  ،  الك����افي ١٠/٢٠٧ ،  البی����ان ٦/٢٧٣ ، ٤٥٧

  .٢٨٧ ، ٢٧٦ ، ٣/٢٦١ ، إعالم الموقعین ١٢٦-٩/١٢٥
إظھ��ار عق��د مب��اح م��ن أج��ل التوص��ل لعق��د : وقی��ل ھ��ي. ٣٨٩/ ٦الفت��اوى الھندی��ة ) ٣٧٠(

حظورات�ھ ، أو  ، واس�تباحة م- تع�الى -محرم ، مخادعة وتوسال إلى فع�ل م�ا ح�رم هللا 
 .٥٩٦شرح الكوكب المنیر ص . إسقاط واجب ، أو دفع حق

الرج�ل إذا ن�صب ش�بكة ، أو : - رحم�ھ هللا -ومن ص�ورھا الت�ي ذكرھ�ا اب�ن تیمی�ة ) ٣٧١(
شصا قبل أن یحرم ؛ لیقع فیھ الصید بعد إحرامھ ، ثم أخذه بعد التحلیل ، فیحرم ذل�ك ، 

 .وھذه بعینھا حیلة أصحاب السبت من الیھود
َمن أراد أن یعام�ل رج�ال معامل�ة یعطی�ھ فیھ�ا أل�ف جنی�ھ ب�ألف وخم�سمائة إل�ى : ومنھا

أجل، فیحت�ال ب�أن یقرض�ھ ت�سعمائة ، ویبیع�ھ ثوب�ا ب�ستمائة ی�ساوي مائ�ة ، إنم�ا ن�وى 
باقتراض التسعمائة تحصیل ما ربحھ في الثوب من الخمسمائة ، وإنما نوى بالستمائة 

ح الت��سعمائة ، فھ��ذا مق��صود فاس��د غی��ر ص��الح ، الت��ي أظھ��ر أنھ��ا ثم��ن أن أكثرھ��ا رب��
 .وغیر جائز

استحالل المحرمات بحیل�ة تغیی�ر أس�مائھا ، ظن�ا م�ن ال�بعض أن�ھ ینتف�ي الحك�م : ومنھا
وھ�ذا بعین�ھ ش�بھة . بانتفاء االس�م ، دون االلتف�ات إل�ى وج�ود المعن�ى المح�رم وثبوت�ھ 

ت��سمیة :ذه الحیل��ة أی��ضاالیھ��ود ف��ي اس��تحالل بی��ع ال��شحم بع��د تجمیل��ھ ، وم��ن أمثل��ة ھ��
الفت����اوى . ِّالخم����ر بالم����شروبات الروحی����ة ، أو أي اس����م آخ����ر م����ن غی����ر أس����مائھا

  .٣٩ ، ٣١-٦/٣٠الكبرى
 ، مطال��ب أول��ي النھ��ى ٦/٢٩٩ ، ك��شاف القن��اع ١٧٦ ، ٤/١٥٧إع��الم الم��وقعین ) ٣٧٢(

  ، س�بل االس�تفادة م�ن الن�وازل إع�داد ال�شیخ ٣٠/ ٣٢ ، الموسوعة الفقھیة ٤٣٨/ ٦
) ٢(الج��زء ) ١١(الع��دد ) بح��ث بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ( ال��دین الم��یس محی��ي 

زیز ب�ن عب�د ال�رحمن عبد الع/   ، المفتي في الشریعة اإلسالمیة إعداد الدكتور١/٤٢٩
ویراج�ع ف�ي بی�ان م�ا . ١/١٦٧) ١(الع�دد ) ث بمجل�ة البح�وث اإلس�المیة بح�( الربیعة 

 وم�ا بع�دھا ، البی�ان ٦/٣٩٥الفتاوى الھندی�ة : ذكره الفقھاء من إیراد الحیل المذمومة
 ، األش��باه ٤٤٤/ ٣ ، نھای��ة المحت��اج ١٧٦/ ٧ ، ٣٩/ ٢والتح��صیل الب��ن رش��د الج��د 

 ، ٩١/ ٣ ، إع���الم الم���وقعین٣٩ ، ٣١-٦/٣٠ ، الفت���اوى الكب���رى١٣٦والنظ���ائر ص 
١٣٩-١٣٨.  
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فكم من مسألة ظاھرھ�ا جمی�ل ، وباطنھ�ا مك�ر وخ�داع وظل�م عظ�یم ، وك�م م�ن 
میقھ في صورة حق ، فإذا لم یكن المجتھ�د باطل یخرجھ الرجل بحسن لفظھ وتن

َوالمفت��ي فقیھ��ا ف��ي معرف��ة أح��وال الن��اس ت��صور المظل��وم ف��ي ص��ورة الظ��الم  ََّ َ
  )٣٧٣(.وعكسھ

معرفة الناس أصل عظیم یحتاج إلیھ المفتي :  - رحمھ هللا – قال ابن القیم 
 على والحاكم، فإن لم یكن فقیھا فیھ ، فقیھا في األمر والنھي ، ثم یطبق أحدھما

اآلخر ، وإال كان إفساده أكثر من إصالحھ ؛ فإنھ إذا لم یكن فقیھا ف�ي األم�ر ل�ھ 
َمعرف��ة بالن��اس ت��صور الظ��الم ب��صورة المظل��وم وعك��سھ ، والمح��ق ب��صورة  ََّ َ
المبطل وعكسھ ، وراج علیھ المكر والخ�داع واالحتی�ال ، والك�اذب ف�ي ص�ورة 

وعرفی�اتھم ال یمی�ز ھ�ذا م�ن الصادق ، وھو لجھلھ بالناس وأحوالھم وعوائ�دھم 
ھذا ، بل ینبغي ل�ھ أن یك�ون فقیھ�ا ف�ي معرف�ة مك�ر الن�اس وخ�داعھم واحتی�الھم 
وعوائ���دھم وأع���رافھم ، ف���إن الفت���وى تتغی���ر بتغی���ر الزم���ان والمك���ان والعوائ���د 

  )٣٧٤ (.- تعالى -واألحوال ، وذلك كلھ من دین هللا 
ریعة الغ�راء ال یمك�ن  ھذا ، وتجرؤ الناس بالتحایل المذموم على أحكام الش

