
 التمييز بني خمتلف املقامات 
يف الترصفات النبوية

أ. راضية بن حمرز*

ملخص 

إن البحــث يف الســنة النبويــة ملعرفــة أنــواع تصرفــات النــي  والتفريــق بــني املقامــات الــي تصــدر 
عنهــا تصرفاتــه  مــن األمهيــة مبــكان، فهــو الطريــق لفهــم الســنة النبويــة، ومــن مث حفظهــا والدفــاع عنهــا مــن 

املشــككني مــن انحيــة واملغالــني احلرفيــني مــن انحيــة أخــرى. 
وقــد اختــذت منهًجــا اســتقرائيًّا ملعرفــة تقســيم العلمــاء لتصرفــات النــي . فجعلــت مبحثًــا لتقســيمات 
العلمــاء القدامــى، وجعلــت مبحثًــا اثنًيــا لتقســيمات الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور الــذي بــدا خمتلًفــا عــن غــره 
فتوســع وأضــاف. ومــن أهــم النتائــج الــي توصــل هلــا البحــث أن التدقيــق يف هــذه األحــوال والتفرقــة بينهــا هــو 
مــن أهــم مــا جيــب علــى الباحــث الــذي يشــتغل بكيفيــة فهــم احلديــث وقراءتــه قــراءة ســليمة يف ضــوء القــرآن 

الكــرمي ومقاصــده وقواعــده وكلياتــه.
كلمات مفتاحية: املقامات، التصرفات النبوية، التمييز. 

Abstract:
The search in the Prophet's Sunnah to find out the types of actions of the Prophet Mu-
hammad, peace be upon him, and to distinguish between the places from which his ac-
tions are issued is of paramount importance, as it is the way to understand the Prophet's 
Sunnah, and then to preserve and defend it from skeptics on the one hand and artisans 
on the other.
It has taken an inductive approach to find out the division of scholars on the behavior of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace. So I made a topic for the divisions 
of the old scholars, and made a second topic for the divisions of Sheikh Al�Tahir bin 
Ashour, who seemed different from others, so he expanded and added.
One of the most important findings of the research is that scrutinizing these conditions 
and differentiating between them is one of the most important things that the research-
er who works on how to understand and read the hadith properly in light of the Holy 
Qur’an and its purposes, rules and faculties.
Key words: maqams, prophetic behaviors, discrimination.
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املقدمة
لقــد اهتمــت األمــة بــكل مــا يصــدر عــن نبيهــا  مــن أقــوال وأفعــال وتقريرات؛ 
ملــا للســنة مــن قيمــة ابعتبارهــا املصــدر الثــاين مــن مصــادر التشــريع اإلســامي. 
بــني تصرفاتــه  ممــا هــو تشــريع ومــا هــو غــر  التمييــز  ممّــا ُكتِــب يف  وابلرغــم 
تشــريع، بــني مــا هــو وحــي ومــا هــو اجتهــاد، فــإن النظــر إىل الســنة الزال يعتمــد 
املعــى احلــريف يف أغلــب األحيــان، وال يذهــب إىل العمــق ابعتمــاد املقصــد واملــآل 
إال مــع أهــل العلــم ممــن مــّن هللا عليهــم بنــور البصــرة. لذلــك اخــرتت أن أعــرض 
تقســيمات علمــاء األمــة لتصرفــات الرســول ؛ ملــا هلــذه التقســيمات مــن أمهيــة 
يف فهــم الســنة النبويــة؛ ألن معرفــة احلــال الــي صــدر عنهــا قــول النــي  أو فعلــه 
هلــا أثــر واضــح يف التشــريع، وكثــرًا مــا خيفــى مقــام تصرفــه  وال يُنظــر فيــه إال مــن 
جهــة كونــه فعلــه أو قولــه أو تقريــره  فيؤخــذ ذلــك علــى كونــه شــرًعا أو ديًنــا. 
ولكــن مــن العلمــاء األجــاء والفقهــاء األفاضــل مــن قســم تصرفاتــه  إىل 
مقامــات أذكــر منهــم خاصــة ابــن قتيبــة يف القــرن الثالــث الــذي خــاض يف مســألة 
اختــاف احلديــث أو اختــاف املــدارس الفقهيــة حــول احلديــث، فكيــف قســم 
علمــاؤان تصرفــات النــي  فجعلــوا هلــا مقامــات وأحــوااًل؟ ومــاذا أضــاف ابــن 
عاشــور للســابقني؟ وكيــف متيــز نظــره ألحــوال النــي ؟ هــذا مــا نســلط الضــوء 

عليــه يف املباحــث اآلتيــة:
 املبحث األول: أهم تقسيمات العلماء لتصرفات النيب

مل يكــن التمييــز بــني تصرفاتــه  واضًحــا وال جممًعــا عليــه عنــد العديــد مــن 
القدامــى برغــم مــا ورد عــن الصحابــة  مــن فهــم دقيــق ملــا يصــدر عنــه مــن قبيــل 
الــرأي، ومــا يصــدر عنــه مــن قبيــل الوحــي، ولكــن جنــد مــن الفقهــاء مــن تفطــن هلــذه 

املســألة فصنــف فيهــا واعتمدهــا يف فهــم النصــوص واعتربهــا يف التشــريع. 
املطلب األول: ابن قتيبة: 

 ، يعــدُّ ابــن قتيبــة أول مــن نبــه ملعرفــة احلــال الــي يصــدر عنهــا فعــل النــي
  فعــرض يف كتابــه »أتويــل خمتلــف احلديــث« ملســألة التمييــز بــني تصرفــات النــي
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حيــث قســم الســنة إىل ثاثــة أقســام قــال: »والســنن -عنــدان- ثــاث: »األوىل« 
ُ  نـََهــى َأْن  ســنة أاته هبــا جربيــل  عــن هللا تعــاىل كقولــه: »إَنَّ النَّــِيَّ َصلَّــى اللَّ
ــُرُم ِمــَن  ــُرُم ِمــَن الرََّضــاِع َمــا حَيْ ِتَهــا، أَْو َعَلــى َخالَِتَهــا«)1( و »حَيْ ــْرأَُة َعَلــى َعمَّ

َ
تــُـَزوََّج امل

ــّرُِم اْلَمصَّــُة َواْلَمصَّتَــاِن«)3(، و»الدِّيَــُة َعلَــى الَعاِقلَــِة«)4( وأشــباه  النََّســِب«)2( و»اَل حُتَ
هــذه مــن األصــول«)5(. فالســنة هنــا هــي التشــريعات الــي وردت يف الســنة ومل تــرد 
يف القــرآن الكــرمي، وقــد اعتربهــا الفقهــاء مــن القدامــى خاصــة أحكاًمــا مســتزادة 
عــن القــرآن وهــي وحــي مــن هللا، وابــن قتيبــة عــدَّ هــذه التشــريعات وحيًــا غــر متلــو، 

فهــو تشــريع لألمــة عامــة. 
وخالــف بعــض الفقهــاء يف هــذه املســألة وقــال إن هــذه التشــريعات ليســت 
مســتزادة عــن القــرآن بــل تضمنهــا الكتــاب واحتــوى عليهــا، فهــي منبثقــة عنــه؛ إمــا 
بطريــق االجتهــاد أو القيــاس وقــال بذلــك اإلمــام الشــاطي)6( يف املوافقــات، أمــا مــن 
املعاصريــن فأخــذ بــه اخلضــري وأبــو زهــرة، والقرضــاوي، وأمــا مصطفــى الســباعي 

فقــد عــدَّه خافًــا لفظيًّــا. 
قال ابن قتيبة: »والســنة الثانية: ســنة أابح هللا له أن يســّنها، وأمره ابســتعمال 
رأيــه فيهــا، فلــه أن يرتخــص فيهــا ملــن يشــاء علــى حســب العلــة والعــذر؛ كتحرميــه 
احلريــر علــى الرجــال، وإذنــه لعبــد الرمحــن بــن عــوف فيــه لعلــة كانــت بــه. وكقولــه يف 

ِتَهــا َواَل َعلَــى  صحيــح مســلم، كتــاب أبــواب النــكاح، اَبُب َمــا َجــاَء اَل تـُْنَكــُح املــْرأَُة َعلَــى َعمَّ  )1(
ح1125. َخالَِتَهــا، 

ــَهاَدِة َعلَــى اأَلْنَســاِب، َوالرََّضــاِع املْســَتِفيِض،  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، اَبُب الشَّ  )2(
ــْوِت الَقــِدمِي، ح 2645.

َ
َوامل

صحيح مسلم: كتاب الرضاع، اَبٌب يِف اْلَمصَِّة َواْلَمصَّتـنَْي، ح1450.  )3(
سنن الرتمذي، أبواب الفرائض، ابب ما جاء يف مراث املرأة من دية زوجها، ح2110.  )4(

ابــن قتيبــة- أتويــل خمتلــف احلديــث، مؤسســة اإلشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )5(
ص283. 

