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  مالحظة:

 إن المفردات المعدة لهذا المق�اس هي نفسها الموضوعات التي �حثت فیها     

من  �أن المفردات أخذت في �تابها مصطلحات المذاهب مر�م الظفیر�  الد�تورة

�تابها و�عد االطالع على الكتاب ومقارنته مع �عض المصادر و�ذا المراجع 

علیها ال�احثة �ان الجزء المخصص للمذهب المالكي المتعل�  التي اعتمدت 

�المصطلحات �اف�ا واف�ا وعل�ه تم اعتماده في هذا السند الموجه للسنة أولى 

ماستر تخصص الفقه المالكي وأصوله في السداسي الثاني، ولقد حذفت جم�ع 

قاء إل الهوامش تفاد�ا لإلطالة مع العلم أنه تم تناول �ل هذه الهواش أثناء

  .وتصح�ح �عض األخطاء التي وردت في توار�خ التراجم المحاضرة

  توطئة

تواضع فقهاء المالك�ة على اصطالحات في األعالم والكتب والترج�حات 

  وعالمات التشهیر.

فقد میزوا علماءهم برموز خاصة م�ال منهم إلى االختصار، حیث یرمزون السم 

ع، «لق�ه، ومن هذه االصطالحات:  العالم �حرف أو أكثر؛ مشتقة من اسمه أو

  ».، ع، جق، ش، ص، غ، ك، س، هـ

و�اإلضافة إلى تلك الحروف المفردة فإن هناك حروفا غیر مفردة تدل على 

م�، تت، طخ، صر، بب، عج، خش، شب، جس، مس، «أسماء معینة مثل: 

  ».بن، ره

مصار ونظرا التساع رقعة انتشار المذهب ظهرت اصطالحات المنسو�ین إلى األ

  ».المدنیون، المصر�ون، العراقیون، المغار�ة، الصقل�ان«�قولهم: 



 

 

وهناك اصطالحات أخر� �تمیز فئة من العلماء على غیرهم: �الفقهاء الس�عة 

والجمهور، أو الشتراكهم في صفة تجمع بینهم أو عمل: �األخوان، والقر�نان، 

ن، اذ، واإلمام، والشیخاوالقاض�ان. أو ألقاب تدل على م�انتهم العلم�ة: �األست

  والشیخ.

وتمیز اسم محمد بین علمائهم، فإذا قالوا محمد مطلقا فهم �عرفون من �عنون 

  وأ�ضا المحمدان، والمحمدون.

والمالك�ة �غیرهم أ�ضا قسموا أعالمهم إلى ط�قات، منهم المتقدمون والمتأخرون، 

من أسمائهم، وقد اعتمدت غالب �تب المذهب بذ�ر اصطالحات العلماء بدال 

و�ظهر ذلك جل�ا في شرح الزرقاني، وحاش�ة المدني، و�لغة السالك، وشرح 

األمیر وحاشیته والتوض�ح لخلیل بن إسحاق وحاش�ة العدو�، وزروق، وحاش�ة 

  البناني، وحاش�ة الدسوقي، وغیرها.

لم �قتصر المالك�ة على اختصار أسماء األعالم، واستعمال الرمز بدال من 

ل رمزوا ألهم �تبهم برموز حرف�ة وأخر� �لم�ة ومن الرموز الحرف�ة األسماء، ب

، أما الرموز الكلم�ة »المص، حش، ض�ح، ك، مج«المختصرة من اسم الكتاب: 

األمهات، والمواز�ة، والعتب�ة، والواضحة، والمختلطة، والم�سو� «�قولهم: 

  ».والمجموعة

من هذه االصطالحات  �ما حظیت المذاهب واآلراء االجتهاد�ة بنصیب وافر

فمن �قرأ مختصر خلیل یلح� في تضاع�فه رموزا قصد بها معنى محددا، ال 

�م�ن فهم الع�ارة إال �معرفة ما تشیر إل�ه تلك األلفا�، فمنها ما �ان حرفا مثل: 

ن، اختیر، تأو�ال«وغال�ا ما یذّیل الع�ارة بواحدة من تلك األلفا� �قوله: » لو، إن«

  ».وال، خالف، صحح، استحسن، األظهراألرجح، تردد، أق



 

 

هذه األلفا� وما �شت� منها تناولها المالك�ة �الشرح والب�ان: �الحطاب والشیخ 

  عل�ش والرجراجي وغیر هؤالء.

ها عند لها داللت» �التخر�ج، واالستقراء، واإلجراء«وهناك اصطالحات ق�اس�ة: 

� �عمل �الترج�ح ف�ما یتعلالمالك�ة، ولإلمام مالك رحمه هللا اصطالحاته الخاصة 

األمر المجتمع عل�ه عندنا، األمر عندنا، عل�ه أدر�ت «أهل المدینة �قوله: 

، هذه ومرادفاتها نثرها اإلمام في الموطأ والمدونة »الناس، ل�س عل�ه العمل

وأفردها الد�تور أحمد نور سیف برسالة جامع�ة أوفت �الغرض و�ینت المراد 

  یرا وسأعود إلیها حین أستعرض مصطلحات المالك�ة.منها وقد أفدنا منها �ث

ولعالمات التشهیر أ�ضا ألفا� خاصة من أجل اعتماد الفتو� واألخذ بها حسب 

المتف� عل�ه، المشهور، الراجح، «ما لدیهم من مرجحات ومن هذه العالمات: 

  .».األصح، الظاهر، المذهب، المعروف، األولى، األش�ه. . 

ون �الشرح حیث �شف النقاب، و�ین ما حجب من معناها، وقد تناولها ابن فرح

  حین تعقب �تاب مختصر ابن الحاجب الفقهي.

وسأطّوف وٕا�اكم في هذا الفصل بین أرجاء مصطلحات المذهب المالكي وذلك 

  في أر�عة م�احث.

  

  اصطالحات خاصة �األئمة: الم�حث األول

  وف�ه مطل�ان:

  األئمةاصطالحات حرف�ة تدل على :المطلب األول

  وف�ه مسألتان:

  المسألة األولى: الحروف المفردة.



 

 

  المسألة الثان�ة: الحروف غیر المفردة.

  المسألة األولى:

  الحروف المفردة:

  (ع، ق): وهذان الحرفان رمز لعبد الح� الصقلي. - 1

  (ش): و�قصدون �ه ابن رشد الجد. - 2

  (ض): و�شیرون �ه إلى القاضي ع�اض. - 3

  حرف اختصار السم ابن غاز�.(غ): هذا ال - 4

  (ك): و�شیرون �ه للفاكهاني. - 5

(س): هذا الحرف یرمز �ه لثالثة من أعالم المالك�ة، فقد أشار �ه الشیخ  - 6

زروق في شرحه على الرسالة إلى ابن عبد السالم ، في حین أشار �ه البناني 

التهذیب  ىفي حاشیته إلى السنهور� ، بینما أشار �ه أبو الحسن في شرحه عل

  للبراذعي إلى السماع.

  ): و�قصد بها ابن هارون.(هـ - 7

  (ع): وهذا الحرف �شار �ه إلى ثالثة من أعالم المذهب وهم: - 8

  ابن عمر، وابن عرفة، وابن عبد السالم.

  (خ): و�شیرون بهذا الرمز إلى خلیل بن إسحاق. - 9

  

مذهب: فالشیخ زروق (م): هذا الرمز �شار �ه إلى ثالثة من أعالم ال - 10

أما الشیخ أبو الحسن » ب« �قصد �ه بهرام الدمیر�، بینما یرمز له آخرون ب

بن عبد السالم التسولي ف�قصد بها م�اره، في حین �شیر بها أبو الحسن الصغیر 

  إلى ابن یونس.



 

 

  (ق): و�قصدون �ه المواق واألقفهسي. - 11

، »محشي تت« آخرون ب(ر): و�شیرون �ه إلى الرماصي، و�رمز له  - 12

  ، في حین یرمز بها خلیل في توض�حه البن راشد.» طفي«أو 

  (ح): و�شیرون �ه إلى محمد الحطاب. - 13

  (د): وهو رمز للشیخ أحمد زروق، والشیخ أحمد الزرقاني. - 14

  ».عب�«، » عب« (ز): و�شار �ه إلى الزرقاني. و�رمز له آخرون ب - 15

  ».تو« مد التاود� �ما یرمز له ب(ت): و�عنون بها مح - 16

  (ج): و�شیرون �ه إلى محمد الجنو� وابن ناجي. - 17

  المسألة الثان�ة: الحروف غیر المفردة:

  (م�): و�عنون �ه ابن مرزوق. - 1

  (تت): و�قصدون �ه التتائي. - 2

  (طخ): و�قصد �ه الطخیخي. - 3

  (صر): و�عنون �ه الناصر اللقاني. - 4

  ون �ه أحمد �ا�ا.(بب): و�عن - 5

  (عج): و�عنون �ه علي األجهور�. - 6

  (خش): و�قصدون �ه محمد الخرشي. - 7

  (شب): و�قصدون �ه إبراه�م الشبرخیتي. - 8

  (جس): وتعني جسوس. - 9

  (مس): و�شیرون �ه إلى المسناو�. - 10

  (بن) ، (مب) ، (بناني): جم�ع هذه الرموز �قصدون بها محمد البناني. - 11

  ): وتعني محمد الرهوني.1(ره) ( - 12



 

 

  المطلب الثاني

  اصطالحات �لم�ة تدل على األئمة

  وف�ه أر�ع مسائل:

المسألة األولى: المنسو�ون إلى أمصارهم: اشتهر المذهب المالكي في أنحاء 

مختلفة من الدولة اإلسالم�ة نقلته ثلة من طل�ة العلم الفضالء، وفي �ل مصر 

ملت لواء المذهب دراسة وتدر�سا وتأل�فا، فظهرت برزت �و��ة من العلماء، ح

في العصور المتأخرة اصطالحات تجمع أعالم هذه األمصار ممن �ان لهم 

  .قصب السب� في �ل مصر

  : �قصد المالك�ة �اصطالح المدنیین أمر�ن:المدنیون  - 1

وابن الماجشون ، ومطرف  األول: و�ر�دون �ه الرواة  عن مالك وهم: ابن �نانة ،

  وابن نافع ، وابن مسلمة  ونظرائهم.، 

والثاني: و�قصدون �ه رأ� المالك�ة �ش�ل عام؛ نس�ة إلى اإلمام مالك عالم 

  المدینة وهو الرأ� المقابل لرأ� العراقیین و�قصدون �العراقیین هنا األحناف. 

  المصر�ون: - 2

كي لواصطالح المصر�ین �قصدون �ه علماء مصر الذین حملوا لواء المذهب الما

  وأشهب ،وابن وهب ، وأص�غ بن الفرج ، وابن عبد الح�م.  ،: ابن القاسم وهم

  العراقیون: - 3

وهم الذین نشروا المذهب المالكي في العراق، وعندما �طل� المالك�ة هذا 

 أ�ا الحسن بن االصطالح فإنهم �عنون بهم: القاضي إسماعیل ، والقاضي

 هاب، والقاضي أبي الفرج، والشیخ أبيالقصار، وابن الجالب، والقاضي عبد الو 

  ��ر األبهر�.



 

 

  المغار�ة: - 4

وفي المغرب العر�ي انبر� علماء أجالء، تصدوا لإلفتاء والتدر�س والتألیف، 

واالعتناء �المذهب، وحین �قول المالك�ة: المغار�ة، فإنهم �عنون بهم: الشیخ ابن 

لبر، ، وابن محرز، وابن عبد اوابن الل�اد، وال�اجي، واللخميأبي ز�د، والقا�سي، 

  .والمخزومي، وابن شبلون، وابن شع�انوابن رشد، وابن العر�ي، والقاضي سند، 

  الصقل�ان: - 5

  و�شیرون بهذا االصطالح إلى ابن یونس وعبد الح�.

