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املقدمة

احلملد هلل رب العامللني والصلاة والسلام علىل أرشف األنبيلاء 
واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فهلذه قاعلدة أصولية مهملة موضوعها: )ترصف�ات النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني 
اإلمام�ة والقضاء واإلفتاء( وهي دراسلة ملناهج فهم النصوص النبوية 
التلي تعد من أكثر الدراسلات األصولية واحلديثيلة أمهية؛ بل هي من 
أدق مسلائل السلنة، فعند التأمل نجد أن سبب كثري من اخلاف الذي 
وقلع بني الفقهلاء يف األحكام والفلروع الفقهية: االختلاف يف داللة 
ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث، فحني نتمكن من التفريق بني ما صدر 
منه ملسو هيلع هللا ىلص سواء من قول أو فعل أو تقرير عىل وجه اإلمامة أو القضاء أو 

الفتوى نفهم هذه األحكام الفقهية عىل وجهها.
وحجية السلنة أملر متقرر وثابلت بنصوص القلرآن وإمجاع األمة، 
إال أن كثلريًا من املسلائل املتعلقة بالسلنة يف حتديدهلا وتصنيفها بقيت 
مثار االهتامم، وشلاع اخلاف حول بعضها، إال أن هذه املسلألة مل تلَق 
ذلك الشليوع واالهتامم الذي حظيت به كثري من مسلائل السنة، ولعل 
يف إثارة هذه الفكرة تكوين بذرة لدراسلات أكثر دقة وشمولية وعمقًا 

لنصل إىل نتائج متكاملة.
وهلذه املسلألة ليسلت خاصلة بأقلوال النبلي ملسو هيلع هللا ىلص وهلو ما يدرسله 
األصوليلون يف باب األخبلار، وال خاصة بأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل تشلمل كل 
ترصفلات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص القولية والفعليلة والتقريريلة، إال أن األصوليني 
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مل يوضحلوا تللك الفروق الدقيقلة من ترصفات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص من حيث 
داللتهلا عىل األحلكام، رغلم جزمهم باختاف ترصفاته ملسو هيلع هللا ىلص حسلب 
اعتبلارات خمتلفلة، وقد ترتب علىل ذلك اختاف الفقهلاء يف كثري من 
الفلروع الفقهيلة، وحلني مل نميز بني أنلواع الترصفلات النبوية وردت 
علينا هذه الفتاوى الشاذة، كفتوى أن إرضاع الكبري حيّرم عمًا بظاهر 

حديث سامل موىل أيب حذيفة)1(.

وقد أدخل كثري من العلامء نصوصًا من السنة يف باب النسخ، وهي 
يف احلقيقلة ترصفلات منله ملسو هيلع هللا ىلص باإلماملة زالت بلزوال األسلباب التي 
أملتهلا، ومن ذلك أن بعض أهل العلم رصحوا بأن هني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
ادخار حلوم األضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ، كام هو مبثوث يف كتب 
األصلول)3( لكن اإلمام الشلافعي -رمحه اهلل- أشلار إىل أن النهي عن 
ادخار حلوم األضاحي ليس منسوخًا، بل من باب زوال احلكم لزوال 
علتله، حتى لو فاجأ أهل ناحية مجاعلة مرضرون تعلق بأهلها النهي)4( 
فهذا احلكم ترصف من اإلمام راعى فيه املصلحة، حني عاشت املدينة 
ظروفًا اقتصادية ومتوينية صعبة لكثرة من وفد عليها، فاملصلحة العامة 

اعتربت يف تقييد املباح من األحكام الرشعية.

انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )31/10(، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسام ابن   )1(
تيميلة )126/17(. واحلديث أخرجه البخلاري )113/9( يف النكاح، باب اإلكفاء يف 
الدين، ومسلم رقم )1453( يف الرضاع، وأبو داود رقم )2061( يف النكاح، والنسائي 

)104/6-106( يف النكاح.
أخرجله مسللم يف األضاحي رقلم )1977(، وأبلو داود رقلم )3698( والرمذي رقم   )2(

)1510( و)1054(.
انظلر: الرسلالة )ص235(، الواضلح البلن عقيلل )252/1-253(، هنايلة الوصول   )3(

)2325/6(، العدة )830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص235(، وانظلر: احللاوي الكبلري )115/15-116(، الربهلان يف عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلري القرطبي )47/12(، املستصفى )267/2(، نفائس األصول 

.)4065/9(
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وهذه القاعدة من أخطر مسلائل االستدالل، ومثار جدل وخاف 
واسلع بني العلامء، وسوف تظل كذلك ما اختلفت تقديراهتم للوقائع 
بلني قائل: هذا الترصف بمقتىض النبوة، وقائل آخر: بمقتىض اإلمامة، 
وقائلل ثاللث: بمقتىض القضاء، فهلذه القاعدة ال زاللت يف حاجة إىل 
دراسة تأصيلية أعمق، تعتمد استقراء الترصفات النبوية من مصادرها، 

ثم إعامل النظر التأصييل فيها.

وقلد ظلن كثري ملن املترشعلة أن ترصفلات النبي ملسو هيلع هللا ىلص قلارصة عىل 
وظيفة الرسالة ألن اهلل عز وجل قرص وظيفته عليها، فقال: )ڄ  ڄ    
ڄ    ڃ( ]آل عملران: 144[ وقابلهم آخرون فشلككوا يف صدق القول 
الذاهب إىل أن أغلب ترصفاته ملسو هيلع هللا ىلص كانت بمقتىض الرسلالة، فضًا عن 

أن يكون ترصفه الوحيد.

والنظرة الواقعية الرشعية ال تتجاهل اجلانب البرشي للرسلول ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو جانب سلابق علىل نبوته، قلال اهلل تعلاىل: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ( ]اإلرساء: 93[، وقلال تعاىل: )يئ   جب      حب  خب      مب  
ىب  يب  جت  حت    خت      مت( ]الكهلف: 110[؛ بلل قلد بلنّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه 
احلقيقلة يف مواقلف متعلددة منها قولله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام أنا ب�رش، إذا أمرتكم 
بيشء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بيشء من رأيي فإنام أنا برش«)1( 

وقال أيضًا: »أنتم أعلم بأمور دنياكم فام كان من أمر دينكم فإيل«)2(.

وللذا رّصح مجلع ملن أهلل العللم بالتمييلز بلني املقاملات التي 
تصلدر عنهلا سلنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حيلث كوهنلا تفيد الترشيلع امللزم 
جلميلع األمة، أو كوهنلا وحيًا حمضًا، أو وحيلًا مفوضًا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أخرجه مسللم رقم )2362( يف الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله ملسو هيلع هللا ىلص رشعًا دون ما   )1(
ذكره من معايش الدنيا عىل سبيل الرأي.

أخرجه مسلم رقم )2361(، يف الفضائل، باب وجوب امتثال ما قال به رشعًا.  )2(
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الرخلص فيه، وملن أوائل هلؤالء: ابن قتيبلة )ت276هلل( والعز بن 
عبد السلام )ت660هلل( وشلهاب الديلن القلرايف )ت684هلل( وابلن 
القيلم )ت751هلل()1( -رمحهلم اهلل-، وهلؤالء مملن محل للواء العلم 
الرشعي وبثه ونرشه، وصار ملؤلفاهتم وكتبهم هذا االنتشار الواسع 
والقبول، وال شلك أهنم ممن قال فيهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حيمل هذا العلم 
م�ن كل خلف عدوله، ينفون عنه تأوي�ل اجلاهلني وحتريف الغالني 
وانتح�ال املبطل�ني«)2( فوضعهم هلذه القاعلدة، ومتييزهم وتفريقهم 
بني الترصفات الصادرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حصل من أجل أهنم العدول 
الذين محلوا هذا العلم، وليسوا من املتأولني اجلاهلني أو من الغالني 
املحرفلني، أو من املبطللني املنتحلني، بل هم الذيلن ذّبوا عن الدين 
تأويلات هلؤالء وحتريفاهتم، وهذا متقرر من حلال هؤالء األئمة، 

ومتفق عليه عند كافة املترشعة.

ولقد اقرح حمدث مرص الشليخ أمحد شلاكر يف حديث له عن تقنني 
الرشيعة إنشلاء جلنة فقهية تتكلف بالتقنني، ترأسها جلنة عليا تقوم من 
بني ما تقوم به بدراسلة مسلائل أصول الفقه وجعل من بينها: أن حتقق 
القاعلدة اجلليللة الدقيقة، التي مل حيققها أحد ملن العلامء املتقدمني فيام 
نعلم إال أن القرايف أشار إليها إشارة موجزة، ثم ذكر قاعدة التمييز بني 

ترصفاته ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

الفلروق  قواعلد األحلكام )250/2(،  احلديلث )ص132(،  تأويلل خمتللف  انظلر:   )1(
)206/1(، واإلحلكام يف متييز الفتلاوى عن األحلكام )ص86 و90-92(، زاد املعاد 

)375/3 و489 و189(.
أخرجه ابن عدي يف الكامل )153/1(، واآلجري يف الرشيعة )270/1(، واخلطيب يف   )2(
رشف أصحلاب احلديث )ص29(، قلال اإلمام أمحد -رمحه اهلل-: »هو صحيح«. انظر: 

رشف أصحاب احلديث )ص29(.
انظلر: اجلانلب الترشيعي يف السلنة النبوية للدكتور يوسلف القرضاوي، بحث منشلور   )3(

بمجلة: مركز بحوث السنة والسرية، جامعة قطر، العدد 131، عام 1988م.
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خطة البحث:
قد خططت البحث فجعلته يف مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة.

املقدمة كانت لاستفتاح، وبيان أمهية املوضوع، وخطته، ومنهجه.

التمهيد يف معنى القاعدة، والتعريف بمفرداهتا.

الفصل األول يف تأصيل القاعدة، وبيان حدودها، وحتته ثاثة مباحث:
لها. املبحث األول: من نبَّه عىل فكرة القاعدة وأصَّ

املبحث الثاين: أدلة التمييز بني أنواع الترصفات النبوية.

املبحث الثالث: ضابط التفريق بني ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الفصل الثاين يف تطبيقات فقهية مرتددة بني أنواع الترصفات النبوية، 
وحتته عرش مسائل:

- املسألة األوىل: متلك األرض باإلحياء.
- املسألة الثانية: سَلب القتيل احلريب حق للقاتل دون إذن اإلمام.

- املس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشلحيح بغري علمه 
ما يكفيها ويكفي ولدها باملعروف.

- املسألة الرابعة: تقسيم األرايض التي تفتح عنوة.
- املسألة اخلامسة: منع التسعري.

رة بالرشع. - املسالة السادسة: اجلزية مقدَّ
- املسالة السابعة: حتريم حلوم احلمر األهلية.
- املسالة الثامنة: األكل من حلوم األضاحي.

- املسالة التاسعة: قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة.
- املسالة العارشة: من بلغت عنده زكاة احلقة وليس عنده إالجذعة.

أما اخلامتة فأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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منهج كتابة البحث:
رست يف كتابلة هذا البحلث عىل املنهج املعتملد يف إعداد البحوث 

األكاديمية، وتتلخص معامله يف النقاط اآلتية:
االسلتقصاء يف مجع املادة العلمية، والبحث عنها يف مظاهّنا قدر . 1

االمكان.
علرض كام أهل العلم يف موضوع البحلث، وتوثيق ذلك من . 2

كتبهم أو كتب أصحاهبم.
صياغة املادة العلمية ملوضوع البحث بأسللوب واضح وعبارة . 3

موجزة مع الدقة يف حتديد الفكرة املرادة.
عرض أمثلة وشواهد تطبيقية ملا حيتاج لذلك من مسائل البحث.. 4
عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية.. 5
ختريلج األحاديلث اللواردة يف البحلث، فلإن كان احلديلث يف . 6

جته من  الصحيحني أو أحدمها، فأكتفي بتخرجيه منهام، وإال خرَّ
مصدره، ونقلت حكم أئمة التخريج عليه، صحة أو ضعفًا.

رشح األلفلاظ التلي حتتلاج إىل توضيلح، والتعريلف باألماكن . 7
والفرق غري املشهورة.

املعلوملات املتعلقة باملراجلع )النارش، ورقم الطبعلة، ومكاهنا . 8
وتارخيها... إلخ( أكتفي بذكرها يف قائمة املراجع.

وضع فهرس ملوضوعات البحث.. 9
أسأل اهلل عز وجل التوفيق لإلخاص يف القول والعمل، وأن ينفع 

هبذا البحث. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه.
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متهيد
معنى القاعدة والتعريف بمفرداهتا

الترّصف لغة:
التلرصف يف اللغة مشلتق ملن الرصف وهلو يطلق ويراد بله معاٍن 
متعددة؛ منها: اللرد؛ وهو رد اليء عن وجهه، يقال: رصفت الرجل 

عني فانرصف.

ومن معانيله اللغويلة: التخلية، والتبديلل، واالحتيلال، والتزيني، 
والتكسب، والتقلب)1(. ولعل هذا املعنى األخري هو املراد، فترصفات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من هذا القبيل أي من ترصيف األمور، وتقليبها عىل حسب 

األحوال والقرائن والظروف واملصالح.

الترصفات النبوية اصطالحًا:
مل يذكلر املتقدملون ملن الفقهلاء للتلرصف مصطلحًا خاصلًا، وإنام 
استعملوه بمعناه يف لغة العرب، لكن يفهم من كامهم أن الترصف هو 
كل ما صدر عن الشلخص بإرادته من قلول أو فعل، يرتب عليه الرشع 

أثرًا من اآلثار، سواء كان ذلك يف صالح ذلك الشخص أم ال)2(.