دفعھ بھذه الصورة إال إذا توافرت الفطانة في المجتھ�دون والمفت�ون ، فبفطن�تھم 
  . ، وتیقظھم التام وانتباھھم الكامل تحصل لدیھم القدرة على ذلك

                                                 
حك��ام ددر الحك��ام ش��رح مجل��ة األ: المواض��ع نف��سھا ، ویراج��ع: المراج��ع ال��سابقة) ٣٧٣(

محیي الدین /  ،  العرف إعداد الشیخ٥/٣٥٩ ، ٢/٣٩٨ ، حاشیة ابن عابدین ٤/٦١٨
 ، ١/٢٩٣٨) ٤(الج��زء ) ٥(الع��دد ) بح��ث بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ( الم��یس 

الج�زء ) ٥(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الع�دد (كمال الدین جعیط / العرف إعداد الشیخ
)٣٠٦٧-١/٣٠٦٦)) ٤ . 

 .٣٠/ ٣٢الموسوعة الفقھیة :  ، ویراجع٤/١٥٧وقعین إعالم الم) ٣٧٤(
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 المطلب الثاني

  التفطن والتنبھ عند الفتوى
ظ�ا عن�د َّ یجب على من تصدر لإلفتاء أن یكون ذكیا متفطن�ا لل�سؤال ، متیق

قراءتھ ، ویمعن النظر فیھ جی�دا ، كم�ا یك�ون متفطن�ا ومتیقظ�ا ومتنبھ�ا للج�واب 
ُن الفتوى ما تحتاج لھ ، وأن یك�ون ح�ذرا فیھ�ا ، فیجنبھ�ا م�ا ی�ؤدي  عنھ ، فُیضمِّ

  :لخللھا ویفسدھا ، وبیان ذلك على النحو التالي
  :ما یراعیھ المفتي عند النظر في السؤال: أوال

 جیدا ، وآخره آكد ؛ فإن السؤال في آخره ، وقد یتعل�ق ب�ھ  تأمل السؤال--أ
كلمة في آخره ، فیغفل عنھا لو لم یتأملھا، بل ینبغي أن یكون توقف المفتي ف�ي 

  )٣٧٥(.المسألة السھلة كالصعبة ؛ من أجل أن یعتاده
 إذا وجد في السؤال كلمة مشتبھة سأل الم�ستفتي عنھ�ا ، وع�ن ض�بطھا -٢

ْوش��كلھا إن احت��اج ل��ذ لك ، وك��ذا إن وج��د لحن��ا فاح��شا ، أو خط��أ یحی��ل المعن��ى َ
  )٣٧٦(.أصلحھ
َّ إذا رأى بیاضا في أثناء سطر أو في آخ�ره خ�ط علی�ھ أو ش�غلھ ؛ ألن�ھ - ٣ َ

. َربما قصد المستفتي المفتي باإلیذاء ، فكت�ب ف�ي البی�اض بع�د فت�واه م�ا یف�سدھا
)٣٧٧(  

:  ب��أن یق��ول اخت��صار الج��واب ، بحی��ث یك��ون بعب��ارة تفھمھ��ا العام��ة ،- ٤
  )٣٧٨(. یجوز ، أو ال یجوز ، أو حق ، أو باطل

  :ما یراعیھ المفتي عند اإلجابة: ثانیا
عل�ى المفت�ي مراع�اة أح�وال الم�ستفتي، ول�ذلك :  مراعاة ح�ال الم�ستفتي-١
  : وجوه

ُ إذا كان المستفتي بعید الفھم ، فعل�ى المفت�ي الترف�ق ب�ھ ، وال�صبُر عل�ى -أ 
ِتفھم         سؤالھ ، وت َفھیمھ الجواب ، فإن ثوابھ جزیلِ َ.) ٣٧٩(   

 إذا كان بحاجة إلى تفھیمھ أمورا شرعیة لم یتطرق إلیھا ف�ي س�ؤالھ ، -ب 
فینبغي للمفتي  بیانھا لھ زیادة على ج�واب س�ؤالھ ، ن�صحا وإرش�ادا ، وق�د أخ�ذ 

س��أل  بع��ض :  ق��ال– رض��ي هللا عن��ھ -العلم��اء ذل��ك م��ن ح��دیث أب��ي ھری��رة 
 عن الوضوء بم�اء - صلى هللا علیھ وسلم - النبي -عنھم  رضي هللا -الصحابة 

                                                 
  .١/٨٣المجموع ) ٣٧٥(
  .١/٨٣المجموع ) ٣٧٦(
 .٤/١٩٧ ، إعالم الموقعین ١/٨٣المجموع ) ٣٧٧(
 .١/٨٥المجموع ) ٣٧٨(
المفت�ي ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة إع�داد :  ، ویراجع في ھذا المعنى١/٨٣المجموع ) ٣٧٩(

الع�دد ) بحث بمجلة البح�وث اإلس�المیة ( بیعة عبدالعزیز بن عبد الرحمن الر/  الدكتور
)١/١٦٥) ١. 
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، حیث دل على زیادة المفتي )٣٨٠("ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ : " البحر، فقال
  )٣٨١(.في الجواب ما ینفع ، مما لم یشتملھ سؤالھ

 تقدیم الحلول والب�دائل ف�ي ح�ال الفت�وى ب�المنع والتح�ریم ؛ حی�ث یج�ب -٢
ي بالب�دیل المناس�ب إذا أفت�اه ب�المنع عم�ا ھ�و بحاج�ة على المفتي أن یدل المستفت

إلی��ھ ، وذل��ك ب��أن یدل��ھ عل��ى م��ا ھ��و ع��وض عن��ھ ؛ كالطبی��ب الح��اذق إذا من��ع 
  )٣٨٢(. المریض من أغذیة تضره ؛ فإنھ یجب علیھ أن یدلھ على أغذیة تنفعھ

 ت��رك اإلجاب��ة عل��ى الفت��وى إذا ك��ان عق��ل ال��سائل ال یحتم��ل الج��واب ، -٣
: - رضي هللا عنھ -المفتي یترك إجابة المستفتي ، لقول علي فحینئذ یجب على 