الشــاطي: )ت 790 هـــ / 1388 م( هــو إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرانطــي   )6(
مــن كتبــه  املالكيــة.  أئمــة  مــن  أهــل غرانطــة. كان  مــن  أصــويل حافــظ.  الشــهر ابلشــاطي: 
)املوافقــات يف أصــول الفقــه( أربــع جملــدات، و)اجملالــس( شــرح بــه كتــاب البيــوع مــن صحيــح 
البخــاري، و)االعتصــام( يف أصــول الفقــه، و )شــرح األلفيــة( مســاه )املقاصــد الشــافية يف شــرح 

خاصــة الكافيــة(.. )األعــام للزركلــي، ج1، ص75(. 
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ــَة فـَلَــْم حتَِــلَّ أِلََحــٍد قـَْبلِــي، َواَل أِلََحــٍد بـَْعــِدي، ُأِحلَّــْت يل َســاَعًة  ُ َمكَّ مكــة »َحــرََّم اللَّ
ــُر َصْيُدَهــا، َواَل تـُْلتـََقــُط  ِمــْن نـََهــاٍر، اَل خُيْتـََلــى َخَاَهــا َواَل يـُْعَضــُد َشــَجُرَها، َواَل يـُنـَفَّ
ُ َعْنــُه: ِإالَّ اإِلْذِخــَر ِلَصاَغِتنَــا َوقـُبُــوراَِن؟  لَُقطَتـَُهــا ِإالَّ ِلُمَعــرٍِّف« فـََقــاَل الَعبَّــاُس َرِضــَي اللَّ

فـََقــاَل: ِإالَّ اإِلْذِخــَر«)1(.
ولــو كان هللا تعــاىل حــرم مجيــع شــجرها، مل يكــن يتابــع العبــاس علــى مــا أراد، 
مــن إطــاق اإلذخــر)2(، ولكــن هللا تعــاىل جعــل لــه أن يطلــق مــن ذلــك مــا رآه 

صاًحــا، فأطلــق اإلذخــر ملنافعهــم«)3(.
وذكــر ضمــن هــذا النــوع هنــي النــي  عــن ادخــار حلــوم األضاحــي فــوق 

القبــور وغرهــا)4(. وعــن زايرة  ثــاث، 
فقــد اســتنتج ابــن قتيبــة أن هللا قــد تــرك مســاحة للنــي  لاجتهــاد فيطلــق 
ملــن يشــاء وحيظــر علــى مــن يشــاء. فمثــل هــذا القســم اجلانــب االجتهــادي يف 
التشــريع، فابــن قتيبــة قــد وجــد يف هــذا النــوع اختافًــا بــني النــص وإجــاابت النــي 
 للســائل مبــا يتماشــى وحالتــه وقدراتــه وفهمــه؛ ألنــه يراعــي  املقصــد العــام 
واحلــال واملــآل، فعــرّب عــن ذلــك ابــن قتيبــة أبن هللا تعــاىل قــد أجــاز لــه أن يُطلــق أو 

حَيظــر ملــن يشــاء. 

صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، ابب االذخر واحلشيش يف القرب، ح: 1349.  )1(
اإلذخر: نبات طيب الرائحة تسقف به البيوت فوق اخلشب.   )2(

ابــن قتيبــة، أتويــل خمتلــف احلديــث، مؤسســة اإلشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )3(
ص283. 

مــن أمثلــة هــذا النــوع ذكــر ابــن قتيبــة مجلــة مــن األحاديــث النبويــة: »وقــال يف العمــرة: »ولــو   )4(
اســتقبلت من أمري ما اســتدبرت، ألهللت بعمرة«. أو قال يف صاة العشــاء: »لوال أن أشــق 

علــى أمــي، جلعلــت وقــت هــذه الصــاة، هــذا احلــني«. 
مث قــال: »إين هنيتكــم عــن ادخــار حلــوم األضاحــي فــوق ثــاث، مث بــدا يل أن النــاس يتحفــون   
ضيفهــم، وحيتبســون لغائبهــم فكلــوا وأمســكوا مــا شــئتم«. وقــال: »وهنيتكــم عــن زايرة القبــور 
فزوروهــا، وال تقولــوا هجــرًا فإنــه بــدا يل أنــه يــرق القلــوب، وهنيتكــم عــن النبيــذ يف الظــروف 
فاشــربوا وال تشــربوا مســكرًا«.... وقال: دخل الني  حائط رجل من األنصار، فرأى رجًا 
معــه نبيــذ يف نقــر، فقــال: أهرقــه. فقــال الرجــل: أو أتذن يل أن أشــربه مث ال أعــود؟ فقــال النــي 

: »اشــربه وال تعــد«. 
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قائــًا: »فهــذه األشــياء تدلــك علــى أن هللا، أطلــق لــه  أن حيظــر وأن 
يطلــق بعــد أن حظــر، ملــن شــاء. ولــو كان ذلــك ال جيــوز لــه يف هــذه األمــور، 

لتوقــف عنهــا، كمــا توقــف حــني ســئل عــن الكالــة«)1(.
أمــا النــوع الثالــث فهــو اإلرشــاد، قــال أبــو قتيبــة: »والســنة الثالثــة« مــا ســنه لنــا 
أتديبًــا، فــإن حنــن فعلنــاه، كانــت الفضيلــة يف ذلــك، وإن حنــن تركنــاه، فــا جنــاح 
علينــا إن شــاء هللا كأمــره يف العمــة ابلتحلــي، وكنهيــه عــن حلــوم اجلالــة، وكســب 
احلّجام)2(... وكذلك نقول يف قصر الصاة يف األمن، مع قول هللا: Mَوِإذَا َضَرْبتُْم 
ــاِة ِإْن ِخْفتـُـْم أَْن يَْفِتنـَُكُم اّلَِذيَن  ِفــي األْرِض َفلَْيــَس َعلَيـُْكــْم ُجَنــاٌح أَْن تَْقُصــُروا ِمَن الّصَ
ا ُمِبيًنــاL ]ســورة النســاء: 101[، أعلمنــا أنــه  َكَفــُروا ِإّنَ اْلَكاِفِريــَن َكانُــوا لَُكــْم َعــُدّوً
ال جنــاح علينــا يف قصــران مــع اخلــوف. وأعلمنــا رســول هللا  أنــه ال أبس ابلقصــر 
 يف األمــن أيًضــا عــن هللا. وكذلــك املســح علــى اخلفــني، مــع قــول هللا تعــاىل:
ــاِة َفاْغِســلُوا ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديـَُكــْم ِإلَــى  Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإَذا قُْمتُــْم ِإلَــى الّصَ
اْلَمَراِفــِق َواْمَســُحوا بُِرُءوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم ِإلَــى اْلَكْعَبْيــِنL ســورة: املائــدة، 6«)3(

وقــد أشــار القرضــاوي يف كتابــه »الســنة مصــدرًا للمعرفــة واحلضــارة« أن ابــن 
قتيبــة يف هــذا النــوع مــن الســنة ينــزع إىل اعتبــار األمــر والنهــي مــن ابب مــا مســاه 

األصوليــون: اإلرشــاد.)4( 
واملاحــظ أن تقســيم ابــن قتيبــة قصــر الســنة علــى كوهنــا إمــا أن تكــون تشــريًعا 
مل ينــّص عليهــا الكتــاب فهــي هنــا وحــي غــر متلــو، وإمــا أن تكــون اجتهــاًدا يف 
األحــكام ليرتخــص النــي  للمكلفــني حســب العلــة، وذلــك تيســرًا ألحــكام 
الشــريعة، وإمــا أن تكــون أتديبًــا لتــرتك اجملــال واســًعا للمكلــف حســب اختيــاره 

للفضائــل وهــو جمــال املبــاح. 

ابن قتيبة، أتويل خمتلف احلديث، مؤسسة اإلشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص286.   )1(
احلجام: حرفته احلجامة، وكان الناس قدمًيا يتداوون هبا إلخراج الدماء الفاسدة من ظهورهم.   )2(
ابن قتيبة، أتويل خمتلف احلديث، مؤسسة اإلشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص287.   )3(

)4(  انظــر: القرضــاوي، الســنة مصــدرًا للمعرفــة واحلضــارة، دار الشــروق، القاهــرة، مصــر، ط2، 
 .27 1998م، ص 
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فلــم يكــن تقســيم ابــن قتيبــة للســنن إذن حبســب حــال النــي  أي: حبســب 
ــا أو مرشــًدا أو ابعتبــاره وليًّــا ألمــر املؤمنــني، وال  ــا أو مفتًي صفتــه مشــرًعا أو قاضًي
علــى اعتبــار مــا يكــون تشــريًعا ومــا يكــون غــر تشــريع.. بــل تداخــل جمــال التأديــب 
مــع جمــال االجتهــاد وجمــال التشــريع، وقــد بــدا ذلــك جليًّــا يف األمثلــة الــي ذكرهــا 
يف جمــال التأديــب، أليــس قصــر الصــاة يف األمــن تشــريًعا ميكــن اعتبــاره وحيًــا غــر 

متلــو؟ وكذلــك املســح علــى اخلفــني أال ميكــن القــول أنــه اجتهــاد؟ 
إن تقســيم ابــن قتيبــة لتصرفــات الرســول  مل يكــن إال استشــعارا منــه بتغــر 
ــا ملبحــث هــام قــد واصــل العمــل عليــه  املقامــات يف الســنة النبويــة، فــكان انطاًق

مــن جــاء بعــده.
املطلب الثاين: تصنيف ابن حزم للتصرفات النبوية

قسم اإلمام ابن حزم أحوال الني وتصرفاته إىل أمور الدين وأمور الدنيا.
1- أمــور الديــن: وهــي يف جممــوع كامــه كلهــا وحــي ال ســبيل وال مدخــل 
الجتهــاد النــي  فيهــا، يقــول: »فصــح أن كام رســول هللا  كلــه يف الديــن 
اللغــة  بــني أحــد مــن أهــل  وحــي مــن عنــد هللا ال شــك يف ذلــك وال خــاف 

والشــريعة يف أن كل وحــي نــزل مــن عنــد هللا تعــاىل فهــو ذكــر منــزل«)1( 
ويؤكــد أن الســنة يف الديــن ال جيــوز فيهــا الغلــط وابلتــايل: »فإنــه ال يشــك أحــد 
مــن املســلمني قطًعــا يف أن كل مــا علمــه رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم أمتــه 

مــن شــرائع الديــن واجبهــا وحرامهــا ومباحهــا فإهنــا ســنة هللا تعــاىل«)2(. 
وينطلــق ابــن حــزم يف حتريراتــه العلميــة مــن أصولــه اخلاصــة املعتمــدة، وهــي 
التمســك بظواهــر ألفــاظ النصــوص، وعــدم قولــه ابجتهــاد الرســول يف الشــرعيات، 

ورفضــه القيــاس مصــدرًا للتشــريع.
2- أمــور الدنيــا ومكايــد احلــروب مــا مل يتقــدم هنــي عــن شــيء مــن ذلــك، فقــد 
أابح هللا للنــي  التصــرف فيهــا كيــف شــاء، وتــرك للنــي  أن يدبــر كل ذلــك 
علــى حســب مــا يــراه صاًحــا، فــإن شــاء هللا تعــاىل إقــراره عليــه أقــره، وإن شــاء 

