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الرمحن الرحيمبسم اهللا 

عهم بإحسان احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من اتب
دات لطلبيت وطالبايت األعزاء، وفق مفر هذه احملاضرات يف أصول املذهب املالكي، : إىل يوم الدين،  وبعد

وهي ال تغين عن الرجوع إىل أمهات - إنشاء اهللا تعاىل- القبول لديهمجتدمال أن آر يف الكلية، الربنامج املقرّ 
.عاملصادر واملراجع يف أصول املذهب عند من يريد الزيادة و التوسّ 

د عبد الكرمي حامدي.ا
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ـهللا ـ رحمه مام مالكمدخل إلى أصول مذهب اإل

:المذهب المالكيأصولتعريف
ــــــ  ــــــيت تُ : األصــــــولـ ــــــة أو املصــــــادر ال ّــــــة اإلمجالي ــــــةســــــتقى منهــــــا أهــــــي األدل ،كالكتاب،حكــــــام الفــــــروع اجلزئي

.ليهاالراجعة إوغريمها من مصادر االستنباط واالستدالل،نةوالسُّ 
ي ، أمــــــذاهب شـــــــّىت ذهبـــــــالقومُ :، يقــــــالهابالـــــــذّ ومكــــــانُ الطريــــــقُ :صــــــل اللغـــــــةاملـــــــذهب يف أ:املــــــذهبـــــــ 

.طريقهيف سارَ :، وذهب الشخص مذهبهوا يف طرائق خمتلفةارُ سَ 
ذهـــــب إليــــــه إمــــــام مــــــن ا مــــــ"، وهــــــويف خـــــاصّ رْ عنــــــد الفقهــــــاء علـــــى معــــــىن ُعــــــصــــــبح يطلــــــق املـــــذهبُ ــــــ مث أ

."واستدالالً حكام االجتهادية استنباطاً ة يف األئمّ األ
يف املــــــذهبُ : علــــــى مابــــــه الفتــــــوى، يقولــــــونة املــــــذاهب، فيطلـــــق املــــــذهبُ ئّمــــــا عنــــــد املتــــــأخرين مــــــن أّمــــــــــــ أ

هـــــمّ ك هـــــو األن ذلـــــ؛ أل"احلـــــج عرفـــــة": ، كقولـــــههـــــمّ املســـــألة كـــــذا، مـــــن بـــــاب إطـــــالق الشـــــيء علـــــى جزئـــــه األ
.دعند الفقيه املقلِّ 

ــــ  ــــه، أووجــــه املـ ــــني املنقــــول عنــــه واملنقــــول إلي ــــقناســــبة ب ــــذا يعــــّرب ،ن تلــــك املســــائل تشــــبه الطري ــــه عنهــــا، ول ب
.وال عن اسم املكان،وعلى هذا يكون منقُ مذهب مالك: ،كما يقالمالك وطريقهُ طريقُة : فيقال

ـ هبـــــــاصـــــــحاب املذـ أةـــــــئمّ األبـــــــني املســـــــلمني يف عصـــــــر وال معروفـــــــاً ــــــــ 
ك ىل التمّســــــوال كــــــانوا يــــــدعون أحــــــدا إ،اد مل يكونــــــوا يعرفــــــون معــــــىن املــــــذهبة االجتهــــــئّمــــــفمالــــــك وغــــــريه مــــــن أ

ـــــدهم منهـــــاجٌ جهم يف االجتهـــــادمبـــــنه ـــــيتَّ امنـــــا كـــــانو هم، إجتهـــــادد يف احمـــــدّ ، وال كـــــان عن ســـــبقهم نْ بعـــــون مـــــنهج َم
.صلى اهللا عليه وسلمىل الرسولمن علماء التابعني، وهؤالء من الصحابة إ

ومل تكـــــن املــــــذاهب جـــــري،يف القـــــرن الرابــــــع اهلالّ ذا النــــــوع مـــــن االلتـــــزام مبــــــذهب معـــــني، إومل حيـــــدث هـــــــــــ 
اهب قـــــد بـــــدأت قبـــــل هـــــذا العصـــــر بزمـــــان، حيـــــث  املـــــذذرةُ ن كانـــــت بَـــــعلـــــى رأس املائـــــة الثالثـــــة، وإقـــــد اســـــتقرتْ 

هــــل الكوفــــة علــــى أو ،هــــل مكــــة علــــى فتــــاوى ابــــن عبــــاسدينــــة يعتمــــدون علــــى فتــــاوى ابــــن عمــــر، وأهــــل املكــــان أ
.ل التمذهب باملذهبصألغرسٍ لُ وّ فكان هذا أ،فتاوى ابن مسعود

ـــــس األصـــــبحي احلمـــــريي املـــــدين، ولـــــد عـــــام :ملـــــالكيا ه علـــــى أشـــــهر 93نســـــبة إىل اإلمـــــام مالـــــك بـــــن أن
ه مالــــــك كــــــان ، وجــــــدُّ وه أنــــــس كــــــان عاملــــــا فقيهــــــا،فــــــأبُ ، وقيــــــل غــــــري ذلكه96:ه، وقيــــــل94:، وقيــــــلاألقــــــوال

