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عند القرايف وأثره يف اختالف أحكام  صلى هللا عليه وسلمتنوع تصرفات الرسول 
 اجملتهدين
 

 األنصاري أبوبكر عثمان اللويتأ.  
 كلية الرتبية أوابري جامعة سبها

bakrluta@gmail.com 
_______________________________________________ 

 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

عل العلماء ورثة لألنبياء، احلمد هلل املتصرف يف ملكوته مبا يشاء، ففوض لرسله بيان شرعه الغراء، مث ج
فمهدوا السبل ووضعوا الضوابط لفهم سنة خري األنبياء، والسيما أهل األصول األلباء، والصالة والسالم 
على حممد خري مرسل ابألنباء، من مجع املناصب الدينية والدنيوية من غري مراء، وآله وصحبه األخيار 

 النجباء.
يف الفقه وأصوله وقواعدمها ال جيهلها أي دارس للفقه عموما، وللفقه  أما بعد: فإن منزلة اإلمام القرايف

املالكي خصوصا فضال عن متخصص فيهما، فهو من العلماء الذين قّعدوا أصول الفقه، وفّرعوا فروعه 
مستبصرين مبا جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله، ولقد اتبع أسالَفه من علماء األصول يف تدقيق البحث يف 

السنة إلينا، ومنزلتها يف التشريع، وأهنا اثنية مصادره، وأتوا مبباحث يف دالالهتا على األحكام  طرق وصول
 الشرعية والعقائد الدينية وتدبري الشؤون العامة واخلاصة مل ُيسبقوا إليها من حيث الدقة واالستيعاب.

كانت مباحثه معروفة ولقد اشتهر عند العلماء أن الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه، وإن  
أن اإلمام القرايف هو أول من تعرض لقضية بيان تنوع  -لدى العلماء قبله، فكذلك لو ادعى مدِع 

، وما له من أثر يف اختالف اجملتهدين يف بعض األحكام الشرعية يف مبحث مستقل ملسو هيلع هللا ىلصتصرفات الرسول 
َطب ابلتنفيذ، وأحكام اجملتهدين يف أوضحها فيه وقعدها ومثل هلا وبني اآلاثر املرتتبة عليه فيمن خيا

مستجدات املسائل يف كتابه القيم )اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام(_ 
ال يكون ذلك االدعاء بعيدا عن الواقع، وإن كانت هناك إشارات إىل تنوعها وآاثره عند من قبله كابن 
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يف الشفاء، والعز ابن عبد السالم يف القواعد، مث سار من جاء قتيبة يف خمتلف احلديث، والقاضي عياض 
 بعد القرايف على هنجه كابن القيم والشاطيب وابن عاشور وغريهم. 

وإبرازا لدور علماء األصول عموما يف ضبط قواعد فهم السنة النبوية، وما لعلماء املالكية على وجه 
ض الدارسني من قلة بضاعتهم يف علم األصول، اخلصوص من مسامهة جادة يف ذلك خبالف ما يظنه بع

وما لإلمام القرايف على وجه أخص من جهود يف شىت أنواع املعرفة رأى الباحث أن يتناول هذه املسألة 
عند القرايف وأثره يف اختالف أحكام اجملتهدين(، فقدم ترمجة  ملسو هيلع هللا ىلصحتت عنوان: )تنوع تصرفات الرسول 

يف بيان كون بعض هذه الضوابط معلومة عند الصحابة واألئمة من  خمتصرة عن اإلمام القرايف، مث شرع
بعدهم، وبيان بعض القواعد اليت وضعها علماء األصول يف هذا الشأن، مث بيان مراحل تدوين الضوابط 
املتصلة بتنوع تصرفات الرسول وما له من أثر يف اختالف أحكام اجملتهدين، وكيف استفاد اإلمام القرايف 

سبقه كالقاضي عياض، والعز ابن عبد السالم، مث بيان اجلهد الذي قام به اإلمام القرايف  من جهود من
من حسن التقسيم، وبيان حقائق هذه التصرفات ومتييزها عن بعضها، وبيان أثر ذلك التنوع يف املخاطَبني 

ريها ملخصا هلا ابلتنفيذ وأحكام اجملتهدين، وقمت بتتبع هذه املسألة يف مصادرها من كتب األصول، وغ
نظرا لضيق املقام، ولكون القصد من البحث هو لفت األنظار وتنبيه الغافل، ومل أتوسع يف ذكر األقوال أو 
املصادر اختصارا، واكتفيت بنقل كالمهم من غري مناقشة أو مقارنة اختصارا أيضا، وخرجت بعض 

فإىل أحد كتب السنة املشهورة كالسنن  األحاديث الواردة بعزوها إىل أحد الصحيحني إن كان فيهما، وإال
األربعة، وما ذكره ابن قتيبة يف خمتلف احلديث اكتفيت بعزوه إليه، ومل أشتغل ببيان درجة األحاديث؛ 
لكوين لست من أهله، ولكون غرض البحث ال يتعلق بدرجة احلديث، ومل أترجم لألعالم الواردة استغناء 

البحث إىل مقدمة وفصلني مث خامتة، تناولت يف املقدمة بعد  بشهرهتا ولضيق املقام عن ذلك، وقسمت
احلمدلة والتصلية أمهية املوضوع وأسباب اختياره واهلدف من دراسته واملنهج املتبع يف الدراسة وخطة 
البحث، أما الفصل األول: فتناولت فيه أنواع تصرفات الرسول عند القرايف يف مبحثني خصص األول 

كما قررها القرايف، وأما الفصل الثاين   ملسو هيلع هللا ىلصايف، والثاين لبيان أنواع تصرفات الرسوللرتمجة خمتصرة للقر 
فتناولت فيه آاثر تنوع تصرفات الرسول يف مبحثني: تناولت يف األول أثر تنوع تصرفات الرسول فيمن 

 خياطب بتنفيذ الشرع، ويف الثاين أثر تنوع تصرفات الرسول يف اختالف أحكام اجملتهدين.
 وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني.
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 عند القرايف ملسو هيلع هللا ىلصاملبحث األول: أنواع تصرفات الرسول 
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: ترمجة خمتصرة لإلمام القرايف
وملا كان القرايف اإلمام الذي يعرفه الداين والقاصي، وقد سارت كتبه يف األقطار سري الشمس يف 

ت املقدمات التحقيقية يف التعريف به واإلشادة مبآثره عند إخراج آاثره ومآثره، وألفت الرسائل اآلفاق، وكتب
العلمية يف التعريف به وجبهوده يف فروع املعرفة املختلفة، آثرت أال أطول يف ترمجته مكتفيا مبا كتبه من 

ة للمقتصد فأقول وابهلل تعاىل تقدم مقدما بني يدي حبثي من ترمجته إشارات ونبذ هي بداية للمجتهد وهناي
 التوفيق:

هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن : نسبه ونسبته
يَ لِّنْي الصُّنهاجي)هذه النسبة إىل صنهاجة، وصنهاجة وكنانة قبيلتان من محري، ومها من الرببر، وقيل بربر 

نانة فإهنما من محري( البَ ْهَفِشيِمي)نسبة إىل قرية بكورة بوش من صعيد مصر من العماليق إال صنهاجة وك
األسفل تعرف ببهفشيم( البَ َهْنِسي)هذه النسبة اىل بَ َهْنسا وهي بليدة بصعيد مصر األعلى( املصري الشهري 

كن ابلبقعة اخلاصة ابلَقرَايف )نسبة إىل القرافة، واشتهاره ابلقرايف ليس ألنه من ساللة هذه القبيلة؛ بل للس
مدة يسرية، فاتفق االشتهار بذلك، وقيل: مل يسكنها، وإّّنا سئل َعْنُه عند تفرقة اجلامكّية مبدرسة 
الّصاحب ابن ُشْكر فقيل: ُهَو ابلقرافة. فقال بعضهم: اكتبوه الَقرَايّف، فلزَِمْته هذه الّنسبة( املالكي املتكلم 

 .(1)املفسر النظار الفقيه األصويل.
، و))مل (2)ولد القرايف ببهفشيم من كورة بوش مبصر سنة ست وعشرين وستمائة: نشأته وطلبه للعلم

تُ ْنبئنا كتب التاريخ شيئًا ذا ابٍل مما يتعلَّق بنشأة الشهاب القرايف، غري أنه ينحدر من أصوٍل مغربية من 
ل ذلك بقليل. ومما يؤكد حداثة قبيلة صنهاجة. ولعلَّ نزوح أسرته إىل أرض مصر كان يف عهد والده أو قب

هذا النزوح ثبات حفظ القرايف لكثري من أمساء القبائل املغربية، مما يدل على قرب عهد أسرته هبا. كما أن 
والده ُكين أبيب الُعَلى، ونُِعت ابلشيخ األجّل ، مما يشري إىل أن والد القرايف رحل إىل مصر رحلة علمية 

                                                           

(، الديباج املذهب 176/ 51(، اتريخ اإلسالم للذهيب )337-8/336(،)374/ 2ينظر: األنساب للسمعاين ) (1)
 (1/236،239يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون)

 (440/ 1ينظر: العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف ) (2)
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، والظاهر من حاله أنه بدأ طلب العلم يف الصغر، وقد ساعده  (3)يم.((حىت اكتسب هذا اإلجالل والتعظ
ما وهبه هللا من الذكاء والفطنة، والقدرة على فهم دقائق العلم وعويص املسائل، يدل على ذلك هذه 
القصة اليت رواها فقال: ))قلت:  قوله: " النهي عن اخلاص ليس هنيا عن املطلق " له معنيان؛ ألن املطلق 

ة يراد به القدر املشرتك بني احلقائق؛ كمطلق احليوان ومطلق اإلنسان املوجود يف كل شخص من اتر 
أشخاصه، واترة يراد به العموم املستغرق لكل فرد، ولقد رأيت وأان يف أول اشتغايل ابلعلم مجاعة من 

طتهم فيما هم فيه؛ غري الفضالء يتباحثون يف الفرق بينهم...، وأان أمسعهم يبحثون، ومل يكن يف أهلية خمال
 .(4)أين أفهم عنهم حينئذ مقاصدهم وعباراهتم، وصغر السن مينع من مداخلتهم((

هيأ هللا للقرايف شيوخا أجالء يف دولة كانت هتتم ابلعلم والعلماء؛ فقد انتقل معظم علماء : شيوخه
صر وقد استقبلتهم الدولة العامل اإلسالمي يف املشرق؛ بسبب االجتياح املغويل للمشرق اإلسالمي إىل م

األيوبية، ومن بعدها الدولة اململوكية، وأكرمتهم وأنشأت املدارس الفقهية وأوقفت عليها األوقاف العظيمة 
مما أعان العلماء على التفرغ للتعلم والتعليم، فوجد القرايف الظروف مهيأة له مع ما له من استعداد فطري 

 هل العذبة اليت ال ينضب معينها، ومن أشهر شيوخه:ومهة عالية، فأخذ ينهل من تلك املنا
عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب بسلطان -1

 العلماء. فقيه أصويل شافعي.
 ، وقد(5)ه  660له مؤلفات كثرية منها: الفوائد، الغاية، القواعد الكربى، وغريها، تويف ابلقاهرةسنة

الزمه القرايف))وأخذ عنه أكثر فنونه، واقتبس منه العقلية العلمية، والفكر احلر املتزن املستنري. وكان الشيخ 
ه  ، وكان القرايف حينذاك يف مطلع شبابه يبلغ من العمر حنو 639عز الدين قدم من الشام إىل مصر سنة 

لك الشيخ عليه قلبه ولبه، بغزارة ه   حنو عشرين سنة، وقد م660عاما، فالزمه حىت وفاته سنة  15
علمه، وثقابة ذهنه، ومتانة دينه، وقوة شخصيته، وبسالته يف نصرة احلق، وكرمي تواضعه وورعه وفضله، 
فألقى القرايف إليه ابملقاليد، وهنل منه وعل، وأكثر النقل واحلديث عنه يف كتبه، وأثىن عليه يف كل مناسبة 

 .(6)املرتوي من منهله، والعاب من حبر علمه الغزير النمري((يف مواضع كثرية من آتليفه ثناء 

                                                           

 (31/ 1رسالة ماجستري ) -جزء من شرح تنقيح الفصول يف علم األصول   (3)

 (1914-1913/ 4نفائس األصول يف شرح احملصول ) (4)

/ 2قاضى شهبة ) (، وطبقات الشافعية البن209/ 8ينظر للتوسع يف ترمجته: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) (5)
109) 

 (22مقدمة حتقيق اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (6)
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أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس املصري الفقيه املالكي املعروف اببن احلاجب،  -2
امللقب مجال الدين، كان والده حاجبًا لألمري عز الدين موسك الصالحي وكان كردايً، واشتغل ولده أبو 

هرة يف صغره ابلقرآن الكرمي، مث ابلفقه على مذهب اإلمام مالك، رضي هللا عنه، مث عمرو املذكور ابلقا
ابلعربية والقراءات، وبرع يف علومها وأتقنها غاية اإلتقان، مث انتقل إىل دمشق ودرس جبامعها يف زاوية 

غلب عليه علم املالكية، وأكب اخللق على االشتغال عليه، والتزم هلم الدروس وتبحر يف الفنون، وكان األ
العربية، وصنف خمتصرًا يف مذهبه، ومقدمة وجيزة يف النحو، وأخرى مثلها يف التصريف وشرح املقدمتني 
وصنف يف أصول الفقه، وكل تصانيفه يف هناية احلسن واإلفادة، وخالف النحاة يف مواضع، وأورد عليهم 

 ذهناً. إشكاالت وإلزامات تبعد اإلجابة عنها، وكان من أحسن خلق هللا
مث عاد إىل القاهرة وأقام هبا والناس مالزمون لالشتغال عليه... مث انتقل إىل اإلسكندرية لإلقامة هبا، 
فلم تطل مدته هناك، وتويف هبا ضاحي هنار اخلميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعني 

وكان مولده يف آخر سنة سبعني وستمائة، ودفن خارج ابب البحر برتبة الشيخ الصاحل ابن أيب شامة؛ 
 .(7)ومخسمائة أبسنا

 وأكتفي بذكر هذين العلمني اختصارا وإال فشيوخه كثر يضيق عن حصرهم املقام.
خترج به مجع من الفضالء، وانتفع به مجاعة من الطلبة، فقد درس يف عدة مدارس، وكان ممن طالبه: 

 سبيل التمثيل ال احلصر: يرحل إليه من اآلفاق، وأشري هنا إىل اثنني منهم على
حممد بن عبد هللا بن راشد البكري القفصي يكىن أاب عبد هللا كان فقيهًا فاضاًل حمصاًل وإماماً  -1

متفننًا يف العلوم واشتغل ببلده وحصل مث رحل إىل تونس فأقام هبا زمااًن مالزمًا لالشتغال ابلعلم مث رحل 
صر الدين اإلبياري تلميذ أيب عمرو بن احلاجب... كان جميداً إىل املشرق فتفقه ابإلسكندرية ابلقاضي ان

يف العربية وعلم األدب مث رحل إىل القاهرة فلقي هبا اإلمام العالمة شهاب الدين القرايف فتفقه عليه والزمه 
. مث وانتفع به وأجازه ابإلمامة يف أصول الفقه، ويف الفقه وكان عاملًا ابلعربية وتعبري الرؤاي وغري ذلك ..