إحــداث منــع لــه منعــه. 
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 114/1.  )1(
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 120/1.  )2(
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ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  يف أتبــر النخــل: »أَنـْتُــْم َأْعلَــُم أِبَْمــِر ُدنـَْياُكــْم«)1( فعلــق 
ابــن حــزم: »فهــذا بيــان جلــي مــع صحــة ســنده يف الفــرق بــني الــرأي يف أمــر الدنيــا 
والديــن وأنــه  ال يقــول الديــن إال مــن عنــد هللا تعــاىل، وأن ســائر مــا يقــول فيــه 
برأيــه ممكــن فيــه أن يشــار عليــه بغــره فيأخــذ  بــه؛ ألن كل ذلــك مبــاح مطلــق 
لــه، وإننــا أبصــر منــه أبمــور الدنيــا الــي ال خــر معهــا إال يف األقــل، وهــو أعلــم منــا 

أبمــر هللا تعــاىل وأبمــر الديــن املــؤدي إىل اخلــر احلقيقــي«)2(.
املطلب الثالث: تصنيف العز بن عبد السالم للتصرفات النبوية:

قســم اإلمــام العــز بــن عبــد الســام أول التصرفــات النبويــة إىل ثاثــة مقامــات، 
وهــي: الفتيــا واحلكــم واإلمامــة العظمــى، فقــال: »فمــن هــذا تصــرف رســول هللا 
 ابلفتيــا واحلكــم واإلمامــة العظمــى، فإنــه إمــام األئمــة، فــإذا صــدر منــه تصــرف 
محــل علــى أغلــب تصرفاتــه وهــو الفتيــا مــا مل يــدل دليــل علــى خافــه، ولــه أمثلــة: 
أحدهــا: قولــه  هلنــد امــرأة أيب ســفيان ملــا شــكت إليــه إمســاك أيب ســفيان 
فتيــا،  يكــون  أن  احتمــل  اِبْلَمْعــُروِف«)3(  َوَولَــَدِك  َيْكِفيــِك  َمــا  وشــحه: »ُخــِذي 
واحتمــل أن يكــون حكًمــا، فمنهــم مــن جعلــه حكًمــا واألصــح أنــه فتيــا؛ ألن فتيــاه 

 أغلــب مــن أحكامــه، وألنــه مل يســتوف شــروط القضــاء.
ــُه َســَلُبُه«)4( حممــول  ــٌة فـََل ــِه بـَيَِّن ــُه َعَلْي ــَل قَِتيــًا َل املثــال الثــاين: قولــه : »َمــْن قـََت

علــى الفتيــا؛ ألنــه أغلــب تصرفــه ابلقضــاء، وابإلمامــة العظمــى.
املثــال الثالــث: قولــه : »َمــْن َأْحيَــا أَْرًضــا َميِّتَــًة َفِهــَي لَــُه«)5( محلــه أبــو حنيفــة 
علــى التصــرف ابإلمامــة العظمــى؛ ألنــه ال جيــوز إال إبذن اإلمــام، ومحلــه الشــافعي 

علــى التصــرف ابلفتيــا؛ ألنــه الغالــب عليــه«)6( . 
ولعــل اإلمــام القــرايف تلقــف الفكــرة والتســمية مــن شــيخه العــز بــن عبــد الســام 
وطورها وأضاف إليها مبتكرًا ومبدًعا؛ ألنه كان متأثرًا بشيخه ومنهجه يف التفكر 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، اَبُب ُوُجوِب اْمِتثَاِل َما قَاَلُه َشْرًعا، ح2363.  )1(
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 129-128/5.  )2(

صحيح البخاري، كتاب األحكام، اَبُب الَقَضاِء َعَلى الَغاِئِب، ح7180.  )3(
سنن الرتمذي، كتاب السر عن رسول هللا ، ابب ما جاء يف من قتل قتيا فله سلبه، ح1526.  )4(

سنن الرتمذي، اَبُب َما ذُِكَر يِف ِإْحَياِء أَْرِض املَواِت، ح1389.  )5(
ابن عبد السام، عبد العزيز- قواعد األحكام يف مصاحل األانم، دار املعارف بروت، 121/2.  )6(
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واالجتهــاد عــرب عــن ذلــك بدقــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة يف مقدمتــه لكتــاب اإلحــكام 
فقــال: »وقــد الَزَم الشــيَخ عــزِّ الديــن ابــن عبــد الســام وأَخــَذ عنــه أكثــر فنونــه، 
واقتَبــَس منــه العقليــَة العلميــة، والفكــَر احلـُـرَّ املتــزَن املســتنر. وكان الشــيخ عــز الديــن 
َقِدَم من الشــام إىل مصر ســنة 639ه، وكان القرايف حينذاك يف مطلع شــبابه يبلغ 

مــن العمــر حنــو 15 عاًمــا، فازمــه حــى وفاتــه ســنة 660 حنــَو عشــرين ســنة.
وقــد َملَــك الشــيُخ عليــه قلبَــه ولُبَّــه، بغــزارة علمــه، وثقابــة ذهنــه، ومتانــة دينــه، وقوة 
شخصيته، وبسالته يف ُنصرة احلق، وكرمي تواضعه وورعه وفضله، فألقى القرايفُّ إليه 
ابملقاليــد، ونـََهــل منــه وَعــلَّ، وأكثــر النقــَل واحلديــَث عنــه يف كتبــه، وأثــى عليــه يف كل 
مناســبة يف مواضــع كثــرة مــن آتليفــه ثنــاَء املرتــوي مــن منهلــه، والعــابِّ مــن حبــر علمــه 

الغزيــر النَِّمــر«)1(، وعــن جهــد اإلمــام القــرايف نتحــدث يف الفقــرة املواليــة.
املطلب الرابع: تقسيمات القرايف: 

كان القــرايف ممّــن صّنــف يف تصرفاتــه  وهــو اإلمــام املالكــي مــن القــرن الســابع 
ففّصــل فيهــا تفصيــًا غــر مســبوق، وبــنيَّ أنــواع هــذه التصرفــات والفــروق، وبــنّي 
آاثرهــا يف الشــريعة اإلســامية، ففــي كتــاب »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام 
وتصرفــات القاضــي واإلمــام«، فــرق بــني الفتيــا والتبليــغ، وبــني الفتيــا واحلكــم، وفــّرق 
بــني مقــام القضــاء واإلمامــة، وفــّرق بــني النبــّوة والرســالة، وذلــك يف اجلــواب عــن الســؤال 
اخلامــس والعشــرين حيــث قــال: مــا الفــرُق بــني تصــرُِّف رســوِل هللا  ابلُفتيــا والتبليــغ، 
وبــني تصرُِّفــه ابلقضــاء، وبــني تصرُِّفــه ابإِلمامــة؟ وهــل آاثُر هــذه التصرُّفــات خمتِلفــة يف 
الشــريعة واألحــكاِم أو اجلميــع ســواء يف ذلــك؟ وهــل بــني الرســالة وهــذه األمــور الثاثــِة 
فــَـْرق أو الرســالةُ عــني الُفتيــا؟ وِإذا قلتــم: ِإهنــا عــني الُفتيــا أو غرهــا، فهــل النُبــوَّة كذلــك 
أو بينها وبني الرسالة فـَْرق يف ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، 

يَتعــنيَّ بياهُنــا وكشــُفها والعنايــةُ هبــا، فــِإنَّ العلــم يشــُرف بشــرف املعلــوم)2(. 
الفتــاوى عــن األحــكام  القــرايف اإلحــكام يف متييــز  الفتــاح- مقدمــة كتــاب  أبــو غــدة، عبــد   )1(

ص23-22. 1995م،  ســوراي،  املطبوعــات،  مكتــب  واإلمــام،  القاضــي  وتصرفــات 
القــرايف: شــهاب الديــن، اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام،   )2(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص46. 
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جعــل القــرايف التصرفــات أربعــة أصنــاف فــرق بينهــا يف كتابــه »الفــروق«، فقــال: 
»الفــرق الســادس والثاثــون بــني قاعــدة تصرّفــه  ابلقضــاء، وبــني قاعــدة تصرّفــه 
 ابلفتــوى وهــو التبليــغ، وبــني قاعــدة تصرفــه ابإلمامــة... غــر أن غالــب تصرفــه 
 ابلتبليــغ؛ ألّن وصــف الرســالة غالبــة عليــه، مث تقــع تصرفاتــه  منهــا مــا يكــون 
ابلتبليــغ والفتــوى إمجاًعــا، ومنهــا مــا جيمــع النــاس علــى أنــه ابلقضــاء، ومنهــا مــا جيمــع 
الّناس على أنه ابإلمامة، ومنها ما خيتلف العلماء فيه؛ لرتّدده بني رتبتني فصاعًدا، 