ــــابعني وجُ  ــــار الت ــــمــــن كب ــــروي عــــن ّل ــــن اخلطــــابعمــــر ة فقهــــائهم وعلمــــائهم، ي ــــن عفــــان وطلحــــة ب بــــن ، وعثمــــان ب
.مجعني، رضي اهللا عنهم أخرينعبيد اهللا،وعائشة وآ

.ه يف خالفة هارون الرشيد179ـ رمحه اهللا ـ تويف ـ 
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:، فنقولبىل التعريف املركّ ـ من تعريف مفردات أصول املذهب املالكي، ميكن الوصول إ
ـــــــيت تُ : أصـــــــول املـــــــذهب املـــــــالكي ـــــــة، وطراهـــــــي مصـــــــادر االســـــــتنباط ال ـــــــق ســـــــتقى منهـــــــا األحكـــــــام الفرعي ئ

.ه من بعدهصحابُ ده أدَّ مام مالك بن أنس الذي حَ االستدالل وفق منهج اإل
:مصادر معرفة أصول اإلمام مالك

كالشـــــــافعي الـــــــذي بـــــــّني ،مـــــــام بنفســـــــه إلابـــــــه فيمـــــــا يكتُ ه غالبـــــــاً جتـــــــدُ ،اصـــــــول مـــــــذهب َمـــــــالبحـــــــث عـــــــن أ
ـــــه أ ـــــ"ســـــالةالرّ "صـــــوله يف كتاب ّـــــ،مالـــــكمام ن اإلمـــــام أصـــــوله بنفســـــه،كاإلذا مل يـــــدوّ ا إ،أّم عـــــن ك جتـــــد احلـــــديثَ فان

.وغريهم،،واملازري، وابن العريبالوليد الباجييبوأار، تب ابن القصّ ك، كتباعهُ به عنه أأصوله فيما يكتُ 
إىل ،دِ ميكــــــــن تصـــــــنيفها حبســــــــب قْصــــــــ،راســـــــات الــــــــيت تناولــــــــت أصـــــــول املــــــــذهب املــــــــالكيوالدّ 

:نوعني
ةدراسات عامّ :نوع األولال

حيــــــــث تناولــــــــت مجيــــــــع ،صــــــــول املــــــــذهب املــــــــالكيوشــــــــاملة ألغلــــــــب جوانــــــــب أةوهــــــــي دراســــــــات عاّمــــــــ
:ومنها،راسة والتحليل مع تفاوت بينهااألصول بالدّ 

.لواليتـ إيصال السالك إىل أصول مذهب مالك ل
، وهــــــو مطبـــــوع، حققــــــه األســــــتاذ دلــــــة عـــــامل املدينــــــة للعالمــــــة حســـــن املشــــــاطجلــــــواهر الثمينـــــة يف بيــــــان أاــــــ 

.ربونشرته دار الغ،سليمانالدكتور عبد الوهاب أبو 
.الفاسيامي يف تاريخ التشريع اإلسالمي للحجويالفكر السّ ـ

ــــــس ــــــن أن ــــــك اب ــــــ مال ــــــه: ـ ــــــ،يب زهــــــرةوآراؤه وفقهــــــه ألوعصــــــرهحيات ــــــل حي ــــــه بالدراســــــة والتحلي ــــــاول في ث تن
.صول مالكأ

.أباهللدكتور حممد املختار ولد ،كيصول الفقه املالإىل أاملدخلـ 
.لألستاذ عبد العزيز الناصر، أصول مالك يف املوطأـ 

حماضـــــــرات يف تـــــــاريخ : ضـــــــمن كتابـــــــه،يـــــــدىللـــــــدكتور عمـــــــر اجل،أصـــــــول املـــــــذهب املـــــــالكي وقواعـــــــدهــــــــ 
.املذهب املالك يف املغرب العريب

ـــــ  يف املـــــذهب املـــــالكي، للـــــدكتور حممـــــد ريـــــاض، حيـــــث تنـــــاول أصـــــول املـــــذهب أصـــــول الفتـــــوى والقضـــــاءـ
.ىن عليها الفتوىاليت تبُ 

.للدكتور حممد بلتاجي. ـ مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين
دراسات متخّصصة: النوع الثاني
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والتحليــــــــل، 
:وهي على قسمني

:القســــــــم األول
:املذهب املالكي واشتهر، ومن هذه الدراسات نذكر

ــــــــك النّ  ــــــــ أصــــــــول فقــــــــه مال ــــــــوراه، جامعــــــــة اإلمــــــــام ـ ــــــــرمحن الشــــــــعالن، رســــــــالة دكت ــــــــد ال ــــــــدكتور عب ــــــــة، لل قلي
.بالرياض

ــــــة  ــــــ األدل ــــــس، لألســــــتاذ فاديغــــــا موســــــى، رســــــالة ماجســــــتري، جامعــــــة ـ ــــــن أن ــــــك ب ــــــد اإلمــــــام مال ــــــة عن العقلي
.اإلمام بالرياض