رجع إىل املغرب بعلم جم وويل قضاء قفصة مث عزل، وله آتليف حسنة منها: كتاب الشهاب الثاقب يف 
شرح خمتصر بن احلاجب الفقهي، وكتاب املذهب يف ضبط قواعد املذهب مجع فيه مجعاً حسناً، وغريمها، 

 .(8)ه   736تويف بتونس سنة
                                                           

 (265/ 23(، وينظر: سري أعالم النبالء )248/ 3وفيات األعيان ) (7)

 (328/ 2ينظر: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ) (8)
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وري، مسع من القاضي الشريف أيب عبد هللا حممد حممد بن إبراهيم بن حممد أبو عبد هللا البَ قّ  -2
األندلسي، مث قدم إىل مصر وأرسل معه بعض السالطني ابملغرب ختمة كبرية خبط مغريب منسوب ليوقفها 
مبكة أو ابملدينة، فالتقى ابلقرايف وأخذ عنه األصول مث أمت طريقه إىل احلج، ووضع كتااًب مساه إكمال 

كالم على كتاب شهاب الدين القرايف يف األصول. ورجع إىل مراكش فتويف   اإلكمال للقاضي عياض، وله
 .(9)هبا سنة سبع وسبعمائة

قال ابن فرحون يف ذكر ووصف مؤلفات القرايف: ))سارت مصنفاته مسري الشمس، ورزق : مصنفاته
مساع دون األبصار، فيها احلظ السامي عن اللمس، مباحثه كالرايض املؤنقة، واحلدائق املعرفة تتنزه فيها األ

وجيين الفكر ما هبا من أزهار وأمثار كم حرر مناط اإلشكال؟ وفاق أضرابه النظراء واألشكال؟ وألف كتباً 
مفيدة انعقد على كماهلا لسان اإلمجاع، وتشنفت بسماعها األمساع منها: كتاب الذخرية يف الفقه من 

ثله وال أتى أحد بعده بشبهه، وكتاب شرح أجل كتب املالكية، وكتاب القواعد الذي مل يسبق إىل م
التهذيب، وكتاب شرح اجلالب، وكتاب شرح حمصول اإلمام فخر الدين الرازي، وكتاب التعليقات على 
املنتخب، وكتاب التنقيح يف أصول الفقه وهو مقدمة الذخرية وشرحه كتاب مفيد، وكتاب األجوبة الفاخرة 

لكتاب، وكتاب األمنية يف إدراك النية، وكتاب االستغناء يف أحكام عن األسئلة الفاجرة يف الرد على أهل ا
االستثناء، وكتاب اإلحكام يف الفرق بني الفتاوى واألحكام اشتمل على فوائد غزيرة، وكتاب اليواقيت يف 
أحكام املواقيت، وكتاب شرح األربعني لفخر الدين الرازي يف أصول الدين، وكتاب االنتقاد يف االعتقاد، 

تاب املنجيات واملوبقات يف األدعية وما جيوز منها وما يكره وما حيرم، وكتاب اإلبصار يف مدركات وك
األبصار، وكتاب البيان يف تعليق األميان، وكتاب العموم ورفعه، وكتاب األجوبة عن األسئلة الواردة على 

 .(10)دان، وغري ذلك((خطب بن نباتة، وكتاب االحتماالت املرجوحة، وكتاب البارز للكفاح يف املي
ثناء العلماء عليه: لقد حظي اإلمام القرايف مبنزلة علية لدى أقرانه وعلماء عصره انهيك عن طالبه 
ومن جاء بعده، وإيثارا لالختصار أنقل هنا شذرات مما قيل فيه من ثناء وتبجيل فمن ذلك قول قاضي 

أن أفضل أهل عصران ابلداير املصرية ثالثة:  القضاة تقي الدين بن شكر: ))أمجع الشافعية واملالكية على
القرايف مبصر القدمية، والشيخ انصر الدين بن منري ابإلسكندرية، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 

، وقول الذهيب: ))َأمْحَد  (11)ابلقاهرة املعزية وكلهم مالكية خال الشيخ تقي الدين فإنه مجع بني املذهبني((
العامل الشهري، األصويّل، الّشْيخ اإِلَمام، شهاب الّدين الَقرَايف، الّصنهاجّي، وكان إماما ْبن إدريس املالكّي، 

                                                           

 (316/ 2ة أعيان علماء املذهب )الديباج املذهب يف معرف  (9)

 (237/ 1الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )  (10)

 (237/ 1الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ) (11)



  2021/  6/  9-8: املوافق                                     جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
  (من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح ( فقه التعامل مع السنة النبوية

______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly  

، وابن فرحون: ))اإلمام  (12)يف أصول الّدين وأصول الفقه، عاملا مبذهب مالك وابلّتفسري، وعلوم ُأَخر((
رمحه -لفقه على مذهب مالك العالمة وحيد دهره وفريد عصره أحد األعالم املشهورين انتهت إليه رائسة ا

وجد يف طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى فهو اإلمام احلافظ والبحر الالفظ املفوه املنطيق  -هللا تعاىل
واآلخذ أبنواع الرتصيع والتطبيق دلت مصنفاته على غزارة فوائده وأعربت عن حسن مقاصده مجع فأوعى 

يف الفقه واألصول والعلوم العقلية، وله معرفة ابلتفسري وخترج وفاق أضرابه جنسًا ونوعاً، كان إمامًا ابرعًا 
به مجع من الفضالء، وكان أحسن من ألقى الدروس وحلي من بديع كالمه حنور الطروس إن عرضت 

 حادثة فبحسن توضيحه تزول وبعزمته حتول. فلفقده لسان احلال يقول: 
 حلف الزمان ليأتني مبثله ... حنثت ميينك اي زمان فكفر

سارت مصنفاته مسري الشمس ورزق فيها احلظ السامي عن اللمس مباحثه كالرايض املؤنقة واحلدائق 
املعرفة تتنزه فيها األمساع دون األبصار وجيين الفكر ما هبا من أزهار وأمثار كم حرر مناط اإلشكال؟ وفاق 

اع وتشنفت بسماعها أضرابه النظراء واألشكال؟ وألف كتبًا مفيدة انعقد على كماهلا لسان اإلمج
 .(13)األمساع((

بعد حياة حافلة ابلعطاء واالجتهاد تويف رمحه هللا بدير الطني يف آخر يوم من مجادى اآلخرة  :وفاته
 (15)، وقيل: سنة اثنتني ومثانني(14)عام أربع ومثانني وستمائة ودفن ابلقرافة

 كما قررها القرايفملسو هيلع هللا ىلص طلب الثاين: أنواع تصرفات الرسولامل
 متهيد

يواجه املسلمون يف هذا العصر حتدايت كربى خطرية، ومن تلك التحدايت األزمة الفكرية اليت تعصف 
ابألمة،  وأوضح ما تتجلى فيه هذه األزمة ما طرأ على األمة يف فهم السنة والتعامل معها، وخصوصا من 

، وتشرئب إليها أعناق األمة بعض تيارات الصحوة اإلس المية، الت ي ترنو إليها األبصار، وتناط هبا اآلمال
يف املشارق واملغارب، فكثي را ما أُويَت هؤالء من جهة سوء فهمهم للسنة املطهرة بسبب جهلهم بضوابط 
فهم السنة مع ما تتعرض له السنة النبوية من حتريف وهجمات شرسة من أعداء السنن، وحماوالت حثيثة 

                                                           

 (176/ 51اتريخ اإلسالم ) (12)

 (237/ 1الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )  (13)

 (177 /51ينظر: اتريخ اإلسالم ) (14)

 (147/ 6الوايف ابلوفيات ) (15)
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، قعدوا هلم كل مرصد، وسدوا عليهم كل منفذ، وكان لطمس معاملها؛ ولكن جهابذة األمة، وحفظة السنة
فهو أول من ألف يف أصول الفقه مؤلفا خاصا، وإن كانت قواعد  -رمحه هللا -من أوائلهم اإلمام الشافعي 

هذا العلم معلومة لدى غريه ممن سبقه من العلماء، ومن أوائل من وضع ضوابط للفهم الصحيح للسنة، 
، مث سار على (16)حتكم هذا الفهم، وذلك من خالل كتبه يف األصول والفقهوأصل أصواًل، وقعد قواعد 

هنجه علماء األصول من بعده فقعدوا القواعد، وضبطوا األصول، فأتوا مبباحث غاية يف الدقة والشمول 
تبني طرق فهم السنة ومعرفة الصحيح منها والسقيم وكيفية داللتها على األحكام ومراتبها يف االحتجاج 

ها يف بيان القرآن، ونشري هنا إىل أهم تلك املباحث على سبيل اإلمجال واالختصار فمن تلك ودور 
املباحث مبحث بيان دالالت األلفاظ من نص وظاهر وجممل ومؤول ومشرتك ومرتادف ومتباين ومبني 
ص ومطلق ومقيد ومشتق وجامد ومؤكد ومؤسس وحقيقة  ص وخمصِّ ومتواطئ ومشكك وعام وخاص وخمصَّ

از وأمر وهني ومنطوق ومفهوم، ومبحث بيان الناسخ واملنسوخ وشروط النسخ واحلجة يف وقوعه وطرق وجم
معرفة الناسخ من املنسوخ، ومبحث األخبار وطرق وصوهلا إلينا وأقسامها من متواتر وآحاد وما يشرتط يف  

ع، ومبحث بيان كل من القسمني ومراتبها يف االحتجاج وطرق معرفة الصحيح منها والضعيف واملوضو 
مفهوم السنة وأقسامها من قولية وفعلية وتقريرية وتركية، وما يتعلق بكل قسم من مباحث غاية يف الدقة، 
وحاجة الكتاب إىل بيان السنة، وغريها من املباحث اليت ألفت فيها الكتب، ومن تلك املباحث املتعلقة 

 ملسو هيلع هللا ىلص ما يتداخل منها مسألة تصرفات النيب ابلسنة اليت بنيَّ علماء األصول ضوابط فهمها وميزوا بني
 وعالقتها ابستنباط األحكام.

 فما هي تصرفات النيب؟ وما هي أنواعها يف اجتهاد اإلمام القرايف؟.
 لغة واصطالحا ملسو هيلع هللا ىلصتعريف تصرفات النيب

 أوال: التصرفات لغة
وإن كان ، (17)التصرفات مجع تصرف، وهو يف اللغة: مشتق من الصرف وللصرف عدة معان يف اللغة

، ومن معانيه تقلب الشيء وحتوله من وجه إىل وجه وحال إىل حال (18)معظمها يدل على معىن الرجوع
قال يف العني: ))والتَّصريف: اشِتقاق بعٍض من بعٍض. وَصرْيِفّيات األُمور: ُمَتصرفاهُتا أي تَ تَ َقلَُّب ابلناِس. 

                                                           

 ( 383ينظر: ضوابط فهم السنة عند اإلمام الشافعي اندر ّنر وادي) (16)

 (189/ 9(، ولسان العرب)301/ 8ينظر: احملكم واحمليط األعظم) (17)

 (342/ 3ينظر: مقاييس اللغة ) (18)



  2021/  6/  9-8: املوافق                                     جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
  (من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح ( فقه التعامل مع السنة النبوية

______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly  

ُيول وتصريف الّرايِح: َتَصرُُّفها من َوْجٍه اىل َوجٍه،  وحاٍل اىل حال، وكذلك تصريف اخلُُيول والسُّ
 ، وهذا املعىن مناسب للمراد من التصرفات النبوية.(19)واألُمور((

 اثنيا: التصرفات النبوية اصطالحا
من قول أو فعل أو تقرير  ملسو هيلع هللا ىلصعموم التدابري الصادرة عن النيب »عرفت التصرفات النبوية أبهنا 

إبرادته سواء تعلق أبمور الدين أو الدنيا وسواء    ملسو هيلع هللا ىلصوهذا التعريف شامل لكل ما صدر عن النيب .(20)«
 كان لالقتداء أو مل يكن.