  

  :المسألة الثان�ة:الملقبون �ألقاب تدل علیهم

ء یرهم من فقهاتعارف المالك�ة على ألقاب �طلقونها على علماء المذهب وغ

الصحا�ة والتا�عین ف�انت اصطالحا میز هؤالء عن غیرهم ومن هذه 

  االصطالحات:

  الس�عة: - 1

و�شیرون بهذا االصطالح إلى سعید بن المسیب، وعروة بن الز�یر، والقاسم بن 

محمد بن أبي ��ر الصدی�، وخارجة بن ز�د بن ثابت، وعبید هللا بن عبد هللا 

وسل�مان بن �سار. واختلف في السا�ع، فقیل: أبو سلمة ابن عت�ة بن مسعود، 

بن عبد الرحمن بن عوف، وقیل: سالم بن عبد هللا، وقیل: أبو ��ر بن عبد 

  الرحمن.

  ونظم �عضهم ذلك ذاه�ا إلى القول الثالث فقال:

  فقسمته ضیز� عن الح� خارجة …أال �ل من ال �قتد� �أئمة 

  بو ��ر سل�مان خارجةسعید أ …فخذهم عبید هللا عروة قاسم 



 

 

  الجمهور: - 2

إذا قال المالك�ة: الجمهور، أو هذا رأ� الجمهور، أو قال الجمهور، فإن ذلك 

  ینصرف إلى معنیین:

األول: إذا ورد هذا االصطالح في الكتب التي تعنى �الخالف العالي، فهم 

  �قصدون �ه األئمة األر�عة.

التي تعني �الخالف داخل المذهب،  الثاني: أما إذا ورد هذا االصطالح في الكتب

  فإنهم �قصدون �ه جل الرواة عن مالك.

  األخوان: - 3

�طل� المالك�ة اصطالح األخوان على العالمین الجلیلین: مطرف وابن 

  الماجشون.

  وسم�ا بذلك لكثرة اتفاقهما على األح�ام؛ ومالزمتهما ل�عضهما.

  القر�نان: - 4

وابن نافع، وقرن أشهب مع ابن نافع لعدم  والقر�نان في اصطالحهم هما: أشهب

  �صره.

  القاض�ان: - 5

  مراد المالك�ة �القاضیین هما: ابن القصار وعبد الوهاب.

  األستاذ: - 6

  و�عنون �قولهم األستاذ: الشیخ أبو ��ر الطرطوشي.

  اإلمام: - 7

  و�قصدون �ه اإلمام المازر�.

  شیخنا ق: - 8



 

 

  ه: شیخنا ق؛ هو إبراه�م اللقاني.ومراد عبد ال�اقي الزرقاني من قول

  الشیخان: - 9

  والشیخان هما: ابن أبي ز�د والقا�سي.

  شیخنا: - 10

  والمراد �قول األمیر أو الدسوقي شیخنا هو العدو�.

  الشیخ: - 11

  �طل� اصطالح الشیخ على اثنین من أعالم المالك�ة.

�عني �ه  بهرام فإنهفإذا قال ابن عرفة الشیخ؛ فإنه �عني �ه: ابن أبي ز�د. أما 

  شیخه خلیل بن إسحاق صاحب المختصر.

  س�توا عنه: - 12

  وحیث توجد هذه الع�ارة فإنهم �عنون: البناني، والرهوني، والتاود�.

  

  المسألة الثالثة: المنسو�ون إلى األزمان:

قسم المالك�ة علماءهم إلى متقدمین ومتأخر�ن حسب ط�قاتهم، �عادة المؤرخین 

في �ل فن من فنون علوم الشر�عة، فرجال الحدیث أ�ضا منهم في �ل مذهب، و 

  المتقدمون ومنهم المتأخرون.

  المتقدمون:

فإذا قالوا المتقدمین فإنهم �عنون بهم من هم قبل ابن أبي ز�د القیرواني من 

  تالمذة مالك �ابن القاسم وسحنون ونظرائهم.

  

  والمتأخرون:



 

 

  ء المالك�ة.و�قصد بهم ابن أبي ز�د ومن �عده من علما

إن أول ط�قات المتأخر�ن ط�قة ابن أبي ز�د وأما من قبله «�قول الدسوقي: 

  ».فمتقدمون 

  المسألة الرا�عة: المذ�ورون �أسمائهم:
  

  محمد:إذا ذ�ر اسم محمد مطلقا فإنهم �قصدون: محمد بن المواز. - 1

  المحمدان:أما المحمدان فهما: محمد بن المواز ومحمد بن سحنون. - 2

  المحمدون:�عني المالك�ة �قولهم المحمدون أر�عة من علمائهم: - 3

  اثنان قرو�ان هما: ابن عبدوس وابن سحنون.

  واثنان مصر�ان هما: ابن عبد الح�م وابن المواز.
  

  الم�حث الثاني: اصطالحات خاصة �الكتب

  وف�ه مطل�ان:

  المطلب األول: اصطالحات حرف�ة.

  المطلب الثاني: اصطالحات �لم�ة.

  

  

  المطلب األول اصطالحات حرف�ة:(حش، مج، المص، ض�ح، ك)

  ومن اصطالحات المالك�ة المتعلقة �الكتب التي تم الوقوف علیها:

  المص:وهذا الرمز �قصد �ه مختصر اإلمام خلیل. - 1

حش:و�راد �ه حاش�ة الشیخ العدو� على شرح الخرشي، و�قول األمیر  - 2

  السالك.الحاش�ة أح�انا، و�ذلك صاحب بلغة 



 

 

  ض�ح:و�قصد �ه التوض�ح لخلیل. - 3

  ك:و�قصد �ه شرح الخرشي الكبیر. - 4

  مج:والمراد بهذا االصطالح مجموع األمیر. - 5

  

  المطلب الثاني: اصطالحات �لم�ة

  ومن االصطالحات الكلم�ة المتعلقة �الكتب:

  الكتاب أو األم: - 1

ة، هم علما �الغل�لصیرورته عند» المدونة«و�قصدون بهذین االصطالحین: 

  ».فیها« وأشار إلیها خلیل في مختصره ب

  األمهات: - 2

�طل� المالك�ة هذا االصطالح على أر�عة �تب تحتل الصدارة على �ق�ة الكتب 

  وهي:

  المدونة: وهي روا�ة سحنون عن اإلمام ابن القاسم عن مالك. - 1

  المواز�ة: لمحمد بن المواز. - 2

  العتب�ة: للعتبي. - 3

  الواضحة: البن حبیب. - 5

:�طل� هذا االصطالح على س�عة �تب تعد أجل �تب المذهب الدواو�ن - 3

  وهي:

  األمهات األر�ع السا�قة �ضاف إلیها:

  المختلطة، البن القاسم. - 1

  الم�سو�، للقاضي إسماعیل. - 2



 

 

  المجموعة، البن عبدوس. - 3

  

  الم�حث الثالث: اصطالحات خاصة �المذاهب واآلراء

  ه مطل�ان:وف�

  المطلب األول: اصطالحات حرف�ة.

  المطلب الثاني: اصطالحات �لم�ة.

  المطلب األول:االصطالحات الحرف�ة:

  

  ر:إلى ثالثة أمو » ولو«و�شیر خلیل في مختصره بهذا االصطالح  ولو: - 1

  : رد خالف قو� في المذهب وهذا غال�ا.األول

م استعمال ذ�ر محّلي ولو وحر «ومثال ذلك: ما جاء في �تاب الطهارة قوله: 

منطقة وآلة حرب، إال مصحف، والسیف واألنف ور�� سن مطلقا وخاتم الفضة 

  ».ال ما �عضه ذهب ولو قل

  : وقد �شیر بها إلى دفع اإلبهام والم�الغة.الثاني

ال والصانع أح� ولو �موت ما بیده وإ «ومثاله: ما جاء في �تاب التفل�س قوله: 

  ».فال

بها إلى رد قول خارج المذهب، وغال�ا ما ترد للغرض األول  : وقد �شیرالثالث

  أما الثاني والثالث فنادرا.

  ».إلى خالف مذهبي» لو« وب«�قول خلیل: 

  �قوله:» لو«و�شیر السید الرجراجي إلى استعماالت خلیل الصطالح 



 

 

و�قصد بلو الشرط�ة المفیدة للغا�ة المقرونة بواو الكنا�ة واإلغاظة، الم�تفي «

جوابها �ما قبلها، رد خالف قو� في مذهب اإلمام مالك، وقد �قصد بها دفع  عن

اإلیهام والم�الغة. . . وقد �شیر بها لرد قول خارج عن المذهب، وهذان ف�ه من 

  ».أندر الندر، فإن صرح بجوابها فال تفید ذلك وهذا هو الغالب

  وٕان: - 2

ر غال�ا، ونادرا ما �شی و�شیر خلیل بهذا اللف� عند وجود خالف خارج المذهب

  بها إلى وجود خالف في المذهب، أو قد تأتي للم�الغة.

�قصد بإن الشرط�ة المقرونة �الواو، الم�تفي عن جوابها «�قول السید الرجراجي: 

�ما قبلها أ�ضا، رد خالف خارج المذهب في الغالب، وقد �شیر بها للم�الغة، 

  ».وقد �شیر بها للخالف في المذهب

وجاز �منزل: و�ء، و�ول، «اء في �اب آداب قضاء الحاجة قوله: مثال: ج

  ، �عني وٕان لم �ضطر إلى ذلك.»مستقبل قبلة ومستدبرا وٕان لم یلجأ

  المطلب الثاني:االصطالحات الكلم�ة

  وف�ه خمس مسائل:

  المسألة األولى: اصطالحات تتعل� �أقوال أئمة المذهب.

  ره.المسألة الثان�ة: اصطالحات خلیل في مختص

  المسألة الثالثة: اصطالحات ق�اس�ة.

  المسألة الرا�عة: المراد �قول مالك بلغني �ذا.

  المسألة الخامسة: المراد �قولهم الطر�قة أو الطرق.

  

  المسألة األولى: اصطالحات تتعل� �أقوال األئمة:



 

 

  

  الروا�ات: - 1

  المراد �الروا�ات أقوال مالك التي رو�ت عنه.

  

  ن:األقوال أو قوال  - 2

یر�دون بهذا االصطالح أقوال أصحاب مالك، ومن �عدهم من المتأخر�ن �ابن 

  رشد.

  وقد یرد هذا االصطالح و�قصد �ه قول مالك أح�انا.

غال�ا أن المراد �الروا�ات أقوال مالك، وأن المراد �األقوال «�قول محمد الحطاب: 

قع نحوهم، وقد �أقوال أصحا�ه ومن �عدهم من المتأخر�ن؛ �ابن رشد والمازر� و 

  ».بخالف ذلك

  أما خلیل فإنه �أتي �ه حین ال �ظهر له أرجح�ة دلیل على آخر �قول:

وحیث ذ�رت قولین أو أقواال فذلك لعدم اطالعي في الفرع على أرجح�ة «

فإذا �ان هناك قوالن أو أكثر في ح�م مسألة معینة ولم یجد ترج�حا ». منصوصة

ا� التشهیر ممن س�قوه من فقهاء المذهب، ألحد هذه األقوال �أ� لف� من ألف

  فإنه ینقل هذه األقوال دون ترج�ح بینها تورعا منه.