ُحدثوا الناس بم�ا یعرف�ون ، أتری�دون أن ُیك�ذب هللا ورس�ولھ ؟ "  ُ َ ، وق�ال ) ٣٨٣(" َّ
ما أنت بمحدث قوما حدیثا ال تبلغ�ھ عق�ولھم  : " - رضي هللا عنھ –ابن مسعود 

ِفإن العقول ال تحم:  وأیضا)٣٨٤(". إال كان لبعضھم فتنة  ْ ل إال قدر طاقتھا، ف�إذا َ
  )٣٨٥(.أزید علیھا ما ال تحتملھ، استحال الحال من الصالح إلى الفساد

 اإلفتاء بما فیھ تغلیظ إذا رأى المفتي المصلحة في ذلك ، إذا كان لھ فیھ -٤
 -تأوی��ل س��ائغ ، ج��از ل��ھ ذل��ك ؛ زج��را للم��ستفتي ، كم��ا روي ع��ن اب��ن عب��اس 

، وسألھ آخر " ال توبة لھ : " قاتل ، فقال  أنھ سئل عن توبة -رضي هللا عنھما 
أما األول فرأیت في عینھ إرادة القتل ؛ فمنعتھ ، : " ثم قال " لھ توبة : " ، فقال

ْوأما الثاني فجاء مستكینا قد ضل ؛ فلم أقنطھ  ِّ َّ َ .")٣٨٦(  
ھالكا أو فسادا     :  أي– ترك المفتي ترك الجواب إذا خاف غائلة الفتیا – ٥

  )٣٨٧(.  یدبرھا المستفتي ، أو غیره -أو فتنة 

                                                 
 ، ص��حیح اب��ن ٦٩ رق��م ١/١٢٥ ، س��نن الترم��ذي ٨٣ رق��م ١/٢١س��نن أب��ي داود ) ٣٨٠(

 .١٢٤٣ رقم ٤/٤٩ ، صحیح ابن حبان ١١١ رقم ١/٥٩خزیمة 
 .٣٠٢/ ٦ ، كشاف القناع ١٢١/ ٤ ، إعالم الموقعین ٨٣-١/٨٢المجموع ) ٣٨١(
  .٣٨/ ٣٢ ، الموسوعة الفقھیة ٣٠٢/ ٦كشاف القناع ) ٣٨٢(
 .١٢٧ رقم ١/٣٧صحیح البخاري) ٣٨٣(
 .٥ رقم ١/١١صحیح مسلم ) ٣٨٤(
  .٢/٣٤٣التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي ) ٣٨٥(
 .١/٨٦المجموع ) ٣٨٦(
  .٣٨/ ٣٢الموسوعة الفقھیة ) ٣٨٧(
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  الخـاتمـــة
 بحم�د هللا –بعد ھذه الجولة التي جالت بنا في ری�اض ھ�ذا البح�ث ، أك�ون 

 ق��د وص��لت إل��ى نھایت��ھ ، وأختم��ھ ب��أھم م��ا انتھی��ت إلی��ھ م��ن نت��ائج ، - تع��الى –
  :وتوصیات

  : أھم نتائج البحث
  :یمكنني أن أذكر أھم النتائج على النحو التالي

ت�ي تمث�ل المناص�ب الرفیع�ة وال"  توافر الفطانة في الوالی�ات العام�ة  :أوال
تلع��ب الفطان��ة فیھ��ا دورا ب��ارزا  ف��ي ، لھ��ا أھمی��ة خاص��ة ؛  حی��ث " الدول��ة ف��ي

تحقیق السیاسة الراشدة  ، التي تعین على نھضة األمة ، وتجعلھا تلحق برك�اب 
 الفطانة في ھ�ذه الوالی�ات األمم المتقدمة ؛ ولذا فقد اشترط جمھرة الفقھاء توافر

وتحققھا ، وربطوھا بھ�ا ارتباط�ا وثیق�ا ال ینف�ك عنھ�ا ؛ م�ن أج�ل وقوعھ�ا عل�ى 
وفق ما أراده الشرع الحنیف، وخ�صوصا ف�ي ذات المج�ال ال�ذي تتعل�ق ب�ھ ك�ل 
والیة من ھذه الوالیات ؛ نظرا لما یترتب علیھا من آث�ار ونت�ائج ھام�ة ف�ي ھ�ذا 

  الصدد
متمیزة ، ودورھا ال یتوقف على النماذج واألمثلة الت�ي الفطانة صفة : ثانیا

سقتھا في البحث ؛ فنتائجھا ال تقتصر على الوالیات العامة ، وما یتعلق بھا من 
الوظائف والمناص�ب الرفیع�ة ، ب�ل تلع�ب الفطان�ة دورا ھام�ا وحیوی�ا حت�ى ف�ي 

ل�ى الوالیات الخاصة ، وفي كل الوظائف واألعمال الموج�ودة عل�ى ال�ساحة وع
م��ات الشخ��صیة أرض الواق��ع ؛ خ��صوصا وأن الفطان��ة م رئی��سي م��ن مقوِّ  مق��وِّ

َّالناجحة ، فقد یتمتع الرجل بالقوة واألمانة، إال أن�ھ إذا ل�م یتمت�ع بالفطان�ة ؛ فإن�ھ  َّ

َّف��ي ھ��ذه الح��ال ال ی��ستطیع أن ُی��سیِّر أعمال��ھ بالطریق��ة ال��صحیحة ، والمنھجی��ة  َ
  .المطلوبة

ب والوظ���ائف الع���صریة ،  یتع���ارض م���ع المناص���فق���ھ الوالی���ات ال: ثالث���ا
في اشتراط ما یحق�ق ھ�دفھا المن�شود ویتواف�ق م�ع مق�صدھا األص�لي ،  وخاصة

 ومع توافر ھذه في اشتراط الفطانة واألمانة والقدرة على تولي المسئولیة ،كما 
معھا أداء المسئولیة على أحسن وجھ وأتمھ ، كما نضمن معھ�ا الصفات نضمن 

  . ونتائجھا السامیةآثارھاتحقیق 
م�ن ال�وزارة واإلم�ارة وغیرھم�ا م�ن ( الفطانة في الحكم ومتعلقات�ھ : رابعا