 .ملسو هيلع هللا ىلصاللبنة اليت بىن عليها اإلمام القرايف صرحه يف تنويع تصرفات النيب 
إن الناظر يف السنة النبوية وكتب أعالم األمة املتقدمني ليدرك بوضوح إدراك الصحابة ملسألة تنوع 
تصرفات الرسول واختالف األحكام الشرعية تبعا لذلك التنوع، ويظهر ذلك من خالل األسئلة اليت 

اعه يف بعض املسائل هل هي من قبيل الشرع الذي يلزم كل أحد اتب ملسو هيلع هللا ىلصيوجهها الصحابة للنيب
واإلذعان له أم هي اجتهادات من النيب راعى فيها مصلحة آنية خاصة كما يف مسألة إعطاء غطفان 

، (22)، أو هي خطط عسكرية قابلة لألخذ والرد كما يف قصة نزوله يف بدر(21)جزءا من متر املدينة
، أو هو تصرف خاضع للخربة (23)أو هو تصرف انتج عن اإللف والعادة كما يف مسألة الضب

، أو هو تصرف على سبيل املشورة واإلرشاد كما يف قصة (24)والتجربة كما يف مسألة أتبري النخل
، وهلذا كانوا ينفون عن بعض تصرفاته كوهنا سنة مبعىن الشرع العام الالزم لألمة كما يف قصة (25)بريرة

 ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك دليل على أهنم يرون تنوع تصرفات النيب(26)ابلبيت ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس يف رمل النيب
واختالف أحكامها تبعا لذلك التنوع، وكذلك اختالفهم يف النزول ابحملصَّب مبين على هذه 

                                                           

 (109/ 7(العني )19)

 (8تصرفات الرسول ابإلمامة الدالالت املنهجية والتشريعية سعد الدين العثماين) (20)

 (223/ 2ينظر: سرية ابن هشام ) (21)

 (620/ 1ينظر: سرية ابن هشام) (22)

 (71/ 7ينظر: صحيح البخاري ) (23)

 (2361()1835/ 4ينظر: صحيح مسلم ) (24)

 (48/ 7ينظر: صحيح البخاري ) (25)

 (921/ 2م )ينظر: صحيح مسل (26)
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بعد أن نقل كالم القرايف الذي سيأيت  :، وقد تفطن إىل هذا املعىن ابن عاشور فقال(27)املسألة
صفات وأحوااًل تكون ابعثًا على أقوال وأفعال  ملسو هيلع هللا ىلصتفصيله: ))ومن ورائه نقول: إن لرسول هللا 

تصدر منه، فبنا أن نفتح هلا مشكاة تضيء يف مشكالت كثرية مل تزل تُعنت اخللق، وتشجي احللق، 
وقد كان الصحابة يفرّقون بني ما كان من أوامر الرسول صادراً يف مقام التشريع، وما كان صادراً يف 

ئمة من بعدهم  ، مث اختلف التابعون واأل (28)غري مقام التشريع، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه((
كاختالفهم بسبب اختالفهم يف الوصف الذي صدر عنه هذا التصرف كاختالفهم يف السَلب، 
والطواف على الراحلة، والنزول ابحملصب، والضجعة قبيل صالة الصبح، وغريها من املسائل اليت 

تنوع تصرفات ، ويرى كثري من الباحثني أن أول من نبه إىل أثر (29)سوف أييت مزيد بيان عن بعضها
 (30)الرسول يف استنباط األحكام الشرعية وخصه ابلبحث هو ابن قتيبة يف أتويل خمتلف احلديث

ثالث: "األوىل" سنة أاته هبا جربيل عليه السالم عن هللا تعاىل،   -عندان-حيث يقول: ))والسنن 
النسب"، و "ال حترم  كقوله: "ال تنكح املرأة على عمتها وخالتها"، و "حيرم من الرضاع، ما حيرم من

 املصة وال املصتان" ، و"الدية على العاقلة"، وأشباه هذه من األصول.
و"السنة الثانية" سنة أابح هللا له أن يسنها، وأمره ابستعمال رأيه فيها فله أن يرتخص فيها ملن شاء، 

يه، لعلة كانت على حسب العلة والعذر، كتحرميه احلرير على الرجال، وإذنه لعبد الرمحن بن عوف ف
به... "وهنى عن حلوم األضاحي فوق ثالث، وعن زايرة القبور، وعن النبيذ يف الظروف". مث قال: 
"إين هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث، مث بدا يل أن الناس يتحفون ضيفهم، وحيتبسون 

ا، وال تقولوا هجرا فإنه بدا لغائبهم فكلوا وأمسكوا ما شئتم"، وقال: "وهنيتكم عن زايرة القبور فزوروه
يل أنه يرق القلوب، وهنيتكم عن النبيذ يف الظروف فاشربوا وال تشربوا مسكرا"... فهذه األشياء 

أن حيظر وأن يطلق بعد أن حظر، ملن شاء، ولو كان  ملسو هيلع هللا ىلصتدلك على أن هللا عز وجل، أطلق له 
عن الكاللة، وقال للسائل  ذلك ال جيوز له يف هذه األمور، لتوقف عنها، كما توقف حني سئل

"هذا ما أوتيت، ولست أزيدك حىت أزاد"، وكما توقف حني أتته اجملادلة يف زوجها، تسأله عن 
 الظهار، فلم يرجع إليها قوال، وقال: "يقضي هللا عز وجل يف ذلك"...

                                                           

 (3/403(، واملغين البن قدامة)183-13/181ينظر: االستذكار البن عبد الرب) (27)

 (96/ 3مقاصد الشريعة اإلسالمية ) (28)

 (3/403(، واملغين البن قدامة)183-13/181ينظر: االستذكار) (29)

 (13جهود املالكية يف تصنيف التصرفات النبوية سعد الدين العثماين) (30)
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كناه، فال "والسنة الثالثة" ما سنه لنا أتديبا، فإن حنن فعلناه، كانت الفضيلة يف ذلك، وإن حنن تر 
ة ابلتلحي، وكنهيه عن حلوم اجلاللة، وكسب احلجام.  جناح علينا إن شاء هللا كأمره يف الِعمَّ

وكذلك نقول يف حترميه حلوم احلمر األهلية وكل ذي انب من السباع، وذي خملب من الطري، مع 
َتًة أَْو َدًما قول هللا عز وجل: }ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى  طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمي ْ

[. أراد أنه ال جيد يف 145َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ ِبِه{ ]األنعام: 
يها حترمي املنخنقة، وقت نزول هذه السورة، أكثر من هذا يف التحرمي، مث نزلت املائدة، ونزل ف

واملوقوذة، واملرتدية، والنطيحة، وما أكل السبع إال ما ذكيتم، فزادان هللا     تعاىل     فيما حرم ابلكتاب، 
حترمي سباع الوحش والطري واحلمر األهلية....عن حيىي  ملسو هيلع هللا ىلصعلى لسان رسول هللا -وزادان يف ذلك 

ليس الكتاب بقاض على السنة. أراد: أهنا مبينة بن أيب كثري أنه قال: السنة قاضية على الكتاب، و 
، فأنت ترى أن ابن قتيبة أراد أن ينبه إىل أن السنة  (31)للكتاب، منبئة عما أراد هللا تعاىل فيه.((

ليست يف درجة واحدة يف لزومها؛ بل منها ما هو شرع عام جيب التزامه، ومنها ما خيضع العتبارات 
اليت أنزله هللا إايها  ملسو هيلع هللا ىلصبيل اإلرشاد والتوجيه، وأن مقامات النيب مصلحية آنية، ومنها ما هو من ق

خمتلفة فمنها ما هو تبليغ حمض ليس فيه أي اجتهاد ومنها ما هو تفويض عام له أن جيتهد فيه 
حسب ما يظهر له وفق الضوابط العامة للشريعة، ويرى بعض الباحثني أن اإلمام مالك من أوائل 

يف اعتبار تنوع تصرفات الرسول وما هلا من أثر يف اختالف أحكام من أرسى األسس املنهجية 
اجملتهدين، وأنه ميكن تلمس ذلك يف اعتماده عمل أهل املدينة أصال يرجع إليه عند االستنباط 
ف   ))اعتماد عمل أهل املدينة من قبل اإلمام مالك هو من أهم املداخل املنهجية العتبار املقام يف 

من عدة أمثلة منها:  ملسو هيلع هللا ىلص، ويتضح اعتبار مالك لتنوع تصرفات النيب  (32)وية((فقه األحاديث النب
فأجازه اإلمام مالك يف رواية أشهب إذا دعت إليه  ملسو هيلع هللا ىلصموقفه من التسعري فقد امتنع منه النيب 

املصلحة العامة ومل يكن فيه ظلم للتجار، فقد))روى أشهب عن مالك يف العتبية يف صاحب 
ن حلم الضأن ثلث رطل، وحلم اإلبل نصف رطل، وإال خرجوا من السوق السوق يسعر على اجلزاري

قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فال أبس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق ... 
ووجه قول أشهب ما جيب من النظر يف مصاحل العامة، واملنع من إغالء السعر عليهم واإلفساد 

                                                           

 (288-283خمتلف احلديث ) أتويل  (31)

 (40جهود املالكية يف تصنيف التصرفات النبوية) (32)
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البيع، وإّنا مينعون من البيع بغري السعر الذي حيده اإلمام على  عليهم، وليس جيرب الناس على
حسب ما يرى من املصلحة فيه للبائع واملبتاع، وال مينع البائع رحبا، وال يسوغ له منه ما يضر 

، وقد وافق مالك يف هذا احلكم بعض العلماء وخالفه بعضهم، وقد استدل على ما  (33)ابلناس.((
ده عن عمر بن اخلطاب رضي عنه يف قصته مع حاطب بن أيب بلتعة ملا أمره ذهب إليه مبا رواه بسن

أن يبيع بسعر السوق وإال خرج منه فهذا التصرف تدخل من عمر بوصفه وليا لألمر لضبط 
، ومن تلك األمثلة مسألة السلب وكالمه فيها (34)األسعار يف السوق وحث الباعة على االلتزام هبا

حبسب املقام واملنصب الذي صدرت عنه فقد قال:))مل  ملسو هيلع هللا ىلصرفات النيبظاهر يف اعتباره تنوع تص
يبلغين أن ذلك كان إال يوم حنني، قال مالك: وإّنا ذلك إىل اإلمام جيتهد فيه يف النفل. قلت: 
أرأيت النفل هل يصلح لإلمام أن ينفل بعدما صارت الغنيمة يف يديه، أو هل يصلح له أن ينفل من 

ن جاء بشيء فله ثلثه أو مخسه أو نصفه أو ما أشبه ذلك، قال: سئل مالك قبل أن يغنموا، يقول م
عن النفل أيكون يف أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه االجتهاد من اإلمام، ليس عندان يف ذلك أمر 

نفل يف مغازيه كلها، وقد بلغين  ملسو هيلع هللا ىلصمعروف إال االجتهاد من اإلمام قال: ومل يبلغين أن رسول هللا 
ها، وإّنا ذلك على وجه االجتهاد من اإلمام يف أول مغنم وفيما بعده. قلت: ففي أنه نفل يف بعض

قول مالك هذا أنه ال أبس أبن ينفل اإلمام يف الغنيمة بعدما صارت غنيمة وصارت يف يديه؟ قال: 
، وهناك أمثلة أخرى كثرية يظهر منها أن ))لدى اإلمام مالك (35)نعم على وجه االجتهاد منه((

جيا يف جمال التعامل مع النصوص النبوية، وأنه يتضمن اإلرهاصات األوىل واملقدمات وضوحا منه
األساس لتصنيف التصرفات النبوية، وهو األمر الذي جعل املالكية أقدر على اإلسهام يف تطوير 
املنهج الذي أصله إمامهم، وتصنيف التصرفات النبوية تصنيفا يوجه فهمها وفق مراد الشارع، وينأى 

عن الغلو والتقصري فوضعوا القواعد، وأبدعوا عرب القرون يف التمييز بني أنواع التصرفات النبوية  هبا
، والباحث املتبصر إذا (36)حسب داللتها التشريعية بصورة ال جندها لدى علماء املذاهب األخرى((

رفات الرسول دقق فيما كتبه اإلمام الشافعي وجد أنه قد سبق ابن قتيبة يف اإلشارة إىل تنوع تص
حسب املقامات واألحوال وأن األحكام الشرعية ختتلف تبعا الختالف تلك األحوال قال يف 
اِمِعني بَ نْيَ اختالف  ْيء ُسنَّة وفيما خُيَاِلفه أْخَرى، فال خُيَلُِّص بَ ْعُض السَّ الرسالة: ))وَيُسنُّ يف الشَّ

                                                           

 (18/ 5املنتقى شرح املوطأ )  (33)

 (43ينظر: جهود املالكية يف تصنيف التصرفات النبوية) (34)

 (517/ 1املدونة)  (35)

 (62-61جهود املالكية يف تصنيف التصرفات النبوية) (36)
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نصٍّ معناه، فَ َيْحَفظُها حاِفٌظ، وَيُسنُّ يف َمْعىًن خُيَاِلُفُه يف  احلاَلنْيِ اللَّتَ نْيِ َسنَّ فيهما، ويُسنُّ سنًَّة يف
، فَيْحَفُظ غريُه تِْلَك السنَة، فإذا أدَّى كلٌّ ما  معىن وجُيَاِمُعه يف معىن، سنًة غريَها؛ الختالف احلاَلنْيِ

 .(37)َحِفَظ َرآُه بعُض الساِمِعنَي اختالفًا، وليس منه شيٌء خمتلٌف.((
رة من إمام الفن بىن عليها علماء األصول حبواث ضافية تتسم ابلدقة والعمق فقد بينوا أن وهذه اإلشا

أوامر الرسول ونواهيه ليست كلها تصدر عن صفة واحدة؛ بل األصل فيها أن تكون بالغا عاما صادرا 
ات منه مبصاحل عن منصب الرسالة والنبوة الزما لألمة متعلقا أبمورها الدينية األخروية، وقد تكون اجتهاد

عامة أو خاصة، أو توجيهات إرشادية إىل ما هو األفضل واألوفق؛ هلذا جتدهم يقولون هذا األمر لإلرشاد 
واألدب فقد قال اجلصاص: ))وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه: على جهة إجياب الفعل ... ، 

[ ، وقوله 282إذا تبايعتم{ ]البقرة:  وعلى اإلرشاد إىل األوثق واألحوط لنا كقوله تعاىل: }وأشهدوا
[ وقوله تعاىل: }فرهان مقبوضة{ ]البقرة: 282}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{ ]البقرة: 