فمنهــم مــن يغلــب عليــه رتبــة، ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى«)1(. 
فالنــي  كان هــو اإلمــام والقاضــي واملفــي وهــو الرســول املبلــغ، قــد يقــول 
ــا إىل يــوم القيامــة، وقــد يقولــه مبنصــب  احلكــم مبنصــب الرســالة فيكــون شــرًعا عامًّ
الفتــوى فــا يكــون حكًمــا بــل فتــوى ختــص الشــخص بعينــه، وقــد يقولــه مبنصــب 
اإلمامــة فراعــي مصلحــة األمــة يف ذلــك العصــر وذلــك املــكان حبســب احلــال 
زمــااًن  تغــر األحــوال  بعــده مراعــاة موجبــات  مــن  األئمــة  فيلــزم علــى  والعــرف، 
ومــكااًن وحــااًل، لذلــك شــق علــى املكلفــني وعلــى أهــل العلــم أيًضــا التفرقــة بــني 
هــذه التصرفــات، فمنهــم مــن عدَّهــا وحيــاً غــر متلــو مهمــا كان احلكــم الــذي ورد 
عنــه  ومهمــا كان حــال تصرفــه . والقــرايف هبــذا التقســيم جعــل حــدوًدا بّينــة 
وفروقًــا واضحــة متّكــن الفقيــه مــن فهــم نصــوص الســنة النبويــة مبــا يتماشــى واملقاصــد 
العامــة. وابعتمــاد تقســيم القــرايف ختتلــف أحــكام الســنن مــن الوجــوب إىل املنــدوب 
واملســتحب واملبــاح، ومــن التحــرمي إىل الكراهــة. يقــول القــرايف مبينًــا آاثر هــذه 
التفرقــة: »هبــذه األوصــاف ختتلــف آاثرهــا يف الشــريعة فــكل مــا قالــه  أو فعلــه 
علــى ســبيل التبليــغ كان ذلــك حكًمــا عامًّــا علــى الثقلــني إىل يــوم القيامــة، فــإن 
كان مأمــورًا بــه أقــدم عليــه كل أحــد بنفســه وكذلــك املبــاح، وإن كان منهيًّــا عنــه 
اجتنبــه كل أحــد بنفســه، وكل مــا تصــرف فيــه  بوصــف اإلمامــة ال جيــوز ألحــد 
أن يقــدم عليــه إال إبذن اإلمــام اقتــداء بــه ، وألن ســبب تصرفــه فيــه بوصــف 
اإلمامــة دون التبليــغ يقتضــي ذلــك، ومــا تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء ال جيــوز 
ألحــد أن يقــدم عليــه إال حبكــم حاكــم اقتــداء بــه ، وألن الســبب الــذي ألجلــه 
القــرايف: شــهاب الديــن، الفــروق أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق، تــح: خليــل املنصــور، دار   )1(

ص357.  ج1،  2009م،  ط3،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
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تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء يقتضــي ذلــك، وهــذه هــي الفــروق بــني هــذه 
القواعــد الثــاث«)1( 

واعــرتض علــى القــرايف كونــه مل يتحــدث عمــا ليــس مــن ابب التشــريع أصــًا ممــا 
ورد مــن الســنن النبويــة بــل هــو مــن ابب اجلبلــة أو العــادة أو اخلــربة املكتســبة مــن 

اجملتمــع والواقــع املعــاش وال عاقــة لــه ابلوحــي أو التشــريع)2(. 
ولئــن مل يــرد يف كام القــرايف هــذا القســم مــن الســنة الــذي ال يدخــل يف ابب 
التشــريع إال أن تقســيمه ملختلــف تصرفــات النــي  يعــدُّ أصــًا بَــى عليــه مــن 

جــاء بعــده.
وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل دور العــز بــن عبــد الســام الــذي ســبق القــرايف يف 
بلورة هذه الفكرة اجلوهرية املتمثلة يف تعدد زوااي النظر إىل التصرفات النبوية حبســب 
االعتبــارات املختلفــة. فيكــون القــرايف قــد أخــذ عــن شــيخه ولكنــه توســع وأضــاف. 

املطلب اخلامس: ويل هللا الدهلوي: 
قّســم ويل هللا الدهلــوي الســنن قســمان: مــا ســبيله تبليــغ الّرســالة، ومــا ليــس مــن 
ُســوُل  ــُم الّرَ ــا آتَاُك ابب تبليــغ الرســالة، فذكــر أن النــوع األّول فيــه قولــه تعــاىل: Mَوَم
َفُخــذُوهُ َوَمــا نََهاُكــْم َعْنــهُ َفاْنتَُهــواL ]ســورة: احلشــر، 7[ وهــذا النــوع قــد تضمــن 
جوانــب عديــدة، قــال: »ومنــه علــوم املعــاد وعجائــب امللكــوت.... ومنــه الشــرائع 
وضبط العبادات واالرتفاقات... وهذه بعضها مستند إىل الوحي، وبعضها مستند 
إىل االجتهــاد، واجتهــاده  مبنزلــة الوحــي؛ ألن هللا تعــاىل عصمــه مــن أن يتقــرر 
على اخلطأ. وليس جيب أن يكون اجتهاده اســتنباطًا من النصوص كما يُظن، بل 
أكثره أن يكون عّلمه هللا تعاىل مقاصد الّشرع وقانون التشريع والتيسر واألحكام، 
فبــني املقاصــد املتلقــاة ابلوحــي بذلــك القانــون. ومنــه حكــم مرســلة ومصــاحل مطلقــة 
مل يوقتهــا ومل يبــني حدودهــا، كبيــان األخــاق الصاحلــة وأضدادهــا. ومســتندها غالبًــا 
االجتهــاد، مبعــى أن هللا تعــاىل علمــه قوانــني االرتفاقــات فاســتنبط منهــا حكمــه 

وجعــل فيهــا كليــة. ومنهــا فضائــل األعمــال ومناقــب العمــال...«)3(
القرايف- الفروق، ج1، ص 358-357.   )1(

انظر: القرضاوي، السنة مصدرًا للمعرفة واحلضارة، ص 33.   )2(
ويل هللا الدهلوي: حجة هللا البالغة، 224/1.  )3(
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أمــا القســم الثــاين فهــو مــا ليــس مــن ابب تبليــغ الرســالة، قــال: و»فيــه قولــه 
أََمْرُتُكــْم  َوِإَذا  بِــِه،  َفُخــُذوا  ِمــْن ِديِنُكــْم  ِبَشــْيٍء  أََمْرُتُكــْم  ِإَذا  َبَشــٌر،  َأاَن  َــا  : »ِإمنَّ
ــا ظَنـَْنــُت  ـَـا َأاَن َبَشــٌر«)1( وقولــه  يف أتبــر النخــل: »فَــِإيّنِ ِإمنََّ ِبَشــْيٍء ِمــْن رَأْيِــي، فَِإمنَّ
ثـُْتُكــْم َعــِن هللِا َشــيـًْئا، َفُخــُذوا بِــِه، فَــِإيّنِ  ظَنًّــا، فَــَا تـَُؤاِخــُذوين اِبلظَّــنِّ، َوَلِكــْن ِإَذا َحدَّ
لَــْن َأْكــِذَب َعلَــى هللِا َعــزَّ َوَجــلَّ«)2( ومــن هــذا النــوع الطــّب فمــا هــو مأثــور مــن 
الوصفــات الطبّيــة ال يعتــرب مــن الســنة التشــريعية؛ ألهّنــا تســتند إىل التجربــة، ومنــه 
مــا فعلــه النــّي  علــى ســبيل العــادة. ومنــه مــا قصــد بــه مصلحــة جزئيــة يومئــذ، 

ومنــه حكــم أو قضــاء خــاّص.)3(
إن كام الّدهلــوي يُعــّد أول كام حمــّرر يف تقســيم الســنة إىل مــا هــو تشــريع 
ومــا هــو ليــس بتشــريع. وهبــذا التقســيم يكــون الدهلــوي قــد أضــاف إىل مــن ســبقه 

ــا مــن الســنة ال تشــريع فيــه.  جانًبــا هامًّ
لذلــك ميكــن القــول إن هــذا التقســيم قــد اســتفاد منــه الباحثــون يف هــذا اجملــال 

فــكان أساًســا بــى عليــه كل مــن ســعى لفهــم الســنة النبويــة. 
فمــا هــي تقســيمات الطاهــر بــن عاشــور؟ ومــا هــي آاثر تقســيم التصرفــات 

النبويــة؟ 
املبحث الثاين: تقسيمات حممد الطاهر بن عاشور للتصرفات النبوية، 

وأثرها على احلكم الشرعي: 
املطلب األول: تقسيمات ابن عاشور

  فعــدد أحــوال رســول هللا  لقــد توســع ابــن عاشــور يف تصنيــف تصرفاتــه
الــي يصــدر عنهــا القــول أو الفعــل، فأحصــى اثــين عشــر حــااًل وهــي: التشــريع، 
والفتــوى، والقضــاء، واإلمــارة، واهلــدي، والصلــح، واإلشــارة، والنصيحــة، وتكميــل 
النفــوس، وتعليــم احلقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن اإلرشــاد، مث فّصــل 
القــول يف كل حــال مســتنًدا إىل أمثلــة مــن قولــه  أو فعلــه ومبيًنــا هلــذه احلــال. 

)1(  صحيح مسلم: كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرًعا، ح: 2362.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرًعا، ح: 2361.   )2(

القرضاوي: يوسف، السنة مصدرًا للمعرفة واحلضارة، ص ص36-33.   )3(
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بــني خمتلــف  التمييــز  أمهيــة  اإلســامية«  الشــريعة  وذكــر يف كتابــه »مقاصــد 
املقامــات مبينًــا االرتبــاط الوثيــق بــني التمييــز بــني مــا هــو تشــريعي يف تصرفــات 
الرســول  وأفعالــه ومــا هــو غــر تشــريعي وبــني علــم املقاصــد، فقــال: »فمــا يهــم 
الناظــر يف مقاصــد الشــريعة هــو متييــز مقامــات األقــوال واألفعــال الصــادرة عــن 

رســول هللا  والتفرقــة بــني أنــواع تصرفاتــه«)1(. 
فتكــون هــذه املســألة جوهريــة يف عمــل الفقيــه حــى يتمكــن مــن حتقيــق مقاصــد 
الشــريعة ممــا جعــل الطاهــر بــن عاشــور يُؤّصــل هلــذه املســألة ابحثًــا عــن موقــف 
أوامــر  مــن  مــا كان  بــني  يفّرقــون  الّصحابــة  فيقــول: »وقــد كان   ، الصحابــة
الّرســول صــادرًا يف مقــام التشــريع ومــا كان صــادرًا يف غــر مقــام التشــريع، وإذا 
أشــكل عليهــم أمــٌر ســألوا عنــه«)2(، وســاق لذلــك أمثلــة منهــا أن بريــرة)3( ملــا أعتقهــا 
أهلهــا طّلقــت نفســها مــن زوجهــا، فلمــا طلــب منهــا رســول هللا  أن تراجعــه 
َا َأاَن َأْشَفُع« قَاَلْت: اَل َحاَجَة يل ِفيِه«)4(  قالت: »اَي َرُسوَل اللَِّ أَتُْمُرين؟ قَاَل: »ِإمنَّ
فأبــت أن تراجعــه، ومل يثّرهبــا رســول هللا  ومل ينكــر عليهــا املســلمون أيًضــا. 