أم�ا الترصف�ات النبوي�ة فمعناه�ا: »عملوم التدابلري الصلادرة عن 

انظر: القاموس املحيط )ص827( مادة: )ص.ر.ف(، واملعجم الوسيط )513/1(.  )1(
انظر: املدخل الفقهي العام )288/1(.  )2(
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النبلي ملسو هيلع هللا ىلص ملن قلول أو فعل أو تقريلر«)1( سلواء كانت لاقتلداء أو مل 
تكن، وسلواء كانلت يف أمور الدين أو الدنيا، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الرسلول 
وهلو املفتلي، وهو اإلمام وهلو احلاكم، وللكل صفة منهلا خصائص 

استنباطية، وعليه فا بد من مراعاة ذلك عند االستنباط.

فتلارة يكون ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبليغًا، وهو مقتىض الرسلالة، وتارة 
يكون قضاًء وحكاًم، حيث يصدر أحكامًا قضائية ملزمة للمتخاصمني، 

وتارة يصدر منه ملسو هيلع هللا ىلص بصفته إمامًا يسوس األمة.

وقد يكون ترصفه ملسو هيلع هللا ىلص صلحًا، أو بذاًل للنصيحة، وقد يكون ِجبِّليًا، 
أو عىل سبيل العادة)2(.

تعريف اإلمامة:
اإلمامة يف اللغة: مصدر أّم يؤّم فهو إمام، واإلمام من يأتم به الناس 
ملن رئيس أو غريه، ومنه إمام الصاة وقائد اجلند والعالِم املقتدى به، 
واإلمامة رئاسة املسلمني وهي اإلمامة العظمى الذي من توالها يكون 

قد خلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أمته، ولذا يقال له: خليفة)3(.

أملا اإلمامة يف االصطالح فهي: اسلتحقاق ترصف عام عىل األنام، 
وهي رئاسة عامة يف الدين والدنيا خافة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

فاإلمام هو: من يتوىل رياسلة املسللمني وحيكمهم ويؤمهم، وحيفظ 
عليهم أمرهم)5(.

انظر: ترصيفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة )ص8(.  )1(

انظر: مقاصد ترصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ص25(.  )2(
انظلر: لسلان العلرب )213/1( ملادة )أ.م.م(، القاملوس املحيلط )ص1391( ملادة   )3(

)أ.م.م(، املصباح املنري )ص2930( مادة )أ.م.م(.
انظر: حاشية ابن عابدين )368/1(، املوسوعة الفقهية الكويتية )201/6(.  )4(

انظر: التعريفات )ص53(، معجم لغة الفقهاء )ص88(.  )5(
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تعريف القضاء:
القض�اء يف اللغ�ة: مصلدر قلىض يقيض فهلو قاٍض. لفلظ يدل عىل 
إحلكام األمر وإتقانه، وإنفاذه جلهته، ولذا ُسلمي القايض قاضيًا، ألنه 
ذها، قلال اهلل تعلاىل: )ٱ  ٻ  ٻ(  حيكلم األحلكام، وينفِّ

]فصلت: 12[ أي أحكم خلقهن.

فكل ما ُأْحكم عمله، أو أتم، أو ُأنفذ، أو ُأميض فقد ُقيض)1(.

وأملا يف االصط�الح فهو: اإلخبار علن حكم رشعلي واإللزام به، 
وفصل احلكومات واخلصومات)2(.

والقايض هو: الذي حيكم بني الناس يف اخلصومات حساًم للتنازع، 
وقطعًا للتداعي باألحكام الرشعية املتلقاة من الكتاب والسنة)3(.

ومنصلب القضاء منصب واليلة تتصل بحياة الناس ومشلكاهتم 
وإلزامهلم بتنفيلذ األحلكام، والقلايض يبلنّي احلكم الرشعلي، ويلزم 

املتخاصمني به.

تعريف الفتوى:
الفتوى: اسم مصدر يأيت يف اللغة بمعنى اإلفتاء، يقال: أفتاه يف األمر 

أبانه له، حني أجابه، وبنّي له األمر املشكل الذي سأل عن حكمه.

وتقول أيضًا: أفتيت فانًا رؤيا رآها، إذا عرّبهتا له)4(.

املحيلط  القاملوس   ،)209/11( العلرب  لسلان   ،)99/5( اللغلة  مقاييلس  انظلر:   )1(
)ص1708(، مادة )ق.ض.ى(.

انظر: تبرصة احلكام )9/1(، التعريفات للجرجاين )ص185(.  )2(
انظر: القاموس الفقهي )ص305(.  )3(

انظر: لسان العرب )181/10( مادة )ف.ت.و(، القاموس املحيط )ص1702( مادة:   )4(
)ف.ت.ي(. املصباح املنري )ص476(.
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أما الفتوى يف االصط�الح فهي: تبيني احلكم الرشعي عن دليل ملن 
سأل عنه)1(.

الفروق بني هذه الترصفات:
لعل من املناسلب إبراز الفروق بني هذه الترصفات، ليسلاعد ذلك 
يف حتديلد معامل هلذا املوضوع، وتتضح صورته، للرد األحكام نفيًا أو 

إثباتًا عىل حمال معينة، ومن تلك الفروق ما يأيت:

أواًل: أن الفتيلا تبليغ حمض وإتباع رصف، أملا احلكم بالقضاء فهو 
إنشاء وإلزام من قبل احلاكم والقايض بحسب ما ظهر له من األسباب 
واحلجج، وأما اإلمامة فوصف زائد يسلتمد منها قوة التنفيذ، وختتص 
بالسياسلة العاملة، وضبط معاقد املصالح ودرء املفاسلد، وقمع اجلناة 

وتوطني العباد يف الباد)2(.

ثاني�ًا: أن املفتلي مظهر حلكم اهلل، وكذلك القلايض، إال أن القايض 
حكمه ملزم بخاف املفتي، أما اإلمام فإن له أن يفتي وأن يقيض، وله 
أن يفعلل ما ليس بفتيلا وال قضاء، كجمع اجليوش وإنشلاء احلروب، 
وحوز األملوال ورصفها يف مصارفهلا، وتولية اللوالة، وقتل الطغاة، 
وغريها من األمور التي ال يرشكه هبا القايض واملفتي، وهذا عىل اعتبار 
أن االجتهاد رشط ملن رشوط اإلمامة العظمى، وقد روي عن اإلمام 
أمحد -رمحه اهلل- )ت241هل( عدم اشراط ذلك، فقد كان يدعو املتوكل 

بأمري املؤمنني ومل يكن من أهل العلم)3(.

ثالث�ًا: أن الفتيلا تعتمد علىل األدللة، والقضاء يعتمد علىل احلجج، 

الفقهيلة  املوسلوعة   ،)53/4( الفلروق   ،)457/6( اإلرادات  منتهلى  رشح  انظلر:   )1(
.)20/23(

انظر: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام )ص102(، الطبعة األوىل.  )2(
انظر: الفروق )53/4(، األحكام السلطانية أليب يعىل )ص20(.  )3(
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واإلماملة تعتملد عىل املصلحلة الراجحة يف حق األمة، فهلي أمر زائد 
عىل احلجة واألدلة)1(.

رابع�ًا: أن احلكلم بالقضاء يقبل النقض عنلد ظهور بطان ما رّتب 
ف فيه  عليله احلكلم، أملا الفتيلا فا تقبلله، وأملا اإلمام فلإن ما تلرصَّ
باملصلحلة الراجحلة، أو اخلاصة باألمة قد يتغري رأيه فيله، فيبدو له ما 

هو أصلح فينتقل إليه)2(.

خامس�ًا: أن الفتوى تقبل النسلخ، وذلك خلاص بفتوى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وملن كان يف زمانله من املفتلني، أما احلكلم بالقضاء فا يقبل النسلخ 
مطلقلًا، أملا اإلمام فلله أن يغري رأيه بنلاء عىل املصلحلة الراجحة التي 

ظهرت له بسبب مشاورة أو نحوها، كام فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر)3(.

سادس�ًا: أن حكلم القلايض ينفذ يف قضية معينة عىل أشلخاص هم 
أطلراف اخلصومة التلي بني يديه، أملا اإلمام فتنفذ سياسلته يف حدود 
البلاد التلي حيكمها، بحسلب املصلحة التي راعاهلا يف ذلك الوقت، 
واملكان واحلال، وأما الفتوى فهي حكم كيل عام جلميع الناس إىل يوم 

القيامة)4(.

س�ابعًا: أن اإلملام والقلايض هلام سللطة تنفيذية، وذللك بإلزام من 
صدر احلكم بحقه، بخاف املفتي فا يرتبط بفتواه إلزام ألحد.

وهبذا تتبني حدود ترصفات اإلمام واملفتي والقايض، فقد اتفق أهل 
العلم عىل أن الترصف باإلمامة يكون يف مثل: حفظ الدين عىل أصوله 

انظر: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام )ص32(، الطبعة األوىل.  )1(
املرجع السابق )ص103(.  )2(
املرجع السابق )ص103(.  )3(

انظلر: األشلباه والنظائر للسلبكي )286/2(، اإلحلكام يف متييز الفتلاوى )ص105(،   )4(
مقاصد الرشيعة اإلسامية البن عاشور )ص49(.
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املسلتقرة، وإقامة اجلهاد وإرسلال اجليوش وترتيبهلا، وحتصني الثغور 
وقتلال البغاة، وحفلظ األمن، وتولية القضاة واللوالة وإقامة احلدود، 
وتوزيلع اإلقطاعات يف القرى واألمصار، وجباية الفيء والصدقات، 
وتفريق أملوال بيت املال عىل املصالح، وتقديلر العطايا وتنظيم ما فيه 

مصالح الناس من التعليم، وأوقات عمل املوظفني، ونحو ذلك)1(.
وأن الترصف بالقضاء يكون يف مثل: اإللزام بأداء الديون وتسلليم 
السللع، ونقد األثامن وفسلخ األنكحة والعقود، والتمليك بالشلفعة، 
والتطليلق باإلعسلار عنلد تعلذر اإلنفلاق، واإليلاء والفيئلة، وفض 

النزاعات يف العقود، وإصدار األحكام يف القصاص واحلدود.
وأن التلرصف بالفتيا فيام يتعللق بالعبادات واألملور الدينية، كإباغ 
الصلوات وإقامتها، وإقامة املناسك، وبيان قواعد الدين، فكل ما ترّصف 
فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف العبادات بقوله أو فعله، أو أجاب به سؤال سائل عن 

أمر ديني فهذا ترصف بالفتوى الذي هو قيام بوظيفة الرسالة)2(.
وال شك أن هذه الوظيفة هي أشد أحوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص اختصاصًا به وهي 
حالة: التبليغ والترشيع، فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقّر عليه، ومل ينسخ 
كان صادرًا مصدر الترشيع لألمة، ما مل تقم قرينة عىل خاف ذلك)3( كأن 

يكون ترصفه مما اتفق عىل أنه من وظيفة اإلمام، أو وظيفة القايض.

انظلر: األحلكام السللطانية لللاموردي )ص22-23(، اإلحلكام يف متييلز الفتاوى عن   )1(
األحكام )ص109(، الفروق )205/1(، أبحاث هيئة كبار العلامء )226-213/3(.
انظلر: الفروق )205/1(، اإلحكام يف متييز الفتلاوى عن األحكام )ص109-108(،   )2(

البحر املحيط )219/6(. 
انظر: الذخلرية للقرايف )121/10(، جمموع الفتلاوى )1112/18(، مقاصد الرشيعة   )3(

اإلسامية البن عاشور )ص166(، أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألشقر )185/1(.
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الفصل األول

تأصيل القاعدة، وبيان حدودها

املبحث األول
من نبه عىل فكرة القاعدة وأّصلها

يظن كثري من الباحثني والدارسلني أن شهاب الدين القرايف -رمحه 
اهلل- )ت684هلل( هلو أول من نبه عىل فكرة هلذه القاعدة وأّصلها، قال 
ابن عاشور: »أّول من اهتدى إىل النظر يف هذا التمييز والتعيني العامة 
شلهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، يف كتابه: أنوار الربوق يف أنواء 

الفروق...«)1(.

ومل نجلد علن القرايف -رمحه اهلل- أنه نسلب ذلك لنفسله، والظاهر 
املتبلادر أنه قد أفلاد ذلك التفريق بلني الترصفات الرشعية من شليخه 
عز الدين بن عبد السام )ت660هل( -رمحه اهلل- حيث لفت األنظار إىل 
تقسليم ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص لاسلتناد إىل كل واحد من تلك األسباب 

فإنه حيمل عىل أغلبها.

ومن هذا ترصف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالفتيا واحلكم واإلمامة العظمى، 
فإنله إمام األئمة، فلإذا صدر منه ترصف محل عىل أغلب ترصفاته وهو 

مقاصد الرشيعة اإلسامية )ص214(.  )1(
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الفتيا، ما مل يدل دليل عىل خافه، وله أمثلة أحدها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص هلند امرأة 
أيب سلفيان ملا شكت إليه إمسلاك أيب سفيان وشحه: »خذي ما يكفيك 
وول�دك باملع�روف« احتمل أن يكلون فتيا، واحتملل أن يكون حكاًم، 
فمنهم من جعله حكاًم، واألصح أنه فتيا، ألن فتيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أغلب من 

أحكامه، وألنه مل يستوِف رشوط القضاء.