ــــــ  ــــــيت اشــــــتهر انْ ـ ــــــاألصــــــول ال ِف
.طنطا، مصر

:بالبيان والتحليل، ومنهاعينة، فأفْ ت بدراسة أصول مُ دراسات اختصَّ :القسم الثاني
.ـ االستدالل بعمل أهل املدينة عند اإلمام مالك وموقف الفقهاء منه، للدكتور عمر اجليدى

.ـ املصاحل املرسلة يف املذهب املالكي وبقية املذاهب، ليوسف الكتاين
.ـ االستصحاب وأثره يف الفروع الفقهية، لألستاذ اخلضر علي إدريس

.لشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطيـ املصاحل املرسلة ل
.ـ العرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب، للدكتور عمر اجليدى

.فيوساء األصوليني، للدكتور أمحد نور ـ عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآر 
.انبل أهل املدينة، األستاذ حّسان فلمـ خرب الواحد إذا خالف عم

.عدة سّد الذرائع وأثرها يف الفقه اإلسالمي، لألستاذ هشام الربهاينـ قا
.لألستاذ صاحل السنديـ قاعدة مراعاة اخلالف،

:ـ رحمه اهللا ـمام مالكاإلتدوين أصول
إذ جنـــــــد مـــــــن يـــــــرى أن باينـــــــت يف تـــــــدوين أصـــــــول اإلمـــــــام مالـــــــك، ختلفـــــــت آراء العلمـــــــاء والبـــــــاحثني وتــــــــ ا

بينمـــــــا ر إالّ البيـــــــان والتفريـــــــع والتخـــــــريج، هوواضـــــــع هـــــــذه األصـــــــول وأن األتبـــــــاع مل يكـــــــن هلـــــــم دو ااإلمـــــــام مالكـــــــ
ــــــاك بــــــاحثون آخــــــرون يــــــرون خــــــالف ذلــــــه ــــــك مل يُــــــك، ن دون أصــــــوله وإمنــــــا األتبــــــاع هــــــم الــــــذين وأن اإلمــــــام مال

لكــــــال نــــــوا تلـــــك األصــــــول ونّظمــــــوا أحكامهــــــا، وهــــــذا بيــــــانمث دوّ وها مــــــن خــــــالل تتبــــــع أقوالــــــه وفتاويــــــه، اســـــتخرج
:جتاهني اال

:تجاه األولاال



5

ـــــة أن ا ـــــار حمّققـــــي املالكي ـــــث قَصـــــإلمـــــام ماذهـــــب بعـــــض كب ـــــه، حي ـــــك هـــــو مـــــن وضـــــع أصـــــول مذهب د يف  ل
ومــــن نــــه بنــــاه علــــى متهيــــد األصــــول للفــــروع، أء جــــازمني بوصــــرّح هــــؤالكتابــــة املوطــــأ بيــــان أصــــول الفقــــه وفروعــــه، 

:هؤالء احملققني نذكر
ــــــ  ــــــك يف:ابــــــن العــــــريبـ ــــــث قــــــال"القــــــبس"كتابــــــه أّكــــــد علــــــى ذل ــــــاب أُ :"، حي لّــــــف يف شــــــرائع هــــــذا أول كت

ونبّــــــه علــــــى متهيــــــد األصــــــول للفــــــروع، عنهضــــــي اهللاك ر إذ بنــــــاه مالــــــاإلســــــالم وهــــــو آخــــــره، ألنــــــه مل يؤلــــــف مثلــــــه، 
ــــــيت ترجــــــع إليهــــــا مســــــائلُ  ــــــفيــــــه علــــــى معظــــــم أصــــــول الفقــــــه ال ــــــا ه، ه وفروُع وســــــرتى ذلــــــك إن شــــــاء اهللا تعــــــاىل عيان

"التنبيه عليه يف موضعهوحتيط به يقينا عند 
رمحـــــــه اللهــــــــ قصـــــــد يف هـــــــذا ـقـــــــد بيّـنّـــــــا أن مالكاـــــــ":"سالقـــــــب"يف موضـــــــع آخـــــــر يف كتابـــــــه هللاـ رمحـــــــه اوقالــــــــ

."ني ألصول الفقه وفروعه يـ التبـيعين به املوطأـ الكتاب
ـــــ  ـــــد هـــــذا اال:القاضـــــي عيـــــاضـ ـــــه يؤي ـــــب املـــــدارك"جتـــــاه يف كتاب ـــــث ذكـــــر أن مالكـــــا كـــــان ،"ترتي يأخـــــذ حي

مالكـــــا كـــــان يأخـــــذ بكتـــــاب أن جبملـــــة مـــــن األصـــــول كـــــان يســـــتند إليهـــــا يف بنـــــاء األحكـــــام والفـــــروع، حيـــــث ذكـــــر 
ّنة النبويـــــــــة متواترهـــــــــا، ومشـــــــــهورها، وآحادهـــــــــا، مث يأخـــــــــذ بالّســـــــــنصوصـــــــــه مث ظـــــــــواهره مث مفهوماتـــــــــه، اهللا تعـــــــــاىل، 