صفة ال بد من توافرھا ف�ي الح�اكم األعظ�م ، ووزرائ�ھ ، ) المناصب العصریة 
وأمرائھ ، وغیرھم من ذوي الوالیات المتعلق�ة بھ�ذا ال�صدد ؛ نظ�را لم�ا یترت�ب 

م�ھ ورقی�ھ ، وك�ذا یح�صل ب�سببھا الت�یقظ على توافرھا من نھ�ضة المجتم�ع وتقد
للفتنة واستئصالھا من جذورھا ، وكذا قم�ع البدع�ة ، ومحارب�ة الف�ساد ، والمن�ع 

  .من شیوعھ ونشره
الفطان��ة ف��ي الق��ضاء ص��فة ال ب��د م��ن توافرھ��ا ف��ي القاض��ي عن��د : خام��سا

اختیاره وتعیینھ في ھذا المنصب ، وك�ذا ك�ل م�ا یت�صل بالق�ضاء م�ن الوظ�ائف 
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ة ؛ نظرا لما یترتب عل�ى توافرھ�ا م�ن ری�ادة الق�ضاء وش�موخھ ، وك�ذا العصری
  .ضمان صحة األحكام القضائیة ، وصونھا عن الخطأ والبطالن

الفطانة في االجتھاد واإلفتاء ص�فة ال ب�د م�ن توافرھ�ا ف�ي المجتھ�د : سادسا
والمفتي؛ نظرا لما یترت�ب عل�ى توافرھ�ا م�ن تقری�ر الحی�ل الم�شروعة ، والت�ي 

 على الخروج من المآزق التي یقع فیھا بعض المستفتین ، ویحتاجون لما تساعد
ی��ستنقذھم منھ��ا ؛ دفع��ا للح��رج ع��نھم ، كم��ا ت��ساعد الفطان��ة عل��ى دف��ع الحی��ل 
المحرمة وردھا ، وعدم تقریر الفاسد     منھا ، والتي تك�ون س�ببا ف�ي ارتك�اب 

لھم بحج��ة م��ا  م��ن أخ��ذ حق�وق اآلخ��رین ، ونھ��ب أم��وا– تع��الى –م�ا حرم��ھ هللا 
لدیھم من فتاوى في ھذا الصدد ، كما  یترت�ب عل�ى توافرھ�ا  ت�یقظ المفت�ي عن�د 

النظ��ر ف��ي ال��سؤال مح��ل الفت��وى ، ونباھت��ھ وج��ودة رأی��ھ وفت��واه عن��د اإلجاب��ة           
  .عن السؤال

ف�ي الجامع�ات ف�ي أع�ضاء ھیئ�ة الت�دریس  الفطانة یشترط توافرھ�ا ف�ي -٧
التي تتعلق بالشریعة وكل ما یتعلق بھا ، بل ھي سائر التخصصات والدراسات 

ش���رط ع���ام ف���ي س���ائر التخص���صات ، ف���ال ب���د م���ن اش���تراطھا ف���ي المتق���دمین 
  س�وى ، ف�ال یع�ین ف�ي ھ�ذه الوظ�ائفوالراغبین في التعیین ف�ي ھ�ذه الوظ�ائف 

الفطن البصیر المتمتع بالذكاء والنب�وغ العلم�ي ؛ م�ن أج�ل ض�مان ح�سن أدائھ�م 
ج��ھ المطل��وب ، حت��ى تتخ��رج عل��ى أی��دیھم أف��ضل األجی��ال ألعم��الھم عل��ى الو

وأحسن الكوادر التي یحتاج إلیھا المجتمع فیما بعد لسد الجانب الوظیفي في كل 
  . التخصصات
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  التوصیات
   :أھم توصیات البحث

  : في نھایة المطاف یمكنني أن أوصي بما یلي
ب العلم على استكمال جوانبھا       التنبیھ على أھمیة الفطانة ، وحث طال: أوال

في شتى الوالیات والوظائف ، كما ینبغي أن تلتفت الدراسة العمیقة إلى معالجة 
المجتم�ع وتقدم�ھ النتائج اإلیجابی�ة للفطان�ة ، والت�ي یترت�ب عل�ى توافرھ�ا ری�ادة 

  .  وھو فتح یمكن اإلفادة بھ في مجال الوالیات والوظائفونھضتھ ،
لجھات السیادیة المسئولة بأھمیة الفطان�ة ، وأن�ھ ال ب�د لھ�م م�ن تنبیھ ا: ثانیا

المناص�ب الرفیع�ة ف�ي التمسك بتوافرھا عن�د تعی�ین األش�خاص ال�ذین تن�اط بھ�م 
  .بل وتعمیم ذلك في شتى المجاالت متى أمكنالدولة ، 

ل��صفات األخ��رى ذات ال��دور ینبغ��ي االھتم��ام ب��النظر ف��ي ت��وافر ا:  ثالث��ا
ت والوظ�ائف ، نح�و ت�وافر األمان�ة ، وح�صول الق�درة عل�ى  في الوالی�االحیوي

  .األعباء الملقاة على عاتق من یتولي ھذه الوالیات ، ویتعین في تلك الوظائف
ینبغ��ي االھتم��ام بالوالی��ات والوظ��ائف الع��صریة  ، وم��دى إمكانی��ة : رابع��ا

ئف  ف�ي الوالی�ات والوظ�ا– عل�یھم رحم�ة هللا –ربطھا بما قالھ فقھاؤنا الق�دامى 
الموجودة في عصرھم ، م�ن أج�ل تحقی�ق االس�تفادة ب�آرائھم وأفك�ارھم ف�ي ھ�ذا 
الصدد؛ خاصة وأن ھذه الوالیات والوظائف ھي عماد المجتمع الذي یتحقق ب�ھ 

  . الھدف المنشود في نھضة المجتمع ورقیھ
ین��ا  َّوآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د � رب الع��المین ، وص��لى هللا وب��ارك عل��ى نب

  ھ وصحبھ وسلم  وعلى آلمحمد
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  فھرس المصادر والمراجع
 أوال التفسیر

–دار الفكر :   ط- أحكام القرآن ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص -١
  .م١٩٩٣ ھـ ، ١٤١٤

" ب�ابن العرب�ي"  أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبدهللا األندلسي المعروف-٢
  .  م١٩٩١ ھـ ، ١٤١٢دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ : ـ ط
دار :  ط- الج���امع ألحك���ام الق���رآن ألب���ي عب���دهللا محم���د ب���ن أحم���د القرطب���ي-٣