، وقال يف أحكام القرآن: ))وال خالف بني فقهاء األمصار أن األمر ابلكتابة واإلشهاد  (38)[((283
ا لنا فيه احلظ والصالح واالحتياط للدين والدنيا والرهن املذكور مجيعه يف هذه اآلية ندب وإرشاد إىل م

، مث يفسرون اإلرشاد أبنه ما تكون مصلحته دنيوية، قال الباقالين وهو  (39)وأن شيئا منه غري واجب((
يتحدث عن حديث بريرة: ))فإن قالوا: قد قرر الشرع ابتفاق أن إجابة شفاعة الرسول عليه السالم ندب, 
فيجب لذلك أن ال يكون الفصل بني أمره وشفاعته إال كون أمره على الوجوب. يقال هلم: إّنا أمجعت 

على أن إجابة شفاعته فيما يتعلق بباب الدين والتقرب بفعله ندب, فأما ما ال يتعلق بذلك ويعود األمة 
إىل غرض من أغراضه عليه السالم من اجتالب نفع أو دفع ضرر وبلوغ إيثار وشهوة؛ فإنه ليس مبنزلة 

ه ودفع ضرر عنه, الندب املشروع املفعول لوجه هللا عز وجل ال لغرض أحد من اخللق وأمر يعود إىل نفع
فكل مؤمن يرغب يف قبوهلا مع أهنا ليس مبثابة الندب املأمور به لوجه هللا عز وجل  ملسو هيلع هللا ىلصوشفاعة النيب 

خالًصا فقط ال لشيء يعود إىل اخللق, وكذلك سبيل ما أمران به عليه السالم مما خيصه ويرجع إىل أغراضه 
فعل مشروًعا هلل تعاىل, ال ألمر يرجع إىل الدنيوية ليس على الوجوب وال على الندب احلال حمل ما ي

دنيوي, وأنه ملسو هيلع هللا ىلصأغراض اخللق, وإذا كان ذلك كذلك جوزت بريرة أن تكون الشفاعة ملغيث لغرض له 

                                                           

 (214/ 1الرسالة للشافعي: ) (37)

 (80/ 2الفصول يف األصول ) (38)

 (206/ 2أحكام القرآن للجصاص: ) (39)
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ليس من أوامر الشرع قالت له: أبمرك؟ فقال هلا: إّنا أان شافع, أي ليس ذلك بشرع, ولعل شافًعا سأل 
به سوى إجابته ملن سأله, فقالت له: فال حاجة يل فيه,  مسألتها يف ذلك من غري غرض متصل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ولو كانت شفاعته له على طريق األمر الشرعي هلا بذلك وعلى وجه اإلجياب أو الندب مل جيز أن تقول: 
فال حاجة يل فيه؛ ألن املسلم ال يقول: ال حاجة يل يف فعل الواجب أو الندب وطلب القربة والثواب 

يل يف العمل بشرعك وإن كان نداًب, هذا ليس من كالم املؤمن فعلم أهنا إّنا  وفعل األحسن, وال حاجة
استفهمته لكي تعلم أن ذلك مشروع أم ال؟ فإن كان مشروًعا إجيااًب أو نداًب صح أن يفعله على أحد 

 ، وكذلك يقولون إن بعض النواهي هي (40)الوجهني بقرابنه, وإن مل يكن كذلك مل يفعله فزال ما قالوه((
لإلرشاد واألدب، وقسموا أفعاله      عليه الصالة والسالم      أيضا عدة تقسيمات حبسب الصفة اليت تصدر 
عنها فيقولون مثال: هذه أفعال جبلية أو عادية أو بيانية أو فيها معىن التقرب، قال اجلصاص: ))وما فعله 

غىن عنه يف العادة: من حنو األكل، مما حيتاج إليه كل أحد يف نفسه وال يست -عليه السالم  -النيب 
« كان إذا دخل بيته خيصف النعل، وخييط الثوب»والشرب، والقيام، والقعود، والنوم، وحنو ما روي أنه 

فإن ذلك ليس على الوجوب، ألان قد علمنا أنه مل يكن ينفك من هذه األفعال، واحلاجة إىل فعلها ضرورة 
االقتداء به فيها، الستحالة لزومه يف سائر أحواله، وخصف لكل واحد، ومع ذلك فال سبيل ألحد إىل 

النعل، وخياطة الثوب، قد علم بظاهر فعله أنه مل يرد به إجيابه علينا. وجائز أن يكون فعله يرد ملثل هذه 
األشياء قربة، من جهة ما قصد به من التواضع، وترك الكرب، ومساواة أهل البيت، ليستحق به الثواب 

، وقال الباقالين: ))قد بينا فيما سلف أن القول الذي ال  (41)ىل، وليقتدي به غريه فيه((على هللا تعا
يستقل بنفسه يف بيان ما قصد به حمتاج إىل بيان, فإذا ثبت ذلك وجب حاجة فعل الرسول الذي به تً بَ نيَّ 

 يعلم اها أنه قاصد وما يقوم مقام القول من األحوال اليتاألحكام إىل بيان, هو قول يتقدمه أو يتعقبه, 
:" خذوا عين مناسككم" " وصلوا كما رأيتموين أصلي" وحنوه؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك حنو قوله ابلفعل إىل بيان

قد يفعل القرب الشرعية ال على وجه البيان ألمته، لكوهنم مشاركني له فيه؛ بل لكونه خمصوصا ابلتعبد به، 
ال لبيان جممل تقدم, بل لتعبده بذلك واختصاصه به.  وكذلك فقد يقع الفعل على وجه القربة وغري القربة

كذلك فال جيوز أن يعلم يف اجلملة أن قوله قربة قبل النظر يف أنه بيان مبتدأ ألمته أو جلملة تقدمت بنفس 
الفعل الظاهر منه وحقيقته وحال يرجع إليه إىل صورته, ألننا قد بينا فيما سلف أنه ال يكون قربة لنفسه 

ه وبعض صفاته الراجعة إليه, وإّنا يكون قربة إذا قصد به وجه هللا سبحانه ويتقيد موجب وجنسه وصورت
األمر به والطلب لثوابه. وذلك غري معلوم بصورة الفعل وجنسه, وما عليه من الصفات يف ذاته, وسنزيده 

                                                           

 (66-65/ 2التقريب واإلرشاد )الصغري( ) (40)

 (232/ 3الفصول يف األصول ) (41)
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ا، وتعرضوا ، أو هذه قضية عني ال عموم هل (42)((ملسو هيلع هللا ىلصإيضاحا عند انتهائنا إىل القول يف أحكام أفعاله 
هل كان ملسو هيلع هللا ىلصفقد عقد له اجلصاص اباب مستقال فقال ))ابب القول يف أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصملسألة اجتهاد النيب 

: اختلف الناس يف ذلك: فقال قائلون: مل يكن النيب -رمحه هللا  -يسن من طريق االجتهاد؟ قال أبو بكر 
ما ينطق عن اهلوى إن هو إال حيكم يف شيء من أمر الدين إال من طريق الوحي، لقوله تعاىل: }و ملسو هيلع هللا ىلص

قد جعل له أن  -عليه السالم  -[ . وقال آخرون: جائز أن يكون النيب 4-3وحي يوحى{ ]النجم: 
يقول من طريق االجتهاد فيما ال نص فيه. وقال آخرون: جائز أن يكون بعض سنته وحيا، وبعضها 

ا واستدالال، وترد احلوادث اليت ال نص إهلاما، وشيء يلقى يف روعه... وجيوز أن يكون بعض ما يقوله نظر 
: وهذا هو الصحيح -رمحه هللا  -فيها إىل نظائرها من النصوص ابجتهاد الرأي. قال أبو بكر 

اليت ليس فيها نص كتاب  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال اخلطيب البغدادي: ))ابب القول يف سنن رسول هللا  (43)عندان.((
سنة إال بوحي ... ومنهم  ملسو هيلع هللا ىلصمل يسن رسول هللا , هل سنها بوحي أم بغري وحي قال بعض أهل العلم: 

من قال: جعل هللا لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلحة للخلق , واستدل بقوله تعاىل: }إان أنزلنا إليك 
[ قال: وإّنا خصه هللا أبن حيكم برأيه , 105الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا{ ]النساء: 

 .(44)يق((ألنه معصوم , وأن معه التوف
ولقد ميز القاضي عياض بني اجتهاد النيب يف األمور الدنيوية وبني اجتهاده يف األمور التشريعية فقال: 
))فأما أحواله يف أمور الدنيا فنحن نسربها على أسلوهبا املتقدم ابلعقد والقول والفعل، أما العقد منها فقد 

يكون منه على شك أو ظن خبالف أمور الشرع]  يعتقد يف أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خالفه أو
مث أورد قصة أتبري النخل وقصة اخلرص مث قال[، وهذا على ما قررانه فيما قاله من قبل نفسه يف أمور 
الدنيا وظنه من أحواهلا ال ما قاله من قبل نفسه واجتهاده يف شرع شرعه وسنة سنها ]وبعد أن أورد قصة 

ثلث متر املدينة قال[ فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا اليت ال مدخل فيها  النزول يف بدر واملصاحلة على
لعلم داينة وال اعتقادها وال تعليمها جيوز عليه فيها ما ذكرانه، إذ ليس يف هذا كله نقيصة وال حمطة وإّنا 

فة الربوبية مشحون القلب مبعر  ملسو هيلع هللا ىلصهي أمور اعتيادية يعرفها من جرهبا وجعلها مهه وشغل نفسه هبا والنيب 
مآلن اجلوانح بعلوم الشريعة مقيد البال مبصاحل األمة الدينية والدنيوية؛ ولكن هذا إّنا يكون يف بعض 

                                                           

 (382/ 3التقريب واإلرشاد )الصغري( ) (42)

 (239/ 3الفصول يف األصول )  (43)

 (267-266/ 1الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ) (44)



 ليبيا -سبها  جامعة             أ. أبوبكر عثمان األنصاري                       ...     تنوع تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly 

األمور وجيوز يف النادر وفيما سبيله التدقيق يف حراسة الدنيا واستثمارها ال يف الكثري املؤذن ابلبله والغفلة 
نيا ودقائق مصاحلها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز يف من املعرفة أبمور الد ملسو هيلع هللا ىلصوقد تواتر ابلنقل عنه 

، مث بني أن اجتهاداته     عليه الصالة  (45)البشر مما قد نبهنا عليه يف ابب معجزاته من هذا الكتاب((
والسالم     يف احلكم والقضاء بني املتخاصمني جارية على البينات والظنون الغالبة، وأنه فعل ذلك ليقتدي 
به حكام أمته فقال: ))وأما ما يعتقده يف أمور أحكام البشر اجلارية على يديه وقضاايهم ومعرفة احملق من 

على الظاهر وموجب غلبات الظن  ملسو هيلع هللا ىلصن املفسد فبهذه السبيل... وجيري أحكامه املبطل وعلم املصلح م
بشهادة الشاهد وميني احلالف ومراعاة األشبه ومعرفة العفاص والوكاء... وكان حكمه على الظاهر أجلى 
يف البيان وأوضح يف وجوه األحكام وأكثر فائدة ملوجبات التشاجر واخلصام وليقتدي بذلك كله حكام 

، وعقد اباب يف أفعاله عليه الصالة والسالم  (46)ويستوثق مبا يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته((أمته 
الدنيوية بَ نيَّ فيه أن بعض تصرفاته قد تكون ألجل مصاحل خاصة أو عامة يف زمن معني، وأتى أبمثلة كثريه 

كان استئالفا   ملسو هيلع هللا ىلصعله حبسب مقاماته ومقاصده تركت نقلها خوف اإلطالة ف  ))ف ملسو هيلع هللا ىلصتبني تنوع تصرفاته 
ملثله وتطييبا لنفسه ليتمكن إميانه ويدخل يف اإلسالم بسببه أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إىل اإلسالم، 
ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مداراة الدنيا إىل السياسة الدينية وقد كان يستألفهم أبموال 

 .(47)هللا العريضة((
شيخه العز ابن عبد السالم حيث يقول: ))فصل:  ملسو هيلع هللا ىلصعه لتصرفات الرسول وممن مهد للقرايف يف تنوي

يف احلمل على الغالب واألغلب يف العادات ولذلك أمثلة...ومنها: أن من ملك التصرف القويل أبسباب 
خمتلفة مث صدر منه تصرف صاحل لالستناد إىل كل واحد من تلك األسباب فإنه حيمل على أغلبها. فمن 

ابلفتيا واحلكم واإلمامة العظمى، فإنه إمام األئمة، فإذا صدر منه تصرف محل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  هذا تصرف رسول
هلند امرأة أيب  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أغلب تصرفاته وهو الفتيا ما مل يدل دليل على خالفه، وله أمثلة: أحدها: قوله 

 احتمل أن (48)سفيان ملا شكت إليه إمساك أيب سفيان وشحه: "خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف"
أغلب من  ملسو هيلع هللا ىلصيكون فتيا، واحتمل أن يكون حكما، فمنهم من جعله حكما واألصح أنه فتيا؛ ألن فتياه 

 أحكامه، وألنه مل يستوف شروط القضاء.

                                                           

 (185-183/ 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى )  (45)

 (187-185/ 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) (46)

 (200/ 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) (47)

 (65/ 7صحيح البخاري )  (48)
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حممول على الفتيا؛ ألنه أغلب من تصرفه  (49): "من قتل قتيال فله سلبه"ملسو هيلع هللا ىلصاملثال الثاين: قوله 
 ابلقضاء وابإلمامة العظمى.