.آخذاً 
.لكتاب والسّنةمث يأخذ باإلمجاع عند عدم اـ 
مث القياس أخرياـ

، وتقريــــــــر مآخــــــــذهم يف ةهــــــــؤالء األئّمــــــــنــــــــازعَ وأنــــــــت إذا نظــــــــرت ألّول وهلــــــــة مَ :"يقــــــــول القاضــــــــي عيــــــــاض
هلـــــا اً بــــتِّ رَ مُ ـ ناهجــــا يف هــــذه األصــــول مناهجهــــا، رمحــــه اهللاجتهــــاد يف الشــــرع، وجــــدت مالكــــا ـ واال، الفقــــه

....."عتبارما هلا على القياس واالمث مقدّ ،له على اآلثارومرتّبا مراتبها ومدارجها، مقّدما كتاب اهللا، 
ـــــ  ـــــنـ ـــــون اإلشـــــبيلياب ـــــاب : زرق ـــــه كت ـــــني املنتقـــــى واال"ل ـــــه"ســـــتذكاراملختـــــار اجلـــــامع ب بتـــــدأت ا:" ، يقـــــول في

ــــا إىل مجــــع نُ  ــــى فضــــله وصــــحته وإمامــــتٍ َكــــثاني ؛ئهِشــــنْ مُ ةمــــن شــــرح املوطــــأ الــــذي أمجــــع املخــــالفون واملوافقــــون عل
نبيـــــه البـــــديع ونبّـــــه فيـــــه علـــــى معظـــــم أصـــــول الفقـــــه التّ ع، علـــــى متهيـــــد األصـــــول للفـــــرو ـــــــ رمحـــــه اهللاـــــــ مالـــــكإذ بنـــــاهُ 

."...على مانراه طّي الكتاب وأثناء األبواب
ـــــــ ـــــــاحثني يؤكـــــــدون أن اإلمـــــــام مال ـــــــرى أن هـــــــؤالء العلمـــــــاء والب ـــــــه وهكـــــــذا ن ك هـــــــو واضـــــــع أصـــــــوله يف كتاب

.ع عليها والّتخريجالّ استخراجها والتفريألتباع إوليس لاملوطأ، 
:تجاه الثانياال

ـــــرى أصـــــحابه أن ــــــ رمحه اهللامالكاــــــاإلمـــــاموي ـــــىن عليهـــــا مذهبـــــه، مل ـ واســـــتخرج علـــــى يـــــدون أصـــــوله الـــــيت ب
بعضــــــها ومالحظتهــــــا اســــــها أحكــــــام الفــــــروع الــــــيت اســــــتنتجها، وهــــــم اليعنــــــون عــــــدم وجــــــود هــــــذه األصــــــول أو أس

ســـــنة عتمـــــاده علــــى الكتــــاب والح مــــن صــــنيعه يف املوطــــأ اُضـــــوَ نّــــه قــــد ألســـــتنباطاته الفقهيــــة؛ ايف مــــن قبــــل اإلمــــام 
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ـــــا مـــــرادهم أن مالكـــــا مل يصـــــ ـــــزم أصـــــول وقواعـــــد رّ واإلمجـــــاع وعمـــــل أهـــــل املدينـــــة، والقيـــــاس، وإّمن ـــــه أنـــــه الت ح يف كتب
".الرسالة"ستنباط كما فعل اإلمام الشافعي يف كتابه اعتمدها يف اال

رة متكاملــــــة ومنهجيــــــة واضــــــحة املعــــــامل لطريقــــــة فهــــــم يــــــرون أن تلــــــك اإلشــــــارات التكفــــــي إلعطــــــاء صــــــو ـــــــ 
.وبناء الفروع على األصولاستنباط األحكام،اإلمام مالك يف 

ـــــ وهـــــذا الـــــرأي هـــــو األقـــــرب إىل الّصـــــواب،  يوجـــــدُ اللني بـــــأن اإلمـــــام مالكـــــا دّون أصـــــوله،رأي القـــــائهألنــــــ
.كالم تالميذه وأتباعهمنسنده من كالم اإلمام أو ه ويُ يدعمُ ما

ـــــــ  ـــــــك إصـــــــحيح ـ ـــــــا جنـــــــد يف املوطـــــــأ ورســـــــالة مال ـــــــن ســـــــعد مـــــــا يشـــــــري إىل أصـــــــول وقواعـــــــأنن ـــــــث ب د ىل اللي
اجـــــه هأصـــــوله الكاملـــــة ومنات التكفـــــي ألخـــــذ تّصـــــور شـــــامل عـــــن غـــــري أن تلـــــك اإلشـــــار االســـــتنباط عنـــــد مالـــــك،
.ستنباط وتقرير األحكاميف االعتماد عليها يف اال

:الرأي الراجح
اســـــــــتنبطوا هــــــــذه األصـــــــــول ومجعوهـــــــــا ورتّبوهــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل الّصــــــــحيح أن أتبـــــــــاع املـــــــــذهب هــــــــم الـــــــــذين 