  .الشعب
  الحدیث: ثانیا

دار :  المنتقى شرح الموطأ للقاضي ألبي الولید سلیمان بن خلف الب�اجي ـ ط-١
  . الطبعة الثانیة– القاھرة –الكتاب اإلسالمي 

:  ط-ل ال�صنعاني  سبل السالم ش�رح بل�وغ الم�رام لإلم�ام محم�د ب�ن إس�ماعی-٢
  .دار الحدیث ـ مصر

دار الفكر :  ط - سنن أبي داود لإلمام أبي داود سلیمان بن األشعث األزدي  -٣
  . بیروت–
 - سنن البیھقي الكبرى لإلمام أحمد بن الحسین بن علي بن أبي بكر البیھقي -٤
  م تحقیق محم�د عب�دالقادر١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة الباز : ط

 .عطا
دار إحی�اء :  ط - سنن الترمذي لإلمام أبي عیسى محمد بن عیسى الترم�ذي -٥

  .أحمد محمد شاكر وآخرون/  تحقیق –التراث العربي ـ بیروت 
 شرح النووي على صحیح مسلم  لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف الدین -٦

  .ـھ١٣٩٢ – الثانیة – بیروت –دار إحیاء التراث العربي :  ط -النووي  
دار الوطن للنشر، :  ط- شرح ریاض الصالحین للشیخ محمد بن عثیمین -٧

   ھـ   ١٤٢٦ -الریاض 
:  ط- صحیح ابن حبان لإلمام محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي -٨

  .مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانیة ـ تحقیق شعیب األرنؤوط
:  ط -یسابوري  صحیح ابن خزیمة لإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق الن-٩

  .   ھـ١٣٩٠ – بیروت –المكتب اإلسالمي 
دار :  ط- صحیح البخاري لإلمام أبي عبدهللا محمد بن إسماعیل البخاري -١٠

مصطفي دیب /  تحقیق د –ھـ ١٤٠٧ – الثالثة – بیروت –ابن كثیر ، الیمامة 
 .البغا
ابوري  صحیح مسلم  لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القیشري النیس-١١

 تحقیق محمد – بیروت –دار إحیاء التراث العربي : ھـ ـ ط٢٦١المتوفي سنة
  .فؤاد عبدالباقي
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دار المعرفة :  فتح الباري لإلمام أبي الفضل أحمد بن حجر العسقالني ط-١٢
  ھـ١٣٧٩ – بیروت –

 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف -١٣
  .ھـ١٣٥٦ – الطبعة األولى – مصر –المكتبة التجاریة الكبرى :  ط–المناوي 

 كشف المشكل من حدیث الصحیحین ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي -١٤
  . الریاض–دار الوطن :  ط–الجوزي 

:  ط -نیل األوطار شرح منتقى األخبار لإلمام محمد بن علي الشوكاني  -١٥
  . القاھرة–دار الحدیث 

  أصول الفقھ: ثالثا
 أصول البزدوي ألبي الحسن علي بن محمد البزدوي مطبوع مع كشف -١

دار الكتاب :  ط–األسرار لعبد العزیز بن احمد بن محمد البخاري للبزدوي
  ).ت. د-ط.د(اإلسالمي 

دار الكتبي ـ :  ط-  البحر المحیط لبدر الدین بن محمد بن بھادر الزركشي-٢
  ١٩٩٤ ھـ ـ ١٤١٤مصر ـ األولى ـ     

         ، ٣/٢٩٣ریر والتحبیر التق
 الناشر وزارة - الفصول في األصول ألبي بكر أحمد بن علي الجصاص -٣

  م١٩٩٤-ھـ١٤١٤- الثانیة-األوقاف الكویتیة
   ، ٢/٤٢٥ شرح الجالل على جمع الجوامع مع حاشیة العطار علیھ -٤

" شرح الكوكب المنیر لإلمام محمد بن أحمد عبد العزیز الفتوحي المعروف 
  .مطبعة السنة المحمدیة:  ط-"بن النجار با

  كتب القواعد : رابعا
:  األشباه والنظائر لإلمام أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي ـ ط -١

  .ھـ ١٤٠٣ – األولى – بیروت –دار الكتب العلمیة 
 األشباه والنظائر لإلمام زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد بن بكر ابن -٢

وبھامشھ . م١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥:  سنة– بیروت –دار الكتب العلمیة : نجیم  ـ ط
غمز عیون البصائر ل شھاب الدین أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي 

  ھـ١٠٩٨المتوفي سنة 
 ھـ  ـ ٧٩٤ المنثور لإلمام بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي المتوفي سنة -٣
  . م ١٩٨٥ھـ ، ١٤٠٥ – الطبعة الثانیة –وزارة األوقاف الكویتیة : ط
لإلمام شھاب الدین " الفروق "  أنوار البروق في أنواع الفروق المعروف بـ -٤

. عالم الكتب ـ بیروت:  ط-" القرافي " أبو العباس أحمد بن إدریس المشھور بـ 
وبھامشھ حاشیة تھذیب الفروق ألبي القاسم قاسم بن عبد هللا بن محمد بن محمد 

  .شاطاألنصاري المعروف بابن ال
 -  غمز عیون البصائر ل شھاب الدین أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي -٥
  . م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥:  سنة– بیروت –دار الكتب العلمیة : ط
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 قواعد األحكام في مصالح األنام لإلمام عز الدین عبد العزیز ابن عبدالسالم -٦
  )ت .  د–ط .د( – القاھرة –أم القرى :  ط-الدمشقي

   الحنفيالفقھ: خامسا
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد -١

دار : بن بكر ، وھو مطبوع مع حاشیة الشلبي للشیخ أحمد الشلبي المسماة ط
  . بیروت–المعرفة 

:  ط- البنایة لبدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد الغیتابى الحنفى العینى -٢
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ - الطبعة األولى - لبنان -بیروت  –دار الكتب العلمیة 

 ط - الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد عالء الدین الحصفكي -٣
  .ھـ١٣٨٦ – الثانیة – بیروت –دار الفكر : 
 الفتاوى الھندیة تألیف جماعة من علماء الھند برئاسة الشیخ نظام الدین -٤