- املثال الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل قتياًل فله سلبه« حممول عىل الفتيا 
ألنه أغلب من ترصفه بالقضاء وباإلمامة العظمى.

- املثلال الثاللث: قولله ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن أحي�ا أرض�ًا ميتة فهي ل�ه« محله 
أبو حنيفلة -رمحه اهلل- علىل الترصف باإلمامة العظملى، ألنه ال جيوز 
إال بإذن اإلمام، ومحله الشلافعي -رمحه اهلل- عىل الترصف بالفتيا ألنه 

الغالب عليه)1(.

إال أن ابن قتيبة -رمحه اهلل- )ت276هل( هو أول من لفت إىل أن السنة 
ليسلت كلهلا يف درجة واحدة من حيث اإلللزام الترشيعي، بل جعلها 
ثاثلة أقسلام، قسلم هو من اللرشع الذي أوحلاه اهلل إليه، ليلس له أن 
يرخص يف يشء منه، فهو ملزم جلميع املسللمني إىل أن تقوم السلاعة، 

ومّثَله بحديث: »حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب«)2(.

والثلاين: ملا فّوضله اهلل إليه يف سلنه وترشيعه وأمره باسلتعامل رأيه 
فيله، فله أن يرخص فيه ملن شلاء، ومثله بتحريم النبي ملسو هيلع هللا ىلص احلرير عىل 

الرجال وإباحته للزبري وعبد الرمحن بن عوف حلكة هبام)3(.

قواعد األحكام )142/2-143(، واألحاديث الواردة يف النص يأيت خترجيها يف الفصل   )1(
التطبيقي.

أخرجه البخاري رقم )8645( يف الشلهادات، ومسللم رقم )1444( يف الرضاع، باب   )2(
حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة.

أخرجه البخاري رقم )5839( يف اللباس، ومسلم رقم )2076( يف اللباس.  )3(
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والثالث: ما سلنه لنا تأديبًا، فإن فعلنلاه كانت الفضيلة، وإن تركناه 
فلا جناح علينلا، ومّثَله بنهي النبلي ملسو هيلع هللا ىلص عن أكل اجلاللة وألباهنا)1(، 
وكسِب احلجام)2( فقد بنّي ابن قتيبة -رمحه اهلل- أن من السنة ما ُفّوض 
إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص سّنه، ولعل ترّصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة من هذا القسم)3(.

وقلد ثلار نقاش حول بعض األحلكام الفقهية أفلاد أن بعض علامء 
السللف ومنلذ القلرن الثلاين للهجلرة كانوا يعلدون بعلض ترصفات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرارات اختذها بوصفه حاكاًم أو وليًا لألمر لتحقيق مصلحة 
مؤقتلة، وكان هلذا املفهلوم حارضًا يف اجتهلادات العلامء لفهم السلنة 

واستنباط أحكامها.

ومن ذلك قول سفيان الثوري )ت161هل( -رمحه اهلل-: »الوايل يزيد 
عليهم بقدر يرهم، ويضلع عنهم بقدر حاجاهتم«)4( ومل جيعل حتديد 
النبلي ملسو هيلع هللا ىلص للجزيلة بدينار عن كل حلامل)5( رشعًا عامًا، بلل هو مروك 

الجتهاد ويل األمر.

وقول مالك بن أنس )ت179هل( -رمحه اهلل- عن التسعري، وقد امتنع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه)6(: »إذا سلّعر اإلمام عليهم قدر ما يرى من رشائهم فا 

بأس«)7(.

أخرجله أبلو داود رقلم )3785( يف األطعملة والرملذي رقلم )3189( يف األطعملة،   )1(
والنسلائي رقلم )4447( يف الضحايلا بلاب النهلي علن أكل حللوم اجلالة، وقلال عنه 

الرمذي: »حسن غريب«.
أخرجله الرمذي رقم )1275( يف البيوع، وقال: حسلن صحيح، والعمل عىل هذا عند   )2(

أكثر أهل العلم.
انظر: تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة )ص132(.  )3(

انظر: احلاوي الكبري )299/14(.   )4(
يأيت خترجيه يف الفصل التطبيقي.  )5(
يأيت خترجيه يف الفصل التطبيقي.  )6(

انظر: املنتقى )118/5(.   )7(
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وقوله أيضًا عن حديث: »من قتل قتياًل فله س�لبه«)1(: »إنام هذا إىل 
اإلمام جيتهد فيه«)2(.

وبالرغلم ملن أن هلذا املفهلوم كان حلارضًا يف اجتهلادات العلامء 
عنلد اسلتنباط األحكام من السلنة وحماوللة فهمها فلإن أول من أّصل 
هلذه الفكلرة وعمقها هو اإلملام األصويل الفذ شلهاب الدين القرايف 
)ت684هلل( -رمحه اهلل- يف كتابيه الشلهريين )الفلروق( و)اإلحكام يف 

متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام(.
ففي كتابله الفروق خصص الفرق السلادس والثاثني للتمييز بني 
قاعدة: )ترصفه ملسو هيلع هللا ىلص بالقضلاء وبني قاعدة ترصفه بالفتوى وبني قاعدة 

ترصفه باإلمامة(.
ثم ألف كتاب: )اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات 
القايض واإلمام( حيث اسلتطرد يف املوضوع، وتوسع يف بيان الفروق 
الدقيقة بني مفهوم كل ملن هذه الترصفات وموضع االقتداء واإلتباع 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل نوع من أنواع ترصفاته.
أما شليخه عز الديلن ابن عبد السلام )ت660هل( -رمحله اهلل- فإنه 
أشلار إىل ذلك إشلارة عابرة، حيث ذكر هذا التقسليم بشلكل موجز، 

حتت فصل بعنوان: احلمل عىل الغالب واألغلب.

انظر: االستذكار )60/5-61(، بلغة السالك للصاوي )362/1(، بداية املجتهد.  )1(
انظر قواعد األحكام )143-142/2(.   )2(
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املبحث الثاين
أدلة التمييز بني أنواع الترصفات النبوية

أن  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص  فيهلا  بلنّي  كثلرية  أحاديلث  وردت  األول:  الدلي�ل 
بعلض ترصفاته ختتللف عن غريها، وأن الصفة التلي تصدر عنها هذه 

الترصفات متباينة، ومن ذلك:

أن ملن ترصفاته ما هو صادر عنله بمقتىض برشيته، حيث قال: . 1
»إين اش�رتطت ع�ىل ريب فقل�ت: إن�ام أنا ب�رش أرىض كام يرىض 
الب�رش، وأغضب كام يغضب الب�رش، فأيام أحد دعوت عليه من 
أمت�ي بدع�وة ليس هلا بأهل، أن جتعلها له طه�ورًا وزكاًة، وقربة 

تقربه هبا يوم القيامة«)1(.

بلنّي النبلي ملسو هيلع هللا ىلص أنله قد يتلرصف وفق احلجلج والبّينلات عندما . 2
يقليض بني اخلصوم، وأنه تلرصف غري صادر عن وحي، بل هو 
اجتهلاد، فقال: »إنكم ختتصم�ون إيّل ولعل بعضك�م أن يكون 
أحل�ن بحجته م�ن بعض، فم�ن قضيت له بيشء م�ن حق أخيه 
فإن�ام أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها«)2(، فأخرب أنه 

أخرجه مسلم رقم )2603( يف الرب، باب من لعنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو سبه أو دعا عليه، وأصله   )1(
يف البخلاري )147/11(، يف الدعلوات، بلاب قلول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: من آذيتله فاجعله زكاة 

ورمحة.
أخرجه البخاري )212/5(، يف الشلهادات، ومسللم رقم )1713(، يف األقضية، باب   )2(

احلكم بالظاهر واللحن باحلجة.
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يقليض لإلنسلان بحق أخيه، وقلد تعبده اهلل عز وجلل بالقضاء 
بقول الشهود، وما يظهر له من بينات وحجج اخلصوم)1(.

النصلح واملشلورة . 3 أنله يتلرصف علىل سلبيل  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص  بلنّي 
واالرشلاد حيث قلال: »يا بري�رة، اتقي اهلل، فإن�ه زوجك وأبو 
ول�دك«، فقالت: يا رسلول اهلل، تأملرين بذلك؟ قلال: »ال، إنام 
أنا ش�افع«)2(، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يكلم بربرة يف أن تراجع زوجها حني 
اختلارت مفارقته بعلد أن اعتقها أهلها، وأخرب أنه يشلري عليها 
ويشلفع لزوجها اللذي كان يطوف خلفها ودموعه تسليل عىل 
حليته لوعلة وتوجدًا ملفارقتها له. فهو حيبها وهي تبغضه، ال أنه 

يأمرها أمرًا رشعيًا يلزمها.

بنّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه بحكم نشلأته يف بيئة قومه جعلته يعتاد أشلياء . 4
يتلرّصف بموجبهلا، فلام سلئل علن أكل الضب: أحلرام هو يا 
رسلول اهلل؟ قلال: »ال، ولكن�ه مل يك�ن ب�أرض قوم�ي فأجدين 
أعافه«)3(. قال احلافظ: »يف هذا بيان سلبب ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه 

بسبب ما اعتاده«)4(.

الدليل الثاين: أنه باستقراء حال الصحابة  يف تعاملهم مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تبلني بوضوح أهنم كانوا يعملون هبذه القاعدة، ويظهر ذلك من خال ما 

يأيت:

كان الصحابلة  يميلزون بني ملا يقوله النبلي ملسو هيلع هللا ىلص رشعًا عامًا . 1

انظر: املستصفى )391/2(، روضة الناظر )466/2(.  )1(
أخرجله البخاري )358/9(، يف الطاق، وأبلو داود واللفظ له رقم )2232-2231(   )2(

يف الطاق، باب يف اململوكة تعتق وهي حتت حر.
أخرجله البخاري )466/9( يف األطعمة، ومسللم رقلم )1945( يف الصيد، وأبو داود   )3(

رقم )3793( يف األطعمة، والنسائي )198/7-199( يف الصيد، باب الضب.
فتح الباري )582/9(.   )4(
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ال يقبلل املراجعة، وما يقولله عن اجتهاد يمكلن مراجعته فيه، 
وملن ذللك مراجعة عمه العباس  حني قال يلوم الفتح: »إن 
اهلل حّرم مكة يوم خلق الس�موات واألرض ال خيتىل خالها وال 
يعضد شوكها« فقال العباس: إال اإلذخر فإنه لقينهم وبيوهتم، 

قال: »إال اإلذخر«)1(.

كان الصحابة  يميزون بني وظيفته ملسو هيلع هللا ىلص بوصفه مبلغًا للرسالة . 2
أو وظيفتله بوصفله إماملًا يتلرصف ملصلحلة املسللمني بالرأي 
واالجتهلاد، وإذا اختللط عليهلم األمر سلألوه فبلنّي هلم، ومن 
ذللك: قول سلعد بن معاذ وسلعد بن عبادة يف غلزوة اخلندق: 
يا رسلول اهلل أمرًا حتبه فنصنعه، أم شليئًا أملرك اهلل ال بد لنا من 

العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا؟)2(

وكذلك سلؤال احلباب بن املنذر الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص عن املكان الذي 
اختلاره يف بدر: أهو منزل أنزله اهلل إيلاه، أو هو الرأي واحلرب 

واملكيدة؟)3(

تأويلل بعلض الصحابة  بعض ترصفلات النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أهنا . 3
 : كانلت ملصالح مؤقتة، ملن ذلك قول عبد اهلل بلن أيب أوىف 
نادى منادي رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن اكفؤوا القلدور، وال تأكلوا من 

أخرجه البخاري رقم )1833( يف احلج، ومسلم رقم )1353( يف احلج.  )1(
 واإلذخر: احلشليش األخرض، وحشليش طيب الرائحة، ترتيلب القاموس )251/3(، 

فتح الباري )49/4(.
أخرجه أبو عبيلد يف األموال رقم )445(، )ص159(، وابن زنجويه )ص657(، وابن   )2(
هشلام )223/2(، والطلربي يف تارخيله )572/2(، والطلرباين يف الكبلري، كام يف جممع 

الزوائد )132/6(.
أخرجله احلاكم )427/3(، وابن سلعد )567/3(، والطلربي يف التاريخ )440/2(،   )3(

وابن األثري يف أسد الغابة )436/1(، وابن هشام )620/1(.
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حلم احلمر شيئًا، فقال ناس: إنام هنى عنها ألهنا مل حُتّمس)1(.

: »ال أدري: أهنى عنه رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من  وقلال ابن عبلاس 
أجلل أنه كان محولة الناس، فكره أن تذهب محولتهم، أو حّرمه 

يف يوم خيرب«)2(.

فإقلدام الصحابلة  عىل هلذه املراجعلة والتأويل واالستفسلار، 
عنلد تعاملهم مع ترصفلات النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذه العفوية وهبلذه البداهة من 
دون تلردد دليلل عىل أنه قد تقّرر يف أذهاهنلم وجود هذا االختاف يف 

ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الدليل الثالث: مراجعة اخللفاء الراشلدين لبعض ترصفاته ملسو هيلع هللا ىلص بعد 
وفاتله، لعلمهم أن من ترصفاته ما صدر عنه بحكم السياسلة الرشعية 
اقتضتهلا مصالح جزئية، فللام تغريت تلك املصاللح تغريت األحكام 
املرتبطلة هبلا، فهي ترصفاته بمقتىض كونه إماملًا، من ذلك ما ثبت عن 
النبلي ملسو هيلع هللا ىلص يف ضلوال اإلبل حيث هنلى علن التقاطها، وقال للسلائل: 
»مالك وهلا؟ دعها معها غذاؤها وسقاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر حتى 
جيده�ا رهب�ا« فلام كان زمان عثامن  أمر بأخذهلا وتعريفها، ثم بيعها 
وحفلظ ثمنها حتى جييء رهبا)3(. فعثامن  أذن يف التقاط ضالة اإلبل 
وأمر بتعريفها، وعيل  بنى مربدًا للضوال يعلفها من بيت املال، وال 
يسلمنها وال هيزهلا، فمن أقام بّينة عىل يشء منها أخذه، وإال بقيت عىل 
حاهللا ال يبيعهلا، وما ذاك إال ألهنم فهموا تلرّصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني منع 

أخرجله البخلاري 566/9 يف الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السلباع، ومسللم رقم   )1(
1932 يف الصيد، وغريمها.