:منها،د هذا الرأي أمورٌ وممّا يؤيّ اته، استقرائهم آلراء اإلمام وفتاويه وخترجي
ــــــــ 1 ار يف األصــــــــول وحصــــــــرها، حيــــــــث أشــــــــار ابــــــــن القّصــــــــاخــــــــتالف علمــــــــاء املــــــــذهب يف تعــــــــداد هــــــــذه ـ

جعلهـــــــا اهلســـــــكوري ســـــــتة العـــــــريب عشـــــــرة، و ها ابـــــــن هـــــــا، و عـــــــدّ بـــــــريي بثمانيـــــــة منصـــــــرح اجلُ مقدمتــــــه إىل ســـــــبعة، و 
وضــــع أصــــوله و ضــــبطها، ملــــا وقــــع هــــذا ، فلــــو كــــان اإلمــــام مالــــك قــــد، و أوصــــلها القــــرايف إىل تســــعة عشــــرعشــــر

.حصرهااالضطراب يف تعدادها و االختالف و 
مـــــــام مالـــــــك مل يـــــــنص علـــــــى بعـــــــض هـــــــذه األصـــــــول الـــــــيت الكثـــــــري مـــــــن حمققـــــــي املالكيـــــــة أن اإلإشـــــــارةــــــــ 2

:من هؤالءد يف املذهب، و مدت فيما بعاعتُ 
و إشـــــارة أ، لكـــــن مل يظفـــــر ملالـــــك دلـــــيالً أصـــــول مالـــــكي ذكـــــر أن االستصـــــحاب مـــــنار الـــــذــــــ ابـــــن القّصـــــ

، لكــــن مذهبــــه يــــدل مالــــك يف ذلــــك ـ أي االستصــــحاب ـ نــــصلــــيس عــــن : (يقــــولتــــدل علــــى األخــــذ بــــه، 
)عليه

: ، يقــــــوليـــــنص عليـــــه، غـــــري أنـــــه مل، ذكـــــر أن االستحســـــان مـــــن أصـــــول مالـــــكابالقاضـــــي عبـــــد الوّهـــــــــــ 
ــــــــنّص عليهـــــــــ أي االستحســــــــان " ــــــــهــــــــــ ومل ي ــــــــك، وكتــــــــب أصــــــــحابنا مملــــــــوءة من ، كــــــــابن القاســــــــم و أشــــــــهب و مال

".غريمها
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ره بعــــــض األئمــــــة يف املــــــذهب  ، فقــــــد أنكــــــتالفهم يف اعتبــــــار بعــــــض األصــــــول، كمراعــــــاة اخلــــــالفاخــــــــــــــ 3
كــــــان هنــــــاك نــــــص صــــــريح يف و، فلــــــاعتــــــربه مجهــــــورهم، وهــــــو الصــــــحيح، وغريمهــــــا، و اللخمــــــيعيــــــاض و كالقاضــــــي 
.أصولهم مالك ملا اختلفوا يف تعداده من اإلمااعتباره من
تم احلــــديث يف هــــذه املســــألة مبــــا كتبــــه الشــــيخ أبــــو زهــــرة عــــن األصــــول الــــيت بــــىن عليهــــا مالــــك فقهــــه، وخنـــــــــ 

ــــه، و اســــتخرج علــــى أساســــهان مالــــك أصــــوله الــــيت بــــىن عليهــــمل يــــدوّ (:يقــــول ــــلــــيت ا أحكــــام الفــــروع، وامذهب د قّي
ـــــك كـــــأيب حنيفـــــة معاصـــــرُ ودهـــــا، و نفســـــه يف االســـــتنباط بقيُ  ـــــذي دَ ه، و كـــــان يف ذل ـــــذه الشـــــافعي ال نَ وَّ مل يكـــــن كتلمي

.االستداللبعثته على اعتبارها، و مقامها من ذكر البواعث اليتاط وضبطها، و أصوله يف االستنب
ــــــ و  ــــــدوين بعــــــض فتاويــــــه أشــــــار إليهــــــا الســــــتنباطه، قــــــدن مل يــــــذكر األصــــــول الفقهيــــــة ، وإلكــــــن مالكــــــاـ بت
ج يكـــــن قـــــد وضـــــح املنهـــــا ملرســـــلة والبالغـــــات، وإن مل املنقطعـــــة واصـــــل، و متّ األحاديـــــث املســـــندة بســـــندٍ ومســـــائله و 

أنـــــه  ،مـــــثاللنـــــا املوطـــــأبـــــنيَّ فَ ،جتـــــاه إليـــــه دون ســــواهُ بـــــه، واالعـــــث الـــــيت بعثتــــه علـــــى األخـــــذ بـــــني البواودافــــع عنـــــه، و 
ـــــّني كـــــان يأخـــــذ مبرســـــل احلـــــديث ومنقطعـــــه، والبالغـــــات ومل يكـــــن يُ  ـــــه مل ب ـــــري حـــــول وجـــــه أخـــــذه ألن ـــــد أث يكـــــن ق