  

  

  

  المنصوص: - 3



 

 

:النص: رفعك الشيء و�ل ما أظهر فقد نص، والمنصة: المنصوص في اللغة

ما تظهر عل�ه العروس لتر�. . . ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص السنة، 

  ا عل�ه من األح�ام.أ�: ما دل ظاهر لفظهم

و�طل� هذا اللف� على أقوال مالك أو أصحا�ه  :المنصوص في االصطالح

  المتقدمین، وأح�انا �طل� على أقوال المتأخر�ن.

و�حتمل أن ��ون من نص الشيء إذا رفعه، «�قول ابن فرحون نقال عن ال�اجي: 

  ».ف�أنه مرفوع إلى اإلمام أو إلى أحد من أصحا�ه

أن �طل� المنصوص على ما هو -أ� ابن الحاجب-قاعدتهو�قول أ�ضا ومن 

منصوص للمتقدمین. . .، وقد �طل� على ما ل�س ف�ه نص للمتقدمین، بل ��ون 

  ».من قول المتأخر�ن

قول مب: التفاقهم على وجوب الن�ة هنا واختالفهم فیها هناك أراد «مثال: 

  �اتفاقهم وهللا أعلم �اعت�ار المنصوص.

  

  اصطالحات خلیل في مختصره المسألة الثان�ة:

وردت للشیخ خلیل بن إسحاق اصطالحات في مختصره، قد بین مراده منها في 

خط�ة الكتاب، وقد تناولها شراح المختصر �التوض�ح والب�ان، وال بد من ذ�رها 

�شيء من التفصیل، وذ�ر األمثلة لتكتمل مصطلحات المذهب قدر اإلم�ان 

حث، سوف أذ�ر هذه االصطالحات مرت�ة حسب وألن عدم ذ�رها ف�ه إخالل �ال�

  ورودها في الكتاب، إال ما سب� الحدیث عنه في ثنا�ا هذا ال�حث حسب موقعه.

  أّول: - 1

  المعنى في اللغة:-أوال



 

 

أول الكالم وتأّوله: دبره وقدره، وأّوله وتأّوله: فّسره. . . وهو من آل الشيء یؤول 

قل ظاهر اللف� عن وضعه األصلي إلى إلى �ذا، أ� رجع، والمراد �التأو�ل؛ ن

  ».ما �حتاج إلى دلیل

  مراد خلیل من هذا اللف�:-ثان�ا

تأو�الن، أو تأو�الت، �عد ح�م مسألة معینة، ذلك الختالف «�أتي خلیل بلف� 

  الشراح في فهم تلك المسألة من المدونة، و�عود سبب االختالف إلى:

راح وف� أحد القولین، واآلخر وجود قولین أو أكثر، ف��ون فهم أحد الش - 1

  وف� القول الثاني.

وقد ��ون االختالف حسب ما �قتض�ه محمل اللف�، فلكل فهمه، و�ذلك  - 2

تصیر فهوماتهم منها أقواال في المذهب، �عمل و�فتي و�قضي �أیها إن استوت «

  ».وٕاال ف�الراجح أو األرجح

  ».و�أول إلى اختالف شارحیها في فهمها«�قول خلیل: 

لیندرج نحو تأوالت وتأو�الت، وهذا النوع من االختالف » أول«ول أ� �مادة أ

إنما هو في جهات محمل لف� الكتاب، ول�س في أداء في الحمل على ح�م من 

األح�ام، فتعد أقواال. . .، وقد تكون التأو�الت أقواال في المسألة، واختلف شراح 

  ».على قولالمدونة في فهمها على تلك األقوال، ف�ل فهمها 

أو أرسل ثان�ا �عد مسك أول، وقتل أو اضطرب «مثال: جاء في �اب الذ�اة قوله: 

  ».فأرسل ولم یر إال أن ینو� المضطرب وغیره فتأو�الن

وله ف�ه إذا ب�ع اإلبدال �األفضل، وٕان �ان «وجاء أ�ضا في فصل النذر قوله: 

و التقو�م ال ند�ا أ �ثوب ب�ع و�ره �عثه وأهد� �ه وهل إذا اختلف هل �قومه أو

  ».�ان ب�مین، تأو�الت



 

 

  االخت�ار: - 2

�أتي خلیل بهذا اللف� الخت�ار اللخمي لح�م مسألة، فإذا �ان �ص�غة الفعل؛ 

�اجتهاده «نحو: اختار واختیر، فذلك �عني أن اللخمي اختار هذا الح�م 

حو ن وٕان �ان �ص�غة االسم». واستن�اطه من قواعد المذهب، ال من أقوال سا�قة

المختار واالخت�ار، فهذا یدل على أنه اختار الح�م من بین أقوال فیها خالف 

  ألصحاب المذهب المتقدمین عل�ه.

و�االخت�ار للخمي، لكن إن �ان �ص�غة الفعل؛ فذلك الخت�اره هو «�قول خلیل: 

  ».في نفسه، و�االسم فذلك الخت�اره من الخالف

خمي، لكن إن �ان �ص�غة الفعل �قصد بذلك اخت�ار الل«�قول الرجراجي: 

ند نفسه ع الماضي؛ �اختار واختیر؛ فإنه یر�د �ه أن اللخمي أنشأ ذلك القول من

ولم �س�قه �ه غیره، وٕان �ان �ص�غة االسم، سواء �ان اسم فاعل وخصه المختار 

أو اسم مفعول نحو �مت�ع تأول وجو�ه على المختار فإنه یر�د �ه أن اللخمي 

 قبله من القولین أو األقوال التي في المسألة على مقابله سواء اختار قوال مقوال

  .»وقع ترج�حه له بلف� االخت�ار أو بلف� التصح�ح أو التحسین أو غیر ذلك

 ال جماعة لم تطلب«فصل األذان واإلقامة، قوله: -مثال: جاء في �تاب الصالة

  ».غیرها على المختار

یره، وال وال �قلد مجتهد غ«ة: قوله: فصل استق�ال القبل-وجاء في �تاب الصالة

محرا�ا إال لمصر وٕان أعمى وسأل عن األدلة وقلد غیره م�لفا عارفا أو محرا�ا 

  ».فإن لم یجد أو تحیر مجتهد تخیر ولو صلى أر�عا لحسن واختیر

و�دأ �اللخمي ألنه أجرأ الشیوخ الذین سیذ�رهم في االجتهاد، ولذلك خصه 

  �االخت�ار.



 

 

  الترج�ح: - 3

  المعنى في اللغة:-أوال

رجح: الراجح: الوازن. ورجح الشيء بیده: وزنه ونظر ما ثقله وأرجح المیزان أ� 

  أثقله حتى مال.

  مراد خلیل من هذا اللف�:-ثان�ا

�شیر خلیل �الترج�ح البن یونس؛ أ� أنه أكثر المجتهدین ترج�حا ألقوال من 

دة الخت�اره للح�م من عقبله، فإن �ان �ص�غة االسم نحو؛ األرجح والمرجح ف

أقوال بینها خالف ممن تقدمه، وٕان �ان �ص�غة الفعل نحو رجح، فذلك الخت�اره 

من نفسه؛ أ� ما دله عل�ه اجتهاده واستن�اطه وف� أصول المذهب وقواعده وهو 

  قلیل حیث الغالب ترج�حه ألقوال من س�قه.

  ».و�الترج�ح البن یونس«�قول: خلیل بن إسحاق: 

مادة الترج�ح البن یونس، وٕان �ان �ص�غة االسم نحو األرجح فهو �شیر �

والمرجح فالخت�اره من خالف من تقدمه، وٕان �ان �ص�غة الفعل نحو رجح مبن�ا 

  ».للفاعل والمفعول فذلك اخت�اره هو من نفسه وهو قلیل

تر ولمر�ض س«فصل في واج�ات الصالة قوله: -مثال: جاء في �تاب الصالة

  ».عل�ه: �الصح�ح على األرجحنجس �طاهر ل�صلى 

  الظهور: - 4

  المعنى في اللغة:-أوال

الظاهر خالف ال�اطن، والظواهر أشراف األرض، �قال: هاجت ظهور األرض 

  وذلك ما ارتفع منها وظاهر �ل شيء أعاله.

  مراد خلیل بهذا اللف�:-ثان�ا



 

 

وا�ات ر �شیر خلیل �مادة الظهور البن رشد؛ ألنه �ثیرا ما �عتمد على ظاهر ال

فإن �ان �ص�غة الفعل الماضي �ظهر؛ فذلك الستظهاره من نفسه، وٕان �ان «

�ص�غة االسم �األظهر؛ فذلك الستظهاره من أقوال من س�قه من أهل المذهب 

  ».غال�ا، وقد �شیر �ه للخالف خارج المذهب؛ �قوله واألظهر واألصح

  ».و�الظهور البن رشد«�قول خلیل: 

  قال أو القول: - 5

�مادة القول للمازر�، ف�االسم نحو القول الخت�اره من خالف ساب� «ر خلیل و�شی

أ� أنه إذا ذ�ر  ؛»وهو قلیل، و�الفعل نحو قال وقیل الخت�اره في نفسه وهو �ثیر

فإن ما �عده هو قول المازر� غیر مسبوق �ه، أما » قال«ح�ما وذ�ر قبله لف� 

مه على المقول فذلك لما اختاره نحو لم یلز » المقول«أو » القول«إذا جاء بلف� 

  ».من قول قیل قبله

  ».و�القول للمازر� «�قول خلیل: 

ود وزواله إال محتمل الع«فصل في الخ�ار قوله: -: جاء في �تاب البیوعمثال

وفي زواله �موت الزوجة وطالقها وهو المتأول واألحسن أو �الموت فق� وهو 

  ».األظهر أو ال أقوال

خت�ار الشیوخ في أنفسهم، والوصف الخت�ارهم من وعن سبب جعل الفعل ال

ألن الفعل یدل على الحدوث والوصف «أقوال أصحاب المذهب �قول ابن غاز�: 

  .»یدل على الثبوت، وخصهم �التعیین لكثرة تصرفهم في االخت�ار

فداللة الفعل على الحدوث؛ ناسب أن یجعله للقول الذ� قالوه وأحدثوه من عند 

وأصول المذهب، وداللة االسم على الثبوت؛ ناسب أن  أنفسهم حسب قواعد



 

 

یجعله الخت�ارهم ألقوال ثابتة لمن س�قهم من أعالم المذهب، وأما عن سبب 

  اختصاص �ل واحد من هؤالء العلماء �ما خصه �ه من المادة.

خص اللخمي �االخت�ار ألكثر�ة اخت�اراته �النس�ة إلى سائرهم «�قول الرجراجي: 

ابن یونس �الترج�ح ألن أكثر اجتهاده في ترج�ح أقوال غیره،  �ما تقدم، وخص

وأما ما �قوله من عند نفسه فقلیل، وخص ابن رشد �الظهور العتماده �ثیرا على 

ظاهر الروا�ة ولظهوره واشتهاره، وتقدمه على أهل زمانه، وخص المازر� �القول 

لما قو�ت لفحول. و ألنه قو�ت ملكته في المعقول والمنقول، و�رز على غیره من ا

عارضته في العلوم، وتصرف فیها تصرف المجتهدین؛ �ان صاحب قول �عتمد 

  عل�ه.

وٕانما خص هؤالء األر�عة �التعیین لكثرة تصرفهم في االخت�ار؛ �ثرة لم توجد 

  »لغیرهم. 