ومــن ذلــك حديــث الصحــايب الــذي طلــب مــن رســول هللا  أن يكلّــم غرمــاء 
ــا َنظَــُروا ِإلَْيــِه َكأَنَـُّهــْم أُْغــُروا  أبيــه ليضعــوا مــن دينــه بعــد موتــه فأبــوا فقــال جابــر: »فـََلمَّ

يب تِْلــَك السَّــاَعَة«)5( ومل يثّرهبــم املســلمون علــى ذلــك. 
ميكــن القــول: إن ابــن عاشــور قــد اســتفاد ممــن قبلــه يف اعتمــاد تقســيم تصرفاتــه 
 وأضــاف وتوســع وفــرق بــني األحــوال معتمــًدا قرائــن وأمــارات للفصــل بينهــا؛ 
ملــا هلــا مــن أثــر يف التشــريع، فقــال: »ال بــد للفقيــه مــن اســتقراء األحــوال وتوســم 
القرائــن احلافــة ابلتصرفــات النبويــة، فمــن قرائــن التشــريع االهتمــام إببــاغ النــي 
إىل العامــة، واحلــرص علــى العمــل بــه، واإلعــام ابحلكــم وإبــرازه يف صــورة القضــااي 
ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة اإلســامية، تــح: حممــد الطاهــر امليســاوي، دار   )1(

النفائــس، األردن، ط2، 2001 م، ص 207. 
ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 210.   )2(

)3(  بريرة: هي األمة الي أعتقتها السيدة عائشة .
صحيح البخاري، كتاب الطاق، ابب شفاعة الني  يف زوج بريرة، ح5283.  )4(

صحيح البخاري: كتاب املغازي، اَبُب Mِإْذ مهَّْت طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشَاL ]آل عمران:   )5(
122[ ح: 4053.
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ــا الــَواَلُء  الكليــة مثــل قــول رســول هللا  : »َفــَا َوِصيَّــَة لِــَواِرٍث«)1(، وقولــه: »َوِإمنََّ
ِلَمــْن َأْعتَــَق«)2(. ومــن عامــات عــدم قصــد التشــريع، عــدم احلــرص علــى تنفيــذ 
الفعــل... واعلــم أن أشــد األحــوال الــي ذكرانهــا اختصاًصــا برســول هللا  هــي 
حالة التشريع؛ ألن التشريع هو املراد األول هلل تعاىل من بعثه حى حصر أحواله 
ُســُلL ]آل  ــِه الّرُ ــْن َقْبِل ــْت ِم ــْد َخلَ ــٌد ِإاّلَ َرُســوٌل َق ــا ُمَحّمَ فيــه يف قولــه تعــاىل: Mَوَم
عمــران: 144[، »فلذلــك جيــب املصــر إىل اعتبــار مــا صــدر عــن رســول هللا مــن 
األقــوال واألفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال األمــة صــادرًا مصــدر التشــريع مــا 

مل تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك«)3(. 
  وهنــا جيعــل ابــن عاشــور قاعــدة عامــة يف عمليــة التمييــز بــني تصرفــات النــي
حــى ال يكــون هــذا األمــر علــى عوائلــه فيقــول مــن شــاء مــا شــاء، والقاعــدة تتمثــل يف 
أن كل مــا صــدر عــن النــي  مــن األقــوال واألفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال 
األمــة صــادر مصــدر التشــريع مــا مل تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك، وهنــا أمهيــة القرينــة 
حى نفرق بني حال التشريع وغره من األحوال، فقد فّصل ابن عاشور يف أحوال 
صــدور أفعالــه  وأقوالــه، فجعــل مــن احلــال األول حــال التشــريع بقرائــن ظاهــرة، 
ــاِهُد  كقولــه : »لَِتْأُخــُذوا َمَناِســَكُكْم«)4(، وقولــه : »اللَُّهــمَّ اْشــَهْد، فـَْليـُبـَلِّــِغ الشَّ
الَغائِــَب«)5(، فيمكــن القــول: إن األوامــر والنواهــي الــي يقصــد منهــا العــزم وتــؤذن 
ابلوجــوب والتحــرمي هــي قرينــة التشــريع، كذلــك ورودهــا يف صــورة القاعــدة الكليــة، 

واإلعــام ابحلكــم وإبــاغ العامــة بــه، كلهــا قرائــن تــدل علــى التشــريع. 
وجعــل احلــال الثــاين عشــر واألخــر مــن أحوالــه  حــال التجــرد مــن اإلرشــاد، 
وهــو مــا يتعلــق بغــر مــا فيــه تشــريع علــى حســب قولــه، مبعــى مــا ال تشــريع فيــه مــن 
املســائل اجلبليــة ودواعــي احليــاة املاديــة كصفــات الطعــام واللبــاس واملشــي والركــوب 

واالضطجاع.

سنن الرتمذي، أبواب الوصااي، اَبُب َما َجاَء اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث، ح2120.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: )حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 229-228.   )3(
َرِة اْلَعَقَبِة يـَْوَم النَّْحِر رَاِكًبا، ح 1297. صحيح مسلم، كتاب احلج، اَبُب اْسِتْحَباِب َرْمِي مَجْ  )4(

صحيح البخاري، كتاب احلج، اَبُب اخُلْطَبِة َأايََّم ِمًى، ح 1741.  )5(
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وقــد بــدا يل أن هــذا احلــال يف مقابــل احلــال األول ويتوســطهما أحــوال عديــدة 
كلهــا يتولــد عنهــا أحــكام شــرعية متفاوتــة حبســب صفاهتــا وآاثرهــا. 

ذكــر ابــن عاشــور أن حــايل اإلفتــاء والقضــاء مهــا تطبيــق للتشــريع، فتكــون 
القضيــة هنــا جــزًءا مــن القاعــدة الشــرعية األصليــة. فاإلفتــاء هــو مــا أفــى فيــه رســول 
هللا للنــاس، ومثالــه أن النــي  وقــف للنــاس علــى انقتــه يــوم حجــة الــوداع يســألونه 
قــال: فمــا ســئل عــن شــيء قــدم أو أخــر ممــا ينســى املــرء أو جيهــل مــن تقــدمي بعــض 

األمــور قبــل بعــض إال قــال: »افـَْعــْل َواَل َحــرََج«)1(. 
 : بــني املتخاصمــني كقولــه الفصــل  مــا يصــدر حــني  القضــاء فهــو  وأمــا 

.)2(» اللَِّ ِبِكتَــاِب  بـَيـَْنُكَمــا  »أَلَْقِضــنَيَّ 
وأمــا حــال اإلمــارة وهــو احلــال الرابــع مــن أحــوال تصرفاتــه  فيقــول إنــه يف أكثــر 
تصاريفه ال يكاد يشتبه حبال التشريع إال فيما يقع يف خال أحوال بعض احلروب 
 : عــن أكل حلــوم احلُمــر األهليــة ومثــل قولــه  ممــا حيتمــل اخلصوصيــة مثــل هنيــه
»َمــْن قـَتَــَل قَِتيــًا لَــُه َعَلْيــِه بـَيِّنَــٌة فـَلَــُه َســَلُبُه«)3(، وميكــن القــول هنــا: إن كل مــا يدخــل 
يف جمــال اإلمامــة واحليــاة السياســية هــو مــن تصرفــه  ابإلمــارة لذلــك جــل أحــوال 

اإلمــارة متفــق حوهلــا بــني األئمــة إال يف بعــض األوامــر الــي تشــتبه حبــال التشــريع. 
وأمــا اهلــدي واإلرشــاد فهــو أعــم مــن حــال التشــريع؛ ألن األمــر والنهــي هنــا 
ليــس علــى وجــه العــزم واجلــزم، بــل يقصــد منــه اإلرشــاد إىل طريــق اخلــر عامًّــة؛ 
لذلــك يقــول ابــن عاشــور: »فــأان أردت ابهلــدي واإلرشــاد هنــا خصــوص اإلرشــاد 

إىل مــكارم األخــاق، وكذلــك اإلرشــاد إىل االعتقــاد الصحيــح«)4(. 
أمــا حــال املصاحلــة عنــد ابــن عاشــور فهــو حــال خيالــف حــال القضــاء فمثــل 
ــاَء ِإىَل َجــارَِك«)5(، أمــا قولــه 

َ
لــه بقــول رســول هللا : »اْســِق اَي زُبـَيــْـُر، مُثَّ أَْرِســِل امل

اَء َحىَّ يـَْرِجَع ِإىَل اجَلْدِر«)6(، 
َ
 يف نفس احلديث: »اْســِق اَي زُبـَيـُْر، مُثَّ اْحِبِس امل

صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب الفتيا وهو واقف على الدابة وغرها، ح83.  )1(
)2(  صحيح البخاري، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح2695.

سبق خترجيه.   )3(
)4(  ابن عاشور: )حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 229-228.

)5(  صحيح البخاري، كتاب املساقاة، ابب سكر األهنار ح2359.

)6(  صحيح البخاري، كتاب املساقاة، ابب سكر األهنار ح2359.
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  فجعلــه مــن حــال القضــاء؛ ألنــه جــاء بعــد غضــب األنصــاري، فاســتوىف النــي
حــق الزبــر كامــًا، فــكان ذلــك قضــاء بينهمــا. 

