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السنة النبوية
ُشمولية ُّ
Comprehensiveness of the Sunnah
Usama1
Abstract
The concept of sunna, as one of the two normative fountainheads of the Islamic tradition, is of
fundamental importance in understanding nearly all the branches of Islamic knowledge,
— including Islamic law and politics. It is, however, a contested concept that—like the Qur’ān,
has been used by many Muslim groups throughout history to both discredit the views of their
opponents as being misguided (or even heretical) and bolster their own credentials as followers
of the “true” Islamic teachings. 1
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فإنََّّادلتأملَّيفَّالشريعة َّاإلسالميةَّعامةَّ،وماَّجاءَّيفَّالسنةَّالنبويةَّبصفةَّخاصةَّيلحظَّأهناَّأتتَّبكلََّّماَّحيتاجوَّاإلنسان؛َّيفَّ
العبادات َّوادلعامالتَّ ،واألحوال َّالشخصيةَّ ،واحلدود َّواجلناياتَّ ،وما َّيتعلق َّهبا َّمن َّضرورياتَّ ،وحاجياتَّ ،وحتسيناتَّ،
وكمالياتَّ ،بصورة َّمنقطعة َّالنظَتَّ ،أذىلت َّالعامل َّكافةَّ ،حيث َّوجدت َّفيها َّالقواعد َّواألصول َّوالكليات َّزاىية َّشاسلة َّثابتةَّ،
يُستفاد َّمنها َّيف َّكبَت َّادلسائل َّوصغَتىاَّ ،من َّخالل َّما َّيطبقو َّالعلماء َّمن َّاجتهاد َّيف َّاألحكام َّعلى َّالوقائع َّوالنوازل َّعلىَّ
تغَتَّاألزمنةَّواألمكنةَّ،واألحوالَّوالعوائدَّوالنياتَّ .
تنوعهاَّ،مراعُتَّيفَّذلكَّ َُّ
والسنةَّالنبويةَّقدَّجاءتَّ ُمعِّبًَّةَّعنَّالقرآنَّالكرميَّبشمولوَّواتساعوَّلكلََّّاجلوانبَّاليتَّحيتاجهاَّاإلنسانَّيفَّاحلياةَّ،مصداقَّاًَّلقولوَّ
اب َّ ِم َّْن َّ َش ْي ٍَّء َّ﴾َّ[األنعامَّ ،]38َّ:كما َّجاءت َّالسنة َّاستجاب َّةً َّدلستجدات َّاحلياة َّوتط ُوِرىاَّ ،فالَّ
يف َّالْ ِكتَ َِّ
تعاىلَ َّ﴿َّ:ما َّفَرطْنَا َِّ َّ
بالع َوز َّأو َّاالفتقار َّإىل َّما َُّديكن َّاإلنسان َّمن َّاحلياة َّوفق َّادلنهج َّاإلسالمي َّوالتشريع َّالرباينَّ ،رغم َّكون َّالنصوصَّ
تكاد َّتشعر َّ َ
ثابتةَّملَّتتغَتَّ،واللغةَّواحدةَّملَّتتبدلَّ،وىذاَّاالستيعابَّوذلكَّالشمولَّمنَّمظاىرَّعظمةَّالسنةَّالنبويةَّ .
معٌت َّالشمولَّ :الشمولَّ :ىو َّالعمومَّ ،واالستيعابَّ ،واإلحاطة َّبأم ٍَّر َّماَّ ،وعلى َّىذا َّاألساس َّجاءت َّالسنة َّالنبوية َّبشموذلاَّ
جلميعَّادلصاحلَّالدنيويةَّواألخرويةَّ،والفرديةَّواجلماعيةَّ،فهيَّالَّتعرفَّالدنياَّبدونَّاآلخرةَّ،والَّاآلخرةَّبدونَّالدنياَّ،فهيَّتسلكَّ
يفَّ
مسلك َّادلوازنة َّبُت َّىذا َّكلو؛ َّألهنا َّ ُو ِض َعت َّدلصاحل َّالعبادَّ ،وواضعها َّىو َّخالقهم َّورُهبمَّ﴿َّ:أَ َّالََّيَ ْعلَ َُّم َّ َم َّْن َّ َخلَ ََّق َّ َوُى ََّو َّالل ِط َُّ
اخلَبِ ََُّتَّ﴾َّ[ادللكَّ،]14َّ:فهوَّأعلمَّبأحواذلمَّومصاحلهمَّ .
ْ
وىذهَّ"الرسالةَّاخلامتة"َّاتسعتَّجوانبَّالشمولَّاإلسالميَّ،وامتدتَّطو َّالًَّوعرضَّاًَّوعمقَّاًَّحىتَّاستوعبتَّمجيعَّاألفرادَّواألممَّ،
وقررت َّكلَّ َّطيب َّمن َّادلبادئ َّوالنُظمَّ ،وتوجهت َّباخلطاب َّاألعلى َّلكل َّاألزمنة َّواألمكنةَّ ،مع َّغاية َّالتبيان َّيف َّاخلطابَّ ،وقوةَّ
احلجةَّ،وصحةَّالدليلَّوالِّبىانَّ [1].