ح مالـــــك بأخــــذه بعمـــــل ولقـــــد صــــرّ ... ن يثــــق بإرســـــاله وبالغاتــــهارات، وألنـــــه مل يــــتكلم إال عّمـــــاإلســــناد تلـــــك املثــــ
... ،علــــــى أخــــــذه بالقيــــــاسبعثتــــــه علــــــى ذلــــــك، كمــــــا اشــــــتمل املوطــــــأهــــــل املدينــــــة، وبــــــني بعــــــض البواعــــــث الــــــيتأ

والتوجيـــــهُ ســـــتنباط عنـــــده، وإن مل يكـــــن فيـــــه التوضـــــيحُ ح أو يشـــــري إىل أصـــــول االوهكـــــذا تـــــرى يف املوطـــــأ مـــــا يصـــــرّ 
.وحنو ذلك،ة يف القياس ومراتبهفلم يبني مثال ضوابط العلّ ،هلذه األصول

ـــــ  ـــــك مـــــا صـــــنعه فقهـــــاء املـــــذهب احلنـ فـــــي، فجـــــاءوا إىل ولقـــــد صـــــنع فقهـــــاء املـــــذهب املـــــالكي يف فقـــــه مال
ـــــــام عليهـــــــا االعوهـــــــا واســـــــتخرجوا منهـــــــا مـــــــا يّصـــــــالفـــــــروع وتتبّ  ـــــــك املـــــــذهب ح أن يكـــــــون أصـــــــوال ق ســـــــتنباط يف ذل

مالــــــــك يأخــــــــذ مبفهــــــــوم املخالفــــــــة، وبفحــــــــوى اخلطــــــــاب، :فيقولــــــــون مــــــــثال...نــــــــوا تلــــــــك األصــــــــولالعظــــــــيم، ودوّ 
ـــــه مـــــأثورة قـــــد ذكرهـــــا، ورو واحلقيقـــــة أن هـــــذه ليســـــت أقـــــواال...وبظـــــاهر القـــــرآن يـــــت عنـــــه، بـــــل هـــــي مســـــتخرجة ل

وال كــــــرت جبوارهــــــا أو ذكرهــــــا الفقهــــــاء مــــــن بعــــــدها هلــــــا،لتهــــــا التفصــــــيلية الــــــيت ذُ رت عنــــــه وأدِ مــــــن الفــــــروع الــــــيت أثـِـــــ
.ستدالل بسواهاميكن اال

ـــــ  أولئـــــك دٌ بُـــــا ولـــــيس لنَــــــ
منهــــا مــــا نــــراه ال يتفــــُق مــــع املــــأثور علينــــا أن نردَّ ر عنــــه، ولكــــنْ ثَ ؤْ هــــاالعلمــــاء، ولــــيس لنــــا أن نردّ 

.الصّ ،من أقواله
أو التعليقـــــات الـــــيت علَّـــــق ونيّـــــكليف كتـــــب علـــــم األصـــــول الـــــيت كتبهـــــا مـــــا وقـــــد ذُكـــــرْت األصـــــول مبثوثـــــة ــــــ 
رأي مالــــك يف كــــذا، ولــــيس ذلــــك إالّ مــــا أخــــذوه مــــن مجلــــة : يــــكل
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ـــــــك خمالًفـــــــا للجمهـــــــور أو " التنقـــــــيح" الفـــــــروع، فـــــــرتى القـــــــرايف يف كتابـــــــه ـــــــذكر معهـــــــا رأي مال يـــــــذكر القاعـــــــدة، وي
....ذهب املالكين أصول املموافقا، ومْن جمموع تلك اآلراء تتكوّ 

:أصول المذهب المالكينشأة
أصــــــول الفقــــــه املــــــالكي يف شــــــكل جمموعــــــة مــــــن الــــــرُُّدود علــــــى ُخمالفــــــة األئّمــــــكانــــــت نشــــــأةُ ـــــــ  

ـرمحه اهللاُدود بـَْعد وفاة اإلمام مالك ـ وظهرت هذه الرُّ 
ثانيـــــــا، حركـــــــة فكريـــــــة حاولـــــــت ويف أواخـــــــر القـــــــرن الثـــــــاين اهلجـــــــري ظهـــــــرت يف العـــــــراق أوًَّال، ويف مصـــــــر ــــــــ 

.ت أصول االحتجاج يف مسائل اخلالفتأصيل املذاهب وتثبي
ـــــــ  ـــــــني، ارتكـــــــز أوّ ـ ـــــــة والشـــــــافعية علـــــــى مســـــــتويني اثن ـــــــني املالكي ـــــــوظهـــــــر اخلـــــــالف ب ن اآلراء يف ياالً علـــــــى تب

إىل بـَْعـــــــض املســـــــائل الفرعيـــــــة، وملـــــــا حـــــــاول كـــــــّل فريـــــــق اإلْدالء حبجتـــــــه يف هـــــــذه الفـــــــروع، انتقـــــــل اخلـــــــالف ثانيـــــــا 
.مستوى القواعد األصولية، فحاول كّل فريق االنتصاَر آلرائه وفق منهجية استداللية خاّصة