  وأمــا حــال النصيحــة واإلشــارة فقــد بــدت يل حــااًل واحــدة؛ ألن إشــارته
بفعــل كــذا ال تكــون إال نصيحــة أو تضمــر يف طياهتــا النصيحــة. ومــا يؤكــد هــذا 
الــرأي مــا اختــذه ابــن عاشــور مــن أمثلــة: فقــد مثــل حلــال اإلشــارة بقولــه: »وعلــى 
هــذا احملمــل حُيمــل عنــدي حديــُث بريــرة حــني رام أهلهــا بيعهــا« وذلــك يف قــول 
َــا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعتَــَق«)1(. وملــا  رســول هللا هلــا: »ُخِذيَهــا َواْشــرَتِِطي هَلُــُم الــَواَلَء، فَِإمنَّ
ــا بـَْعــُد، َمــا اَبُل رَِجــاٍل َيْشــرَتِطُوَن ُشــُروطًا  خطــب، رســول هللا يف النــاس قــال: »أَمَّ
ـَـا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعَتــَق«)2(. يقــول ابــن عاشــور: »فلــو  ، ... َوِإمنَّ لَْيَســْت يف ِكَتــاِب اللَِّ
لــكان الشــرط ماضيًــا، وَلَعــاَرض قولــه يف  كان قولــه لعائشــة تشــريًعا أو فتــوى 
اخلطبــة »إمنــا الــوالء ملــن أعتــق«. ولكنــه كان إشــارة منــه علــى عائشــة حبــق شــرعي 
حــى تســّى هلــا التحصيــل عليــه مــع حصــول رغبتهــا يف شــراء بريــرة وعتقهــا. وهــذا 
، وبــه يندفــع كل إشــكال  منــزع يف فهــم هــذا احلديــث هــو مــن فتوحــات هللا علــيَّ

حــرَّ العلمــاء يف حممــل هــذا احلديــث«)3(. 
ومثّــل حلــال النصيحــة)4( حبديــث النعمــان بــن بشــر، أن أابه أتــى بــه إىل رســول 
هللا  فـََقــاَل: ِإيّنِ حَنَْلــُت اْبــيِن َهــَذا ُغَاًمــا، فـََقــاَل: »َأُكلَّ َوَلــِدَك حَنَْلــَت ِمثـَْلــُه«، 
قَــاَل: اَل، قَــاَل »فَاْرِجْعــُه«)5(، ففــي هــذا احلديــث معــى اإلشــارة؛ ألن أم الّنعمــان 
أبــت إال أن يشــهد رســول هللا علــى ذلــك، فكانــت استشــارة منهــم لرســول هللا، 
فأشــار عليهــم إبشــهاد غــره، ونصحهــم ابلعــدل بــني األبنــاء يف العطيــة؛ ألن هلــا 
أثــر علــى بّرِهــم آلابئهــم. لذلــك ال خيتلــف كثــرًا حــال اإلشــارة عــن حــال النصيحــة. 
أمــا حــال محــل النفــوس علــى األكمــل فهــو تشــريع ابخلصــوص فهــذا ممــا خــّص 
بــه أصحابــه  فهــو يُعّدهــم؛ ليكونــوا محلــة هــذا الديــن، ففــي إطــار الرتبيــة النبويــة 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب إذا اشرتط شروطًا يف البيع ال حتل، ح2168.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 219.   )3(
ابن عاشور: حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص220.   )4(

صحيح البخاري، كتاب اهلبة، ابب اهلبة للولد، ح2586.  )5(
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الــي هتتــم ابخلاصــة ليكونــوا محلــة الديــن احلنيــف، جــاءت أوامــر النــي  ونواهيــه 
ألصحابــه تشــريًعا خاصًّــا. وعــدم االهتــداء هلــذه احلــال كان ســبًبا يف أغــاط فقهيــة 
  كثــرة، وقــد اســتدل ابــن عاشــور علــى ذلــك بقولــه: »فقــد كان رســول هللا
ألصحابــه مشــّرًعا هلــم ابخلصــوص. فــكان حيملهــم علــى أكمــل األحــوال... وقــد نــّوه 
اِر  اُء َعلَى اْلُكّفَ ِ َواّلَِذيَن َمَعهُ أَِشــّدَ ٌد َرُســوُل الّلَ هللا تعاىل هبم يف ســورة الفتح: Mُمَحّمَ
ُرَحَمــاُء بَْيَنُهــْمL ]ســورة الفتــح: 29[ أال تــرى إىل قولــه : »الَ َتُســبُّوا َأْصَحــايب، 

فـَلَــْو أَنَّ َأَحدَُكــْم أَنـَْفــَق ِمثْــَل أُُحــٍد، َذَهبًــا َمــا بـَلَــَغ ُمــدَّ َأَحِدِهــْم، َوالَ َنِصيَفــُه«)1(. 
ومثــل ابــن عاشــور هلــذه احلــال حبديــث علــي بــن أيب طالــب حــني قــال: »نـََهــاين 
َهــِب، َوَعــْن لُْبــِس  َرُســوُل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َواَل أَقُــوُل نـََهاُكــْم َعــْن خَتَتُّــِم الذَّ
، َوَعْن لُْبِس اْلُمْفَدِم، َواْلُمَعْصَفِر َوَعِن اْلِقرَاَءِة يف الرُُّكوِع«)2( يعين أن بعض  يِّ اْلَقسِّ
هــذه املنهيــات مل ينــَه عنهــا مجيــَع األمــة بــل خــصَّ ابلنهــي أصحابــه، وهنــا خــصَّ 

عليًّــا بدليــل قولــه »وال أقــول هناكــم«)3(. 
رســول هللا  مقــام  عاشــور: »وذلــك  ابــن  فيقــول  العاليــة  احلقائــق  تعليــم  أمــا 
وخاصــة أصحابــه« لذلــك أتســاءل ملــاذا مل جيعــل هــذه احلــال مــع حــال تكملــة 
النفــوس فهــي ختــص الصحابــة، وهتــدف إىل تربيتهــم بتعليمهــم احلقائــق العاليــة؟

ومثّــل لــه بقــول النــي  فيمــا روى أبــو ذر، قــال: قــال يل خليلــي: »اَي َأاَب 
َذرٍّ أَتـُْبِصــُر ُأُحــًدا؟« قَــاَل: فـََنظَــْرُت ِإىَل الشَّــْمِس َمــا بَِقــَي ِمــَن النَـَّهــاِر، َوَأاَن أَُرى َأنَّ 
ــُه، قـُْلــُت: نـََعــْم، َقــاَل: »َمــا  ــِه َوَســلََّم يـُْرِســُليِن يف َحاَجــٍة َل َرُســوَل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْي
ُأِحــبُّ َأنَّ يل ِمثْــَل ُأُحــٍد َذَهبًــا، أُْنِفُقــُه ُكلَّــُه، ِإالَّ َثاَثَــَة َداَننِــَر«)4(. فظــن أبــو ذر أنــه 
أمــر عــام لألمــة فيكــون شــرًعا عامًّــا، فأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز املــال، ولكــن عثمــان 

 أنكــر عليــه قــول ذلــك)5(. 

صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل أصحــاب النــي، ابب قــول النــي : لــو كنــت متخــًذا   )1(
ح3673.  خليــًا، 

النسائي: السنن الكربى، كتاب التطبيق، ابب النهي عن القراءة يف الركوع، ح634، ج1، ص325.   )2(
انظر: ابن عاشور حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص223.   )3(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ما أدى زكاته فليس بكنز، ح1408.  )4(
انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص224.   )5(
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أما حال التأديب فقد مثل له حبديث أيب هريرة أن رسول هللا  هدد حبرق 
  ــرًا: »فا ُيشــتبه أن الرســول هللا بيوت من مل حيضر صاة العشــاء: فقال مفسِّ
مــا كان ليحــّرِق بيــوت املســلمني ألجــل شــهود صــاة العشــاء يف اجلماعــة، ولكــن 
الــكام ســيق مســاق التهويــل يف التأديــب، أو أن هللا أطلعــه علــى أن أولئــك مــن 

املنافقــني، وأذن لــه إبتافهــم إن شــاء«)1(. 
ومنــه أيًضــا قــول رســول هللا  مــن حديــث أيب شــريح: »َواللَِّ اَل يـُْؤِمــُن، َواللَِّ 
؟ قَــاَل: »الَّــِذي اَل أَيَْمــُن َجــارُُه  اَل يـُْؤِمــُن، َواللَِّ اَل يـُْؤِمــُن« ِقيــَل: َوَمــْن اَي َرُســوَل اللَِّ
بـََواِيَقــُه«)2( فالــكاُم خــرج خمَــرج التهويــل ملــن يــؤذي جــاره ويســيء إليــه، فيكــون 

املــراد نفــي اإلميــان الكامــل. 
املطلب الثاين: آاثر تقسيمات العلماء ومتييزهم بني خمتلف مقامات 

 : تصرفات الرسول
الفقيــه  حيتاجهــا  الــي  الفهــم  دقــة  النبويــة  التصرفــات  تقســيم  آاثر  أهــم  مــن 
الستنباط األحكام. فيمكن للفقيه دفع التعارض بني األحاديث النبوية وتفادي 
القــول ابلنســخ يف مواضــع عديــدة حــّرت العلمــاء، فعــدم االهتــداء إىل التمييــز بــني 
خمتلــف املقامــات النبويــة يكــون ســبًبا يف أغــاط فقهيــة كثــرة. ذكــر ابــن عاشــور ملــا 
ميّــز بــني مقــام الفتــوى واإلشــارة يف قولــه صلــى هلل عليــه وســلم »ُخِذيَهــا َواْشــرَتِِطي 
ــا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعتَــَق«)4( فدفــع التعــارض بينهمــا، وقــال:  هَلـُـُم الــَواَلَء«)3( وقولــه: » فَِإمنََّ
، وبــه يندفــع كل  »وهــذا منــزع يف فهــم هــذا احلديــث هــو مــن فتوحــات هللا علــيَّ

إشــكال حــرَّ العلمــاء يف حممــل هــذا احلديــث«)5(. 
  يف فهــم حديــث النــي  كمــا بــدت اآلاثر يف اختــاف أيب ذر وعثمــان
ملــا قــال: »َمــا أُِحــبُّ أَنَّ يل ِمثْــَل أُُحــٍد َذَهًبــا، أُْنِفُقــُه ُكلَّــُه، ِإالَّ َثاَثَــَة َداَننِــَر«)6(، فظــن 
أبــو ذر أنــه أمــر عــام لألمــة فيكــون شــرًعا عامًّــا، وأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز املــال، ولكــن 
عثمان  أنكر عليه قول ذلك)7(؛ ألنه فهم أنه خاص وهو يف إطار تربوي حيرص 