أدلةَّمشولَّالسنةَّالنبويةَّ:منَّأدلةَّمشولَّالسنةَّالنبويةَّماَّيليَّ :
University of Okara
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اخلَِراءَةََّ ،فقالَّ:
- 1عن َّ َسْل َما ََّن َّرضي َّاهلل َّعنو َّقالَّ :قِ ََّ
يل َّلو(َّ :قَ َّْد َّ َعل َم ُك َّْم َّنَبِيُ ُك َّْم َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّ ُكلَّ َّ َش ْي ٍَّء َّحىت َّ ْ
َج َّْل)َّ [2].
أَ
اجلن َِّةَّوي ب ِ
رسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلم(َّ:ماَّب ِق َّيَّ َشي َّءَّي َقر َّ ِ
اع َُّدَّ ِم ََّنَّالنا َِّرَّإِالََّّ
- 2وعنَّأيبَّذرََّّرضيَّاهللَّعنوَّقالَّ:قالَّ َُّ
َ َ ٌْ ُ ُ
بَّم ََّنَّ َْ َُ
ُتَّلَ ُك َّْم)َّ [3].
َوقَ َّْدَّبُ ََّ
اء َّطَائٌَِّر َّإِالَّ َّذَكَرنَا َّ ِمْنَّوَُّ
يف َّالس َم َِّ
ب َِّ َّ
رسول َّالل َِّو َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّ َوَما َّيَتَ َقل َُّ
- 3وقال َّأبو َّذَرَّ َّرضي َّاهلل َّعنو(َّ:لقد َّتََرَكنَا َّ َُّ
ِع ْلمَّاً)َّ [4].
- 4ويفَّرواية(َّ:تَرَكنَاَّرس َُّ ِ
ِ ِ ِ
احْي َِّوَّإِالََّّ ِعْن َدنَاَّ ِمْنَّوَُّ ِعْل ٌَّم]َّ [6].)[5
ولَّالل َّوَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ َوَماَّطَائٌَّرَّيَط ََُّتَِّبَنَ َ
َ َُ
- 5منَّأقوىَّاألدلةَّعلىَّمشولَّالسنةَّواتساعهاَّىوَّادلواكبةَّوالتواؤمَّالعجيبَّوالغريبََّّ-والذيَّالَّديكنَّأنَّيصدرَّإالََّّمنَّنبََّّ
وحىَّإليوَّ،ورسولَّمعصومََّّ-بُتَّاحلاجاتَّاإلنسانيةَّوالبشريةَّيفَّالتشريعَّوماَّيقتضيوَّالتطورَّوالعمرانَّوبُتَّماَّجاءَّيفَّالسنةَّ
ُم َ
تباطَّبادلنهجَّوالشرعَّإالََّّ
قضيةَّمنَّالقضاياَّذاتَّار ٍَّ
مسألةَّمنَّادلسائلَّأوَّ ٍَّ
سو َّاءًَّالقوليةَّوالفعلية؛َّإذَّالَُّديكنَّأ َّْنَّتُلِحََّّاحلاج َّةَُّإىلَّ ٍَّ
وذلاَّماَّيدلَّعليهاَّ،وي ِ
رشدَّإليهاَّ،ويقضيَّفيهاَّمنَّالسنةَّالواضحةَّالظاىرةَّأوَّمنَّخاللَّقواعدىاَّالعامةَّ،ومقاصدىاَّالعظمىَّ،
ُ
ٍ
وملَ َك َّةَّعلىَّاالستنباطَّوالقياسَّ .
واليتَّيستنبطهاَّالعلماءَّمباَّأُوتواَّمنَّعل ٍَّمَّ َ
فهذا َّالعنصر َّمن َّأقوى َّالعناصر َّاليت َّتدل َّعلى َّمشول َّالسنة َّواستيعاهباَّ ،وىو َّعنصر َّزلًتم َّبال َّشكَّ ،إذ َّيُعلي َّمن َّشأن َّالعقلَّ
ويُ َقررَّملكةَّالفكرَّ،واليتَّهبماَّميزَّاهللَّاإلنسانَّعلىَّاحليوانَّوكرموَّ .
تغَت َّاألزمنة َّواألمكنة َّواألحوال َّوالنيات َّوالعوائد"َّ:بناءَّ
تغَت َّالفتوى َّواختالفها َّحبسب َّ َُّ
فصل َّيف َّ َُّ
قال َّابن َّالقيم ََّّ -رمحو َّاهللٌَّ (َّ:
ادَّيفَّادلعاشَّوادلعادَّ ".