أخرجله البخلاري )370/7( يف املغلازي، باب غزوة خيرب، ومسللم رقلم )1939( يف   )2(
الصيد.

أخرجله البخلاري )836/2( يف املسلافاة، بلاب رشب الناس واللدواب، رقم احلديث   )3(
.)2243(
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ملن التقاطها باعتباره اإلمام، رأى يف زمانه أن املصلحة تقتيض النهي، 
ال أنه حكم رشعي عام مؤيد.

ومن ذلك أيضًا أن عمر بن اخلطاب  رد بعض ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أعطلاه بال بن احلارث، حيث أقطعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص العقيق أمجع، فلام كان 
زمان عمر قال لبال: إن رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يعطك لتحجر عن الناس، 

إنام أقطعت لتعمل، فخذ منها ما قدرت عىل عامرته ورد الباقي)1(.
وملا ذاك إال ألنله عللم ووعلى أن ذللك التلرصف ملن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
باإلمامة والرياسة، منوط باملصلحة، فإذا مل حيقق الغرض منه، أو حتّول 

إىل رضر رده.

)1( أخرجه احلاكم يف املسلتدرك )404/1(، والبيهقي يف السنن )148/6(، وأبوعبيد   )1(
يف األملوال )ص368(، وابلن زنجويله يف األملوال )647/2(، وقلال احلاكم صحيح 
ووافقه الذهبي. وقوله: »أقطعه« اإلقطاع: متليك األرض من اإلمام ألحد رعيته. انظر: 

املعجم الوسيط )ص2751(.



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 466

املبحث الثالث
ضوابط التفريق بني ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص

فلّوض اهلل عز وجلل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص مجيلع املناصلب الدينية، وهي 
مناصلب مجعهلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وآثارها خمتلفة، بحسلب ما هلي دالة عليه، 
فقلد يكلون ترصفه من بلاب اإلفتاء وقد تكون من بلاب القضاء، وقد 

يكون من قبيل الرئاسة والوالية، وقد يكون غري ذلك)1(.
إذا تقلّرر هذا فمن األصوليني من حرص ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ثاث 
وظائلف، وهذا مفهوم صنيع الزركي )ت794هل( -رمحه اهلل- حني قال: 

»ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص تنحرص فيام يكون باإلمامة والقضاء والفتوى«)2(.
ويفهم من صنيع القرايف )ت684هل( -رمحه اهلل- بأهنا أربع: الرسلالة 
واإلماملة، والقضلاء، والفتوى، وكذا فعل السلبكي )ت756هل( -رمحه 

اهلل-)3(.
ويظهر أن ابن القيم )ت751هل( -رمحه اهلل- اطلع عىل صنيع القرايف واقتنع 
به، لذا يقسم ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل األنواع األربعة التي ذكرها القرايف)4(.

إال أن ابن الشاط )ت723هل( -رمحه اهلل- انتقد هذا التقسيم من القرايف 

انظر: التحبري )3906/8(.  )1(
البحر املحيط )219/6(. )3( انظر: الفروق )357/1(، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن   )2(

األحكام )ص97-95(.
انظر: اإلهباج )249/3(، األشباه والنظائر البن السبكي )285/2(.  )3(

انظر: زاد املعاد )489/3(.  )4(
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ورملاه بالغملوض، وأن األوىل واألضبط تقسليم الترصفات النبوية إىل 
نوعلني، حيث قال: »وحترير الفرق هلو أن املترصف يف احلكم الرشعي 
إما أن يكون ترصفه فيه بتعريفه، وإما أن يكون بتنفيذه، فإن كان ترصفه 
فيه بتعريفه فذلك هو الرسلول، إن كان هو املبلغ عن اهلل تعاىل وترصفه 
هو الرسلالة، وإال فهو املفتي وترصفه هلو الفتوى، وإن كان ترصفه فيه 
بتنفيلذه فإما أن يكلون تنفيذه ذلك بفصل قضاء وإبلرام وإمضاء فذلك 
هلو القايض، وترصفه هو القضلاء، وإما أن ال يكون تنفيذه ذلك بفصل 

قضاء وإبرام وإمضاء فذلك هو اإلمام، وترصفه هو اإلمامة«)1(.

ولعل مأخذ هذا التقسليم الذي اختاره ابن الشلاط -رمحه اهلل- أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبلغ ملا يوحى إليه من ربه بمقتىض كونه رسواًل، وهو عبد هلل 
عز وجل يطيع أمره وجيتنب هنيه، بل هو أخشانا هلل وأتقانا له، بمقتىض 

كونه برشًا، فهو إذًا مبلغ ومنفذ.

وبنلاء عىل ما دونه أهلل العلم ووقفت عليه ملن كامهم تبنّي أهنم 
متفقون عىل أنواع من ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي كاآليت:

األول: اتفق�وا ع�ىل أنه ترصف بالفتي�ا والتبليغ، كتبليلغ الصلوات 
وإقامتهلا، وإقاملة املناسلك، وترصفله يف العبادات بقولله أو فعله، أو 
أجاب به سلؤال سائل عن أمر ديني، وغري ذلك من الترصفات مما فيه 

بيان وتعريف باحلكم الرشعي.

فهذا يكون حكمه عامًا عىل الثقلني إىل يوم القيامة، فإن كان مأمورًا أقدم 
عليله كل أحد بنفسله، وكذلك املبلاح، وإن كان منهيًا عنله اجتنبه كل أحد 
بنفسه، من غري احتياج إىل قاٍض وحاكم ينشئ حكاًم، أو إمامًا جيّدد إذنًا)2(.

إدرار الرشوق )206/1(.  )1(
انظلر: قواعد األحلكام يف مصالح األنام )ص142(، الفلروق )427/1(، اإلحكام يف   )2(

متييز الفتاوى عن األحكام )ص96-97(، مقاصد ترصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ص167(.
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وهذه وظيفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص األوىل واألسلاس التي من أجلها ُبعث، قال 
تعلاىل: )ں    ڻ  ڻ  ڻ( ]الشلورى: 48[، وقال تعاىل: )ڄ  ڄ    ڄ    

ڃ( ]آل عمران: 144[ فحرص سائر أحواله يف التبليغ والرسالة.
ق القرايف )ت684هل( -رمحه اهلل- بني الترصف بالفتيا والترصف  وفرَّ
بالتبليلغ، بأن الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص يف مقلام التبليغ مبلغ وناقلل عن اهلل تعاىل، 
وشلّبه هلذا املقلام بمقلام املحدثلني ورواة األحاديلث النبويلة، ومحلة 

القرآن.

بينلام مقام الفتيلا هو مقام توظيف األدلة عنلد النوازل، وورث عنه 
هذا املقام املفتون من أمته ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فا يلزم من الفتيا الرواية وال من 

الرواية الفتيا، من حيث مها رواية وفتيا«)1(.

وهلذا التفريق ال أثر له يف النتيجة والغاية من دراسلة هذه املسلألة، 
فإن كل أحد يمكنه مبارشة هذا احلكم بنفسه والسعي لتحصيل أسبابه، 
وترتب حكمه عليه من غري احتياج إىل حكم قاٍض أو إذن إمام، سواء 
كان هذا احلكم مما سامه القرايف بمقام التبليغ أو مقام الفتيا، وقد رّصح 
القرايف -رمحه اهلل- بأن التبليغ من النبي ملسو هيلع هللا ىلص فتيا، حيث قال: »إنه عليه 

السام رسول مبّلغ، وهو الغالب عليه، والتبليغ فتيا«)2(.

الثاين: اتفقوا عىل أنه ترصف بالقضاء كإلزام أداء الديون واحلقوق، 
وتسلليم السلع ونقد األثامن، وفسلخ األنكحة والعقود، والفصل بني 
املتخاصملني، وغلري ذللك مما حيكم فيله وفق ملا ظهر له ملن البينات 
واحلجلج والقرائلن التي يديل هبلا اخلصوم، ومن أملارات ذلك ورود 
لفلظ القضاء يف احلديث، كأن يقول اخلصم للرسلول ملسو هيلع هللا ىلص: اقض بيننا، 
أو يقلول الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص: »ألقضلني بينكلام«، أو أن تكلون احلادثة فيها 

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام )ص93(.  )1(
الذخرية )214/8(.  )2(
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خصوملة، أو حضور اخلصمني بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن ذلك يدل عىل 
أنه قضاء وليس فتوى.

وهلذا حكمله أن ال ُيْقلدم عليله أحلد إال بحكلم احلاكلم، اقتلداء 
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه مل يقرر تلك األمور إال باحلكم)1(.

وقد اسلتقىص العامة حممد بن فرج بن الطلّاع املالكي )ت497هل( 
معظم أقضية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابه: )أقضية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(.

واملقصود بترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقضاء، الذي هو تقديري واجتهادي 
خاص بتللك القضية أو اخلصومة التي بني يديه: اجتهاده يف إثبات أن 
هذه الواقعة املعروضة لو عرضت له قضية رسقة مثًا وتكييفه هلا بأهنا 

رسقة.

أملا احلكم املطبق عىل هذه الواقعلة، والعقوبة املقررة هلا رشعًا فهو 
عام، ويلزم كل قاض أن حيكم به إىل أن تقوم السلاعة، أما سائر الناس 
فإهنلم ال يقدمون عىل حكلم صدر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوصلف القضاء إال 

بحكم القايض واحلاكم.

ومن األمثلة الدالة عىل ترصفه ملسو هيلع هللا ىلص بالقضاء ما يأيت:

عن أيب هريرة  قال: إن رجًا من األعراب أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 1
فقلال: يلا رسلول اهلل، أنشلدك اهلل إال قضيلت يل بكتلاب اهلل، 
فقلال اخلصلم اآلخر وهلو أفقه منله: نعم، فاقلض بيننا بكتاب 
اهلل، وائلذن يل، فقال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قل«، قلال: إن ابني كان 
عسيفًا عىل هذا فزنى بامرأته، وإين أخربت أن عىل ابني الرجم، 
فافتديت منه بمئة شلاة ووليدة، فسلألت أهلل العلم فأخربوين 

انظلر: الفلروق للقرايف )427/1(، اإلحلكام يف متييز الفتاوى علن األحكام )9695(،   )1(
مقاصد ترصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ص167(.
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أن علىل ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن عىل امرأة هذا الرجم، 
فقال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفيس بيده ألقضني بينكام بكتاب 
، وعىل ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد  اهلل، الوليدة والغنم ردًّ
يا أني�س إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجه�ا«، قال: فغدا عليها 

فاعرفت، فأمر هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمجت)1(.

عن عبلد اهلل بن الزبري  أن رجًا ملن األنصار خاصم الزبري . 2
عند رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من رشاج احلرة التي يسلقون هبلا النخيل، 
فقال األنصلاري: رّسح املاء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند 
رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للزبري: »س�ق يا زبري، ثم 
أرسل املاء إىل جارك«، فغضب األنصاري، فقال: يا رسول اهلل 
أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال: »يا زبري اسق 
ث�م احبس امل�اء حتى يرجع إىل اجل�در«، فقال الزبلري: واهلل إين 

ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك: )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  
ى  ى  ائ   ې       ۉ  ې    ې  ې   ۉ   ۅ  

ائ   ەئ  ەئ  وئ()2(.

ف باإلماملة، بوصفله إمامًا  الثال�ث: اتفلق العللامء علىل أنله تلرصَّ
للمسللمني، يدير شلؤوهنم بام حيقق املصاللح ويدرأ املفاسلد، ويتخذ 
اإلجلراءات الرضوريلة لتحقيق املقاصد الرشعيلة يف املجتمع، كإقامة 
احلدود وإرسلال اجليوش وتعبئتها، وإعان احلرب وعقد املعاهدات، 
وقسلمة الغنائلم، واإلقطاع، والعطلاء، وتفريق أموال بيلت املال عىل 

أخرجله البخلاري رقلم )2695( يف الصللح، ومسللم رقلم )1697(، يف احللدود،   )1(
والعسيف: األجري املستهان به. انظر: املعجم الوسيط )607/2(.

أخرجله البخلاري رقلم )2359(، يف املسلاقاة، ومسللم رقلم )5357( يف الفضائلل.   )2(
واللرشاج: مجع رشج؛ وهو مسليل املاء ملن اهلضاب ونحوها إىل السلهل. انظر: املعجم 

الوسيط )480/1(.
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املصاللح، وقتال البغاة وقتلل الطغاة،، وتوطني العباد يف الباد، ونحو 
ذلك.

وهلذه األمور ال تسلتباح، وال جيوز ألحد أن يقلدم عليها إال بإذن 
اإلمام.)1(.