 .دار الفكر ـ بیروت: البلخي ط
:  ط - المبسوط لإلمام لشمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي -٥

  . م١٩٨٩ ھـ ، ١٤٠٩ بیروت ـ –دار المعرفة 
 الھدایة لشیخ اإلسالم برھان الدین علي بن عبدالجلیل أبي بكر المرغیناني -٦

  . بیروت–دار الفكر :  ط–مطبوع مع العنایة وفتح القدیر 
: رتیب الشرائع لإلمام عالء الدین الكاساني الحنفي ـ ط بدائع الصنائع في ت-٧

  .م١٩٨٦ ھـ ـ ١٤٠٦ بیروت ـ الطبعة الثانیة ـ –دار الكتب العلمیة 
 بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة ألبي سعید محمد بن محمد بن -٨

  . ھـ١٣٤٨ –الحلبي :  ط–مصطفى الخادمي 
ر الدین عثمان بن علي الزیلعي ـ  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لإلمام فخ-٩

  . الطبعة الثانیة- بیروت –دار الكتاب العربي : ط 
 الطبعة –دار الجیل :  ط– درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حیدر -١٠

        . م١٩٩١ -ھـ١٤١١ –األولى 
بحاشیة "  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار المعروف بـ -١١

 –دار الفكر : ـ ط " ابن عابدین " لإلمام محمد أمین الشھیر بـ " ابن عابدین 
  .١٣٨٦ – الثانیة –بیروت 

:  العنایة على الھدایة لإلمام أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي ـ ط -١٢
 . بیروت–دار الفكر : العنایة لإلمام محمد بن محمود البابرتي  ط

 عبدالواحد المعروف بابن الھمام ـ  فتح القدیر لإلمام كمال الدین محمد بن-١٣
  . بیروت–دار الفكر : ط 
نشر العرف في بناء األحكام على : قاعدة(  مجموعة رسائل ابن عابدین -١٤

  .   المكتبة الوقفیة: ط) العرف 
  الفقھ المالكي: سادسا
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دار :  ط–) ابن رشد الجد (  البیان والتحصیل ألبي محمد بن أحمد بن أحمد -١
  .م١٩٩٨ - ھـ ١٤٠٨ – الطبعة الثانیة –المي الغرب اإلس

 – التاج واإلكلیل لمختصر خلیل لإلمام أبي عبدهللا محمد بن یوسف المواق-٢
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : ط 
 الذخیرة ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي -٣

ھـ ١٤٢٢ – الطبعة األولى -ت  بیرو-دار الكتب العلمیة:  ط-الشھیر بالقرافي 
  . م٢٠٠١-
:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام محمد بن أحمد بن رشد الحفید ـ ط-٤

  .دار الفكر بیروت
 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للعالمة شمس الدین محمد بن عرفة -٥

  . بیروت–دار الفكر :  ط–الدسوقي 
 لرسالة أبي زید القیروان لعلي الصعیدي حاشیة العدویى كفایة الطالب الرباني 

  .ھـ١٤١٥ – بیروت –دار الفكر : علي ـ ط " العدوي 
:  ط – حاشیة الصاوي على الشرح الكبیر لإلمام أبو العباس أحمد الصاوي-٦ 

  . مصر–دار المعارف 
على كفایة " ھـ  ١١٢٥علي الصعیدي العدوي المتوفي "  حاشیة العدوي -٧

 – بیروت –دار الفكر : سالة أبي زید القیرواني المت ـ ط الطالب الرباني  لر
  .ھـ١٤١٥

 الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ألحمد بن غنیم بن سالم -٨
  .م١٩٩٥ ھـ ـ ١٤١٥ بیروت ـ–دار الفكر : النفراوي الم ـ ط

 بیروت ـ –دار الفكر :  ط- شرح مختصر خلیل لمحمد بن عبدهللا الخرشي-٩
  .بھامشھ حاشیة الشیخ العدوي  و

 منح الجلیل شرح مختصر خلیل ألبي عبدهللا محمد بن أحمد المعروف بـ -١٠
  .دار الفكر ـ بیروت: ـ ط" الشیخ علیش " 

 مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل لإلمام أبي عبدهللا محمد بن -١١
 -  بیروت–دار الفكر :  ط -" الحطاب " عبدالرحمن الغربي المعروف بـ 

  .م ١٩٩٢ - -ه١٤١٣ سنة –الطبعة الثالثة 
 الفقھ الشافعي: سابعا

دار :  أسنى المطالب شرح روض الطالب للشیخ زكریا األنصاري ـ ط-١
  .الكتاب اإلسالمي ، وبھامشھ حاشیة الرملي الكبیر

 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعالمة شمس الدین محمد بن محمد -٢
ھـ ، وھو مطبوع مع ١٤١٥ – بیروت –ار الفكر د: الخطیب الشربیني ـ ط 

تحفة الحبیب على الخطیب للشیخ سلیمان بن " حاشیة البیجرمي علیھ المسماة 
  .محمد البیجرمي
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 البیان  ألبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي -٣
  .  م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، : الطبعة- جدة –دار المنھاج :  ط-
 الحاوي الكبیر لإلمام أبي الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي -٤

  .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ –دار الفكر للطباعة والنشر  ـ بیروت : البصري ـ  ط
 مطبوع مع - المجموع لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف الدین النووي -٥

سنة المھذب لإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي المتوفي 
  .  مكتبة اإلرشاد ـ السعودیة:  ط -ھـ ٤٧٦

:  تحفة المحتاج بشرح المنھاج لإلمام أحمد بن محمد بن حجر الھیثمي ط-٧
مطبوع مع حواشي الشرواني للشیخ "  بیروت -دار إحیاء التراث العربي 

  .عبدالحمید الشرواني
ثم  حاشیة الرشیدي ألحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي -٨

 وھذه الحاشیة مطبوعة على متن نھایة المحتاج لشھاب الدین –الرشیدي 
  .م١٩٨٤ ، -ھـ ١٤٠٤ – بیروت –دار الفكر :  ط- الرملي 

 حاشیة قلیوبي على شرح جالل الدین المحلى لإلمام شھاب الدین أحمد بن -٩
 . بیروت–دار الفكر :  ط-أحمد بن سالمة القلیوبي 

ى على المنھاج لإلمام جالل الدین بن محمد بن  شرح جالل الدین المحل-١٠
  . م١٩٩٤ ھـ ١٤١٥دار الفكر ـ بیروت ـ :  محمد بن إبراھیم المحلي ط

 مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للعالمة شمس الدین محمد بن -١١
طبعة تقع في . "  بیروت–دار الكتب العلمیة :  ط –محمد الخطیب الشربیني 

  ".ستة أجزاء 
الشافعي  " - نھایة المحتاج لشمس الدین محمد بن أحمد الرملي الشھیر ب-١٢

 ، -ه١٤٠٤ – بیروت –دار الفكر :  ھـ ــ ط١٠٠٤المتوفى سنة " الصغیر 
١٩٨٤.  