صالِ َِّحَّالْعِبَ َِّ
الش ِر َيع َّةَُّعلىَّ َم َ

يف َّما َّ َّالََّ
ج َّ َوالْ َم َشق ِةَ َّ ،وتَكْلِ َِّ
احلََرَِّ
يم َّعلى َّالش ِر َيع ِةَّ ،أ َْو َج ََّ
ط َّ َع ِظ ٌَّ
اجلَ ْه َِّل َّبَِِّو َّ َغلَ ٌَّ
يم َّالن ْف َِّع َّ ِجدًّاَ َّ ،وقَ ََّع َّبِ َسبَ َِّ
ص ٌَّل َّ َع ِظ َُّ
ب َّمن َّ ْ
ب َّ ْ
ىذا َّفَ ْ
ِ
ب َّالْمصالِ َِّح َّ َّالَ َّتَأِْ َّ ِ
سبِ َّ ِ
احلِ َك َِّمَّ
اس َها َّعلى َّ ْ
ت َّبِو؛ َّفإنَّ َّالش ِر َيع َّةَ َّ َمْب نَ َ
يل َّإلَْي َّو َّما َّيُ ْعلَ َُّم َّأَنَّ َّالش ِر َيع َّةَ َّالْبَاىَرََّة َّاليت َّيف َّأ َْعلَى َّ ُرتَ َِّ َ َ
َس ُ
اىا َّ َوأ َ
َ َ
اشَّوالْمع ِادَّ،وِى َّيَّع ْد ٌَّلَّ ُكلُهاَّ،ور ْمح َّةٌَّ ُكلُهاَّ،وم ِ
ِ
تَّعنَّ
ْم َّةٌَّ ُكلُ َهاَّ،فَ ُك َُّلَّ َم ْسأَلٍََّةَّ َخَر َج َّْ
صالِ َِّحَّالْعِبَ َِّ
ادَّيفَّالْ َم َع َِّ َ َ َ َ َ َ
َ ََ َ َ َ َ َ
َوَم َ
صال َُّحَّ ُكلُ َهاَََّّ،وحك َ
إىل َّالْم ْفس َدةَِّ ،وع َّن َّ ِْ
إىل َّ ِضدىاَّ ،وع َّن َّالْم ِ
ِ
ت َّمن َّالش ِر َيع ِةَ َّ ،وإِ َّْنَّ
إىل َّالعبثَّ ،فَلَْي َس َّْ
ْم َِّة َّ ََّ
الْ َع ْد َِّل َّ ََّ
إىل َّ ْ
اجلَْوِرَ َّ ،و َع َّْن َّالر ْمحََّة َّ ََّ َ َ َ ْ َ ْ
صلَ َح َّة َّ ََّ َ َ َ َ ْ
احلك َ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
قَّ
ْمتَُّوُ َّالدال َّةُ َّعليو َّ َو َعلَى َّ ِص ْد َِّ
أ ُْد ِخلَ َّْ
ت َّفيها َّبالتأْ ِو ِيلَّ ،فَالش ِر َيع َّةُ َّ َع ْد َُّل َّاللَّو َّبُت َّعبَادهَ َّ ،وَر ْمحَتَُّوُ َّبُت َّ َخْلقوَ َّ ،وظلَُّوُ َّيف َّأ َْرضوَ َّ ،وحك َ
َص َدقُ َهاَّ .
َر ُسولَِِّوَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّأ ََّ
َتَّ َدالَلََّةًَّ َوأ ْ
وِى َّي َّنُورَّه َّالذي َّبَِِّو َّأَبص َّر َّالْمب ِ
صُرو َنَ َّ ،وُى َد َّاهُ َّالذي َّبَِِّو َّ ْاىتَ َدى َّالْ ُم ْهتَ ُدو َنَ َّ ،و ِش َف ُاؤَّهُ َّالتا َُّم َّالذي َّبَِِّو َّ َد َو َّاءُ َّكلَّ َّ َعلِ ٍيلَ َّ ،وطَ ِري ُقَّوَُّ
ْ ََ ُْ
َ َ ُُ
ِ
ِ
ونَّ ،وحياَّةُ َّالْ ُقلُ ِ
وبَ َّ ،ولَذَّةُ َّاأل َْرَو ِاح؛ َّفَ ِه ََّي َّهباَّ
استَ َق ََّ
استَ َق ََّ
الْ ُم ْستَ ِق َُّ
ام َّعليو َّفَ َق َّْد َّ ْ
يم َّالذي َّ َمن َّ ْ
ام َّعلى َّ َس َو َّاء َّالسبِ ِيلَّ ،فَ ِه ََّي َّقُرَّةُ َّالْ ُعيُ َ َ َ
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ُور َّوالش َف َّ ِ
ِ
اد َّمنهاَّ ،وح ِ
ص َّيفَّ
اص ٌَّل َّهباَ َّ ،وُك َُّل َّنَ ْق ٍَّ
ود َّفَِإَّنَا َّىو َّ ُم ْستَ َف ٌَّ
ص َمةَُ َّ ،وُك َُّل َّ َخ ٍََّْت َّيف َّالْ ُو ُج َِّ
ْ
اءُ َّ َوالْع ْ
ََ
احلَيَاَّةُ َّ َوالْغ َذ َّاءُ َّ َوالد َو َّاءُ َّ َوالن َُّ َ
يَّالْ َعا ََّملَُّ .