:ومن بني املسائل الفرعية اليت كانت مثار خالف بني املدرستنيـ 
.فاملالكية ال يقولون بإجزاء مسح بعض الرأس يف الوضوءـ 
.تنيوال بطهارة املاء امللّوث بالنجاسة ولو جتاوز القلّ ـ 
.الشافعية يشرتطون الرتابكّل ما صعد على وجه األرض، خبالف ويرون صّحة التيمم بـ 
.ريف الّصالة على املأموم عند اجلهوال يرون وجوب قراءة الفاحتةـ 
.وال يرون بسنّـّية رفع اليدين يف الّصالةـ 

.عيةيرون وجوب قراءة البسملة يف الفاحتة، وال هي آية فيها خبالف الشافـ وال 
.النصابْون أن الدَّين يف الزكاة ّحيط منوير ـ 

الزكــــــاة خبـــــالف الشـــــافعية ال يـــــرون ويـــــرون أنـــــه ال فـــــرق يف زكـــــاة املاشـــــية بــــــني الّســـــائمة وغـــــري الّســـــائمة، ــــــ 
.يف غري الّسائمة

رة رمضــــــــان جتــــــــب علــــــــى املــــــــرأة يســــــــقط عمــــــــن أفطــــــــر ناســــــــياً، وأن كّفــــــــاويــــــــرون أن قضــــــــاء رمضــــــــان الَ ــــــــ 
.جتب على الرجلماع مثل ما باجل

.غري صيامـ ويرون عدم صحة االعتكاف من
.ويرون أن عقد الزواج يـَْنربُم بلفظ اهلبةـ 
.وأنه ال خيار يف البيع ولو بقي املتبايعان يف جملسهما ما مل يكن اخليار شرطاً ـ 
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ــــــة يف هــــــذه الفــــــروع، معتمــــــدين علــــــى نصــــــوص مــــــن الســــــّنة، مل حيــــــاولوا صــــــرْ  َفها فالشــــــافعية خــــــالفوا املالكي
.عن ظواهرها، وال ختصيصها بعمل أهل املدينة، أو باملصلحة وغريها

وهـــــــذا مــــــــا جعـــــــل اإلمـــــــام الشــــــــافعي يضـــــــع يف الرســـــــالة ويف األم مبــــــــادئ وقواعـــــــد لضـــــــبط االســــــــتدالل ــــــــ 
:ختتلف عن أصول املالكية ومنهجهم، منها

.إعطاء األْولوية للحديث املرفوعـ 1
.ثللحديمفّسرا عدم اعتبار العملـ 2
.عدم اعتبار إمجاع أهل املدينة، وأنه ال ينفصل عن إمجاع األمةـ 3
.عدم اعتبار املصاحل إذا مل ينص عليها الشارعـ 4

ـــــــــون يف  ـــــــــيت وضـــــــــعها الشـــــــــافعي، جعلـــــــــت علمـــــــــاء املالكيـــــــــة يبحث هـــــــــذه املبـــــــــادئ والقواعـــــــــد األصـــــــــولية ال
.ستدالل واالستنباطيف االوضح منهاجهُ استخالص مبادئ وقواعد تْنُصر آراء إمامهم وتُ 

ومل يقتصـــــــر اخلـــــــالف مـــــــع الشـــــــافعية فحســـــــب، بـــــــل ظهـــــــر أيضـــــــا مـــــــع الظاهريـــــــة يف األنـــــــدلس، حيـــــــث ــــــــ 
ـــــة ، وأنكـــــر  ـــــالطعن واالعـــــرتاض، فـــــأنكر عمـــــل أهـــــل املدين تصـــــدى اإلمـــــام ابـــــن حـــــزم ألصـــــول املـــــذهب املـــــالكي ب

.زالقياس، واملصاحل املرسلة، وتعليل األحكام، وغري ذلك من األصول اليت متيّ 
ــــــ  ــــــة إىل الــــــدّ ـ ــــــاظرات، واضــــــطر املالكي ــــــن حــــــزم من فاع عــــــن مــــــذهبهم وأصــــــول إمــــــامهم، وجــــــرت بيــــــنهم واب

.يب الوليد الباجي وابن حزممناظرات أمن أشهرها 
ــــــــ ــــــــة َضـــــــــ ــــــــراز أُســــــــس مــــــــذهب إمــــــــامهم، وعــــــــرض آرائــــــــه هــــــــذه املنــــــــاظرات جــــــــّددت عنــــــــد املالكي رورة إب

ــــام بــــه أبــــو ا ــــاألصــــولية، وذلــــك مــــا ق الفصــــول يف حكــــامإ: " ه املعــــروفلوليــــد أمحــــد بــــن ســــليمان البــــاجي يف كتاِب
.ه ابن العريب أيضا فدافع عن املذهب املالكي وأصولهوَ ذْ حَ اذَ ، وحَ " أحكام األصول