  الفقھ الحنبلي: ثامنا
 أعالم الموقعین عن رب العالمین لإلمام أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر بن -١

دار الكتب العلمیة ـ : ـ ط" ن قیم الجوزیة اب" أیوب الزرعي المعروف بـ 
  .بیروت

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للشیخ عالء الدین أبي الحسن بن -٢
/  تحقیق – بیروت –دار إحیاء التراث العربي :  ط –سلیمان المرداوي  

  .محمد حامد الفقي
حلیم بن تیمیة  الفتاوى الكبرى لإلمام مجد الدین أبي العباس أحمد بن عبدال-٣

 ١٩٨٧ ھـ ـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة األولى ـ :  ط–الحراني
  .م
عالم الكتب ـ :  ط– الفروع لإلمام شمس الدین أبي عبدهللا بن مفلح المقدسي-٤

  . وبھامشھ تصحیح الفروع.  ھـ١٤٠٥بیروت ـ الرابعة ـ 
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دار إحیاء التراث :  قدامة ـ ط  المغني لإلمام موفق الدین عبدهللا بن أحمد بن-٥
  . ھـ١٤٠٥ بیروت ـ الطبعة األولى سنة –العربي 

لمنصور بن یونس " المعروف بشرح منتھى اإلرادات "  دقائق أولي النھى -٦
  . ھـ١٤١٤ سنة - الطبعة األولى - بیروت –عالم الكتب : البھوتي ـ ط 

دار الفكر :   ط -ي  كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس البھوت-٧
 . لبنان–
المكتب :  مطالب أولي النھى للشیخ مصطفى السیوطي الرحیباني ـ  ط-٨

  .م١٩٩٤ ، - ھـ١٤١٥ – الطبعة الثانیة -اإلسالمي 
  الفقھ الظاھري: تاسعا

دار : المحلى باآلثار لإلمام أبي محمد علي بن سعید بن حزم الظاھري  ـ  ط 
  .الكتب العلمیة

  لزیديالفقھ ا: عاشرا
دار الكتاب اإلسالمي ـ :   البحر الزخار لإلمام أحمد بن یحیى المرتضى ـ ط-١

  .بیروت
مكتبة :  التاج المذھب ألحكام المذھب للقاضي أحمد بن القاسم العنسي ـ ط-٢

  .الیمن الكبرى
  الفقھ اإلمامي: حادي عاشر

: ـ  ط" اني الشھید الث"  الروضة البھیة لزین الدین بن علي العاملي الجعبي -١
  .دار العالم اإلسالمي

 -  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام لإلمام جعفر بن الحسن الھذلي-٢
  .مؤسسة مطبوعاتي إسماعلیان: الناشر 

  الفقھ اإلباضي: ثاني عشر
مكتبة :  ط –شرح النیل وشفاء العلیل لمحمد بن یوسف بن عیسى أطفیش

  .م١٩٨٥- - ھـ١٤٠٥نة س– الطبعة الثالثة –اإلرشاد بجدة 
  السیاسة الشرعیة والقضاء: ثالث عشر

–  األحكام السلطانیة للفراء للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین ابن الفراء -١
 ٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢١ - الطبعة  الثانیة - لبنان – بیروت -دار الكتب العلمیة : ط
  .م
 حبیب البصري   األحكام السلطانیة ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن-٢

ت .ط ، ب. ب(  بیروت –دار الكتب العلمیة : البغدادي، الشھیر بالماوردي ط
.(  
ألبي الحسن علي بن عبد ) شرح تحفة الحكام( البھجة في شرح التحفة -٣

  .بیروت/  لبنان -دار الكتب العلمیة :  ط- ُّالسالم بن علیالتُسولي
/  مصر -اء لالعالم العربي الزھر:  ط–محمد رشید رضا /   الخالفة للشیخ-٤

  .القاھرة
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جامعة :  ط-مناھج جامعة المدینة العالمیة :  السیاسة الشرعیة المؤلف-٥
  GFIQ5203: كود المادة.   ھـ١٤٢٧ -المدینة العالمیةالطبعة األولى

 تحریر األحكام في تدبیر أھل اإلسالم ألبي عبد هللا محمد بن إبراھیم بن -٦
دار الثقافة بتفویض من :  ط-ناني الحموي الشافعي سعد هللا بن جماعة الك

-ھـ ١٤٠٨ - الطبعة الثالثة -الدوحة /  قطر-رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر 
  .م١٩٨٨

ابن "  تبصرة الحكام للقاضي برھان الدین إبراھیم بن علي المعروف بـ -٧
  . ھـ١٤٠٦ – الطبعة األولى –مكتبة الكلیات األزھریة : ـ ط"  فرحون 

مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ألحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم  -٨
  .١٩٨٥ - الطبعة الثانیة - الكویت –مطبعة حكومة الكویت :  ط-القاھري 

 معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام ألبي الحسن عالء الدین، -٩
  ).ط ، ط ت . د( دار الفكر :  ط–علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي 

  اللغة والمعاجم: رابع عشر
دار :  ط -  التعریفات لإلمام علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي -١

 . بیروت-الكتاب العربي 
 –دمشق . دار الفكر:  ط– القاموس الفقھي للدكتور سعدي أبو حبیب -٢

   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ - الطبعةالثانیة -سوریة 
وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض  اللباب في قواعد اللغة -٣