تَّالدُنْيَاَ َّ،وطُ ِو ََّ
تَّ َخلَِربَ َّْ
ومَّقدَّبََِّقيَ َّْ
اعتِ َهاَ َّ،ولَْو َّالََّ ُر ُس ٌَّ
الْ ُو ُج َِّ
ودَّفَ َسبَبَُّوَُّمنَّ َ
إض َ
ِ ِ
اب َّالدُنْيَاَّ
اىل َّ َخَر ََّ
ض َّأَ َّْن َّتَ ُزوالََّ ،فإذا َّأ ََر ََّاد َّالل َّوُ َّ ُسْب َحانََّوُ َّ َوتَ َع ََّ
ات َّ َواأل َْر ََّ
اس َّ َوقِ َو َُّام َّالْ َعا َِملَ َّ ،وِهبَا َّديُْ ِسك َّالل َّوُ َّالسماو َِّ
ص َمَّةُ َّلِلن َِّ
َوى ََّي َّالْع ْ
وطَيَّ َّالْعا ََِّمل َّرفَ َّع َّإلَيَِّو َّما َّبقي َّمن َّرس ِ
ح َّ َوالس َع َادَّةِ َّيفَّ
ب َّالْ َفالَ َِّ
ود َّالْ َعا َِملَ َّ ،وقُطْ َُّ
ث َّالل َّوُ َّهبا َّ َر ُسولََّوُ َّ ِى ََّي َّ َع ُم َُّ
وم َهاَّ ،فَالش ِر َيع َّةُ َّاليت َّبَ َع ََّ
َ ََ ْ
ُُ
َ
ِ
الدُنْيَاَّ َواآلخَرةَِّ)[َّ ].7
آفاق "الشمول" في السنة النبوية:
تعددت َّجوانب َّالشمول َّيف َّالسنة َّالنبويةَّ ،واتسعت َّآفاقو َّيف َّىذه َّ"الرسالة َّاخلامتة"َّ ،اليت َّأراد َّاهلل َّتعاىل َّذلا َّأن َّتكون َّخطابوَّ
وحجتوَّادلمدوةَّيفَّحياةَّالرسولَّاخلاتَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّوبعدَّوفاتوَّ .
الدائمَّإىلَّيومَّالقيامةُ َّ،
ويتمثلَّذلكَّيفَّثالثةَّجوانبَّ :
- 1الشمولَّالظريف(َّ:ادلكانَّوالزمان)َّ .
- 2الشمولَّالشخصي(َّ:األفرادَّواجلماعات)َّ .
- 3الشمولَّالتشريعي(َّ:ادلبادئَّواألحكام)َّ .
رسول َّاهللَّ
خطاب َّموجو َّلكلَّ َّالبقاع َّيف َّاألرضَّ ،ولكلَّ َّاألزمنة َّمنذ َّبُعث َّ َُّ
أو َّالًَّ:الشمول َّالظريفَّ:وىذا َّيعٍتَّ:أنَّ َّالسنة َّالنبوية َّ ٌَّ
صلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّإىلَّقيامَّالساعةَّ،وىيَّمرحلةَّانتهاءَّالتكليفَّواالختبارَّيفَّحياةَّالناسَّ .
ثانيَّاًَّ:الشمول َّالشخصيَّ:وىذا َّيعٍتَّ:أنَّ َّالسنة َّالنبوية َّاستوعبت َّمجيع َّاألشخاص َّالعقالء َّالبالغُت َّيف َّتوجيو َّاخلطاب َّإليهم؛َّ
سواء َّكانوا َّأفراداًَّ ،أو َّكانوا َّمجاعات؛ َّكاألسرة َّأو َّالقبيلةَّ ،أو َّكانوا َّشعوبَّاًَّوأشلَّاًَّحتكمهم َّاألعراف َّوالتقاليد َّيف َّالبواديَّ ،أوَّ
حتكمهمَّحكوماتَّيفَّدولةَّمنظمةَّذاتَّقوانُتَّ.إنََّّ ُكلََّّ َم َّْنَّيدرجَّعلىَّأرضَّاهللَّ ُسلاطَبَّهبذهَّ"الرسالةَّاخلامتة"َّ،ومكلفَّهباَّ
يفَّأيََّّمكانَّدرجَّ،ويفَّأيََّّزمانَّ ُوِجدَّ.ويشهدَّللشمولَّ"الظريف"َّو"الشخصي"َّللرسالةَّاخلامتةَّماَّيليَّ :
اءَّبِ ِستَّ)َّوذَ َكََّرَّمنهاَّ:
تَّعلىَّاألَنْبِيَ َِّ
ولَّالل َِّوَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّقال(َّ:فُضْل َُّ
أَّ-ماَّجاءَّعنَّأيبَّ ُىَريْ َرَّةَََّّرضيَّاهللَّعنو؛َّأَنََّّ َر ُس ََّ
يبَّالنبِيُو ََّن)َّ [8].