ومن األمثلة الدالة عىل ترصفه ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة ما يأيت:
بّوب البخاري -رمحله اهلل- باب بيع اإلمام عىل الناس أمواهلم . 1

وضياعهلم، ثلم أورد حديلث جابر بلن عبد اهلل  قلال: بلغ 
النبلّي ملسو هيلع هللا ىلص أن رجًا من أصحابه أعتق غامًا له عن دبر، مل يكن 

له مال غريه، فباعه بثامنمئة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه)2(.
قلال النلووي )ت676هلل( -رمحله اهلل-: »يف هلذا احلديلث نظر 
اإلمام يف مصالح رعيته، وأمره إياهم بام فيه الرفق هبم، وإبطاله 

ما يرضهم من ترصفاهتم التي يمكن فسخها«)3(.
قلول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إين أعطي قريش�ًا أتألفهم، ألهنم حديث عهد . 2

بجاهلية«)4( قال إسلامعيل القايض )ت282هل( -رمحه اهلل-: »يف 
إعطاء النبلي ملسو هيلع هللا ىلص للمؤلفة من اخلمس داللة عىل أن اخلمس إىل 

اإلمام يفعل فيه ما يرى من املصلحة«)5(.
فترصفلات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص متعلددة وهللا آثلار خمتلفلة، وال يدخلل يف 
موضوعنلا ملا كان ملن ترصفاتله وأحوالله ملا ال يقصلد بله االقتداء 

انظلر: الفروق )427/1(، اإلحلكام يف متييز الفتاوى عن األحلكام )ص96(، مقاصد   )1(
ترصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ص167(، ترصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة )ص54(.

أخرجه البخاري رقم )ص7186( يف األحكام، ومسلم رقم )ص997( يف األيامن.  )2(
رشح مسلم للنووي )142/11(.  )3(

أخرجله البخلاري رقلم )ص3146(، يف فرض اخلملس، باب ملا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعطي   )4(
املؤلفة قلوهبم.

فتح الباري )252/6(.  )5(
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واالتبلاع، وال نؤملر بالتأيس بله ملسو هيلع هللا ىلص، وال يتعلق به أملر بإتباع وال هني 
علن خمالفة، كالترصفات الصادرة عنله بحكم كونه برشا، فالترصفات 
اجلبليلة التلي يفعلهلا بمقتىض كونله برشًا حمتلاج إليها كاحتياج سلائر 
البرش، بمقتىض برشيتهم؛ كنوع املأكل، واملرشب، واملسكن، وامللبس، 
والنعل وألواهنا، ألنه إذا مل يسلكن هذا سلكن غريه، وإذا مل يلبس هذا 

لبس غريه.
وكذلك ترصفاته يف األملور التي ختضع للخربة والتجربة البرشية، 
مثل: الزراعة والصناعة وغريها مما ال يتعلق به ترشيع، بل هي مروكة 

إىل معارف الناس وجتارهبم)1(.
وكذلك ترصفاته اإلرشلادية التي يرشد فيها إىل األفضل من منافع 

.)2( الدنيا، كحثه فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 
وكلذا غري الترشيعية من الترصفلات التي خصه اهلل هبا، وال يقتدى 

فيها، كتزوجه بأكثر من أربع نسوة، ووصاله يف الصوم.
وكذللك ملا كان ملن ترصفاتله ترشيعيلًا إال أنه خاص بأشلخاص 
معينلني، ألنله أثبلت هللم حكلاًم خياللف احلكلم الترشيعلي العلام، 
كاعتباره ملسو هيلع هللا ىلص شلهادة خزيمة بشلهادة رجلني)3(، فهلذه األحكام حتفظ 

وال يقاس عليها، وتكون خاصة بمن تثبت له.
وإنام الذي يدخل يف نطاق موضوعنا تلك الترصفات الصادرة عن 
النبلي ملسو هيلع هللا ىلص امللرددة بني كوهنا صلادرة منه بالرسلالة والفتيا، فهي رشع 

انظر: تفسري املنار )287/9(.  )1(
احلديث أخرجه مسللم رقلم )1480( يف الطاق، باب املطلقة ثاثلًا ال نفقة هلا. ولفظه   )2(
قلال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أما أبو جهم فا يضع عصاه عن عاتقله، وأما معاوية فصعلوك ال 

مال له، انكحى أسامة بن زيد«.
احلديث أخرجه البخاري رقم )4784( )518/8( يف كتاب التفسلري ولفظة: »قال زيد   )3(

ابن ثابت: خزيمة األنصاري الذي جعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شهادتة شهادة رجلني«.
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دائلم جلميع املسللمني، عليهم أن يعملوا هبا ألهنلم خماطبون هبا إىل أن 
تقلوم السلاعة، أو تكون صلادرة منه بتلرصف القضاء، فلا يعمل هبا 
املكلف إال بنلاء عىل حكم قاٍض، أو تكون من ترصفاته ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة، 
فهلي موكولة إىل أولياء األمور ينظرون فيها بناء عىل املقاصد العامة يف 

الترشيع بام حيقق املصلحة للمجتمع.
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الفصل الثاين

تطبيقات فقهية مرتددة
بني أنواع الترصفات النبوية

ك األرض باإلحياء. املسالة األوىل: متلُّ
عن عائشلة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من عّمر أرضًا ليست ألحد فهو 
أحق«)1( ورواه الرمذي وغريه بلفظ: »من أحيا أرضًا ميتة فهي له«)2(.

م ملك  معنى إحياء املوات: أن يعمد الشلخص ألرض ال يعلم تقدُّ
عليها ألحد فيحييها بالسلقي والزرع، أو الغرس والبناء فتصري بذلك 

ملكه)3(.

رّصح بعض أهل العلم بأن هذا احلديث مردد بني أن يكون ترصفًا 
من النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة أو ترصفًا منه بالفتوى.

قلال شلهاب الديلن القلرايف )ت684هلل( -رمحله اهلل-: »اختلف 
العللامء  يف هلذا القول، هلل ترّصف بالفتوى فيجلوز لكل أحد أن 
، أو  حييي، أذن اإلمام يف ذلك أم ال، وهو مذهب مالك والشلافعي 

أخرجه البخاري يف املزارعة باب يف من أحيا أرضًا مواتًا )418-416/5(.  )1(
أخرجله الرمذي رقلم )1379(، وأبو داود )3073(، وماللك يف املوطأ )743/2( يف   )2(

األقضية، وذكره البخاري معلقًا )15/4(، وقال الرمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: فتح الباري )18/5(، وجامع األصول )348/1(.  )3(
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هلو ترّصف منه ملسو هيلع هللا ىلص باإلماملة فا جيوز ألحد أن حييلي إال بإذن اإلمام 
وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل«)1(.

: هذا  وقلال السلبكي )ت771هلل( -رمحله اهلل-: »قلال الشلافعي 
تلرصف بالفتيا فا يتوقلف اإلحياء عىل إذن اإلملام، وقال أبو حنيفة: 
بالسللطنة فا حييي أحد دون إذن إمام الوقت... جمري مال بيت املال 
والغنيمة والفيء، ففي كل زمان جيتهد إمام الوقت فيام يراه أصلح«)2(.
وقلال املنلاوي )ت1031هل( -رمحله اهلل-: »يملكها بمجلرد االحياء 
وإن مل يلأذن اإلمام عند الشلافعي، محلًا للخرب عىل التلرصف بالفتيا، 
ألنه أغلب ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومحله أبو حنيفة عىل الترصف باإلمامة 

العظمى فرشط إذن اإلمام، وخالفه صاحباه«)3(.
فبنّي هؤالء العلامء أن السبب يف هذا االختاف يرجع إىل اختافهم 
يف مقتلىض تلرصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبلذا القول، هلل كان ترصفله بمقتىض 

اإلمامة أم بمقتىض الرسالة؟
فذهب اإلمام أبوحنيفة -رمحه اهلل- إىل أنه ترّصف باإلمامة، فا جيوز 
ألحلد أن حييلي إال بإذن اإلمام، وقال سلحنون )ت240هلل( -رمحه اهلل-: 

»املعروف أنه ال جيوز إحياؤه إال بإذن اإلمام«)4(.
وذهب اإلمام الشلافعي واإلمام أمحلد -رمحهام اهلل- إىل أنه ترصف 
بالفتيا، فيجوز لكل أحد أن حييي األرض املوات ويتملكها أذن اإلمام 

أم ال)5(.

الفروق )207/1(.  )1(
األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )286/2(.  )2(

فيض القدير )51/6(.  )3(
انظلر: اخلراج أليب يوسلف )ص138(، رشح معاين اآلثلار )268/3(، بدائع الصنائع   )4(

)421/3(، فتح القدير )360/4(، تبيني
احلقائق )35/6(، رشح الدر املختار )287/5(. )2( نقله عنه الباجي يف املنتقى )37/4(.  )5(
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بل قال اإلمام الشلافعي -رمحه اهلل-: »ال أبايل أعطاه إياه السللطان 
أو مل يعطله؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه، وإعطاء النبي أحق أن يتم ملن أعطاه 

من عطاء السلطان«)1(.

وتوسلط اإلملام ماللك -رمحه اهلل- فقلال: »أملا ملا كان قريبًا من 
العملران فلا حياز وال يعمر إال بلإذن اإلمام، وأما ملا كان يف األرض 

بعيدًا عن العمران فلك أن حتييه بغري إذن اإلمام«)2(.

فهو يف الظاهر يقول بقول اجلمهور لكنه التفت إىل املصلحة العامة 
خشلية التشلاح والعلداوة، فإن ما قرب ملن البلد فهلو يف حكم فنائه، 
فاالنتفاع به مشلرك بني أهل البلد، فلو أجيز لكل أحد اقتطاعه ألحد 
ذللك بأهلل البللد، فللم يكن بد ملن نظر اإلملام ليكلون كاحلكم ملن 

حيييه)3(.

املسألة الثانية: َسَلُب القتيل احلريب حق للقاتل دون إذن اإلمام.
علن أيب قتادة  قال: خرجنا مع رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علام حنني وكان 

فيام روى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل قتياًل له عليه بينة فله سلبه«)4(.

هذا مما اختلف أهل العلم فيه هل هو من ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالفتيا 
أم باإلماملة، قال ابلن دقيق العيلد )ت702هل( -رمحه اهلل-: »الشلافعي 
يرى استحقاق القاتل للسلب حكاًم رشعيًا بأوصاف مذكورة يف كتب 

انظر: مغني املحتاج )361/2(، كشلاف القنلاع )186/4(، املغني )182/8(، روضة   )1(
الطالبني )278/5(، املهذب )424/1(.

انظلر: األم )41/3(. )5( انظلر: التفريلع )290/2(، االسلتذكار )187/7(، املعونة   )2(
.)1195/2(

انظر: املعونة )1195/2(، اإلحكام للقرايف )ص111(.  )3(
أخرجله البخلاري رقلم )2973( يف أبواب اخلمس، ومسللم رقلم )1751( يف اجلهاد   )4(
والسلري. وأبلوداود )2717(، وغريهلم، والسلَلب بفتح الام ما يسللب وينتلزع قهرًا، 

املعجم الوسيط )443/1(.
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الفقه، ومالك وغريه يرى أنه ال يستحقه بالرشع، وإنام يستحقه برصف 
اإلمام إليه نظرًا، وهذا يتعلق بقاعدة هي: )أن ترصفات الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص 
يف أمثلال هذا إذا تلرددت بني الترشيع واحلكم اللذي يترصف به والة 

األمور، هل حيمل عىل الترشيع أو عىل الثاين(«)1(.

وقلال ابن القيم )ت751هلل( -رمحه اهلل-: »ختتلف األئمة يف كثري من 
املواضلع التي فيهلا أثر عنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل قتياًل فله س�لبه« 
هلل قاله بمنصب اإلماملة فيكون حكمه متعلقلًا باألئمة، أو بمنصب 

الرسالة والنبوة فيكون رشعًا عامًا«)2(.

فلرصح هلؤالء العلامء وغريهم بأن سلبب هبذا اخللاف يرجع إىل 
اختافهلم يف مقتلىض ترصف النبلي ملسو هيلع هللا ىلص هبذا القول، هلل كان ترصفه 

بمقتىض اإلمامة أم بمقتىض الرسالة والنبوة.

فذهلب اإلملام أبو حنيفة -رمحله اهلل- إىل أن القاتل ال يسلتحق سلَلب 
القتيل احلريب إال أن يرشطه اإلمام)3( وهو أحد الروايتني عن اإلمام أمحد)4(.

وذهب اإلمام الشافعي إىل أن السلب للقاتل بحكم الرشع، رشطه 
اإلمام أم مل يرشطه)5( وهو الرواية الثانية عن اإلمام أمحد)6(، عىل اعتبار 

أن ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا إنام هو من قبيل الترشيع والفتوى.

إحكام األحكام البن دقيق العيد )306/1(.  )1(
زاد املعاد )189/3(.  )2(

انظلر: حتفة الفقهاء للسلمرقندي )297/3(، بدائع الصنائلع )115/7(، فيض القدير   )3(
)275/6(، رشح معاين اآلثار )227/3(، اهلداية رشح البداية )442-441/2(.

انظلر: رشح منتهلى اإلرادات )1085/2(، اللكايف البلن قداملة )294/4(، املبلدع   )4(
.)346/3(

انظر: األم )142/4(، احلاوي الكبري )393/8(، أسنى املطالب )94/3(.  )5(
انظلر: رشح منتهلى اإلرادات )1085/2(، اللكايف البلن قداملة )294/4(، املبلدع   )6(

.)346/3(
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وقلال اإلمام مالك ال يسلتحقه القاتلل إال أن يرشطه اإلمام، فلو مل 
يرشطه أو اشرطه قبل القتال مل يصح، وقال: »إنام هذا إىل اإلمام جيتهد 

فيه، وال يستحقه القاتل إال أن يقول اإلمام ذلك«)1(.