:  الطبعة- دمشق –دار الفكر :  ط-َّواللغة والمثل للعالمة محمد علي السراج  
  . م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣األولى، 

دار الكتب ::  ط– المزھر في علوم اللغة وأنواعھا لجالل الدین لسیوطي -٤
  ، م ١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى، :  الطبعة- بیروت –العلمیة 

 –دار الفكر :  المصباح المنیر للعالمة أحمد بن محمد بن علي الفیومي ـ ط -٥
  . بیروت

 المغرب في ترتیب المعرب ألبي الفتح ناصر بن عبد السید أبى المكارم -٦
زى  ّالخوارزمي الُمطرِّ ِ   )ت . ط ، ب . ب( دار الكتاب العربي :  ط-َ

دار الكتب :  ط-علي القونوي الحنفي أنیس الفقھاء لقاسم بن عبد هللا بن أمیر -٧
 .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤ -العلمیة 

ّ تاج العروس من جواھر القاموس ألبي الفیض محمد بن محمد الحسیني، -٨ ّ
َّالملقب بمرتضى، الزبیدي    .دار الھدایة:  ط-ّ

ِ تكملة المعاجم العربیة لرینھارت بیتر آن دوزي -٩ َترجمھ للعربیة محمد سلیم -ُ َّ
 –وزارة الثقافة واإلعالم ، الجمھوریة العراقیة :  ط–جمال الخیاط َالنعیمي ، 

  . م٢٠٠٠  -الطبعة األولى 
دار إحیاء التراث :  ط- تھذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي -١٠

  .م٢٠٠١ - الطبعة األولى - بیروت –العربي 
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 منظور  لسان العرب لإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن-١١
  . األولى– بیروت –دار صادر :   ط –ھـ ٧١١المتوفي سنة 

 الرازي المتوفي رعبد القاد مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر بن -١٢
  .محمود خاطر:  تحقیق - بیروت- مكتبة لبنان ناشرون:   ط - ھـ ٧٢١سنة 
 –عمر أحمد مختار عبد الحمید /  معجم اللغة العربیة المعاصرة للدكتور-١٣
   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، :  الطبعة-عالم الكتب : ط

 مراجع حدیثة: خامس عشر
( عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنین /  أدلة شرعیة األحكام إعداد القاضي-١

  )  ھـ١٤٢٣بحث بمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة المحرم 
بحث منشور مجلة ( یع عبدهللا بن سلیمان المن/  البدعة وأثرھا للشیخ-٢

  ).٢٤(البحوث اإلسالمیة العدد 
بحث بمجلة ( محمد جبر األلفي /  التحكیم في الفقھ اإلسالمي إعداد الدكتور-٣

  ) ٤(الجزء ) ٩(مجمع الفقھ اإلسالمي العدد 
هللا بن محمد بن  عبد/  تنزیل األحكام على الوقائع القضائیة إعداد الشیخ-٤

  .المیة العدد مجلة البحوث اإلس- خنین 
العدد ) مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي (كمال الدین جعیط /  العرف إعداد الشیخ-٥
  )٤(الجزء ) ٥(
 -دار الفكر : ط-وھبة مصطفى الزحیلي /  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للدكتور-٦

  .  الطبعة– دمشق –َّسوریة 
 جامعة مجلة(  الشمراني عبد هللامحمد بن /  القسم بین الزوجات للدكتور-٧

  ) . ھـ١٤٢٣اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة المحرم 
بحث ( صالح بن غانم السدالن/:  المخدرات والعقاقیر النفسیة إعداد الدكتور-٨

  ).٣٢(منشور مجلة البحوث اإلسالمیة العدد 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الربیعة /  المفتي في الشریعة اإلسالمیة إعداد-٩
  )١(میة العدد مجلة البحوث اإلسال(

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة :  الناشر- الموسوعة الفقیھة الكویتیة -١٠
  .الكویتیة

محمد رأفت /  النظام القضائي في الفقھ اإلسالمي إعداد األستاذ الدكتور-١١
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ - الطبعة الثانیة –دار البیان :  ط–عثمان 

َّعبد العزیز بن محمد بن عبد هللا / تور الوالیة على الوقف إعداد الدك-١٢

عدد ربیع اآلخر ) مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ( الحجیالن 
  . ھـ١٤٢٢

مجلة (محمد محمد شتا /  بیان الحكمة في التشریع اإلسالمي للدكتور-١٣
  ).٣٤(البحوث اإلسالمیة العدد 
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بحث منشور (  بن فوزان صالح/ تحقیق اإلسالم ألمن المجتمع إعداد الدكتور
  ).٢١(العدد ) بمجلة البحوث اإلسالمیة 

مجلة مجمع ( سبل االستفادة من النوازل إعداد الشیخ محیي الدین المیس -١٤
  ).٢(الجزء ) ١١(العدد ) الفقھ اإلسالمي 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة /  تدوین الراجح من أقوال الفقھاء إعداد-١٥
  ).٣٢(ور مجلة البحوث اإلسالمیة العدد بحث منش( واإلفتاء 

/  من قواعد النظام السیاسي في اإلسالم طاعة أولي األمر إعداد الدكتور-١٦
بحث بمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود ( عبد هللا بن إبراھیم الطریقي 

  ٢٧ /١-ج)  ھـ ١٤١٣اإلسالمیة ربیع اآلخر 
 بن محمد بن صالح أحمد/  نقض األحكام القضائیة تألیف الدكتور-١٧

 -ھـ ١٤٢٧ – طبعة تحت إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود –الخضیري 
٢٠٠٦ .  

 –عثمان جمعة ضمیریة /  وظیفة الدولة في الشریعة اإلسالمیة إعداد-١٨
  ).٣٨(بحث بمجلة البحوث اإلسالمیة العدد 

  مواقع على شبكة اإلنتر نت
        /الموسوعة الحرة موقع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A
7%D8%B1%D8%A9  

 - ھـ  1429-8-16 :بتاریخ" قضایا إسالمیة " الموضوع : جریدة البصائر
  /موقع

١- http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&f
ile=print&sid=684..  

/                                        موقع -٢
ttp://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1f2b3a5b4eb
5db7a&table=%2Fejabat%2Flabel%3Flid%3D648a5a7

a7ef09baa   
/موقع -٣

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%
87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87  
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