اخلَْل َِّقَّ َكافةًَ َّ،و ُختِ ََّمَِّ ََّ
( َوأ ُْرِس ْل َُّ
تَّإىلَّ ْ

َح ٌَّدَّ
عبد َّالل َِّو َّ– َّرضي َّاهلل َّعنو؛ َّأَنَّ َّالنبَّ َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّقال(َّ:أ ُْع ِط َُّ
بَّ -ما َّجاء َّعن َّ َجابِر َّب َِّن َّ َِّ
يت ََّخَْ ًسا َّ ََّملَّْيُ ْعطَ ُهنَّ َّأ َ
اسَّ َعام َّةً)َّ [9].
ىلَّالن َِّ
تَّإِ ََّ
ىلَّقَ ْوِمَِّوَّ َخاصةًَ َّ،وبُعِثْ َُّ
ثَّإِ ََّ
بَّيُْب َع َُّ
قَ ْبلِي)َّوذَ َكََّرَّمنهاَ (َّ:وَكا ََّنَّالنِ َُّ
َس َوََّد)[َّ.]10ومشول َّ"الرسالة َّاخلامتة"َّتؤكدهَّ
ت َّإِ ََّ
ىل َّقَ ْوِم َِّو َّ َخاصةًَ َّ ،وبُعِثْ َُّ
ث َّإِ ََّ
ب َّيُْب َع َُّ
جَّ -ويف َّروايةَ (َّ:كا ََّن َّ ُك َُّل َّنَِ َّ
ىل َّ ُكلَّ َّأ ْ
َمحَََّر َّ َوأ ْ
آياتَّالقرآنَّالكرميِ َّ،
أصرحَّاآلياتَّيفَّذلكَّ :
ومنَّأ ْ
َمجَعَّو َ
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ول َّالل َِّو َّإِلَي ُك َّم َّ َِ
مج ًيعا َّ﴾َّ[األعراف]158َّ:؛ َّفهذا َّتقرير َّإذلي َّحاسم َّيف َّمشولَّ
اس َّإِينَّ َّ َر ُس َُّ
أَّ -قولو َّتعاىلَّ﴿َّ:قُ َّْل َّيَا َّأَيُ َها َّالن َُّ
ْ ْ
الرسالة َّاخلامتةَّ ،وأهنا َّموجهة َّللناس َّمجيعاً؛ َّبدليل َّالتأكيد َّبلفظَِ َّ﴿َّ:
مج ًيعا َّ﴾َّلرفع َّأيَّ َّاحتمال َّأو َّالتباس َّبأن َّادلراد َّبالناسَّ
بعضهمَّأوَّمعظمهمَّأوَّأىلَّزمانَّسلصوصَّمنهمَّ،فأفادَّذلكَّأنَّادلرادَّىوَّمجيعَّالعقالءَّالذينَّيصلحونَّذلذاَّاخلطابَّاإلذليَّ
التكليفيَّالشاملَّ .
َ َّ﴿َّ:كافَّةًَّ﴾َّتشملَّمجيع َّالناس؛ َّاألمحر َّواألسودَّ،
اس َّ﴾َّ[سبأَّ.]28َّ:وكلمة َّ
اك َّإِالَّ َّ َكافَّةًَّلِلن َِّ
بَّ-وقولو َّتعاىلَ َّ﴿َّ:وَما َّأ َْر َسْلنَ ََّ
والعريبَّوالعجميَّ،فهيَّجامع َّةٌَّذلمَّ،ت ُكفُهمَّعنَّاخلروجَّمنهاَّ،وتُل ِزمهمَّهباَّ [11].
العالَمُتَّيتناولَّمجيعَّ
اكَّإِالََّّ َر ْمحََّةًَّلِْل َعالَ ِم ََّ
جَّ-قولوَّتعاىلَ َّ﴿َّ:وَماَّأ َْر َسْلنَ ََّ
ُتَّ﴾َّ[األنبياءَّ.]107َّ:قالَّالرازيََّّ-رمحوَّاهلل(َّ:لفظَّ َ
للخْل َِّقَّعام َّةًَّإىلَّيومَّالقيامة)َّ [12].
ادلخلوقاتَّ،فدلتَّاآليةَّعلىَّأنوَّ ٌَّ
رسولَّ َ
ويالحظَّ:أن َّىذه َّاآليات َّالكردية َّكلها َّمكية َّنزلت َّيف َّعهد َّالضعف َّقبل َّالتمكُتَّ ،وقبل َّوجود َّأيَّ َّقدرة َّللجماعة َّادلسلمةَّ
ُ
وض َعهاَّ
األُوىل َّعلى َّحتقيق َّىذه َّالقضيةَّ ،وإَّنا َّسبقت َّيف َّالعهد َّادلكي َّللتأسيس َّاالعتقاديَّ ،وللتأصيل َّالديٍت َّيف َّذاتوَّ ،وقد َّ َ
رسول َّاهلل َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّ ِ
موضع َّالتطبيق َّالعملي َّبعد َّذلك َّبسنواتَّ ،حُت َّأقام َّالدولة َّيف َّادلدينة َّالنبويةَّ ،ومهد َّاألمورَّ
َُّ
رسولَّ
منَّإبرامَّصلحَّاحلديبيةَّمعَّمشركيَّمكةَّ،والذيَّكانَّفتحَّاًَّمبيناً؛َّكسرَّاهللَّبوَّمحيةَّادلشركُتَّيفَّاجلزيرةَّكلهاَّ،وأزالَّبوَّ َُّ
رسول َّاهلل َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلمَّ
وحينئذ َّ ِأمنَت َّالطُرق َّفأرسل َّ َُّ
اهلل َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّمصدر َّادلؤامرات َّاليهودية َّيف َّخيِّبٍَّ َّ ،
ُكتُبَو َّإىل َّملوك َّالفرس َّوالروم َّومصر َّوغَتىا؛ َّحتقيقَّاًَّوتطبيقَّاًَّدلبدأ َّعادلية َّاإلسالم َّوعادلية َّالرسالة َّاخلامتةَّ ،أو َّمشول َّاألشخاصَّ
أفرادَّاًَّومجاعاتَّ [13].
