بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

للخلٌفة وحده حق تبنً األحكام الشرعٌة
احمد القٌروان
السؤال:
السالم علٌكم ،ما معنى للخلٌفة وحده حق تبنً االحكام الشرعٌة؟
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
إن جواب سإالك موجود بشكل مفصل فً كتاب مقدمة الدستور وفً كتب أخرى للحزب ،وأنقل لك بعض ما جاء
حول هذا الموضوع فً كتاب مقدمة الدستور الجزء األول:
 جاء فً صفحة  111ملف الوورد ما ٌلً:[وأما القاعدة الرابعة وهً للخلٌفة وحده حق تبنً األحكام فقد ثبتت بإجماع الصحابة ،على أن للخلٌفة وحده حق
تبنً األحكام ،ومن هذا اإلجماع أخذت القواعد الشرعٌة المشهورة (أمر اإلمام ٌرفع الخالف)( ،أمر اإلمام نافذ)،
(للسلطان أن ٌحدث من األقضٌة بقدر ما ٌحدث من مشكالت) ].انتهى.
 وجاء فً شرح المادة  66صفحة  156-146ملف الوورد ما ٌلً:[الفقرة (أ) دلٌلها إجماع الصحابة .وذلك أن القانون لفظ اصطالحً ،ومعناه :األمر الذي ٌصدره السلطان لٌسٌر
الناس علٌه ،وقد عُرّ ف القانون بؤنه (مجموع القواعد التً ٌُجبر السلطان الناس على اتباعها فً عالقاتهم) أي إذا
أمر السلطان بؤحكام معٌنة كانت هذه األحكام قانوناًٌ ،لزم الناس بها ،وإن لم ٌؤمر السلطان بها ال تكون قانوناً ،فال ٌلزم
الناس بها .والمسلمون ٌسٌرون على أحكام الشرع ،فهم ٌسٌرون على أوامر هللا ونواهٌه ،ولٌس على أوامر السلطان
ونواهٌه .فما ٌسٌرون علٌه أحكام شرعٌة ،ولٌست أوامر السلطان .غٌر أن هذه األحكام الشرعٌة اختلف الصحابة فٌها،
ففهم بعضهم من النصوص الشرعٌة شٌئا ً غٌر ما كان ٌفهمه البعض اآلخر ،وكان كل ٌسٌر حسب فهمه ،وٌكون فهمه
حكم هللا فً حقه ،ولكن هناك أحكام شرعٌة تقتضً رعاٌ ُة ُشإون األُمة أن ٌسٌر المسلمون جمٌعا ً على رأي واحد
فٌها ،وأن ال ٌسٌر كل بحسب اجتهاده ،وقد حصل ذلك بالفعل ،فقد رأى أبو بكر أن ٌوزع المال بٌن المسلمٌن
بالتساوي؛ ألنه حقهم جمٌعا ً بالتساوي .ورأى عمر أنه ال ٌصح أن ٌُعطى َمن َقا َتل رسو َل هللا كمن قاتل معه ،وأن
ٌُعطى الفقٌر كالغنً ،ولكن أبا بكر كان هو الخلٌفة ،فؤمر بالعمل برأٌه ،أي تبنً توزٌع المال بالتساوي ،فاتبعه
المسلمون فً ذلك ،وسار علٌه القضاة والوالة ،وخضع له عمر ،وعمل برأي أبً بكر ونفّذه .ولما جاء عمر خلٌفة
تبنى رأٌا ً ٌخالف رأي أبً بكر ،أي أمر برأٌه بتوزٌع المال بالتفاضل ،ال بالتساويَ ،فٌُعطى حسب القدم والحاجة،
فاتبعه المسلمون ،وعمل به الوالة والقضاة ،فكان إجماع الصحابة منعقدا ً على أن لإلمام أن ٌتبنى أحكاما ً معٌنة مؤخوذ ًة
من الشرع باجتهاد صحٌح ،وٌؤمر بالعمل بها ،وعلى المسلمٌن طاعتها ،ولو خالفت اجتهادهم ،وترك العمل بآرائهم
واجتهاداتهم .فكانت هذه األحكام المتبناة هً القوانٌن .ومن هنا كان َسنّ القوانٌن للخلٌفة وحده ،وال ٌملك غٌَرُ ه ذلك
مطلقا ً ].انتهى.
آمل أن ٌكون األمر اآلن قد أصبح واضحا.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 10رجب الخٌر 1441هـ
الموافق 1111/11/11م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2865636740348998
موقع حزب التحرٌر
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www. hizb- ut- tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

www.alraiah.net

www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