  خالف: - 6

یذ�ر خلیل هذا اللف� لیدل على وجوه أكثر من قول في المسألة؛ واختلف الشیوخ 

یر هذه األقوال؛ شر�طة تساو� المشهر�ن في الرت�ة، فإنه یذ�ر األقوال في تشه

  و�ذ�ر �عدها خالف.

إن الشیوخ إذا اختلفوا في تشهیر األقوال یر�دوا تساو� « �قول الحطاب: 

المشهرون في الرت�ة فإنه یذ�ر القولین المشهور�ن أو األقوال المشهورة؛ و�أتي 

یر؛ ، وسواء اختالفهم في الترج�ح بلف� التشه�عدها بلفظة خالف؛ إشارة إلى ذلك

  »أو �ما یدل عل�ه، �قولهم المذهب �ذا أو الظاهر �ذا أو الراجح أو المفتى �ه.

أنه «و�ضیف السید أحمد الرجراجي داللة أخر� الستعمال لف� خالف، وهي: 

  ».قد یر�د �ه االختالف في نفس الح�م



 

 

اما خالف إذا �ان مع خبره �الما تأن لف� «والضا�� للتفر�� بین الداللتین: 

مقصودا �ه إفادة ح�م المسألة فهو لالختالف في التشهیر، وٕاذا لم ��ن ذلك؛ 

  ».فهو لالختالف في الح�م

  صحح أو استحسن: - 7

و�ذ�ر خلیل هذین اللفظین عندما �صحح أو �ستظهر أحد المشایخ غیر الذین 

صحح أو  أشیر ب«�قول: قدمهم؛ قوال من أقوال المتقدمین في أ� مسألة، 

  ».استحسن إلى أن شیخا غیر الذین قدمتهم صحح هذا أو استظهره

أ�: غیر األر�عة السا�قین �ابن راشد، وابن عبد السالم، وابن عطاء هللا وابن 

الحاجب، والمؤلف نفسه قد صحح قوال من القولین أو األقوال التي في المسألة 

ا شامالن لما صححه الشیخ من نفسه، ولمأو استظهره من عند نفسه؛ فاللفظان 

  ».صححه من �الم العلماء على الصح�ح

: شر� الجمعة«فصل في شرائ� الجمعة قوله: -: جاء في �تاب الصالةمثال

وقوع �لها �الخط�ة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ر�عة من العصر؟ 

  ».وصحح. أو ال: رو�ت علیها �است�طان بلد

إال أن تختلف المنفعة �فارة الحمر في «سلم قوله: وجاء أ�ضا في �تاب ال

 وصحح، األعراب�ة وساب� الخیل، ال همالج إال �برذون وجمل: �ثیر الحمل

و�س�قه، و�قوة ال�قرة ولو أنثى و�ثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح 

  ».خالفه

أخرج و وال �منع مسلما أو خادما بخالف زوجته، «وجاء في �تاب التفل�س قوله: 

لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن ��فیل بوجهه لمرض أبو�ه وولده وأخ�ه 

  ».وقر�ب جدا ل�سلم



 

 

 وٕان صلى في«فصل في ح�م صالة الخوف قوله: -وجاء في �تاب الصالة

  ثالث�ة أو ر�اع�ة ��ل ر�عة: �طلت األولى والثالثة في الر�اع�ة:

  ».�غیرها على األرجح وصحح خالفه

  التردد: - 8

  المعنى في اللغة:-الأو 

ردد، والرد: صرف الشيء ورجعه. . . ورّدده تردیدا وترددا فتردد. «التردد من 

  ».ورجل مرّدد: أ� حائر

  مراد خلیل بهذا اللف�:-ثان�ا

  وقد استعمل خلیل هذا اللف� �معنى االختالف والتحیر على عدة أوجه:

  لذلك ثالث صور:: تردد المتأخر�ن في النقل عن المتقدمین و الوجه األول

األولى: أن ینقل أحد المتأخر�ن أو �عضهم ح�ما لواقعة معینة في �اب، و�نقل 

  آخرون ح�ما آخر لنفس الواقعة في �اب آخر.

: أن ینقل �عضهم اتفاق المتقدمین على ح�م نازلة معینة، و�نقل آخرون الثان�ة

  اختالفهم في ح�م هذه النازلة؛ و�عود ذلك ألمر�ن:

  ��ون لإلمام في المسألة قوالن.إما أن  - 1

  أو اختالفهم في فهم �الم اإلمام، فینسب إل�ه ما فهمه من �المه. - 2

  : أن ینقل �عضهم ح�ما و�نقل اآلخر خالفه.الثالثة

  والوجه االول هو الغالب.

: تردد المتأخر�ن في استن�ا� الح�م نفسه، وذلك لعدم نص الوجه الثاني

  المتقدمین على هذا الح�م.



 

 

: �ستعمل لف� التردد �شأن الشخص نفسه �أن �ستن�� ح�ما؛ الوجه الثالث

  و��ون متحیرا ف�ه؛ وذلك مثل ما جاء في مصارف الز�اة قوله:

ي للخمي وحده ونصه:وف«، �قول الشیخ عل�ش: » وفي غارم �ستغني تردد«

الغارم �أخذ ما �قضي �ه دینه ثم �ستغني قبل أدائه إش�ال، ولو قیل تنزع منه 

  ».لكان وجها فاألولى واختار نزعها من غارم استغنى

  : استعمله إذا �ثر الخالف بین المتأخر�ن وتشعبت الطرق.الوجه الرا�ع

�ش: قال الشیخ عل». ففي االكتفاء �التز��ة األولى تردد«ذلك قوله:  ومثال

لف� غیر وقد �أتي ب». تردد) للمتأخر�ن في النقل عن المتقدمین �طرق �ثیرة«(

وتأتي أ�ضا ألغراض أخر� فإن اقترن لف� «ردد في موضع التردد �النظر الت

النظر �في؛ ف��ون �معنى الف�ر، و�إلى ف��ون �معنى الرؤ�ة، و�الالم ف��ون 

  .»�معنى الرحمة، و�على ف��ون �معنى القضب، و�بین ف��ون �معنى الح�م

  :أمثلة

؟ یجوز ف�ه البدلوهل معین ما غش �ذلك «جاء في �تاب البیوع قوله:  - 1

  ».تردد

  ».وهل یلغي الیومان �الصح�حة تردد«جاء في �اب الشر�ة قوله:  - 2

  ».وفي �إحرام ز�د: تردد«جاء في �تاب الحج قوله:  - 3

  ».وفي شر� �ونها عن واحد تردد«قوله في �تاب الحج:  - 4

  

  المسألة الثالثة: اصطالحات ق�اس�ة:

ما منصوصا عل�ه في ح�م مسألة؛ فإنهم ال شك أن الفقهاء حین ال یجدون ح�

یلجأون إلى االجتهاد والق�اس؛ أحد األصول االجتهاد�ة؛ حیث یؤخذ ح�م هذه 



 

 

المسألة من مسألة أخر� منصوص على ح�مها؛ على أن تشترك المسألتان في 

العلة، وللمالك�ة طرق في استن�ا� األح�ام للوقائع غیر المنصوص على ح�مها 

  ب ومن هذه الطرق التخر�ج واإلجراء واالستقراء.من قبل أئمة المذه

  والمراد بهذه االصطالحات:

  

  التخر�ج أو القول المخرج: -1

  التخر�ج في اللغة:-أوال

الخروج نق�ض الدخول. . .، وخارج �ل شيء ظاهره. . .، وخرجت خوارج فالن 

 إذا ظهرت نجابته. . .، والخارجي الذ� یخرج و�شرف بنفسه من غیر أن ��ون 

  له قد�م.

  قال طفیل:

  » ول�س قد�م مجدك �انتحال …أ�ا مروان لست بخارجي «

  التخر�ج في االصطالح:-ثان�ا

هو ع�ارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ینصوا «�قول ابن فرحون: 

  ».عل�ه فتارة یخرج من المشهور؛ وتارة من الشاذ

 فإنهم �ق�سون علىفحین ال یجد العلماء ح�ما منصوصا عل�ه أل� مسألة؛ 

مسألة أخر� منصوص على ح�مها؛ ل�ستخرجوا لها ح�ما، وال �قتصر األمر 

على ذلك؛ بل إنهم قد یخرجون ح�ما یخالف الح�م المنصوص عل�ه، وقد ��ون 

للمسألة ح�م منصوص وح�م مخرج، وعلى هذا فالتخر�ج عند المالك�ة ثالثة 

  نواع:األ 



 

 

فیها ح�م منصوص من مسألة النوع األول: استخراج ح�م واقعة ل�س 

  .منصوصة

ومن نذر اعتكاف یوم �عینه فمرضه فإنها تتخرج «: �قول ابن الجالب: مثاله

  على روایتین:

أحدهما: أن عل�ه القضاء، واألخر� أنه ل�س عل�ه القضاء وهذه مخرجة على 

الص�ام فإنه إذا نذر صوم یوم �عینه فمرضه أو خافت المرأة قال ابن عبد الح�م: 

   قضاء عل�ه إال أن ��ون نو� القضاء، وقال ابن القاسم:ال«

  .»عل�ه القضاء إال أن ��ون نو� أال قضاء عل�ه

النوع الثاني: أن ��ون في المسألة ح�م منصوص فیخرج فیها من مسألة 

  قول بخالفه.أخر� 

  .»وفیها ال �غسل أنثی�ه من المذ� إال أن یخشى إصابتها«: قوله: مثاله

  ».د في النضح �الثوب على األصحوالجس«وقوله: 

فالقول األول أنه �غسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة، وهذا مخرج من قول 

ل�س على الرجل غسل أنثی�ه من المذ� عند «منصوص في المدونة وهو أنه: 

ل أما القو ». وضوئه منه إال أن یخشى أن ��ون قد أصاب أنثی�ه منه شيء

  ».بل ینضحه فإنه ال �غسل جسده«الثاني: 

النوع الثالث: أن ��ون للمسألة ح�م منصوص وح�م مخرج. وذلك �أن یوجد 

للمسألة ح�م منصوص، و�وجد نص في مثلها على حد ذلك الح�م ول�س 

  فارق، فیخرجون ح�ما على أحد النصین للمسألة األخر�. بینهما

  قوالن. ع: فالمشهور البن القاسم �الحر�ر، وأص�غ �النجس فخرج في الجم�مثاله

  



 

 

  االستقراء: - 2

  االستقراء في اللغة:-أوال

من قرأ: قرأت الشيء قرآنا: أ� جمعته وضممت �عضه إلى �عض، ومنه سمي 

  �تاب هللا قرآنا ألنه یجمع السور ف�ضمها.

  االستقراء في االصطالح:-ثان�ا

  ».وأما االستقراء فهو �معنى التخر�ج«�قول ابن فرحون: 

راء هو: تت�ع الح�م في جز�ئاته على حالة �غلب الظن االستق«و�قول القرافي: 

أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، �استقراء الفرض في جزئ�اته �أنه ال یؤد� 

  .»على الراحلة ف�غلب على الظن أن الوتر لو �ان فرضا لما أد� على الراحلة

، �قول ىوالمثال الذ� ساقه ابن فرحون یدل على أن االستقراء هنا بهذا المعن

 »واستقرأ ال�اجي الظهر والعصر من الموطأ: أر� ذلك في المطر«ابن فرحون: 

�عني أن ال�اجي وابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول هللا صلى 

هللا عل�ه وسلم صلى الظهر والعصر جم�عا، والمغرب والعشاء جم�عا، من غیر 

طر أنه یجوز الجمع بین الظهر أراه �ان في الم«خوف وال سفر، قال مالك: 

  ».والعصر ألجل المطر

فالذ� فعله ال�اجي هنا أنه أخذ ح�م مسألة من أخر� �عد أن تت�ع جزئ�ات 

  المسألة المنصوصة، فاستخرج لألخر� ح�ما �طر�� االستقراء.