ثالثَّاًَّ:الشمول َّالتشريعيَّ:وىو َّيع َُّم َّكلَّ َّما َّحيتاجو َّالناس َّيف َّشؤون َّحياهتم؛ َّإديانَّاًَّوأخالقَّاًَّوعبادات َّومعامالتَّ ،وىناك َّمنَّ
األحاديث َّالكثَتة َّادلتكاثرة َّقررت َّوأكدت َّىذا َّالشمول َّالتشريعي َّاجلامع؛ َّواألصل َّيف َّىذا َّ"الشمول َّالتشريعي"َّكثرة َّ ُشعبَّ
ض َّعَّوسب عو ََّنَّأوَّبِ ْ ِ
ِ
ضلُ َهاَّقَ ْوَُّلَّ َّالََّإِلََّوََّ
ض ٌَّعَّ َوستُو ََّنَّ ُش ْعبَةً؛َّفَأَفْ َ
اإلديانَّ،ادلُنبثقَّمنَّقولَّالنبَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلم(َّ:اإلديَا َُّن[َّ]14ب ْ ٌ َ َ ْ ُ
ان)َّ [15].
اءَُّ ُش ْعبََّةٌَّمنَّا ِإلديَ َِّ
احلَيَ َّ
اىاَّإِ َماطََّةَُّاألَذَىَّ َع َِّنَّالط ِر ِيقَ َّ،و ْ
إالََّّاهللَُ َّ،وأ َْدنَ َ
وعن َّىذا َّ"الشمول َّالتشريعي" َّيف َّالسنة َّالنبوية َّيقول َّابن َّحجر ََّّ -رمحو َّاهلل(َّ:إنَّ َّىذه َّالشُعب َّتتفرع َّعن َّأعمال َّالقلبَّ،
وأعمالَّاللسانَّ،وأعمالَّالبدنَّ:فأعمالَّالقلبَّفيهاَّادلعتقدات َّوالنياتَّ:وتشتملَّعلىَّ"أربعَّوعشرينَّخصلة"َّ:اإلديانَّباهللَّ،
ويدخل َّفيوَّ:اإلديان َّبذاتو َّوصفاتوَّ ،وتوحيدهَّ ،بأنوَّليسَّكمثلو َّشيءَّ...واإلديان َّمبالئكتوَّ ،وكتبوَّ ،ورسلوَّ،والقدر َّخَته َّوشرهَّ،
واإلديانَّباليومَّاآلخرَّ،ويدخلَّفيوَّ:ادلسألةَّيفَّالقِّبَّ،والبعثَّ،والنشورَّ،واحلسابَّ،وادليزانَّ،والصراطَّ،واجلنةَّوالنارَّ،وزلبةَّاهللَّ،
واحلبَّوالبغضَّفيوَّ،وزلبةَّالنبَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ،واعتقادَّتعظيموَّ،ويدخلَّفيوَّ:الصالةَّعليوَّ،واتباعَّ ُسنتوَّ .
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واإلخالصَّ ،ويدخل َّفيوَّ :تَ ْرك َّالرياءَّ ،والنفاقَّ ،والتوبةَّ ،واخلوفَّ ،والرجاءَّ ،والشكرَّ ،والوفاءَّ ،والصِّبَّ ،والرضا َّبالقضاءَّ،
ِ
العجبَّ،وتركَّاحلسدَّ،وتركَّاحلقدَّ،وتركَّ
والتوكلَّ،والرمحةَّ.والتواضعَّ،ويدخلَّفيوَّ:توقَتَّالكبَتَّ،ورمحةَّالصغَتَّ،وتركَّالك ِّْبَّ،و ُ
الغضبَّ .
وأعمال َّاللسانَّ :وتشتمل َّعلى َّ"سبع َّخصال"َّ :التلفظ َّبالتوحيدَّ ،وتالوة َّالقرآنَّ ،وتعلم َّالعلم َّوتعليموَّ ،والدعاءَّ ،والذكرَّ،
ويدخل َّفيوَّ:االستغفارَّ ،واجتناب َّاللغوَّ.وأعمال َّالبدنَّ:وتشتمل َّعلى َّ"مثان َّوثالثُت َّخصلة"َّمنها َّما َّخيتص َّباألعيانَّ،وىيَّ
"َخسَّعشرةَّخصلة"ََّّ-وذَ َكََّرَّمنهاَّ:التط ُهرَّ،والعباداتَّمجيعَّاًَّ ...