وقلول اإلملام مالك -رمحه اهلل- متفق مع اإلملام أيب حنيفة -رمحه 
اهلل- يف كلون هلذا النلص صادر ملن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص عىل سلبيل الترصف 

باإلمامة، فا جيوز ألحد أن خيتص بالسلب إال بإذن اإلمام.

ولعلل اللذي دفلع اإلملام ماللك -رمحله اهلل- إىل هلذا التفصيل، 
وختصيلص ذللك بأن يرشطه اإلملام بعد القتال: املصلحلة؛ ألن ذلك 
يفليض إىل فسلاد النيات عنلد املجاهدين وعدم اإلخلاص، فيقاتلون 
هللذا السللب، بل ربلام وقع التخلاذل بني اجليلش يف ترك ملن ليس له 

سلب، وربام كان قليل السلب أشد نكاية باملسلمني.

املس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح بغري علمه ما 
يكفيها ويكفي ولدها باملعروف.

عن عائشلة  أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اهلل، إن أبا سفيان 
رجل شلحيح وليس يعطيني وولدي إال ملا أخذت منه وهو ال يعلم، 

فقال: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)2(.

اختللف الفقهلاء يف قصة هنلد هذه، هل هلي إفتاء أو قضلاء؟ فإن 
كانلت إفتاء جلاز ملن كانت مثلهلا األخذ من مال زوجهلا بغري علمه، 

بل جاز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغري علم خصمه به.

انظر: بلغة السالك للصاوي )362/1(، االستذكار )6061/5(، الكايف البن عبد الرب   )1(
)ص315(، بدايلة املجتهلد )318/1(، الفلروق )431/1-432(، والتمهيلد البلن 

عبد الرب )257-256/23(.
أخرجه البخاري )338/4( يف البيوع، و)107/7(، ومسلم رقم )1714( يف األقضية،   )2(

وأبو داود رقم )3932(، والنسائي )246/8(.
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وإن كان هلذا الترصف ملن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بطريق القضلاء فا جيوز إال 
بحكم القايض بذلك.

قال العز بن عبد السلام )ت660هل( -رمحه اهلل-: »احتمل أن يكون 
فتيا، واحتمل أن يكون حكاًم، فمنهم من جعله حكاًم«)1(.

ونص القرايف )ت684هل( -رمحه اهلل- عىل أن هذه الواقعة مرددة بني 
أن تكلون ترصفًا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقضاء، أو ترصفًا منه بالفتوى؛ حيث 
قال: »قال مجاعة من العلامء: هذا ترصف منه عليه السام بالفتيا، ألنه 
غالب أحواله، فعىل هذا من ظفر بجنس حقه أو بغري جنسله مع تعذر 
أخذ احلق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يسلتويف حقه، وهو مشلهور 
مذهب مالك. وقال مجاعة من العلامء: إنه ال يأخذ جنس حقه إذا ظفر 
به وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه، اسلتنادا إىل أن هذا الترصف 

من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قضاء«)2(.
و حكلى اخلطايب )ت388هلل( -رمحه اهلل- القولني عن العلامء يف هذا 

احلديث)3(.
وقال احلافظ ابن حجر )ت852هل( -رمحه اهلل-: »وجهان ينبنيان عىل 
اخللاف يف قصلة هند؛ فإن كانلت إفتاء جاز هلا األخلذ بغري إذن، وإن 

كانت قضاء فا جيوز إال بإذن القايض«)4(.
فاخللاف يف هلذه املسلألة الفقهية راجلع إىل حتديد نلوع الترصف 
الصلادر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب مجع من أهلل العلم إىل أن هذا ترصف 

قواعد األحكام )142/2(.  )1(
اإلحلكام يف متييز الفتاوى عن األحكام )ص27(، وانظلر: الفروق )208/1(، الطرق   )2(
احلكميلة )524/2(، فتلح البلاري )511/9(، إعلام املوقعلني )6/6(، فيض القدير 

.)105/3(
معامل السنن للخطايب )162/4(، وانظر: الفروق للقرايف )208/1(.  )3(

فتح الباري )511/9(.  )4(
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ملن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص بالقضلاء، اختلاره امللاوردي)1( )ت445هلل( وابن حجر 
اهليثملي)2( )ت974هلل( والكامل بن اهلامم)3( )ت861هلل(، وغريهم)4(، فا 
جيوز ألحد أن يأخذ جنس حقه إذا ظفر به مع تعذر أخذه ممن هو عليه.

وذهب اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- إىل أنه ترصف منه عليه السام 
بالفتيلا)5(، فعلىل هذا من تعذر عليه أخذ حقله من غريمه فظفر بجنس 

حقه جاز له استيفاء حقه منه. واختاره مجع من أهل العلم)6(.

املسألة الرابعة: تقسيم األرايض التي تفتح عنوة.
عن أيب موسى األشعري  قال: قدمنا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن افتتح 

خيرب، فقسم لنا، ومل يقسم ألحد مل يشهد الفتح غرينا)7(.

فالنبلي ملسو هيلع هللا ىلص ملا فتحت خيرب وزعهلا أو وزع جزءًا كبريًا من أراضيها 
عىل املحاربني، كاألموال املنقولة من الغنيمة املنصوص عىل تقسيمها.

اختلف الفقهاء يف هذا الترصف من النبي ملسو هيلع هللا ىلص هل هو ترشيع وحكم 
ال جيوز تركه، أم هو ترصف منه ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة، فيفعل يف األرايض التي 

احلاوي الكبري )298/16(.  )1(
حتفة املحتاج رشح املنهاج )163/10(.  )2(

فتح القدير )314/7(.  )3(
انظر: أسلنى املطالب لزكريا األنصلاري )387/4(، هناية املحتلاج للرميل )268/8(،   )4(
االسلتذكار البن عبد الرب )12/22-13(، معامل السلنن للخطايب )162/4(، حاشلية 
اجلملل )357/5(، جمموع الفتاوى البن تيميلة )371/30(، إغاثة اللهفان البن القيم 

 .)75/2(
انظلر: األشلباه والنظائلر لتلاج الديلن السلبكي )286/2(، رشح النلووي عىل مسللم   )5(

)7/12(، اإلهباج رشح املنهاج البن السبكي )268/3(. 
انظر: املبسلوط )39/11(، بدائع الصنائع )26/4(، املغني )239/9(، مغني املحتاج   )6(

)26/4(، رشح الزركي عىل خمترص اخلرقي )286/7(. 
أخرجله البخلاري رقلم )4233(، يف املغازي، باب غزوة خيرب، ومسللم )1946/4(،   )7(

ومصنف ابن أيب شيبة )466/6(، ومصنف عبد الرزاق )454/3(.
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تفتح عنوه بحسلب ما يراه من املصلحة، من قسلمتها عىل الغانمني أو 
وقفها عىل املسلمني.

قلال ابن عبد الرب )ت463هل( -رمحله اهلل-: »فقهاء األمصار اختلفوا 
يف القيلاس عىل خيرب سلائر األرضني املفتتحة عنلوة، فمنهم من جعل 
خيرب أصًا يف قسمة األرضني، ومنهم من أبى ذلك وذهب إىل إيقافها، 

وجعلها قياسًا عىل ما فعل عمر بسواد الكوفة«)1(.
فعمر  ترصف يف أرايض سلواد العراق ترصف اإلمام بام تقتضيه 
املصلحة، ألنه رأى أن ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب إنام هو ترصف باإلمامة، 
وليلس بالترشيلع والفتيا، حيث قال: »أما واللذي نفيس بيده، لوال أن 
أترك آخر الناس ببانًا)2( ليس هلم يشء ما فتحت عيلَّ قرية إال قسمتها، 

كام قسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيرب، ولكن أتركها خزانة هلم يقتسموهنا«)3(.
فاملصلحلة تقتليض أن يقلف ملكيتها عىل األمة كلهلا فتكون ملكية 
عاملة، ويأخلذ اخللراج ملن أصحاهبلا األصليلني لينفق منله يف إعداد 

. اجليش، واإلنفاق يف مصالح املسلمني العامة، وهذا ما رآه عمر 
وللو أن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص كان كللام غنلم أرضلًا أو عقلارًا وّزعله توزيلع 

املنقوالت لكان ترصفه بذلك ترصفًا بالرشع العام.
فاخللاف يف هذه املسلألة ناشلئ علن حتديد نوع التلرصف الصادر 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فذهبت احلنفية واملالكية واحلنابلة)4( إىل أن ترصفه كان 

التمهيلد البلن عبد الرب )445/6-446(، والسلواد ملن البلد قراه، يقلال: خرجوا إىل   )1(
سواد املدينة: وهو ما حوهلا من القرى والريف. انظر: املعجم الوسيط )463/1(.

الببان: املعدم الذي ال يشء له، واملعنى: لوال أن أتركهم فقراء معدمني ال يشء هلم. فتح   )2(
الباري )490/7(.

أخرجه البخاري رقم )4235( يف املغازي باب غزوة خيرب.   )3(
انظلر: بدائع الصنائلع )195/6(، تبيني احلقائلق )248/3(، املعونة )626/1(، بداية   )4(
املجتهلد )321/1(، اإلنصاف للمرداوي )190/4(، كشلاف القناع )94/3(، املبدع 

)377/3(، جمموع الفتاوى البن تيمية )492/17(، االستذكار )38/7(. 
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ملن قبيل الترصف باإلماملة، وهو منوط باملصلحلة، فاإلمام خمري بني 
قسلمتها كام فعل رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأرض خيلرب، وبني إيقافهلا كام فعل 

عمر بسواد العراق.

وذهبلت الشلافعية وهي رواية عنلد احلنابللة)1( إىل أن ترصفه كان من 
قبيل الفتوى؛ التباعه يف ذلك نص القرآن يف قول اهلل تعاىل: )ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]األنفلال: 41[ اآليلة، فتقسلم األرض كلها 

كام قسم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيرب؛ ألن األرض غنيمة كسائر أموال الكفار.

ولعلل األقلرب النظلر إىل أن ذاك التلرصف الصادر ملن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف أرض خيلرب إنام هو بوصف اإلمامة، قال شليخ اإلسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( -رمحله اهلل-: »َحْبس عمر وعثلامن  لألرضني املفتوحة، 

وتلرك قسلمتها علىل الغانمني، فملن قال: إن هلذا ال جيوز قلال: ألن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قسلم خيرب، وقال: إن اإلمام إذا حبسها ُنقض حكمه ألجل 
خمالفة السلنة، فهلذا القول خطأ، وجلرأة عىل اخللفاء الراشلدين، فإن 
فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خيرب إنام يدل عىل جواز ما فعله، ال يدل عىل وجوبه، 
فللو مل يكن معنا دليلل يدل عىل عدم وجوب ذلك للكان فعل اخللفاء 
الراشلدين دليلًا عىل علدم الوجوب، فكيلف وقد ثبت أنله فتح مكة 
عنوة كام اسلتفاضت به األحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل 
املغازي والسلري.. ويف اجلملة ملن تدبر اآلثار املنقولة علم باالضطرار 
أن مكة فتحت عنوة، ومع هذا فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقسم أرضها، كام مل يسرّق 
رجاهلا، ففتح خيرب عنوة وقسلمها، وفتح مكة عنوة ومل يقسمها، فعلم 

جواز األمرين«)2(.

انظلر: احللاوي الكبلري )266/14(، مغنلي املحتلاج )234/4(، املبلدع )377/3(،   )1(
األملوال أليب عبيلد )ص74-76(، فتح البلاري )206/6، 225(، رشح النووي عىل 

صحيح مسلم )211/10(.
جمموع الفتاوى البن تيمية )575-574/20(.   )2(
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املسألة اخلامسة: منع التسعري.
ر، فقال:  علن أيب هريلرة  أن رجًا جاء فقال: يا رسلول اهلل سلعِّ
ر، فقال: »بل اهلل  »ب�ل أدع�و«، ثم جاءه رجل فقال: يا رسلول اهلل سلعِّ
خيفض ويرفع، وإين ألرجو أن ألقى اهلل وليس ألحد عندي مظلمة«)1(.

فهل هذا االمتناع عن التسلعري من النبلي ملسو هيلع هللا ىلص رشع عام، فيمنع من 
التسعري مطلقًا، عمًا بظاهر نص النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فتحريم التسعري مطلق يف 

كل األحوال، وما صدر منه ملسو هيلع هللا ىلص إنام هو عىل سبيل الفتوى والتبليغ.

أو أنه ترصف بصفة اإلمامة، فيجوز التسعري إذا رأى اإلمام املصلحة 
يف ذلك، وترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا مناسب ملا عليه الصحابة  من استقامة 

وعدالة وأمانة، وعدم فشو الغش واجلشع واالستغال من التجار.

وقلد رصح ابن عبد الرب )ت463هل( -رمحه اهلل- بأن سلبب اختاف 
العلامء يف حكم التسلعري اللوارد يف هذا احلديث: تلردده بني الترصف 
بالفتلوى وبلني الترصف باإلمامة؛ حيث قال: »قلد اعترب اإلمام مالك 
أمر التسعري مرتبطًا باجتهاد اإلمام، مع أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص امتنع عن التسعري، 

وقال أبو حنيفة: ال جيوز التسعري عىل الناس، وال يصلح«)2(.