  

  اإلجراء: - 3

  المعنى في اللغة:-أوال



 

 

ر�ا هو الو�یل اإلجراء من جر� جر�انا وأجر� من جرت السفینة ورست، وج

وسمي الو�یل جر�ا ألنه یجر� مجر� مو�له، وتقول العرب أ�ضا: أنت تجر� 

  عند� مجر� فالن وهذا جار مجر� هذا.

  التعر�ف في االصطالح:-ثان�ا

  ، و�قول أ�ضا:»وأما اإلجراء فهو من �اب الق�اس«�قول ابن فرحون: 

ي خالف المذ�ور فومعنى اإلجراء أن القواعد تقتضي أن یجر� في المسألة ال«

، وذلك �عد أن ساق مثاال على معنى اإلجراء و��ف�ة استن�ا� »مسألة أخر� 

  ومن ذلك قوله في البئر القلیلة الماء:«األح�ام بهذا الطر�� �قول: 

  ».وأجر�ت على األقوال في ماء قلیل تحله نجاسة

في ز�اة النعم: فأجراه على الخالف «وأ�ضا ما جاء في جامع األمهات قوله: 

  ».المتقدم

  وقال ابن فرحون أ�ضا في موضع آخر ناقال عن صاحب التوض�ح قوله:

مقابل األصح ل�س منصوصا عل�ه وٕانما هو الجار� على القواعد أنه یجبر «

ء �عبرون عنه �اإلجراعلى الذ�ح، قال المازر�: وهذا هو التحقی� وهذا النوع 

  ».على قواعد المذهب

مما قدمنا نستط�ع أن نستخلص أن اإلجراء هو: إعطاء ح�م لنازلة غیر 

  منصوصة وف� قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخر� منصوصة.

  المسألة الرا�عة: المراد �قول مالك بلغني �ذا:

الم رسول ني من �یذ�ر مالك هذه الع�ارة حین ال ��ون للحدیث سند، ف�قول: بلغ

هللا صلى هللا عل�ه وسلم �ذا، ومن المعلوم أن �الغات مالك إسنادها قو� فهو 

  ال �حیل فیها إال على ثقة، وٕاذا تفقدت وجدت صحاحا.



 

 

د ، وهذا ما یؤ�ده ابن عب»إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قو� «�قول اللكنو�: 

إذا تفقدت لم توجد إال ومالك ال یرو� إال عن ثقة و�الغاته «البر �قوله: 

  ».صحاحا

  أمثلة على �الغات مالك:

بلغني أن �عض أصحاب رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم �انوا «قوله:  - 1

  ».��رهون أن یترك الرجل العمل یوم الجمعة

  وفي المسح على العمامة والخمار �قول محمد بن الحسن:«قوله:  - 2

د هللا أنه سئل عن العمامة فقال: ال بلغني عن جابر بن عب«أخبرنا مالك قال: 

  ».حتى �مس الشعر الماء

مالك عن �حیى بن سعد أنه بلغه أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم �ان  - 3

اللهم فال� اإلص�اح وجاعل اللیل س�نا والشمس والقمر حس�انا «یدعو ف�قول: 

  ».یلكبأقض عني الدین وأغنني من الفقر وأمتعني �سمعي و�صر� وقوتي في س

  

  

  

  المراد �قولهم الطر�قة أو الطرق: المسألة الخامسة:

  

: هي ��ف�ة نقل المذهب وح�ایته من قبل أصحاب مالك وشیوخ المذهب، الطر�قة

وال شك أن المذهب وصل إلینا بنقل األصحاب والشیوخ، وسلسلة النقل هذه 

م هتسمى طر�� أو طر�قة النقل، ثم إن أصحاب مالك وشیوخ المذهب الموثوق ب

  �ثرة، وقد تفرقوا في األمصار، ومن هنا تعددت طرق نقل المذهب.



 

 

  ».اختالف الشیوخ في ح�ا�ة المذهب«والطرق جمع طر�قة وهي: 

الطر�� ع�ارة عن شیخ أو شیوخ یرون المذهب �له على «قال في التوض�ح: 

ما نقلوه فهي ع�ارة عن اختالف الشیوخ في ��ف�ة نقل المذهب هل هو على 

أو على قولین أو أكثر واألولى الجمع بین الطرق ما أم�ن، والطر��  قول واحد

  ».التي فیها ز�ادة راجحة على غیرها، ألن الجم�ع ثقات

  

  اصطالحات خاصة �الترج�حاتالم�حث الرا�ع: 

  وف�ه مطل�ان:

  المطلب األول: اصطالحات وردت على لسان مالك.

  المطلب الثاني: عالمات التشهیر.

  

  صطالحات وردت على لسان مالكاالمطلب األول:

  وف�ه أر�ع مسائل:

  : األمر المجتمع عل�ه عندنا.المسألة األولى

المراد �قوله األمر المجتمع عل�ه عندنا:�قول اإلمام مالك مبینا مراده من هذا 

وما �ان ف�ه األمر المجتمع عل�ه فهو ما اجتمع عل�ه قول أهل «االصطالح: 

  ».الفقه والعلم، لم یختلفوا ف�ه

و�ستعمل هذا المصطلح حین �علم أن أهل «و�قول الد�تور أحمد نور سیف: 

  .»المدینة مجمعون على ذلك، أو حین ال �علم ألهل المدینة قوال یخالف ذلك

فهو �شیر بذلك إلى إجماع أهل المدینة في ح�م مسألة ما، أو حین ال یر� لهم 

  دینة وغیرها.رأ�ا یخالفه، وال �عني ذلك إجماع المجتهدین في الم



 

 

  ولهذا االصطالح ألفا� أخر� مرادفة منها:

  األمر المجتمع عل�ه عندنا. . . وتلك السنة التي ال اختالف فیها عندنا.« -

  األمر المجتمع عل�ه عندنا والذ� أدر�ت عل�ه أهل العلم.-

األمر المجتمع عل�ه عندنا والذ� ال اختالف ف�ه، والذ� أدر�ت عل�ه أهل العلم -

  ا.ببلدن

  وذلك األمر المجتمع عل�ه عندنا.-

  وهو األمر المجتمع عل�ه عندنا.-

  وعلى ذلك السنة التي ال اختالف فیها عندنا.-

  السنة التي ال شك فیها وال اختالف.-

  ».ذلك من سنة المسلمین التي ال اختالف فیها-

  أمثلة من استعماالت اإلمام مالك لتلك االصطالحات:

سمع غیر واحد من علمائهم �قول: لم ��ن في عید  �حیى عن مالك أنه« - 1

الفطر وال في األضحى نداء وال إقامة منذ زمن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 

  ».إلى الیوم، قال مالك: وتلك السنة التي ال اختالف فیها عندنا

قال مالك: السنة التي ال اختالف فیها عندنا أن الز�اة تجب في عشر�ن  - 2

  ا �ما تجب في مائتي درهم.دینارا عین

األمر الذ� ال اختالف ف�ه عندنا في الدین، أن صاح�ه ال «قال مالك:  - 3

  ».یز��ه حتى �ق�ضه

عن مالك عن �حیى بن سعید عن محمد بن �حیى بن حنان أنه قال:  - 4

أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة األنصار� �ان �أتیهم مصدقا ف�قول 

 صدقة مالك فال قود إل�ه شاة فیها وفاء من حقه إال قبلها، لرب المال أخرج إ
ّ
لي



 

 

قال مالك: السنة عندنا والذ� أدر�ت عل�ه أهل العلم ببلدنا أنه ال �ضی� على 

  ».المسلمین في ز�اتهم، وأن �قبل منهم ما دفعوا من أموالهم

ب ذف�ما جاء في اللعان: أن المتالعنین ال یتناكحان أبدا، وٕان أك«وقال:  - 5

نفسه جلد الحد، وألح� �ه الولد، ولم ترجع إل�ه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي 

  ».ال شك فیها وال اختالف

  

  المراد �قوله األمر عندنا: المسألة الثان�ة:

وما قلت األمر «�قول اإلمام مالك موضحا قصده من استعمال هذا اللف�: 

 ح�ام، وعرفه الجاهل والعالم،عندنا؛ فهو ما عمل الناس �ه عندنا، وجرت �ه األ

  ).4» (و�ذلك ما قلت ف�ه ببلدنا

وهذا �عني الرأ� الفقهي المعمول �ه، والذ� جرت عل�ه األح�ام، ور�ما تكون 

هناك آراء أخر� لكنها ال �عمل بها، فإذا قال األمر عندنا؛ فهذا یدل على الرأ� 

ا ال �ة والتا�عین، وأ�ضالفقهي الذ� اختاره اإلمام مالك من بین عدة آراء للصحا

یدل قوله الساب� على إجماع أهل المدینة، ألنه أن تجر� األح�ام برأ� فقهي؛ 

وأن �عرف هذا األمر الجاهل والعالم؛ ال �عني عدم وجود رأ� آخر مخالف وال 

  یدل على اإلجماع.

الموضوعات التي وردت �لها تحت هذا «�قول الد�تور أحمد محمد نور: 

تشیر إلى أنه ال �عني إجماعا ألهل المدینة، أو عمال «ر عندنا األم» المصطلح

لهم، إنما �عبر �ه عن رأ�ه الذ� �ستحسنه من مسائل الخالف من أقوال الصحا�ة 

  ».والتا�عین

  و�أتي هذا االصطالح على لسان مالك �عدة ألفا� منها:



 

 

  �ذا األمر عندنا.-

  وهو األمر عندنا.-

  ا.وذلك الذ� علیها األمر عندن-

  ومن أمثلة استعماالته لهذا االصطالح:

عن حمید الطو�ل عن أنس بن «ما جاء في ترك ال�سملة في الصالة:  - 1

مالك قال: قمت وراء أبي ��ر وعمر وعثمان ف�لهم لم ��ن �قرأ �سم هللا الرحمن 

  ».الرح�م إذا افتتحوا الصالة، قال مالك: وعلى ذلك األمر عندنا

ورث األرض نفرا من ولده، ثم یولد ألحد النفر، ثم یهلك ما جاء في الرجل ی - 2

األب فیب�ع أحد ولد المیت حقه في تلك األرض، فإن أخا ال�ائع أح� �شفعته 

  ».وهذا األمر عندنا«من عمومته شر�اء أب�ه، قال مالك:

  

ومما جاء في ب�ع الذهب �الفضة تبرا وعینا قال: فإن �ان ق�مة ذلك الثلثین  - 3

ف�ه من الورق الثلث فذلك جائز وال �أس �ه إذا �ان ذلك یدا بید ولم وق�مة ما 

  ».یزل ذلك من أمر الناس عندنا

  المراد �قوله: عل�ه أدر�ت الناس: المسألة الثالثة:

�ستعمل هذا االصطالح عندما ال ��ون في المسألة إجماع �لي ألهل المدینة، 

ن أ� آخر؛ فهو �قل في رتبته عإنما هو رأ� األغلب�ة، وهناك قلة مخالفة ولها ر 

  ومن أمثلته: رت�ة اإلجماع الكلي الذ� ال �علم له مخالف.