ابن عاشور: ) حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 225.   )1(
صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب إمث من ال أيمن جاره بوائقه، ح6016.  )2(

سبق خترجيه   )3(
سبق خترجيه.   )4(

ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 219.   )5(
سبق خترجيه.   )6(

انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص224.   )7(
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فيــه النــي  علــى تربيــة صحابتــه الكــرام وتزكيــة نفوســهم علــى الوجــه األكمــل. 
وتظهــر اآلاثر واضحــة جليــة خاصــة فيمــا اختلــف فيــه الفقهــاء مــن تصرفــات 
النــي ، وبــدا مــرتدًدا بــني املقامــات، علــى أي قســم حُيمــل مــن هــذه األقســام، 
كقولــه : »َمــْن أحيــا أرًضــا َميِّتــًة فهــي لــه«)1( محلــه أبــو حنيفــة علــى اإلمامــة فقــال: 
»تصرٌُّف ابإِلمامة، فا جيوُز ألحٍد أن حُييَي أرًضا ِإال إبذِن اإلمام؛ ألن فيه متليًكا، 

فأشــَبَه اإِلقطاعــات، واإِلقطــاع يتوقّــف علــى ِإذن اإِلمــام، فكذلــك اإِلحيــاء«)2(.
وقــال مالــك والشــافعي إنــه حيمــل علــى الفتيــا: »هــذا ِمــن تصرُّفِــِه  ابلُفتيــا؛ ألنــه 
الغالــُب مــن تصرُّفاتــه  فــِإنَّ عامَّــة تصرفاتــه التبليــُغ، فُيحَمــُل عليــه، تغليًبــا للغالــِب 
الذي هو وْضُع الرسل چ. فعلى هذا: ال يَتوَقُف اإِلحياءُ على ِإذن اإِلمام؛ ألهنا فُتيا 
ابإِلابحــة كاالحتطــاب واالحتشــاش، جبامــِع حتصيــِل األمــاك ابألســباب الفعليــة.«)3( 

وفّصــل مالــك يف هــذه املســألة ففــرق بــني مــا قــُرب مــن العمــران ومــا بُعــد. 
واختلــف العلمــاء يف قولــه  هلنــد بنــت عتبــة الــي شــكت إليــه زوجهــا أاب 
ســفيان أنــه رجــل شــحيح، فقــال: »ُخــِذي َمــا َيْكِفيــِك َوَولَــَدِك اِبْلَمْعــُروِف«)4(. 
ظهــر االختــاف يف كــون هــذا احلديــث تصــرف ابلفتــوى أو تصــرف ابلقضــاء، 
يف ترمجــة البخــاري يف كتــاب األحــكام، ابب »القضــاء علــى الغائــب«، وخالفــه 

العيــين)5( فذكــر أنــه »ال مطابقــة بــني الرتمجــة واحلديــث«)6(. 
مالك: املوطأ، ابب القضاء يف عمارة املوات، ح26، ص743.   )1(

القاضــي  وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  اإلحــكام يف  الديــن(،  )شــهاب  القــرايف:   )2(
ص111.  واإلمــام، 

القاضــي  وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  اإلحــكام يف  الديــن(،  )شــهاب  القــرايف:   )3(
 .111 ص  واإلمــام، 

صحيــح البخــاري، كتــاب النفقــات، ابب إذا مل ينفــق الرجــل فللمــرأة أن أتخــذ بغــر علمــه مــا   )4(
يكفيهــا وولدهــا ابملعــروف، ح: 5364. 

العيــين: هــو بــدر الديــن حممــود بــن أمحــد العيــين صاحــب التصانيــف منهــا شــرح صحيح البخاري   )5(
وشــرح شــواهد شــروح األلفيــة وغــر ذلــك، تــويف ســنة 855ه، )علــي بــن هبــة هللا بــن جعفــر 
بــن ماكــوال، اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األمســاء والكــى واألنســاب، 

دار الكتــب العلميــة -بروت-لبنــان، ط. 1، 1411هـــ-1990م، ج6/ص371
العيــين: بــدر الديــن، عمــدة القــاري، ابب القضــاء علــى الغائــب، دار الفكــر، د. ط، د. ت،   )6(

ج 24، ص 256. 
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وذهــب ابــن عاشــور إىل أن حــال هنــد حــال املســتفتية ال حــال املّدعيــة؛ ألن 
إحضــار زوجهــا كان ممكنًــا فــا يقضــى عليــه وهــو غائــب، فقــد ُعرضــت هــذه 
املســألة علــى النــّي  حــني أســلمت يــوم فتــح مكــة، وكان زوجهــا موجــوًدا مبّكــة. 
فلمــا تــردد هــذا احلكــم بــني مقــام الفتــوى ومقــام القضــاء تــردد احلكــم جبــواز 
أخــذ الزوجــة مــن مــال زوجهــا دون إذنــه لســد نفقــة بيتهــا: »فمــن ظــّن أنــه قضــاء 
علــى الغائــب قــال إنــه ال يشــمل غرهــا إال بعــد الرجــوع إىل القاضــي، ومــن ظــن 
أنــه فتــوى قــال إن مــا رخصــه هلنــد هــو تشــريع يعــم أمثاهلــا مــن أزواج األشــّحة؛ ألن 

قولــه هلــا فتــوى وتشــريع«)1(. 
فينتــج عنــه أن إذن النــي  هلنــد ابإلنفــاق دون علــم زوجهــا وهــو موجــود 
حاضــر مبكــة بيــان منــه  أن اإلنفــاق واجــب علــى الــزوج، وليــس لــه منــع زوجتــه 
وعيالــه منــه، فاملــال الــذي يكتســبه ال يتفــّرد حبــق التصــرف فيــه، بــل تشــاركه يف 
التصــرف؛ ألّن هــذا املــال هــو حــق لــه وللزوجــة واألبنــاء وذلــك حلــق الزوجيــة، قــال 
ابــن عاشــور: »وقــد أقــام النــّي  املــرأة مقــام الوكيــل علــى أبنائهــا وعيــال بيتهــا؛ 

ألهّنــا راعيــة املنــزل فهــو هلــا رخصــة«)2(.
ومــن آاثر التمييــز بــني مقــام القضــاء والفتــوى اختــاف الفقهــاء يف مســألة 
»الظفــر«، قــال القــرايف مبينًــا ذلــك: »قــال مجاعــة مــن العلمــاء: هــذا تصــرف منــه 
 ابلفتيــا؛ ألنــه غالــب أحوالــه . فعلــى هــذا: مــن ظفــر جبنــس حقــه، أو بغــر 
جنســه مــع تعــذر أخــذ احلــق ممــن هــو عليــه، جــاز لــه أخــذه حــى يســتويف حقــه. 
ومشــهور مذهــب مالــك وقالــه مجاعــة مــن العلمــاء أنــه ال أيخــذ جنــس حقــه 

إذا ظفــر بــه وإن تعــذر عليــه أخــذ حقــه ممــن هــو عليــه«. )3(
  ومــن آاثر التفرقــة بــني املقامــات االختــاف يف وجــوب تصرفــات النــي
الــي  واملكانيــة  الزمانيــة  ربطهــا ابلســياقات  أو  عامًّــا  شــرًعا  واعتبارهــا  السياســية 
حفــت هبــذه التصرفــات، فحديــث األمــر بقتــل شــارب اخلمــر يف الرابعــة مثــًا قــد 
انظــر ابــن عاشــور: النظــر الفســيح عنــد مضائــق األنظــار يف اجلامــع الصحيــح، دار الســام   )1(
تونــس، ط1، 2007م، ص 212-211.  والتوزيــع  للنشــر  ســحنون  ودار  والنشــر  للطباعــة 

ابن عاشور: النظر الفسيح عند مضائق األنظار يف اجلامع الصحيح، ص 211.   )2(
القرايف: اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام، املسألة الثانية، ص112.   )3(
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ا لشــارب اخلمــر)1(، أمــا ابــن  تــردد فيــه قــول الفقهــاء بــني النســخ وبــني جعلــه حــدًّ
القيــم)2( فلــم جيعــل هــذا احلديــث منســوًخا ومل جيعلــه حــدًّا ال بــد منــه، بــل جعلــه 
يف مقــام اإلمامــة؛ ليكــون حبســب املصلحــة راجًعــا إىل اإلمــام، فــإن رأى املصلحــة 
يف فعلــه فعــل، وإن رآهــا يف تركــه فعــل؛ ألن مــا كان صــادرًا مــن النــي  يف 
مقــام اإلمامــة فحكمــه أن يكــون مصلحــة لألمــة حبســب الظــرف املــكاين والزمــاين 
وحبســب احلــال، فيكــون مــن آاثره وجــوب مراعــاة األئمــة للمصلحــة الــي راعاهــا 

النــي  مــع اعتبــار الزمــان واملــكان واحلــال. 
إن احلكــم يف هــذا القســم مــن الســنة النبويــة يقصــد بــه حتصيــل مصلحــة مقيــدة 
ابملــكان والزمــان واحلــال، فــا يكتســب صفــة العمــوم، بــل يظــل خاصًّــا حبســب 
فــإذا تغــر  الــذي يهــدف إىل حتقيــق املصلحــة،  خصوصيــة التصــرف السياســي 
منــاط املصلحــة تغــر التصــرف السياســي لإلمــام. واألمثلــة يف هــذا البــاب عديــدة 

ال يتســع اجملــال لذكرهــا. 
علــى  النبويــة  التصرفــات  لتمييــز  العمليــة  اآلاثر  القــول يف  القــرايف  بــنّي  وقــد 
اإلمــام  إىل  عزوهــا  وجــوب  أو  معينــة  جمــاالت  بنفســه يف  الفــرد  تصــرف  جــواز 
واحلاكــم فقــال: »فمــا فـََعلــه  بطريــق اإِلمامــِة كقســمِة الغنائــم، وتفريــِق أمــوال 
بيــت املــال علــى املصــاحل، وإقامــِة احلــدود، وترتيــِب اجليــوش، وقتــاِل البـُغَــاة، وتوزيــع 
اإِلقطاعــات يف الُقــرى واملعــادن، وحنــو ذلــك: فــا جيــوز ألحــٍد اإِلقــداُم عليــه إالَّ 