وقال ابن العريب )ت543هل( -رمحه اهلل-: »احلق جواز التسلعري، وضبط 
األملر عىل قانون ليس فيه مظلمة ألحد ملن الطائفتني، وما قاله املصطفى 
حق، وما فعله حكم لكن عىل قوم صحت نياهتم وديانتهم، أما قوم قصدوا 

أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب اهلل أوسع، وحكمته أمىض«)3(.

أخرجه أبوداود رقم )ص3452(، والرمذي رقم )1314(، وابن ماجه رقم )2200(،   )1(
واإلمام أمحد يف املسند رقم )8448، 8852( وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

.)361/2(
االستذكار )412/6(.  )2(

انظر: فيض القدير )266/2(.  )3(



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 484

فهلذا اإلملام مالك -رمحه اهلل- يقلول بجواز التسلعري رغم امتناع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقال حني سلئل عن التسلعري: »إذا سعر اإلمام عليهم قدر 
ملا يرى ملن رشائهم فا بلأس«)1( ووافقله بعض الفقهاء ملن احلنفية 

واحلنابلة)2(.

وذهلب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشلافعية واحلنابلة)3( 
إىل حتريم التسلعري علىل الباعة، أخذًا بظاهر هلذا احلديث، وأنه صادر 

عىل سبيل احلكم والترشيع.

فالذين قالوا بجواز التسعري عللوا امتناع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن التسعري ألن 
ارتفاع األسلعار مل يكن بسلبب الباعة، بل كان بسبب ظروف العرض 
والطللب، فمتلى ارتفعت األسلعار بسلبب الباعلة فإن لإلملام جواز 

التسعري)4(.

رة بالرشع. املسألة السادسة: اجلزية مقدَّ
علن معلاذ بن جبلل  أن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص ملا وجهله إىل اليملن أمره أن 
يأخلذ من كل حامل يعني حمتلاًم دينارًا، أو عدله من املعافر، ثياب تكون 

باليمن)5(.

انظر: املنتقى )118/5(.  )1(
انظر حاشية ابن عابدين )399/6(، املنتقى )118/5(، االستذكار )412/6(، الكايف   )2(
البلن عبد اللرب )360/1(، املغني البن قداملة )164/4(، جمموع الفتلاوى البن تيمية 

)105/28(، وتبيني احلقائق )28/6(، الطرق احلكمية )660/2(.
انظلر: بدائع الصنائع )129/5(، تبيلني احلقائق )28/6(، املعونة )1034/2(، الكايف   )3(
البن عبد اللرب )360/1(، روضة الطالبني )79/3(، مغنلي املحتاج )38/2(، الكايف 

البن قدامة )41/2(، كشاف القناع )187/3(.
انظر: احلسبة البن تيمية )ص16(.  )4(

أخرجله أبلوداود رقلم)1576(، والرملذي رقلم )623(، والنسلائي رقلم )2450(،   )5(
واإلمام أمحد يف املسلند رقم )22013(، وصححه ابن عبد الرب واأللباين، انظر: التمهيد 

)130/2(، وصحيح سنن الرمذي )344/1(. 



485 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث مردد بني أن يكون رشعًا عامًا، ألنه 
علًا، فيكون هلذا التحديد للجزية  تلرصف باعتباره نبّيًا ورسلواًل مرشِّ
مقلدرًا بالرشع، أو هو مروك الجتهاد اإلمام، فيكون التحديد النبوي 

هنا ترصفًا بوصف اإلمامة.

قلال امللاوردي )ت445هلل( -رمحله اهلل-: »اختللف الفقهلاء يف أقل 
اجلزيلة وأكثرهلا، فذهلب الشلافعي إىل أن أقلها مقدر بدينلار ال جيوز 
االقتصلار عىل أقل منه من غني وال فقلري، وقال أبوحنيفة: هي مقدرة 
األقل واألكثر بحسب طبقاهتم.. وقال سفيان الثوري: ال يتقدر أقلها 
وال أكثرها، وهي موكولة إىل اجتهاد اإلمام يف أقلها وأكثرها، فإن رأى 

االقتصار عىل أقل من دينار جاز، وإن رأى الزيادة فعل«)1(.

وقال ابن القيم )ت751هل( -رمحه اهلل-: »يف هذا دليل عىل أن اجلزية 
غلري مقدرة اجلنس وال القلدر، بل جيوز أن تكون ثيابلًا وذهبًا وحلًا، 
وتزيلد وتنقص، بحسلب حاجلة املسللمني، واحتامل ملن تؤخذ منه، 

وحاله يف امليرة، وما عنده من املال«)2(.

فاختلاف العللامء يف تقدير اجلزية كان عىل أقوال شلتى، وكان من 
أسلباب اختافهم يف ذللك: االختاف يف نوع التلرصف الصادر عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تقدير اجلزية.

فذهب اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- إىل أن أقلها مقدار دينار ال جيوز 
االقتصار عىل أقل منه سواء كان من غني أو فقري)3(.

احللاوي الكبلري )299/14(، وانظر: التمهيلد البن عبد اللرب )130/2(، عون املعبود   )1(
 .)200/8(

زاد املعاد )141/3(.  )2(
انظلر: األم )179/4(، احلاوي الكبري )299/14(، أسلنى املطالب )215/4(، مغني   )3(

املحتاج )248/4(.
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وذهلب اإلملام ماللك -رمحله اهلل- يف إحلدى الروايتني وسلفيان 
الثلوري إىل أنه ال يتقدر أقلهلا وال أكثرها، بل ذلك موكول إىل اجتهاد 

اإلمام)1(.
وذهلب اإلملام أبو حنيفة واإلملام مالك -رمحهلام اهلل- يف الرواية 
األخلرى عنله إىل أهنلا تؤخذ ملن الغني ثامنيلة وأربعون درمهلًا، ومن 
املتوسلط أربعة وعلرشون درمهًا، ومن الفقري اثنا علرش درمهًا، ملا ورد 

عن عمر  أنه فعل ذلك)2(.
فياحلظ أن ملن قال: إن أقل اجلزية مقدرة بدينلار ال يكون لإلمام 
اجتهلاد يف أقلها؛ رأى ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فتلوى وحكم، جيب االقتداء 
به عند ما بعث معاذًا إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل حامل دينارًا، ألنه 

مل يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه أخذ أقل من دينار.
وملن قال إن أقل اجلزية غري مقلدرة وترجع إىل اجتهاد اإلمام يرى 

أن ترصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص باعتبار اإلمامة عندما بعث معاذًا.

املسألة السابعة: حتريم حلوم احلمر األهلية.
عن عبد اهلل بن أيب أوىف  قال: أصابتنا جماعة ليايل خيرب، فلام كان 
يلوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناهلا، فلام غلت القدور نادى 
منلادى رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اكفلؤا القدور فلا تطعموا من حللوم احلمر 
األهليلة شليئًا«، قال عبلد اهلل فقلنا: إنام هنى النبلي ملسو هيلع هللا ىلص ألهنا مل خُتّمس، 

قال آخرون: حرمها ألبتة)3(.

انظر: التمهيد البن عبد الرب )130/2(، الذخرية )453/3(، بداية املجتهد )324/1(،   )1(
رشح صحيح البخاري البن بطال )331/5(، فتح الباري )260/6(.

انظلر: بدائلع الصنائلع )111/7(، اجلوهلرة النلرية )602/2(، اللكايف البلن قداملة   )2(
)384/4(، كشاف القناع )121/3(.

أخرجه البخاري رقم )4221(، يف املغازي، باب غزوة خيرب، ومسلم رقم )1937( يف   )3(
الصيد، باب حتريم أكل حلم احلمر اإلنسية. 
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فهاهلم الصحابلة  اختلفلوا: هلل كان هنلي النبلي ملسو هيلع هللا ىلص عن أكل 
حللوم احلمر األهلية، وأمره بإكفاء القدور عىل سلبيل الفتيا والترشيع، 
وأنله حكم صلادر من النبلي ملسو هيلع هللا ىلص جيب إتباعله،، فيقتيض ذللك حتريم 
احلملر األهلية يف مجيع األحوال، أم كان ترصفًا منه عىل سلبيل اإلمامة 
ملصلحة رشعية مؤقتة خمافة قلة الظهر؛ أي: الركوب، أو ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

لة تأكل العذرة. سها، أو أهنا كانت جاَّ مل خيمِّ

قلال ابلن عبد الرب )ت463هلل( -رمحه اهلل-: »أوضلح الدليل عىل أن 
النهي عن أكل احلمر األهلية عبادة ورشيعة، ال لعلة احلاجة إليها، ألنه 
معللوم أن احلاجلة إىل اخليل يف العلرف أوكد وأشلد، وأن اخليل أرفع 
حلااًل وأكثر مجااًل، فكيف يؤذن للرضورة يف أكلها، وينهى عن احلمر، 

هذا من املحال الذي ال يستقيم«)1(.

وقلال ابن القيلم )ت751هلل( -رمحه اهلل-: »حلوم احلمر اإلنسلية 
صلح عنله حتريمهلا يلوم خيلرب، وصح عنله تعليلل التحريلم بأهنا 
رجس، وهذا مقّدم عىل قول من قال من الصحابة: إنام حرمها ألهنا 
كانلت ظهر القوم ومحولتهم، فلام قيل له: فني الظهر وأكلت احلمر 
حرمهلا، وعىل قول من قال: إنلام حرمها ألهنا مل خُتّمس، وعىل قول 
من قال: إنام حرمها ألهنا كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة، 
وكل هلذا يف الصحيلح، لكن قلول رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إهنا رجس« 
مقلدم عىل هذا كلله، ألنه من ظّن الراوي وقولله، بخاف التعليل 

بكوهنا رجسًا«)2(.

فقلد اختللف يف حكم حلوم احلملر األهلية فذهب مجهلور العلامء، 
ملن الصحابلة والتابعني وفقهلاء األمصلار إىل حتريمها، قلال النووي 

االستذكار )509/5(.  )1(
زاد املعاد )303/3(.  )2(
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)ت176هل( -رمحه اهلل-: »حتريم حلوم احلمر اإلنسية هو مذهبنا ومذهب 

العلامء كافة، إال طائفة يسرية من السلف«)1(.

وروى علن ابن عباس وعائشلة  وسلعيد بن جبلري )ت95هل( من 
التابعني -رمحه اهلل- إىل أن أكلها حال، وهو رواية عند املالكية)2(.

فظهر من هذا العرض أن اخلاف الذي وقع يف احلديث ناشلئ عن 
اختافهلم يف منع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أكل حللوم احلمر األهلية هل كان عىل 
سلبيل الفتوى والتبليغ فيكون رشيعة جيب امتثاهلا يف كل األحوال، أو 
أن منعله إنام هو لكونله احلاكم والعامل باملصلحة التلي تقتضيها احلال، 

ولذلك وقع اخلاف بني الصحابة يف فهم سبب املنع.

ولعلل كون النهلي عن حلوم احلملر األهلية حصلل يف غزوة خيرب 
هو الذي دفع القائللني باإلباحة جلعل رابط بني النهي وبني األحداث 

س، أو اخلوف من فنائها. املحيطة به، من كون احلمر مل خُتمِّ

املسألة الثامنة: األكل من حلوم األضاحي.
عن سللمة بلن األكلوع  قال: قلال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن ضحى 
منكم فال يصبحن بعد ثالثة وبقي يف بيته منه يشء«، فلام كان العام املقبل 
قالوا: يا رسلول اهلل، نفعل كام فعلنلا العام املايض؟ قال: »كلوا وأطعموا 

واّدخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها«)3(.

يظهلر من هذا احلديث أن هذه الواقعلة كانت مرددة بني أن تكون 

رشح النووي عىل صحيح مسلم )189/9(.  )1(
انظلر: رشح معلاين اآلثلار )203/4(، الذخلرية للقلرايف )101/4(، املفهلم بلرشح   )2(
احللاوي   ،)251/2( األم   ،)509/5( االسلتذكار   ،)224/5( مسللم  صحيلح 
الكبلري )141/15(، عملدة القلاري للعينلي )128/21(، )244/14(، فتلح الباري 

)655/9(، رشح النووي عىل صحيح مسلم )91/13(.
أخرجه البخاري رقم )5569(، يف األضاحي، باب ما يؤكل من حلوم األضاحي.  )3(
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من الترصف باإلمامة أو من قبيل الترصف بالرسالة والفتوى، وهو ما 
فهمه الصحابة  قال ابن املنري )ت683هل( -رمحه اهلل-: »وجه قوهلم: 
هل نفعل كام كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتىض االسلتمرار، ألهنم فهموا 
أن ذلك النهي ورد عىل سبب خاص، فلام احتمل عندهم عموم النهي 
أو خصوصه من أجل السلبب سألوا، فأرشلدهم إىل أنه خاص بذلك 

العام من أجل السبب املذكور«)1(.
وللذا ذهلب بعلض األصوليني علىل اعتبلار أن هنلي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
اّدخار حلوم األضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ)3(، عىل اعتبار أن النهي 

عن ذلك حكم صادر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمقتىض كونه نبّيًا ورسواًل.
وذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا احلكم غري منسوخ، بل إذا كان 
بالنلاس حاجة فا يدخروا، علىل اعتبار أن هذا الترصف كان من قبيل 
اإلمامة ال الفتوى، بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فإن ذلك العام كان بالناس جهد« 
حيلث بنّي أن هلذا الترصف كان رعاية ملصلحة املسللمني، وليس عىل 
سلبيل الترشيع يف األملر العام، فللوايل واحلاكلم أن يقيد املباح وينهى 

عنه إذا رأى أن املصلحة العامة تقتيض ذلك.
فهلو من قبيل زوال احلكم لزوال علته، وليس من النسلخ، وهو ما 
أشار إليه اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- يف كتابه الرسالة فقال: »لو فاجأ 

أهل ناحية مجاعة مرضرون تعلق بأهلها النهي«)4(.