ومنهاَّماَّيتعلقَّباألتباعَّ،وىيَّ"ستَّخصال"َّ:التعففَّبالنكاحَّ،والقيامَّحبقوقَّالعيالَّ،وبرَّالوالدينَّ،واجتنابَّالعقوقَّ،وتربيةَّ
األوالدَّ ،وصلة َّالرحمَّ ...ومنها َّما َّيتعلق َّبالعامةَّ ،وىي َّ"سبع َّعشرة َّخصلة"َّ :القيام َّباإلمرة َّمع َّالعدلَّ ،ومتابعة َّاجلماعةَّ،
وحسن َّادلعاملةَّ:وفيوَّ:مجَْع َّادلال َّمنَّ
وطاعة َّأويل َّاألمرَّ ،واإلصالح َّبُت َّالناسَّ...وإقامة َّاحلدودَّ ،واجلهادَّ ،وأداء َّاألمانةُ َّ...
ِحلوَّ،وإنفاقَّادلالَّيفَّحقوَّ،ومنوَّ:تركَّالتبذيرَّواإلسرافَّ،وردَّالسالمَّ،وتشميتَّالعاطسَّ،وكفَّاألذىَّعنَّالناسَّ،واجتنابَّ
ضمََّّ
اللهوَّ ،وإماطة َّاألذى َّعن َّالطريقَّ.فهذه َّ"تسع َّوستون َّخصلة"َّوديكن َّعدُىا"َّ:تسعَّاًَّوسبعُت َّخصلة"َّباعتبار َّأفراد َّما َّ ُ
بعضوَّإىلَّبعضَّشلاَّذُكِرَّ،واهللَّأعلم)[َّ ].16
ُ
ونلحظ َّىناَّ:أنَّ َّابن َّحجر ََّّ -رمحو َّاهلل ََّّ -أَدخل َّيف َّ" ُشعب َّاإلديان"َّكلَّ َّالتكاليف َّاليت َّشرعها َّاهلل َّسبحانو َّلعبادهَّ ،يف َّكلَّ
شؤونَّاحلياةَّالعامةَّواخلاصةَّ،وىذاَّىوَّمعٌتَّ"الشمول"َّيفَّالسنةَّالنبويةَّ .
أربع َّشعب َّكلية َّجامعةَّ:بعضَّالعلماء َّادلعاصرين َّأرجع َّىذا َّالشُعب َّالكثَتةَّ ،إىل َّأربع َّشعب َّكلية َّجامعة؛ َّلتكون َّأسهل َّيفَّ
احلفظَّ ،وأيسر َّيف َّاحلصرَّ ،وأكثر َّيف َّاستيعاب َّما َّحتتها َّمن َّمفردات َّومسائل َّوأحكامَّ ،وأوضح َّداللة َّعلى َّ"جوانب َّالشمولَّ
اإلسالمي" َّيف َّالتشريع َّوالتكليفَّ ،وىي َّعلى َّالًتتيب(َّ :شعبة َّاإلديانَّ ،وشعبة َّاألخالقَّ ،وشعبة َّالعباداتَّ ،وشعبةَّ
ادلعامالت)َّ [17].
حياةٍ َّلإلنسانَّ ،فهل َّبالضرورة َّأن َّتكون َّكذلكَّ
منهج َّ َّ
•شبهة َّورُدىاَّ:إذا َّكانت َّالسنة َّالنبوية َّبشموذلا َّتصلح َّأن َّتكون َّ ََّ
للحكم؟ َّ
بالنسبةَّللمجتمعاتَّوالدولَّ،حبيثَّتصلحَّأنَّتكونَّنظامَّاًَّ ُ
صََّرَّ
صََّرَّال ُسنةَّوحتجيمهاَّوتقزديهاَّ،ومنَّ ََّثَّقَ ْ
وىذهَّشبه َّةٌَّروجَّذلاَّأدعياءَّالتغريبَّيفَّزمنناَّ،ودعاَّةَُّالباطلَّيفَّعصرناَّ،إ َّْذَّأرادواَّقَ ْ
شكليةَُّديارسهاَّأصحاهباَّ،دونَّأ َّْنَّتكونَّذلاَّصل َّةٌَّباجملموعَّالعامَّادلكونَّللمجتمعَّ،
ومظاىرَّ ٍَّ
ََّ
عباداتَّفرديةَّ،
ٍَّ
التشريعَّعلىَّ ُرلردَّ
ُ
حباجةَّإىلَّنُظ ٍَّمَّوقوانُتَّتفتقرَّإليهاَّال ُسنةَّالنبويةَّ،وتعجزَّعنَّالوفاءَّهباَّ .