انظــر: ابــن قيــم اجلوزيــة: )مشــس الديــن(، زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد، مؤسســة الرســالة،   )1(
بــروت - مكتبــة املنــار اإلســامية، الكويــت، ط27، 1415هـــ /1994م، فصــل أســارى 

بــدر، ج3، ص99. 
ــْيخ  ــد بــن أيب بكــر بــن أَيُّــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الشَّ مَّ مشــس الّديــن اْبــن قيــم اجلوزيــة حُمَ  )2(
اإِلَمــام اْلَعاَمــة مشــس الّديــن احْلَنـَْبِلــّي اْلَمْعــُروف اِبْبــن قيــم اجلوريــة )691هـــ -751هـــ/1292م 
ــْيخ اإِلَمــام اْلَعاَمــة َتِقــّي الّديــن ابْــن  -1350م(... َوأمــا اْلِفْقــه فََأخــذه َعــن مجَاَعــة َوِمنـُْهــم الشَّ
تـَْيِمية.. َوَصاَر من األئمة اْلِكَبار يف علم التَـّْفِســر واحلَِْديث َواأْلُُصول َواْلُفُروع والعربية َومل خيلف 
الشَّْيخ اْلَعاَمة َتِقّي الّدين اْبن تـَْيِمية مثله َومن تصانيفه زَاد اْلمَعاد يف هدى دين اْلعباد، تـَْهِذيب 
ســَنن أيب َداُود وإيضــاح عللــه ومشــكاته، اهلجرتــني َوَطرِيــق الســعادتني، أعــام املوقعــني َعــن رب 
اْلَعاملــني وغرهــا... )الصفــدي:: صــاح الديــن خليــل، الــوايف ابلوفيــات، تــح: أمحــد األرانؤوط 
وتركــي مصطفــى دار إحيــاء الــرتاث – بــروت، د. ط، 1420هـــ- 2000م، ج2، ص195.(
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اســتُِبيَح  فـََعلــه بطريــِق اإلمامــة، ومــا  ِإمنــا    الوقــت احلاضــر؛ ألنــه ِإمــاِم  إبذن 
 Lــُدوَن ــْم تَْهتَ ــوُه لََعلَُّك ِإالَّ إبذنــه، فــكان ذلــك شــرًعا مقــررًا لقولــه تعــاىل: Mَواتَِّبُع
فـََعلــه  بطريــق احلكــم كالتمليــِك ابلشــفعة،  ]ســورة: األعــراف، 158[ ومــا 
اإِلنفــاِق واإِليــاء  تعــُذِر  وفســوِخ األنكحــِة والعقــود، والتطليــِق ابإِلعســار عنــد 
والَفيئــة. وحنــو ذلــك: فــا جيــوز ألحــِد أْن يقــِدم عليــه ِإال حبكــم احلاكــم يف الوقــت 
احلاضــر؛ اقتــداَء بــه ؛ ألنــه  مل يقــرر تلــك األمــور إال ابحلكــم، فتكــون أّمتــه 
بعــَده  كذلــك. وأمــا تصّرفــه  ابلُفتيــا والرســالة والتبليــغ، فذلــك شــرٌع يَتقــّرر 
علــى اخلائــق إىل يــوم الديــن، يَلزُمنــا أن نَتبَــع كّل ُحكــم ممــا بلَّغــه ِإلينــا عــن ربِّــه 
بســببه، مــن غــر اعتبــار حكــم حاكــٍم وال ِإذن إمــام؛ ألنــه  مبلِّــٌغ لنــا ارتبــاَط 
ــم. ومل يكــن ُمنشــًئا  ذلــك احلكــِم بذلــك الســبب، وخلَّــى بــني اخلائــق وبــني رهبِّ
حُلكــم مــن ِقَبلــه، وال ُمرتِّبًــا لــه برأيــه علــى حســب مــا اقتضتــه املصلحــة، بــل مل يَفعــل 
ِإالَّ جمــّرد التبليــغ عــن ربـّـه كالصلــواِت والزكــواِت وأنــواِع العبــادات وحتصيــِل األمــاك 
ابلعقــوِد مــن البياعــات واهلبــات وغــر ذلــك مــن أنــواع التصرُّفــات: لــكّل أحــد أن 
يُباشــره وحُيّصــل ســبَبه، ويرتتــُب لــه ُحكُمــه مــن غــر احتيــاٍج إىل حاكــم يُنشــُئ 

حكًمــا، أو إمــاٍم جُيــّدد إذاًن. )1(
وهكــذا ميكــن القــول إن آاثر تقســيمات التصرفــات النبويــة عديــدة وهامــة جــدًّا 

يف فهــم الســنة النبويــة وقراءهتــا قــراءة تتماشــى مــع مــراد الشــارع احلكيــم. 

القــرايف: شــهاب الديــن، اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام،   )1(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص109-108. 
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اخلامتة:
إن التقســيمات الــي اهتــدى إليهــا الفقهــاء ســواء قدميًــا أو حديثًــا هــي ابب 
مــن أبــواب العلــم جليــل القــدر عظيــم النفــع؛ ملــا لــه مــن أثــر علــى دقــة فهــم الســنة 
النبويــة، فالناظــر يف خمتلــف التقســيمات يتبــني مــا هلــا مــن أمهيــة خاصــة مــن جهــة 
معرفــة األحــكام وفهمهــا مــن انحيــة، ومــن جهــة معرفــة منهــج اتّباعــه  مــن 

أخــرى.  انحيــة 
والســنة النبويــة قــد تضمنــت تبليغًــا ألحــكام هللا تعــاىل، كمــا تضمنــت مقاصــد 
وقواعــد كليــة وإشــارات إىل طــرق معرفــة األحــكام، ومســائل أخــرى جبلِّيَّــة بشــرية 
ال تشــريع فيهــا، »فالســنة النبويــة ليســت كلهــا ترمجــة وتبليغًــا ألحــكام هللا تعــاىل 
بــل تضمنــت أيًضــا مــا هــو جمــرد تلمــس حلجــج األحــكام وســر املصــاحل، كمــا 
تضمنــت مــا هــو جمــّرد سياســة لــدرء املفاســد وجلــب املصــاحل، وإن كان مجلــة هــذا 

كلــه داخــًا يف أمــر هللا وشــريعته«)1(.
وتنقســم الســنة إىل قســم تشــريعي وقســم ال تشــريع فيــه، كمــا ينقســم اجلــزء 
الوجــوب  وبــني  والنهــي،  األمــر  بــني  تراوحــت  تقســيمات  عــدة  إىل  التشــريعي 
واالســتحباب، وبــني احلرمــة والكراهــة، كمــا اختلفــت مقامــات التصــرف بــني الفتيــا 
والقضــاء واإلمــارة، والنصيحــة واإلرشــاد والتعليــم والتزكيــة... فاختلفــت األحــكام 

ابختــاف املقامــات. 
فأمــا مــن جهــة األحــكام فقــد يتغــر احلكــم مــن الوجــوب إىل املنــدوب أو إىل 
املبــاح مبعرفــة احلــال الــي يصــدر منهــا تصرفــه  مثــل حديــث لعــق األصابــع الــذي 
قــد يفهــم وجــوب األكل ابألصابــع ولعقهــا، فينكــر علــى مــن أيكل ابمللعقــة، ويــرى 
يف ذلــك خمالفــة للســنة، وهــذا الفهــم حــريف يعتمــد ظاهــر النــص، يف حــني أن 
حديــث النــي يف هــذا البــاب هــو تربيــة نفســية وأخاقيــة واقتصاديــة تبــني تواضعــه 
 وتقديــره لنعمــة هللا تعــاىل يف الطعــام، وتؤكــد حرصــه علــى أن ال يضيــع مــن 

الطعــام شــيًئا بغــر نفــع. 

انظر: البوطي: حممد سعيد رمضان، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسامية، ص 171.   )1(
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منــه  الــذي صــدر  املقــام  الكراهــة مبعرفــة  مــن احلرمــة إىل  يتغــر احلكــم  وقــد 
احلديــث النبــوي مثــل: النهــي عــن لبــس القســي واملعصفــر، فلمــا ذكــر علــي أنــه 
مــن  املنهيــات  هــذه  أصبحــت  النــاس  لعامــة  وليــس  الصحابــة،  هنــُي خلصــوص 
املكروهــات، وأمــا قــارئ احلديــث الــذي ال يفــرق بــني التشــريع العــام والتشــريع 

اخلــاص، فيفهــم هــذا النهــي علــى وجــه احلرمــة. 
إن معرفــة مقامــات تصرفــات النــي  هــي ســبيل واضحــة ملعرفــة كيفيــة اتبــاع 
النــي  فــا يكفــي اتبــاع الســنن الظاهــرة واتبــاع أحكامــه الــي بّلغهــا عــن هللا 

تعــاىل، بــل جيــب اتبــاع منهجــه يف تطبيــق أحــكام هللا تعــاىل. 
لذلــك يكــون اتبــاع النــي  ابتبــاع عملــه وقولــه، وابتبــاع منهجــه الــذي ال 
يتحقــق إال بفهــم ســنته وكشــف العاقــة الرابطــة بــني قولــه  واملقاصــد العامــة 
األحــكام  لعلــل  وتتبعــه  احلكــم  ملنــاط  حتقيقــه  مبعرفــة كيفيــة  وكذلــك  للشــريعة، 
ومراعاتــه  لألحــوال والظــروف واملابســات والوقائــع، وهــو مــا يســمى مبوجبــات 

تغــر األحــكام. 
الشــريعة وقواعدهــا وكلياهتــا  مــع مقاصــد  يتوافــق  مبــا  النبويــة  الســنة  فهــم  إن 
الكــربى يســتوجب شــروطًا عديــدة مــن أمههــا التفريــق بــني مقامــات التصرفــات 
النبويــة، وهــذا األمــر يســتوجب املزيــد مــن األحبــاث والدراســات لتقنينــه وتقعيــده 

فيصــر علًمــا قائًمــا بذاتــه. 
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