فتح الباري )26/10(.  )1(
احلديلث أخرجله: مسللم رقلم )1977(، يف األضاحلي، وأبلوداود رقلم )3698(،   )2(

والرمذي رقم )1510، 1054(.
انظلر: الواضلح ال بلن عقيلل )252/1-253(، هنايلة الوصلول )2325/6(، العدة   )3(

)830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص239(، وانظلر: احللاوي الكبلري )115/15-116(، الربهلان يف عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلري القرطبي )47/12(، املستصفى )267/2(، نفائس األصول 

.)4095/9(
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املسألة التاسعة: قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة.
علن عبلد اهلل بن عملر  قلال: قلال رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من رشب 
اخلملر فاجلدوه، فإن رشب فاجلدوه، فان رشب فاجلدوه فإن رشب 

فاقتلوه«)1(.

اختللف الفقهلاء -رمحهلم اهلل- يف احلكلم علىل شلارب اخلملر يف 
امللرة الرابعة بالقتل، واخلاف هنا ناشلئ علن أن هذا األمر صادر عن 
النبلي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أنه املرشع، وأن هذه فتلوى تطبق عىل كل من تكرر منه 

الرشب، لوال ورود النسخ عليه.

أو أن هلذا احلكم ليس بمنسلوخ بل هو حمكم، لكنه حممول عىل أن 
النبلي ملسو هيلع هللا ىلص يأملر والته وقضاته بذللك لكونه اإلملام، فيكون قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ملن قبيل حكمه بالوالية، وأن ذلك منوط باملصلحة، فإذا رأى احلاكم 
أن املصلحة يف القتل لكثرة الرشاب وتفشليه وانتشلاره يف املجتمع، أو 
غلري ذلك أقدم عليه، وإال فا، كام فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ابن نعيامن حيث 

جلده أربع مرات ومل يقتله)2(.

فذهب اجلمهور إىل أن القتل منسلوخ، فمن تكرر منه الرشب جيلد 
وال يقتلل. وذهلب مجع من أهل العلم منهم شليخ اإلسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( وتلميلذه ابن القيلم )ت751هلل( -رمحهلام اهلل- إىل أن األمر 

بالقتلل حمكلم غلري منسلوخ، وإنام األملر بالقتلل يف الرابعلة يرجع إىل 
اجتهاد اإلمام، فيعزر بالقتل عند املصلحة التي يقدرها احلاكم)3(.

أخرجه أبو داود رقم )4485( يف احلدود، والرمذي رقم )1444( يف احلدود، واإلمام   )1(
أمحد يف املسند رقم )6197(، والبيهقي يف السنن رقم )17282(، واحلاكم يف املستدرك 

رقم )8115( وقال: صحيح عىل رشط الشيخني.
احلديلث أخرجله البخلاري )66/12-67(، يف احللدود، وأبو داود رقلم )4485( يف   )2(

احلدود باب إذا تتابع يف رشب اخلمر، وانظر: جامع األصول )588/3 و594(.
انظلر: البحر الرائلق )27/5(، رشح فتح القديلر )302/5(، األم )144/6(، رشح=  )3(
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قال شليخ اإلسلام ابن تيمية -رمحه اهلل-: »إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بقتل 
الشلارب يف املرة الرابعة ومل ينسلخ ذلك، ومل جيعله حّدًا البد منه، فهو 

عقوبة ترجع إىل اجتهاد اإلمام يف املصلحة«)1(.

املسألة العارشة: من بلغت عنده زكاة احلقة وليست عنده إال جذعة.
علن أنلس  أن أبا بكر  كتب لله فريضة الصدقلة التي أمر اهلل 
رسلوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وملن بلغلت عنلده صدقة احلقة وليسلت عنلده احلقة، 
دق عرشين درمهًا  وعنلده اجلذعة فإهنلا تقبل منه اجلذعة ويعطيله املصِّ

أو شاتني...«)2(.

فهلذا التقدير للخليفلة  بني احلقة واجلذعة، أو بني بنت املخاض 
وبنت اللبون بشاتني أو عرشين درمهًا، هل هو ترصف بالفتوى فيكون 
رشعلًا دائلاًم، أو هو تلرصف باإلماملة مبني عىل أن الشلاة يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص 
كانلت تسلاوي علرشة دراهم، فهو تقديلر خيتلف من بيئلة إىل أخرى، 
ومن زمن إىل آخر، يقدره اإلمام ملا يرى فيه من املصلحة اجلزئية، وهذا 
ما أشلار إليه اخلطايب )ت388هل( -رمحه اهلل- حني قال: »يشبه أن يكون 
الشلارع جعل الشلاتني أو العرشين درمهًا تقديلرًا يف اجلربان لئا يكل 
األملر إىل اجتهاد السلاعي ألهنلا يأخذها عىل امليلاه)3(، حيث ال حاكم 

= صحيح البخاري البن بطال )400/8(، فتح الباري )71/12(، جمموع فتاوى شيخ 
اإلسام ابن تيمية )236/28(، إعام املوقعني )182/2(.

جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية )336/28(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1453( يف الزكاة، وأبو داود رقم )1567( يف الزكاة، والنسلائي   )2(

)1823/5( يف الزكاة، باب زكاة اإلبل.
امليلاه: االختلاط واالشلتباه، يقلال: ماهلت الليء بالليء: خلطله بله، املعجلم الوسليط   )3(
)899/2(، واحلقلة بكلر احلاء من اإلبل: ما اسلتكمل السلنة ودخلل يف الرابعة، واجلذعة 
من اإلبل: ما اسلتكمل السلنة الرابعة ودخل يف اخلامسة إىل آخرها، وبنت املخاض من اإلبل 
وابن املخاض: ما استكمل السنة األوىل ودخل يف الثانية إىل آخرها، وبنت اللبون ما استكمل 
السنة الثانية ودخل يف الثالثة إىل متامها، انظر: جامع األصول البن األثري )581-579/4(.
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وال مقلوم غالبًا، فضبطه بيء يرفع التنازع كالصاع يف املرّصاة والغرة 
يف اجلنني«)1(.

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص حني قدر الشاة بعرشة دراهم قدرها باعتباره إمامًا حسب 
سعر الوقت، فا مانع من تقدير الفرق بغري ذلك تبعًا الختاف القيمة 

واألسعار.
قلال العظيم آبادي )ت1329هلل( -رمحه اهلل-: » محله بعضهم عىل أن 
ذاك تفلاوت قيملة ما بني اجلذعة واحلقة يف تللك األيام، فالواجب هو 

تفاوت القيمة ال تعيني ذلك«)2(.
وقال الصنعاين )ت1182هل( -رمحه اهلل-: »يرجع يف ذلك إىل التقويم، 
بدليل أنه ورد يف رواية عرشة دراهم أو شلاة، وما ذلك إال أن التقويم 

خيتلف باختاف الزمان واملكان، فيجب الرجوع إىل التقويم«)3(.
وهلذا ملا أكده فضيللة الدكتور يوسلف القرضاوي قائلًا: »الذي 
يظهلر أن تعيلني النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبعض هلذه التقديلرات كان بصفة اإلمامة 
والرياسة التي له ملسو هيلع هللا ىلص عىل األمة حينئذ، ال بصفة النبوة، وصفة اإلمامة 
تعتلرب ملا هو األنفلع للجامعة يف الوقلت واملكان واحللال املعني وتأمر 
بله... بخاف ما جيليء بصفة النبوة، فهو يأخذ صلورة الترشيع امللزم 

جلميع األمة يف مجيع األزمنة واألمكنة«)4(.

فتح الباري )320/3(.  )1(
عون املعبود )303/4(.  )2(
سبل السام )124/2(.  )3(

فقه الزكاة للقرضاوي )190/1(.  )4(
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اخلامتة

احلملد هلل رب العامللني والصلاة والسلام علىل أرشف األنبيلاء 
واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فلإّن هلل متلام احلملد والشلكر أن ير إكامل هلذا البحلث عىل هذه 
الصلورة التي أسلعدتني، حيث اجتهدت يف مجع شلتاته وللمِّ أطرافه، 
إليصلال أفكاره البينة ونتائجه الواضحة للقارئ الكريم، وقد ظهرت 

خال دراستي نتائج أمهها:

أن هذه القاعدة من أدق مسلائل السنة يف حتديدها وتنزيلها عىل . 1
مدلوالهتا، إال أهنا مل تلَق ذلك االهتامم الذي حظيت به كثري من 

مسائل السنة.

أن عدم حترر هذه القاعدة وتصورها بشلكل صحيح كان سلببًا . 2
لكثري من اخلاف الذي وقع بني الفقهاء يف الفروع الفقهية.

الترصفات النبوية التلي تدخل يف نطاق موضوع البحث: تلك . 3
الترصفلات الصلادرة عن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص املرددة بلني كوهنا صادرة 
منه بالرسلالة والفتيا فهي رشع دائم جلميع املسللمني، أو تكون 
صلادرة منله بترصف القضاء فا يعمل هبلا املكلف إال بناء عىل 
حكم القايض، أو تكون من ترصفاته باإلمامة، فهي موكولة إىل 

أولياء األمور جيتهدون فيها بام حيقق املصلحة.

أن الفقهلاء جيزملون باختلاف ترصفات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص من حيث . 4
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داللتها عىل األحكام، حسلب اعتبارات متعددة، وحني مل نميز 
بلني أنواع هذه الترصفلات وردت علينا هذه الفتاوى الشلاذة؛ 
م، عمًا بظاهر حديث سلامل موىل  كفتوى أن إرضاع الكبري حيرِّ

أيب حذيفة.

أن كثلريًا ملن نصلوص السلنة التلي عدهلا بعلض أهلل العلم . 5
منسوخة، هي يف احلقيقة ترصفات من النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلمامة زالت 
بلزوال األسلباب والعللل التلي فرضتها، كنهلي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 

إدخال حلوم األضاحي فوق ثاث.

أن أشلد أحلوال النبلي ملسو هيلع هللا ىلص اختصاصلًا بله هي حاللة الترشيع، . 6
فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقر عليه ومل ينسلخ صادر مصدر 
الترشيع لألمة، فهو خيرب عن أحكام اهلل ورشعه، ما مل تقم قرينة 
عىل خاف ذلك؛ كأن يكون ترصفه مما اتفق عىل أنه من وظيفة 

اإلمام، أو وظيفة القايض.

أن أول ملن لفلت إىل التفريق بلني ترصفات النبلي ملسو هيلع هللا ىلص هو ابن . 7
قتيبلة -رمحله اهلل- حيث جعل من السلنة ما فّوضله اهلل إىل نبيه 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف سلّنه وترشيعه، وأمره باسلتعامل رأيه فيه وأن له أن 

يرخص فيه ملن شاء.

أنله قد ثار النقاش حول بعض األحلكام الفقهية أفاد أن بعض . 8
عللامء السللف ومنذ القلرن الثلاين للهجرة كان يعلدون بعض 
ترصفلات النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرارات اختذها بوصفه حاكاًم أو وليًا لألمر 
لتحقيق مصلحة مؤقتة، وكان هذا املفهوم حارضًا يف اجتهادات 

العلامء واستنباطهم لألحكام.

رغلم أن هلذا املفهلوم كان حلارضًا يف اجتهلادات العلامء عند . 9
اسلتنباط األحكام من السلنة وحماولة فهمها فإن أول من أّصل 
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هلذه الفكلرة وعّمقها هو اإلملام األصويل الفذ شلهاب الدين 
القلرايف -رمحه اهلل- يف كتابيه الشلهريين )الفروق( و)اإلحكام 

يف متييز الفتاوى عن األحكام(.
األدلة التي دلت عىل التفريق بني ترصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومتييزها . 10

جلاءت يف أقلوال النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، وملن اسلتقراء حلال الصحابة 
 يف مراجعتهلم واستفسلارهم عند تعاملهلم مع ترصفات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص دون تردد، ومن مراجعة اخللفاء الراشلدين لبعض 
ترصفلات النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته لعلمهلم أنه ترصف صدر عنه 

بحكم السياسة الرشعية.
املقصلود بترصف النبلي ملسو هيلع هللا ىلص بالقضاء: اجتهلاده يف إثبات أن . 11

هلذه الواقعة لو عرضت لله قضية رسقة مثًا وتكييفه هلا بأهنا 
رسقلة، وهذا أمر اجتهادي تقديري يتفاوت القضاة فيه، وهو 
من حتقيق املناط املبني عىل احلجج والبينات، أما احلكم الذي 
يصلدره القايض لتللك القضية بعد تكييفه هللا فهو رشع عام 
مبنلي عىل األدللة الرشعية، يللزم كل قاض أن حيكلم به، أما 
سلائر الناس فإهنم ال يقدمون عىل حكم صادر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بترصف القضاء إال بحكم القايض.
هذه أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي أفكار اجتهدت يف صياغتها 
وترتيبها، وعرضها بشكل واضح وموجز، أسأل اهلل عز وجل أن ينفع 
به ملن اطلع عليه، وأن جيعله خالصًا لوجهله متقبًا عنده، واحلمد هلل 

الذي بنعمته تتم الصاحلات، فله الفضل واملّنة أواًل وآخرًا.
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