فاجملتمعََّّ-بزعمَّىؤالءٍََّّ َّ-
َُّ
اضحَّجليَّ :
هدَّأوَّمشقة؛َّإذَّاحل َُّقَّو ٌَّ
والرَُّدَّعليهمَّالَّحيتاجَّمناَّإىلَّ ُج ٍَّ
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الًَّأنَّ
زمان َّومكان؛ َّإ َّْذ َّال َّيُتصور َّعق َّ
ونظام َّفريد َّللحكم َّواإلدارة َّتصلح َّلكلَّ َّ ٍَّ
أو َّالًَّ:السنة َّالنبوية َّوما َّفيها َّمن َّمنهج َّتشريعي َّ ٍَّ
ٍ
أكثر َّخطورةَّوأمهية؛ َّمن َّمثلَّ
أحكام َّ ََّ
بأحكام؛ َّمن َّمثل َّدخول َّاخلالء َّوالطهارةَّواجلماع َّوغَتىاَّ ،ث َّتغفل َّعن َّبيان َّ ٍَّ
تأت َّالسنة َّ
كتب َّالسنة َّالثابتة َّعن َّرسولَّ
يعات َّشلتلئة َّهبا َّ َُّ
أحكام َّوتشر ٍَّ
العالقات َّالدوليةَّ ،والسياسية َّالشرعيةَّ ،واإلدارة َّللرعيةَّ ،وغَتىا َّمن َّ ٍَّ
اهللَّصلىَّاهللَّعليوَّوسلمَّ .
استيعاهبا َّلكلَّ َّجوانب َّاحلياةَّ ،واليت َّجتعل َّمن َّاإلسالم َّ ِدينَّاًَّودولةَّ،
ثانيَّاًَّ:بالفعل َّاشتملت َّالسنة َّالنبوية َّعلى َّما َّيؤكد َّمشوَذلا َّو َ
آليات َّاحلرب َّوضرورِهتاَّ ،ومىت َّتكون َّحتميةًَّ ،وكيف َّتُدار َّمبهارَّةٍ َّواقتدارَّ ،بلَّ
روسَّ ،تَعرفَنا َّمن َّخالذلا َّعلى َّ َِّ
َفو َج ْدنا َّ ََّ
احلرب َّالض َ
فدرسوىاَّيفَّأكادديياهتمَّالعلميةَّيفَّعصرَّالتقدمَّالعلميَّوالتطورَّالتكنولوجيَّ .
َّ
شهدَّذلاَّ
األعداءَُّ َ

ووج ْدناَّ
العالقات َّالدولي َّةَ َّوادلر َِّ
َِّ
ووج ْدنا َّفيها َّ
غَتىمَ َّ.
َ
اسالت َّبُت َّالدولَّ ،بل َّوالسفراء َّوالوسطاء َّبشكلَّ َّرمبا َّ َسبَ ََّق َّفيو َّادلسلمون َّ َ
لحَّ ،أو َّإبرَِّام َّ ٍ
ِ
عالقات َّدو ٍ
ليةَّ،
ٍَّ
وإقامة َّ
عهدَُّ ،ديكن َّالدول َّةَ َّمن َّاستثماره َّوقت َّاحلاجةَِّ َّ ،
صٍ
فيها َّالسياس َّةَ َّوما َّتقتضيو َّمن َّ َع ْق َّد َّ ُ
ىدف َّاسًتاتيجي َّبعيد؛ َّمثل َّصلحَّ
التنازالت َّتركيزَّاًَّعلى َّ ٍَّ
َِّ
وى َّليس َّمن َّادلناسب َّالدخول َّمعها َّيف َّمعاداةَّ ،ورأينا َّفيها َّ
وحتييد َّلُِق ًَّ
ٍَّ
احلديبيةَّ .
الًَّغَتَّمنقوصَّ
نوعَّحقوَّكام َّ
وإعطاءََّكلََّّ ٍَّ
َّ
عَّبُتَّمكوناتَّاجملتمعَّ،
التحالفاتَّوالتكتالتَّ،كماَّوجدناَّفيهاَّالتن ُو ََّ
َِّ
ووج ْدناَّفيهاَّ
َ
ِ
وغَته َّجيعلنا َّ ُمطمئنُت َّإىل َّماَّ
يف َّإطا َِّر َّإقرا َِّر َّمبدأ َّاحلقوق َّوالواجباتَّ ،بصرف َّالنظ َِّر َّعن َّالعقيدة َّأو َّالنوع َّأو َّالعرقَُّ َّ ،
كل َّىذا َّ ُ
لدينا َّمن َّس ٍَّنة َّ ٍ
قيم َّدولةًَّ ،ونصنع َّحضارَّةًَّ
شاملة َّلكلَّ َّجوانب َّاحلياةَّ ،ومن َّخالذلا َّنستطيع َّبالفعل َّأ َّْن َّنُْن ِش ََّئ َّأُمةًَّ ،ونُ ََّ
عظيمةٍَّ َّ ،
ُ
ِ
اجهاَّمنَّضالذلاَّوغيهاَّإىلَّنوَِّرَّرهباَّتباركَّوتعاىلَّ .
نقودَّهباَّالعا َمل؛َّحتقيقَّاًَّلرسالتناَّاخلالدةَّ،وىيَّىداي َّةَُّالبشريةَّالضالةَّ،وإخر ُ
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