محله أبو حنيفة رمحه هللا على التصرف  (50): "من أحيا أرضا ميتة فهي له"ملسو هيلع هللا ىلصه املثال الثالث: قول
ابإلمامة العظمى؛ ألنه ال جيوز إال إبذن اإلمام، ومحله الشافعي رمحه هللا على التصرف ابلفتيا؛ ألنه الغالب 

 .(51)((ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وقال يكفي يف ذلك إذن رسول هللا 
 هبناء الصرح القرايف بعد أن متهدت قواعد

وبعد أن متهد البحث جاء القرايف ليحكم نسجه وجيمع شتاته، ويربط الفروع ابألصول، ومييز بني ما 
يظهر يف أول األمر أنه متحد أو متداخل من املقامات النبوية وما يصدر عنها من تصرفات تنتج عنها 

التصرفات لكل  آاثر يف الشريعة واألحكام، فقرر أن للنيب مخس مقامات)مناصب( تصدر عنها أربع من
منها حكمها وأثرها املختلف عما لألخرى فقال يف الفرق السادس والثالثني: ))الفرق السادس والثالثون 

ابلقضاء وبني قاعدة تصرفه ابلفتوى وهي التبليغ وبني قاعدة تصرفه ابإلمامة. اعلم ملسو هيلع هللا ىلصبني قاعدة تصرفه 
   إمام األئمة وقاضي القضاة  ملسو هيلع هللا ىلصاألعلم فهو هو اإلمام األعظم والقاضي األحكم واملفيت ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 

وعامل العلماء فجميع املناصب الدينية فوضها هللا تعاىل إليه يف رسالته؛ وهو أعظم من كل من توىل منصبا 
منها يف ذلك املنصب إىل يوم القيامة فما من منصب ديين إال وهو متصف به يف أعلى رتبة غري أن غالب 

، وقال يف السؤال اخلامس والعشرين من  (52)وصف الرسالة غالب عليه((ابلتبليغ؛ ألن   ملسو هيلع هللا ىلصتصرفه  
ابلُفتيا والتبليغ، وبني تصرُِّفه ابلقضاء، وبني تصرُِّفه ملسو هيلع هللا ىلصاإلحكام: ))ما الفرُق بني تصرُِّف رسوِل هللا 

هل بني ابإِلمامة؟ وهل آاثُر هذه التصرُّفات خمتِلفٌة يف الشريعة واألحكاِم أو اجلميُع سواٌء يف ذلك؟ و 
الرسالة وهذه األمور الثالثِة فَ ْرٌق أو الرسالُة َعنْي الُفتيا؟ وِإذا قلتم: ِإهنا َعنْي الُفتيا أو غريُها، فهل الُنبوَّة  

كذلك أو بينها وبني الرسالة فَ ْرٌق يف ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائُق عظيمة شريفة، يَتعنيَّ بياهُنا 
 .(53)العلم َيْشُرُف بشرف املعلوم((وكشُفها والعنايُة هبا، فِإنَّ 

                                                           

 (92/ 4صحيح البخاري )  (49)

 (106/ 3صحيح البخاري )  (50)

 (120/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (51)

 (205/ 1الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) (52)

 (99اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام)ص:  (53)
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مخسة مقامات )مناصب( األوىل: مقام  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذين النقلني يظهر جليا أن القرايف يقرر أن للنيب 
الفتيا، الثانية: مقام احلكم)القضاء(، الثالثة: مقام الرسالة،  الرابعة: مقام النبوة،  اخلامسة: مقام اإلمامة 

 العظمى)السلطنة(.
 -4تصرف ابلقضاء -3تصرف ابلتبليغ -2تصرف ابلفتوى  -1ربع تصرفات هيتصدر عنها أ 

 تصرف ابإلمامة.
ولقد حرص القرايف على بيان حقائق هذه املقامات، والتفريق بينها، ونوجز هنا ما أورده من حقائق 

نوع قرايف يف بيان توفوارق بني هذه املقامات والتصرفات الصادرة عنها ليتبني املنهج الذي سلكه ال
التشريعية وما لذلك التنوع من أثر يف اختالف جهات اخلطاب والتنفيذ ومسالك  ملسو هيلع هللا ىلص تصرفات النيب

 االجتهاد.
 أوال: مقام الفتيا وما يصدر عنه من تصرفات 

، (54)عرف القرايف الفتيا أبهنا: اإلخبار عن هللا تعاىل مبا جيده املفيت يف األدلة من أحكام هللا تعاىل  
يف أدلة الشريعة،  -عز وجل  -هي: اإلخبار عن حكم هللا الذي فهمه املفيت عن هللا أي: أن الفتيا 

هللا  ولتقريب منصب املفيت بوجه عام شبهه القرايف ابملرتجم عن احلاكم فقال: ))مثال احلاكم واملفيت مع
خر ترمجان : مثال قاضي القضاة يويل شخصني، أحدمها انئبه يف احلكم، واآل-وهلل املثل األعلى -تعاىل

 بينه وبني األعاجم.
فالرتمجان جيب عليه اتباع تلك احلروف والكلمات الصادرة عن احلاكم، وخيرب مبقتضاها من غري زايدة 
وال نقص. فهذا هو املفيت جيب عليه اتباع األدلة بعد استقرائها، وخيرب اخلالئق مبا ظهر له منها من غري 

وإن كان مقلدا كما يف زماننا فهو انئب عن اجملتهد يف نقل ما زايدة وال نقص إن كان املفيت جمتهدا، 
 .(55)خيص إمامه ملن يستفتيه، فهو كلسان إمامه واملرتجم عن جنانه((

 اثنيا: مقام الرسالة وما يصدر عنه من تصرفات
، فهي نقل عن احلق للخلق، (56)الرسالة هي: أمر هللا للرسول بتبليغ ما أوحاه إليه للمرَسل إليهم

هذا ملسو هيلع هللا ىلصلتصرف الصادر عنها هو التبليغ فالرسول يف))هذا املقام مبلغ وانقل عن هللا تعاىل. وورث عنه وا

                                                           

 (99ينظر: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (54)

 (43م يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص: اإلحكا (55)

 (99ينظر: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (56)
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املقام احملدثون رواة األحاديث النبوية ومحلة الكتاب العزيز لتعليمه للناس، كما ورث املفيت عنه 
 .(57)الفتيا((ملسو هيلع هللا ىلص

 اثلثا: مقام القضاء واحلكم وما يصدر عنه من تصرفات
يف القضاء أبنه: ))إنشاء إطالق أو إلزام يف مسائل االجتهاد املتقاِرب فيما يقع فيه النزاع عرف القرا

 .(58)ملصاحل الدنيا((
مث شرح التعريف فقال: ))فقولنا: )إنشاء إطالق( احرتاز من قول من يقول: إن احلكم إلزام، كما إذا 

تبقى مباحة لكل أحد، وكذلك إذا  رفعت للحاكم أرض زال اإلحياء عنها، فحكم بزوال امللك، فإهنا
حكم أبن أرض العنوة طلق، ليست وقفا على الغاّنني كما قاله مالك ومن اتبعه، واحلاكم شافعي يرى 

وحنو ذلك إذا  -إذا حيز  -الطلق دون الوقف، فإهنا تبقى مباحة، وكذلك الصيد والنحل واحلمام الربي 
ر كلها إطالقات، وإن كان يلزمها إلزام املالك عدم حكم بزوال ملك احلائز له أوال، فإن هذه الصو 

 االختصاص، لكن هذا بطريق اللزوم، والكالم إّنا هو يف املقصود األول ابلذات ال يف اللوازم...
 وقولنا: )أو إلزام( كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة وحنو ذلك.

 على خالف اإلمجاع، فإنه ال عربة به.وقولنا: )يف مسائل االجتهاد( احرتاز من حكمه 
وقولنا: )املتقارب( احرتاز من اخلالف الذي ضعف مدركه جدا، فإن احلاكم إذا حكم به ال عربة 

 حبكمه وينقض، فال بد حينئذ من تقارب املدارك يف اعتبار احلكم.
عبادات وحنوها، فإن وقولنا: )فيما يقع فيه التنازع ملصاحل الدنيا( احرتاز من مسائل االجتهاد يف ال

، من  (59)التنازع فيها ليس ملصاحل الدنيا؛ بل ملصاحل اآلخرة، فال جرم ال يدخلها حكم احلاكم أصال((
حبسب ما يسنح  ملسو هيلع هللا ىلصهذا التعريف يظهر أن مقام القضاء يصدر عنه من التصرفات))إنشاء وإلزام من قبله 

ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من : "إنكم ختتصمون إيل،  ملسو هيلع هللا ىلصمن األسباب واحلجاج، ولذلك قال 
، فالنيب (61)(((60)بعض؟ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال أيخذه إّنا أقتطع له قطعة من النار! "

 يف هذا املقام فوض هللا له إنشاء األحكام وفض اخلصومات على وفق احلجاج وقوة اللحن هبا واألسباب.

                                                           

 (99اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (57)

 (33القاضي واإلمام )ص:  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات (58)

 (36-33اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (59)

 (180/ 3صحيح البخاري )  (60)
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 فوضها هللا له شبهه القرايف بنائب قاضي القضاة الذي فوض ولبيان منزلة القاضي من هللا، واملهمة اليت
له احلكم نيابة عنه ف     ))انئب احلاكم يف احلكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال اإللزام عنهم ما مل يقرره 
مستنيبه الذي هو القاضي األصلي، بل فوض ذلك لنائبه، فهو متبع ملستنيبه من وجه، وغري متبع له من 

ع له يف أنه فوض له ذلك وقد امتثل، وغري متبع له يف أن الذي صدر منه من اإللزام مل يتقدم وجه. متب
مثله يف هذه الواقعة من مستنيبه بل هو أصل فيه، فهذا مثال احلاكم مع هللا تعاىل، هو ممتثل ألمر هللا 

، وتعينه مل يكن تعاىل يف كونه فوض إليه ذلك، فيفعله بشروطه، وهو منشئ؛ ألن الذي حكم به تعني
مقررا يف الشريعة، وليس إنشاؤه ألجل األدلة اليت تعتمد يف الفتاوى؛ ألن األدلة جيب فيها اتباع الراجح، 
وها هنا له أن حيكم أبحد القولني املستويني على غري ترجيح وال معرفة أبدلة القولني إمجاعا، بل احلاكم 

 (62)ومها((يتبع احلجاج... واحلجاج: البينة واإلقرار وحن
 رابعا: مقام النبوة وما يصدر عنه من تصرفات

أبهنا: ))أن يوحي هللا تعاىل لبعض خلقه حبكم  –انقال عن العلماء الرابنيني  -عرف القرايف النبوة 
فقال: ))وأما النبوة  ملسو هيلع هللا ىلص، وانتقد من يعرفها أبهنا جمرد الوحي من هللا للنيب  (63)أنشئ ملسألة، خيتص به((

فكثري من الناس من يعتقد أهنا عبارة عن جمرد الوحي من هللا تعاىل للنيب، وليس كذلك؛ بل قد حيصل 
الوحي من هللا تعاىل لبعض اخللق من غري نبوة، كما كان الوحي أييت مرمي ابنة عمران رضي هللا عنها يف 

: }إّنا أان رسول ربك ليهب لك غالما -السالم  عليه -، وقال هلا جربيل -عليه السالم  -قصه عيسى 
[. مع 45[، وقال يف موضع آخر: }إن هللا يبشرك{]سورة آل عمران، اآلية 19زكيا{] سورة مرمي، اآلية 

ليست نبية على الصحيح، ويف "مسلم": "إن هللا تعاىل بعث ملكا لرجل  -رضي هللا عنها  -أن مرمي 
له يف هللا تعاىل، وقال له: إن هللا تعاىل يعلمك أنه حيبك حلبك على مدرجته، وكان خرج لزايرة أخ 

احلديث بطوله، وليس ذلك نبوة، ولو بعث هللا تعاىل ألحدان ملكا خيربه مبذهب  (64)ألخيك يف هللا تعايل"
 .(65)مالك يف واقعة معينة، أو بضالة ذهبت له مل يكن ذلك نبوة((

                                                                                                                                                                       

 (100اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (61)

 (44مام )ص: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإل (62)

 (104اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (63)

 (2567()4/1988صحيح مسلم) (64)

 (104-103اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (65)
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عن مقام النبوة قاصرة على املوحى إليه، وال تتعداه إىل  فظهر من هذا التعريف أن التصرفات الصادرة
أي األمور واألحكام اليت اختص هبا كاألمور  ملسو هيلع هللا ىلصغريه، فهي شبيهة مبا يسميه األصوليون خصائص النيب 

 يف سورة العلق قبل التكليف ابلرسالة. ملسو هيلع هللا ىلصاليت خوطب هبا نبينا 
 تصرفات خامسا: مقام اإلمامة العظمى )السلطنة( وما يصدر عنها من

، وقال القرايف عن التصرف الصادر عن  (66)عرفت اإلمامة أبهنا))حراسة الدين وسياسة الدنيا((
اإلمامة أبنه))وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، ألن اإلمام هو الذي فوضت إليه السياسة 
العامة يف اخلالئق، وضبط معاقد املصاحل، ودرء املفاسد، وقمع اجلناة، وقتل الطغاة، وتوطني العباد يف 

 .(67)من هذا اجلنس.((البالد، إىل غري ذلك مما هو 
وإذ تبينت حقائق هذه املقامات والتصرفات الصادرة عنها حسن الشروع يف بيان الفروق بينها اليت 
ذكرها القرايف حىت يتمكن الناظر يف هذا البحث من تنزيل ما يروى من األحاديث واآلاثر على التصرف 

 واملقام املناسب له فال ختتلط عليه األحكام.
ايف أن الفرق بني التصرف ابلتبليغ والتصرف ابلفتيا هو أن التبليغ هو من مقام الرسالة فهو فقد بني القر 

نقل حمض عن احلق للخلق وأما الفتيا فهو إخبار مبا ظهر من أدلة الشرع بعد استقرائها وتقليب النظر فيها 
تهد يف استنباط األحكام من فبان بذلك أن الفرق بينهما كالفرق بني احملدث الراوي لألحاديث واملفيت اجمل

 أدلتها الشرعية.
وأما الفرق بني تصرفه ابلتبليغ والفتيا وبني تصرفه ابحلكم )القضاء( فبينه القرايف بقوله: ))وأما تصرفه 

ابحلكم فهو مغاير للرسالة والفتيا؛ ألن الفتيا والرسالة تبليغ حمض واتباع صرف، واحلكم إنشاء وإلزام ملسو هيلع هللا ىلص
سنح من األسباب واحلجاج ...دل ذلك على أن القضاء يتبع احلجاج وقوة حبسب ما يملسو هيلع هللا ىلصمن قبله 

يف هذا املقام منشئ، ويف الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو يف احلكم أيضا متبع ألمر هللا ملسو هيلع هللا ىلصاللحن هبا، فهو 
، تعاىل له أبن ينشئ األحكام على وفق احلجاج واألسباب ال أنه متبع يف نقل ذلك احلكم عن هللا تعاىل

 ألن ما فوض إليه من هللا تعاىل ال يكون منقوال عن هللا تعاىل.
مث الفرق من وجه آخر بني احلكم والفتيا: أن الفتيا تقبل النسخ، واحلكم ال يقبله؛ بل يقبل النقض 
عند ظهور بطالن ما رتب عليه احلكم، والفتيا ال تقبله، فصار من خصائص احلكم: النقض، ومن 

                                                           

 (15األحكام السلطانية للماوردي )ص:   (66)

 (105اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (67)
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خاصة ومن كان يف زمانه. وأما الفتيا بعد وفاته  -عليه السالم  -خ، وهذا يف فتياه خصائص الفتيا: النس
فال تقبل النسخ لتقرر الشريعة. فهذا أيضا فرق حسن بني القضاء والفتيا من حيث اجلملة يف ملسو هيلع هللا ىلص

 جنسيهما، غري أنه ال يتقرر يف كل فرد من أفراد الفتيا، ومىت ثبت الفرق بني اجلنسني حصل الفرق بني
 احلقيقتني فال لَْبس.