ال �قرأ في الصالة �سم هللا الرحمن الرح�م في الم�تو�ة ال سرا «قال مالك:  - 1

  ».في نفسه وال جهرا، قال: وهي السنة وعلیها أدر�ت الناس



 

 

ون: من أهل �حج مفرد ثم قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم �قول - 2

وذلك الذ� أدر�ت عل�ه أهل «بدا له أن یهل �عمرة فل�س له ذلك، قال مالك: 

  ».العلم ببلدنا

حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أب�ه أن علي بن أبي طالب  - 3

�ان یلبي �الحج حتى إذا زاغت الشمس من یوم عرفة قطع التلب�ة قال مالك: 

  ».یزل عل�ه أهل العلم ببلدناوذلك األمر الذ� لم «

  ولهذا االصطالح مرادفات �ثیرة نذ�ر �عضها:

  وهو األمر الذ� لم یزل عل�ه الناس عندنا. - 1

  وعلى هذا رأیت الناس. - 2

  وهذا أمر قد مضى وجاز عل�ه الناس. - 3

  إن من أمر الجائز بینهم. - 4

  ما أدر�ت الناس إال على هذا. - 5

  لناس وأهل العلم ببلدنا.الذ� أدر�ت عل�ه ا - 6

  وهو األمر الذ� لم یزل عل�ه أهل العلم ببلدنا. - 7

  وعلى هذا أدر�ت من أرضى من أهل العلم. - 8

  المراد �قوله ل�س عل�ه العمل: المسألة الرا�عة:

  

�ستعمل اإلمام مالك هذا االصطالح لنفي العمل عن المسألة أو الحدیث الذ� 

الصحا�ة والتا�عین یرون العمل �ه؛ إال أن ذ�ره؛ رغم أن هناك طائفة من 

  جمهورهم ال یر� ذلك.

  مثال: التحر�م بخمس رضعات:



 

 

وردت أحادیث عدة تثبت أنه �حرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حدیث 

رو� مالك عن عبد هللا بن أبي ��ر بن حزم عن عمرة «عائشة رضي هللا عنها: 

  عل�ه وسلم أنها قالت: �انبنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى هللا

ثم نسخن بخمس معلومات -ف�ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات �حرمن

  .»فتوفي رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وهو ف�ما �قرأ من القرآن-

إال أن جمهور الصحا�ة والتا�عین لم �عملوا �ه ولهذا قال مالك: �عد حدیث 

  ا العمل.عائشة رضي هللا عنها: ل�س على هذ

  

  ولهذا االصطالح مرادفات عدة نذ�ر منها:

  ل�س لهذا حد معروف.-

  ل�س ذلك �معمول �ه ببلدنا.-

  و�ضیف رأ�ه أح�انا ف�قول:

  ل�س عل�ه العمل وال أر� أن �عمل �ه.-

  ل�س عل�ه العمل، وأحب إلینا �ذا.-

  ل�س العمل عند�.-

  ومن استعماالت مالك لتلك االصطالحات:

ل�س العمل عند� أن �قرأ الرجل في الر�عة اآلخرة من المغرب قال مالك:  - 1

  �عد أم القرآن بهذه اآل�ة: {َر�َّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَ�نا َ�ْعَد ِإْذ َهَدْیَتنا}.

  قال مالك: ل�س العمل على قول عمر حین ترك القراءة؛ فقالوا: - 2

  ».أس إذنفال �إنك لم تقرأ، فقال: �یف �ان الر�وع والسجود؟ فقال: حسن، قال: 



 

 

ل�س ذلك �معمول �ه إنما هو الدعاء، «وفي القراءة على المیت قال مالك:  - 3

  ».أدر�ت أهل �الدنا على ذلك

وف�ما جاء في الدعاء للمیت أثناء الصالة عل�ه قال �عد أن ساق الدعاء  - 4

  هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة ول�س ف�ه حد معلوم.

لى الجنازة إذا صلوا علیها، ثم جاء قوم �عد ما صلوا علیها وفي الصالة ع - 5

قال: ال تعاد الصالة، وال �صلي علیها �عد ذلك أحد جاء �عد، قال: فقلنا له: 

فالحدیث الذ� جاء أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم صلى علیها وهي في قبرها 

  قال: قد جاء هذا الحدیث ول�س عل�ه العمل.

الخ�ار، حدث �حیى عن مالك عن نافع عن عبد هللا  وف�ما جاء في ب�ع - 6

المت�ا�عان �ل واحد منهما «بن عمر أن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم قال: 

  ».�الخ�ار على صاح�ه ما لم یتفرقا إال ب�ع الخ�ار

  قال مالك: ول�س لهذا عندنا حد معروف وال أمر معمول �ه ف�ه.

  

  

  

  

  : عالمات التشهیر  المطلب الثاني:

فقهاء المالك�ة عالمات تدل على القول الذ� �عتمد عل�ه و�ؤخذ �ه، وسبب اعتمد 

ذلك تعدد األقوال والروا�ات عن اإلمام مالك وعن أصحا�ه رضوان هللا علیهم، 

وتعدد الروا�ات �عود إلى أن ��ون أحد هذه األقوال متقدما على اآلخر، ف��ون 

أو �عود إلى االختالف في  اإلمام قد رجع عن القول األول إلى القول الثاني،



 

 

ینسب إل�ه ما فهم منه لذلك انبر� المجتهدون في المذهب «فهم �الم اإلمام، ف�ل 

لتبیین القول الذ� �فتى �ه، بناء على مالزمتهم لإلمام أو أصحا�ه، ومعرفتهم 

المتقدم من المتأخر وعلمهم �أصول المذهب وقواعده،  ومراعاة العرف والعادة، 

الناس، فذیلوا الفتاو� واألح�ام بإحد� عالمات التشهیر؛ للداللة وما هو أرف� �

  على صحة الفتو� بها ومناسبتها.

  وف�ه اثنتا عشرة مسألة:

  المتف� عل�ه واإلجماع: المسألة األولى:

  

االتفاق في اصطالح المالك�ة �عني: اتفاق علماء المذهب المعتد بهم دون 

  ذا اتفاقا أو �اتفاق.و�عبرون عن ذلك �قولهم: الح�م � غیرهم.

أما اإلجماع فإنه �عني اتفاق جم�ع العلماء من المالك�ة وغیرهم. إال أنهم قد 

�ستعملون االتفاق في محل اإلجماع والع�س، فلم تّطرد لهم قاعدة في ذلك، وٕان 

  �ان الغالب ما قدمنا في معنى االتفاق واإلجماع.

  ومن األمثلة التي تدل على عدم اّطراد القاعدة:

  وهي مسألة إجماع.» و��في الماء �اتفاق«ما جاء في االستنجاء قوله: 

  إال أنها مسألة خالف.» والجامع شر� �اتفاق«وأ�ضا قول ال�اجي: 

ض�ح، في حین جاء في التو » وال �ستحب دعاء معین اتفاقا«وقوله في الجنائز: 

  ».واستحب مالك ما ورد عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم في ذلك«

ا وقع ذلك لد� �عض نقلة المذهب في عدد من المسائل التي ذ�روها في وٕانم

مصنفاتهم فح�وا االتفاق ف�ما ف�ه خالف، و�ناء على ذلك التت�ع حذر الفقهاء 

من اتفاقات ابن رشد، وٕاجماعات ابن عبد البر، واحتماالت ال�اجي، واختالف 



 

 

 ل�اجي �حتملاللخمي، وقد قیل: �ان مذهب مالك مستق�ما حتى أدخل ف�ه ا

  ».و�حتمل، ثم جاء اللخمي فعّد جم�ع ذلك خالفا

�قدم على و «وما عدا ذلك فإن القول المتف� عل�ه في المذهب هو الذ� �فتى �ه 

  عل�ه، فالراجح سوقه نف� …فما �ه الفتو� تجوز المتف�  قال الشنق�طي:» غیره

  إن عدم الترج�ح للتساو�. …ف�عده المشهور، فالمساو� 

  

  المشهور: الثان�ة:المسألة 

المعنى في اللغة:الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى �شهره الناس، قال -أوال

  الجوهر�:

الشهرة وضوح األمر. والشهر القمر� سمي بذلك لشهرته وظهوره وقیل: إذا ظهر 

  وقارب الكمال.

  المعنى في االصطالح:-ثان�ا

  تعددت األقوال في تعر�ف معنى المشهور:

  قو� دلیله ف��ون �معنى الراجح.فقیل: ما « - 1

  وقیل: ما �ثر قائله وهو المعتمد. - 2

  ».وقیل: هو قول ابن القاسم في المدونة - 3

والذ� رجحه ابن عرفة الدسوقي �ما هو ظاهر من التعر�ف الساب� والشیخ 

الشیخ  وأیده -ما �ثر قائله-عل�ش وغیرهما من متأخر� المالك�ة القول الثاني

  �أمور ثالثة وصو�ه �قوله: أحمد الرجراجي

  والصواب هو األول لوجوه:«



 

 

أن هذا التفسیر هو المواف� للمعنى اللغو� في لف� المشهور، وال شك أن  - 1

  الح�م الصادر عن جماعة أكثر من ثالثة ظاهر.

لو لم �فسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فال تتأتى المعارضة بینها  - 2

  ور الفقهاء واألصولیین.مع أنها ثابتة عند جمه

لو �ان المشهور هو ما قو� دلیله؛ لم یتأت في القول الواحد أن ��ون  - 3

مشهورا أو راجحا �اعت�ار�ن مختلفین؛ مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولین 

��ون مشهورا لكثرة قائله، وراجحا لقوة دلیله، وال معنى النحصار المشهور في 

  ».دونةقول ابن القاسم في الم

وعل�ه ��ون المشهور هو ما �ثر قائله، وال یلتفت إلى تصح�ح ابن فرحون لرأ� 

�ه لقوة أدلة معارض»  والصح�ح أنه ما قو� دلیله«ابن خو�زمنداد في قوله: 

  المتقدمة.

أما األشهر فإنه �قابله المشهور، وهو دونه في المشهور�ة، وذ�ر األشهر دلیل 

  مشهور منهما دون اآلخر في الرت�ة.على أن في المسألة قولین؛ ال

  مثال على استعمال األشهر: والمرهم النجس �غسل على األشهر.

مثال على استعمال المشهور: جاء في �اب فرائض الصالة فصل في 

االستخالف قوله: فلو وقع وأشار لهم �االنتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم 

  ».�طلت علیهم بناء على القول المشهور

  الراجح: ألة الثالثة:المس

  المعنى في االصطالح:



 

 

؛ وهو الصواب، وقیل: ما �ثر قائله، ف��ون مرادفا الراجح هو ما قو� دلیله

للمشهور أو أحد أفراده، والذ� عل�ه جمهور العلماء هو ما قو� دلیله؛ فهو 

  األنسب للمعنى اللغو�.

م ساجدا للسجود مثال على استعمال الراجح: إذا �بر المسبوق الذ� وجد اإلما

ناس�ا لتكبیرة اإلحرام، فهل یتماد� على صالة �اطلة وجو�ا ثم �عیدها؛ إن عقد 

  .»الر�عة التي �عد هذا السجود وهو الراجح أم �قطع مطلقا عقد الر�عة أم ال؟

  ومقابل الراجح هو الضعیف:

  الضعف خالف القوة: والضعف والضعف:: «والضعیف في اللغة

  ».البدن وضعف الرأ� �ستعمالن معا في ضعف

  ».ما لم �قو دلیله«فهو:  أما في االصطالح

  :والضعیف نوعان

األول: هو الذ� عارضه ما هو أقو� منه ف��ون ضع�فا �النس�ة لما هو أقو� 

  منه وٕان �ان له قوة في نفسه.