وأما الرسالة من حيث هي رسالة فقد ال تقبل النسخ، أبن تكون خربا صرفا؛ فإنه تقبل التخصيص 
دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقبله إن كانت متضمنة حلكم شرعي، فصارت الرسالة 

 .(68)واحلكم(( أعم من الفتيا ومباينة هلا. فظهرت الفروق بني الرسالة والفتيا
 ملسو هيلع هللا ىلصمث بني القرايف الفرق بني التصرف ابإلمامة وغريها من التصرفات األخرى فقال: ))وأما تصرفه 

ابإلمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، ألن اإلمام هو الذي فوضت إليه السياسة 
اجلناة، وقتل الطغاة، وتوطني العباد يف العامة يف اخلالئق، وضبط معاقد املصاحل، ودرء املفاسد، وقمع 

البالد، إىل غري ذلك مما هو من هذا اجلنس، وهذا ليس داخال يف مفهوم الفتيا وال احلكم وال الرسالة وال 
النبوة، لتحقق الفتيا مبجرد اإلخبار عن حكم هللا تعاىل مبقتضى األدلة، وحتقق احلكم ابلتصدي لفصل 

، ال سيما احلاكم الذي ال قدرة له على التنفيذ كاحلاكم الضعيف القدرة اخلصومات دون السياسة العامة
على امللوك اجلبابرة، بل ينشئ يف نفسه اإللزام على ذلك امللك العظيم، وال خيطر له السعي يف تنفيذه، 

لتعذر ذلك عليه؛ بل احلاكم من حيث هو حاكم: ليس له إال اإلنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على  
كونه حاكما، فقد يفوض إليه التنفيذ، وقد ال يندرج يف واليته، فصارت السلطنة العامة اليت هي حقيقة 

 اإلمامة مباينة للحكم من حيث هو حكم.
أما إمام مل تفوض إليه السياسة العامة فغري معقول إال على سبيل إطالق اإلمامة عليه جمازا، والكالم 

 إّنا هو يف احلقائق.
ة فليس يدخل فيها إال جمرد التبليغ عن هللا تعاىل، وهذا املعىن ال يستلزم أنه فوض إليه وأما الرسال

السياسة العامة، فكم من رسل هلل تعاىل على وجه الدهر قد بعثوا ابلرسائل الرابنية، ومل يطلب منهم غري 
 التبليغ إلقامة احلجة على اخللق، من غري أن يؤمروا ابلنظر يف املصاحل العامة.

وإذا ظهر الفرق بني اإلمامة والرسالة فأوىل أن يظهر بينها وبني النبوة، ألن النبوة خاصة ابملوحى إليه ال 
 . (69)تعلق هلا ابلغري، فقد ظهر افرتاق هذه احلقائق خبصائصها((
 

                                                           

 (102اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (68)

 (106-105اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (69)
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 املبحث الثاين: آاثر تنوع تصرفات الرسول عليه الصالة والسالم
اَطب بتنفيذ الشرعاملطلب األول: أثر تنوع تصرفات الرسو   ل فيمن ُيخ

عليه الصالة  -بعد أن بنّي اإلمام القرايف تصرفات الرسول الصادرة عن املناصب الدينية اليت كانت له 
بنّي من خياَطب بتنفيذ تلك التصرفات والقيام هبا من بعده من أمته، وعد ذلك الفائدة والثمرة  -والسالم 

من بيان أنواع تلك التصرفات، وهلذه الثمرة اليت بينها القرايف أثر عظيم يف رفع اخللط واللبس الذي  اجملتناة
يقع فيه كثري ممن مل يراع تنوع تلك التصرفات، وهو أمر مشاهد يف هذا العصر، فمثال ترى من يتدخل يف 

ات اليت تربط بني الدول من غري شؤون الدولة اخلاصة هبا، ويتكلم يف مسائل احلرب والسلم، وطبيعة العالق
أن تكون له صفة اإلمامة، أو يؤذن له من قبل اإلمام أو من ينوب عنه، أو ترى من يصدر أحكاما يف 
اخلصومات اليت تقع بني الناس من غري أن يكون قاضيا أو انئبا عنه، وجتد من يتصدى للفتوى من غري 

أهل العلم يف بعض املسائل اليت تشتبه فيها نوع التصرفات أهلها، ومن مثراته أيضا رفع اللبس الواقع لبعض 
الصادرة عن بعض اجملتهدين كالذي وقع لبعض أهل العلم يف سبااي بين حنيفة، حيث ظن بعضهم أن أاب 
بكر الصديق حكم ابسرتقاقهن، وأن عمر قد نقض حكم الصديق بردهن، واألصل أن حكم احلاكم ال 

ب هللا أو من سنة رسول هللا، أو إمجاع العلماء، أو قياس جلي، فقد ينقض إال إذا خالف نصا من كتا
قال القرايف منبها على هذه الفائدة: ))ال يتوهم الفقيه أن من هذه املسائل املختلف فيها: ما وقع بني 

 يف سبااي بين حنيفة، فإن -رضي هللا عنهما  -عمر بن اخلطاب وأيب بكر الصديق 
أمر بردهن  -رضي هللا عنه  -أابحهن سبيا، مث ملا ويل عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -الصديق 

حكم ابسرتقاق بين حنيفة صاروا ملكا للمسلمني، فال  -رضي هللا عنه  -ألهلهن، ولو كان الصديق 
على سبيل  -رضي هللا عنه  -إتالفه عليهم؛ بل كان ذلك من الصديق  -رضي هللا عنه  -جيوز لعمر 

خمالفته، ألهنا مسألة اجتهاد مل حيصل فيها إمجاع، ومل  -رضي هللا عنه  -جاز لعمر الفتوى، ال جرم 
 يتصل هبا حكم، فاعلم ذلك فإن كثريا من الفقهاء يستشكل

لبين حنيفة مع أن الصديق اسرتقهم. ولوال تقرير هذه القواعد لعسر يف  -رضي هللا عنه  -إطالق عمر 
 .(70).((-رضي هللا عنه  -ىل الفهم أنه مما حكم به الصديق ظاهر احلال فهم ذلك، فإن املتبادر إ

 هذا وقد قسم اإلمام القرايف املخاطَبني ابلتنفيذ إىل نوعني:

                                                           

 (119اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (70)
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: يكون فيه املخاَطُب خاصا أو جهة خاصة أُوِكل إليها شرعا التنفيذ والقيام بتلك النوع األول 
ارسة تلك التصرفات إال إبذن منها، ويتمثل التصرفات إما بنفسها أوعن طريق من ينوب عنها، وال جيوز مم

بطريق اإلمامة كقسمة الغنائم،  -عليه السالم  -هذا النوع يف اإلمامة العظمى، والقضاء))فما فعله 
وتفريق أموال بيت املال على املصاحل، وإقامة احلدود، وترتيب اجليوش، وقتال البغاة، وتوزيع اإلقطاعات يف 

إّنا فعله ملسو هيلع هللا ىلصك: فال جيوز ألحد اإلقدام عليه إال إبذن إمام الوقت احلاضر، ألنه القرى واملعادن، وحنو ذل
بطريق اإلمامة، وما استبيح إال إبذنه، فكان ذلك شرعا مقررا لقوله تعاىل: }واتبعوه لعلكم هتتدون{]سورة 

 [.158األعراف، اآلية 
وفسوخ األنكحة والعقود، بطريق احلكم كالتمليك ابلشفعة،  -عليه الصالة والسالم  -وما فعله 

والتطليق ابإلعسار عند تعذر اإلنفاق واإليالء والفيئة. وحنو ذلك: فال جيوز ألحد أن يقدم عليه إال حبكم 
مل يقرر تلك األمور إال ابحلكم،  -عليه السالم  -؛ ألنه - ملسو هيلع هللا ىلص -احلاكم يف الوقت احلاضر، اقتداء به 

 (71)كذلك((  – ملسو هيلع هللا ىلص -فتكون أمته بعده 
لفروق: ))بعث اجليوش لقتال الكفار واخلوارج ومن تعني قتاله، وصرف أموال بيت املال يف وقال يف ا

جهاهتا، ومجعها من حماهلا وتولية القضاة والوالة العامة، وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار ذمة وصلحا 
بطريق اإلمامة ملسو هيلع هللا ىلصشيئا من ذلك علمنا أنه تصرف فيه ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو شأن اخلليفة واإلمام األعظم فمىت فعل 

بني اثنني يف دعاوى األموال أو أحكام األبدان وحنوها ابلبينات أو األميان ملسو هيلع هللا ىلصدون غريها، ومىت فصل 
إّنا تصرف يف ذلك ابلقضاء دون اإلمامة العامة وغريها؛ ألن هذا شأن ملسو هيلع هللا ىلصوالنكوالت وحنوها فنعلم أنه 

 .(72)القضاء والقضاة((
نفيذ والقيام بتلك التصرفات عموم اخللق، ويكون الزما جلميع : يكون فيه املخاَطُب ابلتالنوع الثاين

اخلالئق ال يتوقف على حكم حاكم أو إذن إمام، ويتمثل هذا النوع يف التصرفات الصادرة عنه ابلفتيا 
والتبليغ فهو))شرع يتقرر على اخلالئق إىل يوم الدين، يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه، 

مبلغ لنا ارتباط ذلك احلكم بذلك السبب، وخلى بني ملسو هيلع هللا ىلص اعتبار حكم حاكم وال إذن إمام؛ ألنه من غري
اخلالئق وبني رهبم، ومل يكن منشئا حلكم من قبله وال مرتبا له برأيه على حسب ما اقتضته املصلحة؛ بل مل 

األمالك ابلعقود من يفعل إال جمرد التبليغ عن ربه كالصلوات، والزكوات، وأنواع العبادات، وحتصيل 

                                                           

 (108اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (71)

 (207/ 1الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) (72)
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البياعات واهلبات، وغري ذلك من أنواع التصرفات، لكل أحد أن يباشره وحيصل سببه، ويرتتب له حكمه 
 .(73)من غري احتياج إىل حاكم ينشئ حكما، أو إمام جيدد إذان((

العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب به سؤال سائل عن  يفملسو هيلع هللا ىلصوكل ما تصرف فيه )) وقال يف الفروق:
 .(74)أمر ديين فأجابه فيه فهذا تصرف ابلفتوى والتبليغ فهذه املواطن ال خفاء فيها((

، أو من خيلفه من  ملسو هيلع هللا ىلصوهنا أمر جتدر مالحظته، وهو أن القرايف يقصد أن الفتاوى الصادرة عن النيب 
ل ما تضمنته من أحكام، وليس مقصوده أن الفتيا يصح أن تصدر اجملتهدين يلزم اخللق العمل هبا، وامتثا

من كل أحد، أو أن األمة كلها خماطبة شرعا أبن تفيت، بل الفتوى ال يقوم هبا شرعا إال من توفرت فيه 
 أهليتها حسب الشروط والضوابط اليت بينها العلماء يف كتب األصول.

 الف أحكام اجملتهديناملطلب الثاين: أثر تنوع تصرفات الرسول يف اخت
بعد أن بني القرايف أثر تنوع تصرفات الرسول حسب املقام الذي صدرت عنه يف املخاطبني بتنفيذ 
الشرع وامتثاله، شرع يف بيان أثر تنوع هذه املناصب النبوية وما يصدر عنها من تصرفات يف اختالف 

لى املقام الذي صدرت عنه، ومنها ما أحكام اجملتهدين؛ إذ تصرفات الرسول منها ما اتفق أهل العلم ع
اختلفوا يف املقام الذي صدرت عنه؛ لكوهنا حمتملة ألكثر من مقام، فحكم كل جمتهد فيها حسب املقام 

 الذي ظهر له، فاختلفت أحكامهم تبعا الختالفهم يف حتديد املقام.
مة والقضاء والفتيا: فاعلم أن ابإلماملسو هيلع هللا ىلصقال القرايف يف تقرير ما ذكر: ))فإذا تقرر الفرق بني آاثر تصرفه 

 ينقسم إىل أربعة أقسام: -عليه الصالة والسالم  -تصرفه 
 قسم اتفق العلماء على أنه تصرف ابإلمامة، كاإلقطاع، وإقامة احلدود، وإرسال اجليوش، وحنوها.

، وفسخ وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف ابلقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد األمثان
 األنكحة، وحنو ذلك.

 وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف ابلفتيا، كإبالغ الصلوات، وإقامتها، وإقامة املناسك، وحنوها.
 .(75)مرتددا بني هذه األقسام، اختلف العلماء فيه على أيها حيمل؟((ملسو هيلع هللا ىلصوقسم وقع منه 

                                                           

 (109-108واإلمام )ص:  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي  (73)

 (207/ 1الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق )  (74)

 (109اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (75)
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نوع املقام الذي صدر عنه  مث ذكر ثالث مسائل لبيان اختالف أحكام اجملتهدين بسبب اختالفهم يف
 : املسألة األوىلتصرف الرسول يف تلك املسألة فقال: ))

ابإلمامة، فال جيوز  تصرفملسو هيلع هللا ىلص: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" قال أبو حنيفة: هذا منه - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله 
ألحد أن حييي أرضا إال إبذن اإلمام، ألن فيه متليكا، فأشبه اإلقطاعات، واإلقطاع يتوقف على إذن 

ابلفتيا، ألنه الغالب من تصرفاته ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام، فكذلك اإلحياء، وقال مالك والشافعي: هذا من تصرفه 
. -عليهم السالم  -ي هو وضع الرسل فإن عامة تصرفاته التبليغ، فيحمل عليه، تغليبا للغالب الذملسو هيلع هللا ىلص

فعلى هذا: ال يتوقف اإلحياء على إذن اإلمام، ألهنا فتيا ابإلابحة كاالحتطاب واالحتشاش، جبامع 
 حتصيل األمالك ابألسباب الفعلية.

وأما قول مالك: ما قرب من العمران ال بد فيه من إذن اإلمام، فليس ألنه تصرف بطريق اإلمامة؛ بل 
ى، وهي أن إحياء ما قرب حيتاج إىل النظر يف حترير حرمي البلد، فهو كتحرير اإلعسار يف لقاعدة أخر 

 (76)فسخ النكاح، وكل ما حيتاج لنظر وحترير فال بد فيه من احلكام((
يف  -رضي هللا عنهم  -اختلف العلماء « من أحيا أرضا ميتة فهي له»ملسو هيلع هللا ىلصوقال يف الفروق: ))قوله 

فيجوز لكل أحد أن حييي أذن اإلمام يف ذلك اإلحياء أم ال وهو مذهب  هذا القول هل تصرف ابلفتوى
ابإلمامة فال جيوز ألحد أن  -عليه السالم  -أو هو تصرف منه  -رضي هللا عنهما  -مالك والشافعي 

وأما تفرقة مالك بني ما قرب من العمارة فال  -رمحه هللا  -حييي إال إبذن اإلمام وهو مذهب أيب حنيفة 
ال إبذن اإلمام وبني ما بعد فيجوز بغري إذنه فليس من هذا الذي حنن فيه؛ بل من قاعدة أخرى، حييا إ

وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إىل التشاجر والفنت وإدخال الضرر فال بد فيه من نظر األئمة دفعا 
لك والشافعي لذلك املتوقع كما تقدم، وما بعد من ذلك ال يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز، ومذهب ما

الفتيا والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بني الغالب والنادر إضافته ملسو هيلع هللا ىلصيف اإلحياء أرجح؛ ألن الغالب يف تصرفه 
 . (77)إىل الغالب أوىل((
 املسألة الثانية

هلند بنت عتبة ملا شكت إليه أن أاب سفيان رجل شحيح، ال يعطيها وولدها  -عليه السالم  -))قوله 
 : "خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف".-عليه السالم  -هلا ما يكفيها، قال 

                                                           

 (109اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (76)

 (208-207/ 1وق يف أنواء الفروق )الفروق للقرايف = أنوار الرب  (77)
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. -عليه الصالة والسالم  -ابلفتيا، ألنه غالب أحواله ملسو هيلع هللا ىلصقال مجاعة من العلماء: هذا تصرف منه 
فعلى هذا: من ظفر جبنس حقه، أو بغري جنسه مع تعذر أخذ احلق ممن هو عليه، جاز له أخذه حىت 

 يستويف حقه.
أنه ال أيخذ جنس حقه إذا ظفر به وإن تعذر  -وقاله مجاعة من العلماء  -ومشهور مذهب مالك 

تصرف يف قضية هند ابلقضاء ملسو هيلع هللا ىلصعليه أخذ حقه ممن هو عليه، واختلف يف املدرك للمنع: هل هو كونه 
فال جيوز ألحد أن أيخذ شيئا من ذلك إال حبكم حاكم؟ وهذه الطائفة من العلماء جعلت هذه القضية 

على الغائب. ومنهم من جعلها أصال يف القضاء ابلعلم، ألهنا مل تقم بينة على دعواها، أصال يف القضاء 
 حكاه اخلطايب وغريه.

وقيل: القضية ليس فيها إال الفتيا، ألن أاب سفيان كان حاضرا يف البلد، والقضاء ال يتأتى على حاضر 
 يف البلد قبل إعالمه، بل هذا تصرف ابلفتيا.

 . (78): "أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك"- ملسو هيلع هللا ىلص -قوله وعارض حديث قضية هند 
 .(79)فاتفق الفريقان على احلكم، واختلفا يف املدرك.(( 

أاب سفيان رجل  إنملسو هيلع هللا ىلصهلند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ملا قالت له ملسو هيلع هللا ىلصقوله ))»وقال يف الفروق: 
« خذي لك ولولدك ما يكفيك ابملعروف -عليه السالم  -شحيح ال يعطيين وولدي ما يكفيين فقال هلا 

هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل  -عليه السالم  -اختلف الفقهاء يف هذه املسألة وهذا التصرف منه 
لك خالفه؛ بل هو مذهب من ظفر حبقه أو جبنسه أن أيخذه بغري علم خصمه به، ومشهور مذهب ما

الشافعي، أو هو تصرف ابلقضاء فال جيوز ألحد أن أيخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغرمي 
إال بقضاء قاض حكى اخلطايب القولني عن العلماء يف هذا احلديث، حجة من قال إنه ابلقضاء أهنا 

ا العموم، وحجة القول أبهنا فتوى ما دعوى يف مال على معني فال يدخله إال القضاء؛ ألن الفتاوى شأهن
روي أن أاب سفيان كان ابملدينة والقضاء على احلاضرين من غري إعالم وال مساع حجة ال جيوز فيتعني أنه 

 .(80)فتوى وهذا هو ظاهر احلديث((
 املسألة الثالثة

                                                           

 (، واحلديث حسنه احملقق3534()393/ 5سنن أيب داود تح: األرانؤوط )  (78)

 (109اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:  (79)

 (208/ 1الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) (80)
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النيب  : "من قتل قتيال فله سلبه" قال مالك: هذا تصرف من-عليه الصالة والسالم  -))قوله 
ابإلمامة، فال جيوز ألحد أن خيتص بسلب إال إبذن اإلمام يف ذلك قبل احلرب، كما اتفق ذلك من ملسو هيلع هللا ىلص

على سبيل الفتيا، فيستحق القاتل السلب ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الشافعي: هذا تصرف من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
على ذلك ابلقاعدة  بغري إذن اإلمام؛ ألن هذا من األحكام اليت تتبع أسباهبا كسائر الفتاوى، واحتج

 الفتيا، ألن شأنه الرسالة والتبليغ.ملسو هيلع هللا ىلصاملتقدمة ، وهي أن الغالب على تصرفه 
وأما مالك: فخالف أصله يف القاعدة، وجعله من ابب التصرف ابإلمامة، خبالف املسألتني 

 املتقدمتني، وسببه أمور:
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍ  [، فاآلية تقتضي 41َفَأنَّ َّللَِِّ مُخَُسُه { ]األنفال:  أحدها: قوله تعاىل: }َواْعَلُموا أّنَّ

، وبقيته للغاّنني. واآلية متواترة، واحلديث آحاد، واملتواتر مقدم -عز وجل  -أن السلب فيه اخلمس هلل 
 على اآلحاد.

واثنيها: أن إابحة هذا تفضي إىل فساد النيات، وأن حيمل اإلنسان بنفسه على قرنه من الكفار ملا 
يرى عليه من السلب، فرمبا قتله الكافر وهو غري خملص يف قتاله، فيدخل النار! فتذهب النفس والدين! 
وهذه مزلة عظيمة تقتضي أن يرتك ألجلها احلديث، ألن اآلحاد قد ترتك للقواعد، ال سيما واحلديث مل 

 له اإلمام صح.يرتك، وإّنا محلناه على حالة وهو أن جيعل من ابب التصرف ابإلمامة، فإذا قا
يتبادر للذهن منه أنه ملسو هيلع هللا ىلصواثلثها: االستدالل على صرفه للتصرف ابإلمامة. وذلك أن هذا القول منه 

ألن تلك احلالة كانت تقتضي ذلك ترغيبا يف القتال. فلذلك نقول: مىت رأى اإلمام ذلك ملسو هيلع هللا ىلصإّنا قاله 
كونه تصرفا ابإلمامة إال هذا مصلحة قاله، ومىت ال تكون املصلحة تقتضي ذلك ال يقوله، وال نعين ب

 القدر.
على الفتيا حىت يثبت ملسو هيلع هللا ىلصفهذه الوجوه هي املوجبة ملخالفة مالك أصله يف محل تصرف رسول هللا 

 غريها، ألهنا الغالب.
ومدركا حسنا ونظائر هذه املسألة كثري يف الشريعة، فتفقده جتده، وجتد فيه علما كثريا 

 .(81).((للمجتهدين
اختلف العلماء يف هذا احلديث هل تصرف فيه « من قتل قتيال فله سلبه»ملسو هيلع هللا ىلصوقال يف الفروق: ))قوله 

ابإلمامة فال يستحق أحد سلب املقتول إال ` أن يقول اإلمام ذلك، وهو مذهب مالك فخالف أصله ملسو هيلع هللا ىلص
ابلغالب؛  ابلفتوى، فينبغي أن حيمل على الفتيا عمال ملسو هيلع هللا ىلصيف اإلحياء، وهو أن غالب تصرفه فيما قاله 

                                                           

 (109اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام )ص:   (81)
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َا َغِنْمُتْم  وسبب خمالفته ألصله أمور منها: أن الغنيمة أصلها أن تكون للغاّنني لقوله عز وجل: }َواْعَلُموا أّنَّ
[، وإخراج السلب من ذلك خالف هذا الظاهر، ومنها أن 41ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّللَِِّ مُخَُسُه { ]األنفال: 

فيقاتلون هلذا السلب دون نصر كلمة اإلسالم ومن ذلك أنه  ذلك رمبا أفسد اإلخالص عند اجملاهدين
يؤدي إىل أن يقبل على قتل من له سلب دون غريه فيقع التخاذل يف اجليش ورمبا كان قليل السلب أشد 
نكاية على املسلمني؛ فألجل هذه األسباب ترك هذا األصل، وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما 

 .(82)فتأمل ذلك فهو من األصول الشرعية.((ملسو هيلع هللا ىلصب من تصرفاته يرد عليك من هذا البا
وزاد املسألة بياان يف)) )الفرق السادس عشر واملائة بني قاعدة استحقاق السلب يف اجلهاد وبني قاعدة 

 اإلقطاع وغريه من تصرفات األئمة وإن كان اجلميع من تصرفات اإلمام وليس إبجارة(
إّنا يستحق بقول اإلمام من قتل قتيال فله سلبه، وأنه ال  - رمحه هللا -واعلم أن السلب عند مالك 

 -رضي هللا عنهما  -، وقال الشافعي وابن حنبل -رمحه هللا  -يستحق مبجرد القتل، وقاله أبو حنيفة 
يف ذلك ال بتصرفه بطريق اإلمامة، وقد تقدم يف ملسو هيلع هللا ىلصيستحق مبجرد القتل وأنه يستحق بفتيا رسول هللا 

أن ما وقع منها على أنه ابإلمامة ال بد فيه من إذن اإلمام وما وقع منها بتصرفه ملسو هيلع هللا ىلصاته الفرق بني تصرف
بطريق القضاء ال بد فيه من قضاء القاضي وما وقع منها بطريق الفتيا والتبليغ يستحق بدون قضاء ملسو هيلع هللا ىلص

حنني وهو  يف املدونة مل يبلغين أن السلب كان للقاتل إال يوم -رمحه هللا  -قاض وإذن إمام قال مالك 
موكول إىل اجتهاد اإلمام، فإن قلنا: إنه من ابب التبليغ والفتيا فقد حصل السلب من ابب آخر غري 

فليس لإلمام نزعه ممن وجد يف  -رضي هللا عنه  -تصرفات األئمة فال حيتاج إىل الفرق كما قاله الشافعي 
ن أيخذ ما هو مستحق بسببه، وإن حوزه بشرطه؛ ألن القتل حينئذ سبب االستحقاق فال جيوز لإلمام أ

فلإلمام نزعه ممن وجد معه ألن سبب  -رمحه هللا  -قلنا: إنه من ابب تصرفات األئمة كما قاله مالك 
 استحقاقه تصرف اإلمام ومل يوجد فبقي من الغنيمة.

 وأما اإلقطاع فإنه حُياز بغري سبب يوجب استحقاقه ومتليكه، وإّنا هو إعانة على أحوال تقع يف
مستقبل الزمان وليس متليكا حقيقيا؛ فلذلك كان لإلمام نزعه يف أي وقت شاء وتبديله بغريه خبالف 
السلب وإّنا يساوي السلُب ما حازه األجناُد واألمراء من إقطاعاهتم من خراج وغريه فإنه ال جيوز لإلمام 

 نزعه منهم لتقرر ملكهم عليه.

                                                           

 (208/ 1الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) (82)
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ل به تعلق ألبتة، وبعد حصول سببه يصري مملوكا وأما السلب فقبل حصول سببه ال يكون للقات
ابلكلية. فاحلالة املتوسطة القابلة لالنتزاع ال حتصل للسلب ألبتة، واإلقطاع حيصل له هذه احلالة املتوسطة 

أنه من ابب الفتيا  -رمحهما هللا -القابلة لالنتزاع وإبداله بغريه، ويدل على صحة قول الشافعي وابن حنبل
رسول وهذا شأن الرسالة أعين التبليغ، ومحل تصرفاته ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه - ملسو هيلع هللا ىلص -الغالب على تصرفاته  والتبليغ أنه

 -عليه الصالة والسالم  -يف محل قوله  -رمحه هللا  -على الغالب طريق حسن، وهو مستند مالك ملسو هيلع هللا ىلص
 -ه هللا رمح -، وقال إذن اإلمام ليس شرطا يف امللك ابإلحياء وأبو حنيفة «من أحيا أرضا ميتة فهي له»

 مشى على قاعدته فيهما وجعلهما من ابب التصرف ابإلمامة.
مشى على أصله يف احلمل  -رضي هللا عنه  -فقد نقض أصله والشافعي  -رمحه هللا  -وأما مالك 

على الغالب يف الفتيا دون اإلمامة، وسبب نقض مالك ألصله أمور أحدها: أن أصل الغنيمة مستحق 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ َّللَِِّ مُخَُسُه { ]األنفال: للغاّنني لقوله تعاىل:  [، ومفهومه أن األربعة 41}َواْعَلُموا أّنَّ

ِه الث ُُّلُث{ ]النساء:  [معناه والثلثان لألب، وملا كان 11األمخاس للغاّنني كما قال تعاىل: }َوَورِثَُه أَبَ َواُه َفأِلُمِّ
اكتفى بذكره عن ذكره يف اآليتني وملا كانت األربعة األمخاس مستحقة  ذكر الضد املقابل يدل على مقابله

فتيا لكان ذلك أبلغ يف منافاة الظاهر املتقدم مما إذا « من قتل قتيال فله سلبه»ملسو هيلع هللا ىلصللغاّنني فلو جعلنا قوله 
رط جعلناه من ابب التصرف ابإلمامة، وأنه ال يستحق حىت يقول اإلمام تلك املقالة؛ فإن التوقف على ش

أبعد عن التخصيص من اإلخراج بغري شرط فكان تقليل التخصيص وإبعاده أوىل. واثنيها: أنه يؤدي إىل 
إفساد النيات، وأن يقاتل اإلنسان من عليه سلب طمعا يف سلبه ال نصرة لدين هللا تعاىل، ورمبا أوقع ذلك 

يكون الشجعان قليلني يف  خلال عظيما يف اجليش، فكان ذلك سببا للهزمية واستئصال املسلمني؛ أبن
التزين واللباس والعجزة واجلبناء هم املتحصنون أبنواع األسلحة فيشتغل الناس هبم عن الشجعان رغبة يف 
لباسهم فيستويل شجعان األعداء على أبطال املسلمني وجيشهم فيهلكون، مث إنه يؤدي إىل ضياع ثواب 

 املقاصد الردية. اآلخرة وهو أعظم املفاسد؛ بل العقاب األليم بسبب
وهذا بعيد عن قواعد الدين فال يستكثر منه فإذا جعل ذلك موقوفا على قول اإلمام اندفعت هذه 
املفاسد بسبب أنه إّنا يتصرف حبسب املصلحة فإذا كان القوم الذين يف اجليش بعيدين عن ذلك القول 

رضي هللا  -مجيع األحوال كما قاله الشافعي وإال مل يقل فتدفع املفاسد، وإّنا أييت إذا جعلناه فتيا عامة يف 
واثلثها: أن ظاهر القرآن متواتر مقطوع به، واحلديث خرب واحد، وليس أخص من اآلية حىت  –عنه 

َا َغِنْمُتْم{ ]األنفال:  [ يف اجلهاد وغريه، وهو مقتضى 41خيصصها لتناول لفظ اآلية وهو قوله تعاىل: }أّنَّ
من قتل » -عليه الصالة والسالم  -لغة على الغارات احملرمة وحنوها وقوله  اللفظ لغة، فالغنيمة صادقة

يتناول لغة الغنيمة وغريها حىت لو قتله غيلة يف بيته تناوله اللفظ غري أن اإلمجاع منعقد « قتيال فله سلبه
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 على ختصيصه ابجلهاد املأمور به فحينئذ كل واحد منهما أعم من اآلخر وأخص من وجه، والتخصيص
والعموم إّنا يكون حبسب ما يقتضيه اللفظ لغة، والعام واخلاص من وجه ال خيص أحدمها اآلخر حلصول 
التعارض فيصار للرتجيح، ولفظ القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على اخلرب حبسب اإلمكان، وقد أمجعنا 

عها: أن أاب بكر على أن اإلمام إذا قال ذلك يستحق، فيبقى فيما عداه على مقتضى األصل. وراب
تركا ذلك يف خالفتهما ولو كان ذلك فتيا ملا تركاها؛ بل علما أن  -رضي هللا عنهما  -الصديق وعمر 

 ذلك تصرف بطريق اإلمامة حبسب املصلحة، ومل يراي أن املصلحة حينئذ تقتضي ذلك فلم يقوال به. 
 .(83)بة ألن خيالف أصله هلا((وأهنا موج -رمحه هللا تعاىل  -فهذه وجوه ظاهرة فيما قاله مالك 

وقد حبث القرايف هذه املسائل الثالث يف كتاب الذخرية وفصل فيها فقال: ))البحث الثالث يف أحكام 
"من أحيا أرضا ميتة فهي له" إّنا ذلك يف الصحاري وأما ما قرب  ملسو هيلع هللا ىلصاإلحياء يف الكتاب يف معىن قوله 

من املعمورة ويتشاح الناس فيه ال حييا إال بقطيعة من اإلمام نفيا للتشاجر بتزاحم الدواخل عليه كما فعله  
 يف املعادن، قال ابن يونس: قيل: حييا بغري إذن اإلمام لعموم احلديث، وقال عبد امللك: ال حييي أحد ملسو هيلع هللا ىلص

إال إبذن اإلمام مطلقا غري أن من أحيا يف البعيد عن العمارة الذي ال تعلق للعمارة به فهو له، أو يف 
القريب نظر فيه اإلمام إما أبقاه أو أقطعه غريه أو يبقيه للمسلمني ويعطيه قيمة ما عمر منقوضا، وقاله ابن 

ن فعل أمضيته، قال سحنون: وحد القريب القاسم ومالك، وقال أصبغ: ال حييي القريب إال إبذن اإلمام فإ
ما تلحقه املواشي واالحتطاب خبالف اليوم وحنوه فيصري فيها ثالثة أقوال: القريب والبعيد بغري إذن اإلمام، 

له  ملسو هيلع هللا ىلصال حيييهما إال إبذنه، التفرقة وابألول قال )ش( وابلثاين قال )ح( املسألة مبنية على قاعدة، وهو أنه 
مامة؛ ألنه اإلمام األعظم، وبطريق القضاء؛ ألنه القاضي األحكم، وبطريق الفتيا؛ أن يتصرف بطريق اإل

ألنه املفيت األعلم، ويتفق العلماء يف بعض التصرفات وإضافته إىل أحد هذه العبارات، وخيتلفون يف بعضها  
ملعروف" هلند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ملا شكته له ابلبخل "خذي لك ولولدك ما يكفيك اب ملسو هيلع هللا ىلصكقوله 

قال مالك و )ش( ومجاعة: هذا تصرف ابلفتيا؛ ألنه الغالب على تصرفه التبليغ فمن ظفر حبقه من 
خصمه العاجز عنه أخذه من غري علمه، ويؤكد أنه مل يلزمها إبثبات دعواها وال إبحضار خصمها، ولو  

أيخذ أحد من مال  كان تصرف ابإلمامة أو ابلقضاء لتعني ذلك، وقال قوم: هذا تصرف ابلقضاء فال
"من قتل قتيال  ملسو هيلع هللا ىلصإّنا تصرف يف تلك الواقعة ابلقضاء، وكقوله   ملسو هيلع هللا ىلص خصمه شيئا إال إبذن القاضي؛ ألنه

فله سلبه" قال )ش(: هذا تصرف ابلفتيا؛ ألنه غالب تصرفه، وقال مالك: هذا تصرف ابإلمامة فال 
                                                           

 (9-7/ 3الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق )  (83)
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قريره يف اجلهاد، وكذلك اختلف ههنا يستحق أحد سلبا إال إبذن اإلمام، وخالف أصله السابق ملا تقدم ت
هل هو تصرف ابلفتيا فال حيتاج اإلحياء إىل إذن اإلمام، أو ابإلمامة فيحتاج، والقائلون أبنه ابلفتيا منهم 

 من راعى قواعد مصلحته يفرق بني ما فيه ضرر وما ال ضرر فيه، ومنهم من مل يراع ذلك.
)ش( ابلقياس على البيع وسائر أسباب امللك ]اليت[ال فهذا الباب فقه هذه املسألة، مث أتكد مذهب  

تفتقر إىل إذن اإلمام، وأتكد مذهب احلنفي ابلقياس على األخذ من مال بيت املال وابلقياس على 
"ليس للمرء إال ما   ملسو هيلع هللا ىلصالغنائم؛ وألنه حمل اجتهاد فافتقر لإلمام كاللعان وضرب اآلجال، ولظاهر قوله  

واجلواب عن األول: أنه مملوك قبل األخذ فافتقر إىل إذن، وعن الثاين: أنه ،  (84)طابت به نفس إمامه"
يفتقر إىل إخراج اخلمس وتقرير حقوق الغاّنني من فارس وراجل خبالف اإلحياء، وعن الثالث: ال نسلم 

إمام األمة، وقد طابت نفسه ابمللك لتصرحيه  ملسو هيلع هللا ىلصأنه حمل اجتهاد بل حممول على العادة وعن الرابع: أنه 
 .(85)بذلك((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (8/ 9(،واحلديث مضعف ينظر: معرفة السنن واآلاثر )23/ 7املعجم األوسط )  (84)

 (422-421/ 3)ينظر: و  ،(158-156/ 6ايف )الذخرية للقر   (85)
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 اخلامتة
 أختم هذه الوريقات ببيان بعض نتائج هذه الدراسة والتوصيات وأوجز ذلك يف النقاط التالية: 

إىل:   ملسو هيلع هللا ىلصاملناصب اليت قام هبا النيب   تصرفات الرسول ليست على نوع واحد؛ بل تنوعت حسب  -1
وتصرفات ابلقضاء والفصل يف اخلصومات فتنوع  تصرفات ابلرسالة والفتيا، وتصرفات ابإلمامة والرائسة،

 املخاطَبون هبا تبعا لتنوعها.
مل يتعرض اإلمام القرايف يف بيان تنوع تصرفات الرسول وما له من أثر إىل تصرفات الرسول -2

اجلبلية)اخلِلقية( أو ما اختص به من اخلصائص كوصال الصيام والزايدة على األربع من الزوجات، وغريمها 
هو مشهور يف كتب أهل العلم؛ إذ كان غرضه أن يبني أثر تنوع هذه التصرفات يف املخاَطب بتنفيذها مما 

شرعا، وما نتج عن ذلك من اختالف بني اجملتهدين عند استنباط األحكام؛ بسبب التداخل الواقع بني 
الية، قد ينتبه هلا بعض تلك األنواع عند مبادئ النظر؛ إذ التمييز بني بعضها حيتاج إىل قرائن لفظية أو ح

اجملتهدين ويهملها بعضهم اآلخر، فيحمل التصرف على األصل وهو التبليغ، فانربى القرايف لبيان أمهية 
مالحظة ذلك التنوع عند االستنباط، أو توجيه األقوال، ووصفه بقوله))فهذه مقامات جليلة، وحقائق 

 ن العلم يشرف بشرف املعلوم((.عظيمة شريفة، يتعني بياهنا وكشفها والعناية هبا، فإ
ظهر مما سبق مدى اعتناء علماء األصول بوضع الضوابط والقواعد اليت تضمن فهما جيدا للسنة -3

، وأن تلك الضوابط وجدت يف فرتة مبكرة، فاإلمام مالك مثال وضع كتابه ملسو هيلع هللا ىلصوالتمييز بني مقامات النيب 
ق السنة، وطرق الرتجيح بني ما ظاهره التعارض ، املوطأ وضعا خاصا وفق ضوابط دقيقة لفهم كيفية تطبي

فمن هذه املرجحات اليت دل عليها تصرف اإلمام مالك يف املوطأ كون أحد احلديثني يوافق عمل أحد 
اخللفاء الراشدين، فقد جاء مالك   رضي هللا عنه   يف هذا الباب أبصل بديع فقال : ترك الوضوء مما 

اديث ، مث أدخل عمل اخللفاء برتك الوضوء مما مست النار ، وهي مست النار مث أدخل اختالف األح
مسألة من الضوابط اليت وضعها علماء أصول الفقه لضبط فهم السنة فقرروا: أنه إذا اختلفت األحاديث 

   فما عمل هبا اخللفاء أرجح. ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب   
من تقدمه من العلماء إال أن ال خيفى على املتأمل فيما سبق من البحث استفادة القرايف من جهود -4

أتثري شيخه العز ابن عبد السالم عليه أظهر؛ إذ مل يتجاوز األمثلة اليت ذكرها شيخه؛ ولكن له إضافته 
، والتمييز بينها، ورفع أي التباس قد يقع، وذلك بضرب ملسو هيلع هللا ىلصاخلاصة من بيان أثر تنوع تصرفات الرسول 

كابن القيم والشاطيب   -دون غريه ممن تقدمه-اء بعده عليه األمثلة وبيان احلقائق؛ وهلذا كان اعتماد من ج
 وابن عاشور والدهلوي وسعد الدين العثماين.



 ليبيا -سبها  جامعة             أ. أبوبكر عثمان األنصاري                       ...     تنوع تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly 

ترك القرايف نتاجا عظيما يف خمتلف فنون املعرفة فمنه ما حقق، ومنه ما اليزال خمطوطا، ومنه ما هو -5
ث عن املفقود، وطبع يف حكم املفقود، فيوصي الباحث الباحثني، واجلامعات، ودور النشر ابلبح

 املخطوط، وتيسري احلصول على املطبوع خدمة للشرع ولطالب العلم.
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