الثاني: هو الذ� خالف اإلجماع أو القواعد أو النص أو الق�اس الجلي ف��ون 

  ضع�فا في نفسه.

  

  

  

  

  األصح والصح�ح: المسألة الرا�عة:

  ».الصحة في األصح راجعة لقوة دلیله«�قول ابن عرفة: 



 

 

فالصح�ح هو: القول الذ� قو� دلیله وهو �قابل األصح ونقول عن القولین هذا 

حیث ��ون �ل واحد من القولین صح�حا وأدلة �ل «صح�ح والثاني أصح منه 

  آلخر بوجه من وجوه الترج�ح.واحد منهما قو�ة إال أن األصح مرجح على ا

و�قابل القول الصح�ح القول الفاسد أ� فاسد الدلیل.مثال: جاء في �اب الحج 

وٕان أذن السید لرق�قه في اإلحرام فأفسده لم یلزمه إذن ثان للقضاء على «قوله: 

  ».األصح

قال في مذهب ابن القاسم: أنها ال تحرم «وجاء في �اب الخصائص قوله: 

وهو الذ� عل�ه جمهور أهل العلم، وهو الصح�ح «ن عبد البر: علیهم، قال اب

ثم إنه �صلیها مرت�ة وهو «وجاء في فصل قضاء الفوائت قوله: ». عندنا

  ».الصح�ح

  

  الظاهر: المسألة الخامسة:

  الظاهر في االصطالح:

ف�ما ل�س ف�ه نص، و�راد �ه الظاهر من الدلیل، أو الظاهر «�طل� الظاهر: 

  ».من المذهب

واعد ق مسألة التي لم ینص على ح�مها ینظر في الدلیل، أو ف�ما تدل عل�هفال

المذهب وأصوله؛ فالذ� یدل عل�ه ظاهر الدلیل أو ظاهر المذهب ��ون ح�مها 

حیث ال نص، وهذا �عني أن المسألة غیر المنصوصة قد یدل المذهب أو الدلیل 

ل هر من الدلیل:�قو على أكثر من معنى، فالمعنى الراجح هو الظاهر.مثال الظا

  ».فإذا شك فالظاهر التحر�م«ابن راشد في الص�ام: 

  أما الظاهر من المذهب:



 

 

  .»فإذا أق�مت الصالة وهو في المسجد فالظاهر لزومها«�قول ابن راشد أ�ضا: 

  والظاهر �قابل األظهر.

قیل: هو ما ظهر دلیله، واتضح �حیث لم یب� ف�ه شبهة، �ظهور «فاألظهر: 

  لظهیرة.الشمس وقت ا

وقیل: ما ظهر دلیله واشتهر بین األصحاب، فلغا�ة شهرة دلیله سموا القول 

  المدلول بذلك الدلیل األظهر.

فعلى التفسیر األول �ظهر الفرق بین األظهر واألشهر، وعلى التفسیر الثاني ال 

  فرق بینها.

  والذ� أراه أقرب للصواب هو التفسیر األول وذلك لألس�اب التال�ة:

  اسبته للمعنى اللغو�.من - 1

في حالة قبول التفسیر الثاني فإنه یرادف األشهر في المعنى، وفي هذه  - 2

الحالة فإنه ال معنى لوجود لفظین مترادفین من ألفا� التشهیر، �م�ن االستغناء 

�أحدهما عن اآلخر؛ إال أن علماء المذهب �فرقون بین األشهر واألظهر فالثاني 

  دون األول في الشهرة.

�ما أن األظهر هو مقابل الظاهر، فإن التفسیر األول هو أكثر مناس�ة،  - 3

وأقرب للمعنى، خاصة وأن األظهر هو اسم تفضیل مشت� من الظاهر وهللا 

  أعلم.

  مثال ما أر�د �ه األظهر من الدلیل:

 ، أ�: أظهر األقوال دلیل القول»واألظهر اإل�احة لحدیث هند«قوله في الود�عة: 

  اإل�احة.



 

 

ومثال ما أر�د �ه األظهر من المذهب ما جاء في �تاب الصالة فصل سجود 

  ».�طول �محل لم �شرع �ه على األظهر وٕان تعد شهرا«السهو قوله: 

  ، أ�:»ظاهر مذهب أصحابنا �سجد متى ما ذ�ر«قال المازر�: 

الذ� تدل عل�ه قواعد المذهب وأصوله أن �سجد للسهو، ولو تذ�ر �عد وقت 

  طو�ل.

  المذهب: ألة السادسة:المس

  المذهب في اللغة:

الذهاب: السیر والمرور، ذهب یذهب ذها�ا وذهو�ا فهو ذاهب وذهوب. 

والمذهب: مصدر �الذهاب، أ�: المعتقد الذ� یذهب إل�ه، وذهب فالن لذه�ه، 

  أ�: لمذه�ه الذ� یذهب إل�ه.

  المذهب في االصطالح:

، و�طل� عند المتأخر�ن على ما هو آراء مالك االجتهاد�ة و�ذلك آراء من �عده

  �ه الفتو� من �اب إطالق الشيء على جزئه.

�طل� المذهب حیث ��ون ذلك الح�م منصوصا لمالك «أما ابن الحاجب فإنه 

رحون ، وعل� عل�ه ابن ف»أو ��ون هو مشهور المذهب، وقد �طلقه على التخر�ج

� على فلم یواف »وقد انتقد على المؤلف إطالق المذهب على التخر�ج«�قوله: 

  إطالقه المذهب على التخر�ج.

  ومن أمثلة استعمال هذا االصطالح:

  .»فإن �ان في الجمعة فالمذهب �عید ظهرا«ما جاء في ترتیب الفوائت: 



 

 

عالى على جم�ع �الد هللا ت«و�قول الشیخ الدردیر ف�ما جاء في استق�ال القبلة: 

ید في أخطأ فعلى المذهب �عتفرقها تقدر ذلك و�بنى على القولین لو اجتهد ف

  ».الوقت وعلى مقابله �عید أبدا

  : المراد �قولهم المعتمد:المسألة السا�عة

:العمد ضد الخطأ، وعمد الشيء �عمده عمدا أقامه، والعماد: المعتمد في اللغة

  ما أق�م �ه، وعمدت الشيء فانعمد أ� أقمته �عماد �عتمد عل�ه وعمید األمر:

تقام القوم على عمود رأیهم أ� على الوجه الذ� �عتمدون قوامه. . . و�قال: اس

  عل�ه.

  المعتمد في االصطالح:

  المعتمد عند المالك�ة هو: القو� سواء �انت قوته لرجحانه أو لشهرته.

فالذ� �عتمد عل�ه من األقوال و�فتى �ه هو الراجح أو المشهور، فإن �ان الح�م 

  .ه المالك�ة: إنه المعتمد من األقوالالفقهي قو� الدلیل أو �ثر قائلوه، قال عن

  مثال استعمال هذا االصطالح:

إن لم توجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع «ما جاء في أح�ام الموتى قوله: 

  ».�صهر �زوجة ابنه على المعتمد

  المعروف: المسألة الثامنة:

  المعنى في اللغة:-أوال

ن الخیر وت�سأ �ه وتطمئالمعروف ضد المن�ر، وهو �ل ما تعرفه النفس من 

  إل�ه.

  المعنى في االصطالح:-ثان�ا



 

 

المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو أحد أصحا�ه، و�قابله المن�ر وهو الذ� 

  لم تثبت نسبته إلى مالك أو إلى أحد من أصحا�ه.

  ومن أمثلة استعمالهم لهذا اللف� قوله:

ال  لى المعروف �النتاجفالر�ح یز�ى لحول األصل ع«ما جاء في الز�اة قوله: 

  ».�الفوائد

  المفتى �ه أو ما �ه الفتو�: المسألة التاسعة:

�عني القول الراجح أو المشهور، فال �فتى إال �الراجح  واصطالح ما �ه الفتو� 

أو المشهور، أما الشاذ والمرجوح والضعیف فإنه ال �فتى �ه، بل �قدم عل�ه العمل 

  لك�ة.أ� ما صح عند غیر الما-�قول الغیر

  الذ� جر� عل�ه العمل: المسألة العاشرة:

و�عنون بهذا االصطالح أن �صحح أحد شیوخ المذهب المتأخر�ن قوال غیر 

مشهور وال راجح؛ ف�فتي �ه، و�عمل �ه، وتجر� األح�ام بناء على تصح�حه؛ 

وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، أو ألن في األخذ بهذا الرأ� أرف� 

  لدرء مفسدة.�الناس، أو 

�قدم ما جر� �ه العمل �الراجح، فإذا رجح �عض «�قول الشیخ أحمد الرجراجي: 

المتأخر�ن المتأهلین للترج�ح قوال مقا�ال للمشهور لموجب رجحانه عندهم؛ وأجروا 

�ه العمل في الح�م؛ تعین ات�اعه؛ ف�قدم مقابل المشهور لرجحانه على المشهور 

  ».�موج�ه ال �مجرد الهو� 

  في مراقي السعود: قال

  �ه ألجل سبب قد اتصل …وقدم الضعیف إن جر� عمل 

  قال صاحب العمل الفاسي ناظم العمل�ات:



 

 

  مقدم في األخذ غیر مهجور …وما �ه العمل دون المشهور 

  و�شتر� لتقد�م ما جر� �ه العمل على الراجح والمشهور عدة شرو�:

فإن وقع الشك هل  ثبوت عمل العلماء �الضعیف من غیر شك في ذلك - 1

  عمل العلماء �مقابل المشهور أو ال فإنه یجب العمل �المشهور.

�ون العالم الذ� أجر� هذا العمل أهال لالقتداء فإذا جر� عمل �مقابل  - 2

  المشهور ممن ال �قتد� �ه فالواجب علینا ات�اع المشهور.

  معرفة الزمان. - 3

  معرفة الم�ان. - 4

ب�عض األم�نة دون �عض، وقد ��ون عاما في جم�ع ألن العمل قد ��ون خاصا 

األم�نة؛ و�ذا قد ��ون خاصا ب�عض األزمنة دون �عض وقد ��ون عاما في 

جم�ع األزمنة؛ ألن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جم�ع 

  األزمنة.

�ون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل  -

  ر.�المشهو 

وهذه المسألة من المواقع التي تتجلى فیها عظمة الشر�عة اإلسالم�ة، وصالحیتها 

لكل زمان وم�ان، فال تكون األح�ام جامدة أمام األحداث والوقائع التي تطرأ 

على مر األزمنة، بل إن في أصول وقواعد الشر�عة مرونة جعلت علماء األمة 

� وأحوالهم االجتماع�ة، ولعمر  �ستن�طون األح�ام حسب ما یتف� وظروف الناس

�یف ال تكون �ذلك والشارع هو من �علم أحوال خلقه وط�ائعهم: {َأال َ�ْعَلُم َمْن 

  .14َخَلَ� َوُهَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر} الملك 



 

 

وتقد�م ما جر� �ه العمل ��ون حسب مرجحات منها العرف وهو أقواها و�ونه 

  جلب مصلحة.طر�قا لدرء مفسدة، ومنها �ونه طر�قا ل

  وقد نظم صاحب الطل�حة شرو� العمل �ما جر� �ه العمل فقال:

  �ه أمور خمسة غیر همل …شرو� تقد�م الذ� جر� العمل 

  بذلك القول بنص ما احتمل …أولها ثبوت إجراء العمل 

  معرفة الزمان والم�ان …والثاني والثالث یلزمان 

   وعملأهال لالقتداء قوال …را�عها �ون الذ� أجر� العمل 

  فإنها معینة في ال�اب  …خامسها معرفة األس�اب 

فإذا اقتضت الظروف، واألحوال والمصلحة العامة، تقد�م الضعیف أو الشاذ؛ 

زال موج�ه �طل قدم من قبل شیوخ المذهب، وعمل �ه حسب الموجب، فإن 

العمل �ه وتعین العمل �الراجح أو المشهور، وذ�ر أبو الحسن التسولي أمثلة 

  ذج، لتقد�م ما جر� �ه العمل �سبب العرف.ونما

فإن قیل: جر� العمل �أن النحاس مثال �ح�م �ه للنساء عند اختالفهن «قال: 

مع األزواج ألن عرف البلد أنه من متاعهن، لم �عم البلد الذ� ال عرف لهم 

  ».بذلك

  المراد �قولهم: األحسن واألولىالمسألة الحاد�ة عشرة: 

  صواب والح� واالستحسان:واألش�ه والمختار وال

  األحسن: ومرادهم �ه هو ما استحسنه اإلمام ول�س األحسن من األقوال. - 1

  ومن أمثلة استعمالهم لهذا االصطالح:

  .»بخالف الث�اب وال�س� التي تمتهن، وتر�ه أحسن«قوله في التماثیل: 



 

 

اختلف في ح�م الزائد على أقل ما �قع «جاء في فصل فرائض الصالة قوله: 

  ».عل�ه اسم الطمأنینة فقیل: فرض موسع، وقیل: نافلة وهو األحسن

  .»واألولى االستنا�ة«: هي �معنى األحسن، وجاء في الز�اة قوله: األولى - 2

األولى وضع ساق الرجل ال�منى علیها وقوله أ� «وجاء أ�ضا في الصالة قوله: 

  ».على ال�سر� األولى على قدمها

األسد من السداد، واالستقامة في الق�اس، «�ه: : ومرادهم �األشاألش�ه - 3

  ».ولكونه أش�ه �األصول من القول المعارض له

وذلك �أن ��ون في المسألة قوالن ق�اس�ان؛ إال أن أحدهما أقرب شبها �األصل 

المقاس عل�ه؛ فاستقام الق�اس على هذا األصل، فهو القول السدید، وهو من �اب 

  دلیلین وأقر�هما إلى األصل.االستحسان، حیث أخذ �أقو� ال

  ومن أمثلة ما ورد في استعمال هذا االصطالح:

  ».و�غالتها أش�ه �نماء العبد وولد األمة«قوله في الوصا�ا: 

: ومرادهم بهذا اللف�: هو ما اختاره �عض األئمة لدلیل رجحه �ه، المختار - 3

  وقد ��ون ذلك المختار هو المشهور أو خالفه.

  .»فالمختار بناؤه على أن الدوام �االبتداء أوال«ء قوله: فقد جاء في الوضو 

: أما الصواب فمقابله الخطأ وقد �شار �ه إلى اخت�ار �عض الصواب - 5

المتأخر�ن، والصواب �قابل األصوب، فلف� األصوب یدل على وجود قولین 

  �الهما صوا�ا إال أن أحدهما أصوب من اآلخر.

  ومن استعماالت هذا االصطالح:

  ».والصواب مع أشهب«جاء في صوم یوم الشك قوله: ما 

  .»إن أحرم معه أجزأه و�عده أصوب«وأ�ضا ما جاء في متا�عة اإلمام قوله: 



 

 

: وهذا اللف� �طل� عند المتأخر�ن على تحقی� صواب ما ذهب إل�ه الح� - 6

  من أقوال في المسألة أو تقییدها ومقابل الح� الوهم.

وال فإن العالم �عبر بلف� الح� حین یتحق� بنفسه فإذا �ان في المسألة عدة أق

  حسب اجتهاده من صحة أحد هذه األقوال.

، القول �أقو� الدلیلین«: االستحسان �ما عرفه مالك �أنه: االستحسان - 7

وذلك أن تكون الحادثة مترددة بین أصلین، وأحد األصلین أقو� بها شبها وأقرب، 

الظاهر، أو عرف جار، أو ضرب من واألصل اآلخر أ�عد؛ إال مع الق�اس 

المصلحة، أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر؛ ف�عدل عن الق�اس 

  على األصل القر�ب إلى الق�اس على ذلك األصل ال�عید.

هذا هو االستحسان الذ� بنى عل�ه مالك �ثیرا من مسائل مذه�ه، وسلك طر�قه 

مهات في آخر �اب الد�ات شیوخ المذهب �عد ذلك، فقد جاء في �تاب جامع األ

  ».إنه لشيء استحسناه وما سمعت ف�ه شیئا«قوله: 

  

  قواعد الترج�ح بین األقوال: المسألة الثان�ة عشرة:

وضع المالك�ة أسسا وقواعد للترج�ح بین األقوال، سواء �انت األقوال والروا�ات 

ود الموجودة في المدونة لإلمام مالك، أو ألحد من أصحا�ه، أو في حالة وج

أكثر من قول لإلمام مالك و�ذلك عند اختالف األئمة في التشهیر أل� مسألة 

  �أ� لف� من ألفا� التشهیر السا�قة.

  وفي هذا المسألة سأتناول هذه القواعد �شيء من ال�س�.

  ترتیب الروا�ات واألقوال الموجودة في المدونة:-أوال

  مقدم على غیره. �قدم رأ� اإلمام مالك ألنه المؤسس للمذهب فرأ�ه - 1



 

 

�قدم قول ابن القاسم في المدونة على قول غیره المذ�ور في المدونة ألنه  - 2

�ان ، و -رحمه هللا -صحب مالكا أز�د من عشر�ن سنة، لم �فارقه حتى مات«

  ».ال �غیب عن مجلسه إال لعذر، و�ان عالما �المتقدم من المتأخر

ها لقاسم في غیر المدونة لثبوت�قدم قول غیره في المدونة على قول ابن ا - 3

  ثبوتا صح�حا.

قول مالك في المدونة أولى من قول ابن «�قول الشیخ أبو الحسن الطنجي: 

القاسم فیها ألنه اإلمام األعظم، وقول ابن القاسم فیها أولى من قول غیره فیها 

ألنه أعلم �مذهب مالك وقول غیره فیها أولى من قول ابن القاسم في غیرها وذلك 

  ».لصحتها

  إذا وجد أكثر من قول لإلمام مالك:-ثان�ا

إذا وجد أكثر من قول لإلمام مالك؛ فإنه یؤخذ �القول المتأخر ألنه األرجح  - 1

  و�ترك المتقدم غال�ا إال ما رجحه أصحا�ه.

على المجتهد أن �عمل نظره حسب قواعد المذهب وأصوله إذا الت�س عل�ه  - 2

  متقدم من المتأخر.تار�خ األقوال، فلم �علم ال

  و�نطب� ما سب� إذا تعارض نصان لمجتهد من فقهاء المالك�ة.

الذ� یجب االعتماد عل�ه إذا تعارض نصان «�قول أبو عبد هللا محمد الحمیر�: 

لمالك رحمه هللا أو لغیره من المجتهدین، أن ینظر في التار�خ ف�عمل �المتأخر، 

تار�خ فمثل هؤالء إذا أش�ل علیهم ال-ا�عني و�ان من أهل الفت�-فإذا الت�س عل�ه

في مذهب مالك فهم �عرفون أصول من اجتهدوا في مذه�ه، ومأخذ �ل منهم، 

  ».وما ینبني عل�ه مذه�ه

  



 

 

  التشهیر عند اختالف المغار�ة والعراقیین والمدنیین والمصر�ین:-ثالثا

  �ة.ر إذا اختلف العراقیون والمغار�ة فالعمل في األكثر على تشهیر المغا - 1

  إذا اختلف المصر�ون والمدنیون قدم قول المصر�ین. - 2

  وٕاذا اختلف المدنیون والمغار�ة قدم المدنیون. - 3

وٕاذا اختلف المصر�ون والمدنیون قدم المصر�ون غال�ا والمغار�ة والعراقیون «

قدمت المغار�ة. . . قال عج تقد�م المصر�ین على من سواهم ظاهر ألنهم أعالم 

ن منهم ابن وهب. . . وابن القاسم وأشهب، و�ذا تقد�م المدنیین على المذهب، أل

المغار�ة، إذ منهم األخوان، و�ظهر تقد�م المغار�ة على العراقیین إذ منهم 

  ».الشیخان

  التشهیر عند اختالف األئمة المجتهدین:-را�عا

 إذا �ان الشخص أهال للترج�ح بین األقوال؛ فعل�ه أن یجتهد و�عمل النظر - 1

  حسب قواعد المذهب؛ لمعرفة المتقدم من المتأخر؛ ف��ون المتأخر ناسخا للمتقدم.

قال ابن الصالح: قال مالك في اختالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عل�ه 

وسلم مخطىء ومصیب فعل�ك �االجتهاد. �عني أن لالجتهاد مجاال ف�ما بین 

  أقوالهم.

أ إلى النظر في صفات أصحاب إذا لم ��ن أهال للترج�ح؛ فعل�ه أن یلج - 2

  األقوال المتعارضة، ف�أخذ األكثر واألورع واألعلم.

فإذا وجد الطالب اختالفا بین أئمة المذهب في األصح من «�قول ابن فرحون: 

القولین، ولم ��ن أهال للترج�ح �الدلیل؛ فین�غي أن �فزع في الترج�ح إلى صفاتهم 

ختص عمل �قول األكثر واألورع واألعلم، فإذا االموج�ة لز�ادة الثقة بهم و�رأیهم، ف�



 

 

واحد منهم �صفة أخر� قدم الذ� هو أحر� منهما �اإلصا�ة، فاألعلم الورع مقدم 

  ».على األورع العالم

الترج�ح بین األقوال لمعنى خاص في أحدهما �أن ��ون أرف� �الناس  - 3

  وأوف� ومراعاة للعادة والعرف.

ونظرائهم اخت�ارات وتصح�ح ل�عض الروا�ات اللخمي « �قول ابن فرحون ول

واألقوال؛ عدلوا فیها عن المشهور، وجر� �اخت�ارهم عمل الح�ام والفت�ا لما 

  ».اقتضته المصلحة وجر� �ه العرف

  ».�ل قول �ان معناه أرجح فذلك أولى أن �فتى �ه«و�قول: 

لقول ذا اترج�ح أحد القولین المتعارضین؛ إذا واف� مذه�ا آخر معموال به - 4

  عندهم.

ومن وجوه الترج�ح بین األقوال المطلقة أنه إذا �ان قول «�قول ابن فرحون: 

  .»منهما یواف� مذهب أبي حن�فة المعمول �ه عندهم؛ فهو أولى من القول اآلخر

وٕاذا لم �ستطع المرء أن �عمل بوجوه الترج�ح السا�قة، عل�ه أن یلزم قول  - 5

��ن ف�ه محل الخت�ار القول فله في اخت�ار  ومن لم«أحد علماء المالك�ة، 

، وذلك إذا تساو� المشهرون في »المتعصبین من أصحابنا من نقادهم مقنع

الرت�ة أما إذا لم یتساو المشهرون أخذ �قول أعالهم. وال �حل للمرء أن یتخیر 

من األقوال بناء على التشهي، والهو�، وٕانما التخیر مقید �ما سب� ذ�ره من 

  لترج�ح.قواعد ا

إنما الترج�ح �الوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متف� عل�ه بین العلماء، ف�ل من «

استمر على تقلید قول غیر محق�، أو رجح �غیر معنى، فقد خلع الر�قة واستند 

 ».إلى غیر شرع