ــــــذلك  هــــــذه هــــــي األســــــباب والــــــدوافع الــــــيت جعلــــــت علمــــــاء املالكيــــــة يــــــدّونون أصــــــول إمــــــامهم، فــــــانربى ل
ـــــم يف اســـــتخالص هـــــذه األصـــــول مـــــن كتـــــب الفـــــروع ومـــــن إشـــــارات اإلمـــــام يف  املوطـــــأ ويف ثلـــــة مـــــن جهابـــــذة العل

ـــــك ـــــه، مث ُأّصـــــلت تل ـــــت فيمـــــا بعـــــدُ فتاوي ـــــم أصـــــول املباحـــــث واآلراء ومجعـــــت يف مـــــدونات أصـــــولية عرف الفقـــــه بعل
.املالكي

:يفي المذهب المالكأشهر علماء األصول
، صــــــحب ابـــــن القاســــــم وأشــــــهب وابـــــن وهــــــب، أخــــــذ )ه225ت (أصــــــبغ بـــــن الفــــــرج، أبــــــو عبـــــد اهللا ــــــ 

.د على أهل األهواء، وتفسري املوطأعنه ابن اللباد، له كتاب يف األصول،  والرّ 
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ــــــــ  إســــــــحاق، مــــــــن الــــــــذين نشــــــــروا املــــــــذهب إمساعيــــــــل بــــــــن إســــــــحاق األزدي، املعــــــــروف بالقاضــــــــي، أبــــــــو ـ
.له كتاب يف األصول) ه282ت(املالكي يف العراق 

، لــــــــه يف األصــــــــول كتــــــــاب )ه331ت(القاضــــــــي أبــــــــو الفــــــــرج، َعْمــــــــرو بــــــــن حممــــــــد الليثــــــــي البغــــــــدادي ــــــــ 
".اللمع"

ـــــــ  ، لـــــــه كتـــــــاب القيـــــــاس، وكتـــــــاب )ه344ت (أبـــــــو الفضـــــــل، بكـــــــر بـــــــن حممـــــــد بـــــــن العـــــــالء القشـــــــريي ـ
.األصولأصول الفقه، ومآخذ

ـــــ  ـــــاب إمجـــــاع أهـــــل )ه375ت (ـ ـــــه كتـــــاب يف األصـــــول، وكت ، ل
.املدينة

، لــــــه )ه403ت (لبغــــــدادي القاضــــــي البــــــاقالين، أبــــــو بكــــــر حممــــــد بــــــن الطيــــــب بــــــن قاســــــم البصــــــري اـــــــ 
.يف أصول الفقهشرح اللمع، أمايل إمجاع أهل املدينة، التمهيد يف أصول الفقه، املقنع: يف األصول
ـــــــ  ، لـــــــه يف )ه422ت (لبغـــــــدادي أبـــــــو حممـــــــد القاضـــــــي عبـــــــد الوّهـــــــاب بـــــــن علـــــــي بـــــــن نصـــــــر الثعلـــــــيب اـ

.اإلشراف على مسائل اخلالفاألدلّة يف مسائل اخلالف، اإلفادة والتلخيص، أوائل األدلة، : األصول
، لــــــــه  )ه429ت (أبــــــــو ُعمــــــــر، أمحــــــــد بـــــــن حممــــــــد بــــــــن أيب عبيــــــــد اهللا املعـــــــافري القــــــــرطيب الطََّلْشــــــــكي ــــــــ 

.الوصول إىل معرفة األصول: كتاب 
الفصــــــــــول يف أحكــــــــــام إحكـــــــــام :، لــــــــــه)ه474ت (أبــــــــــو الوليـــــــــد البــــــــــاجي، ســـــــــليمان بــــــــــن خلـــــــــف ــــــــــ 

.األصول، واإلشارات يف أصول الفقه، وغريها
ـــــــ  ـــــــن رشـــــــد القـــــــرطيب ـ ـــــــن حممـــــــد ب ـــــــد، حممـــــــد ب ـــــــو الولي ـــــــه يف الفقـــــــه)ه520ت (القاضـــــــي أب البيـــــــان : ، ل

نــــــة، وقــــــد بــــــدأها مبباحــــــث وّ املقــــــدمات علــــــى املد: التعليــــــل، ولــــــه ملســــــتخرجة مــــــن التوجيــــــه و والتحصــــــيل ملــــــا يف ا
.يدةأصولية مف
التنبيـــــــه علـــــــى : "تـــــــاب، لـــــــه ك)ه521ت (بـــــــد اهللا بـــــــن حممـــــــد بـــــــن الســـــــيد البطليوســـــــيأبـــــــو حممـــــــد، عــــــــ 

.يف األصول" ة الختالف الفقهاءباألسباب املوج
الربهـــــان املســـــمى ، لـــــه شـــــرح )ه536ت (أبـــــو عبيـــــد اهللا حممـــــد بـــــن علـــــي بـــــن عمـــــر التميمـــــي املـــــازري ــــــ 

.برهان األصولبإيضاح احملصول من
، )ه543ت (القاضــــــي أبــــــو بكـــــر حممــــــد بــــــن عبيـــــد اهللا بــــــن أمحــــــد املعـــــروف بــــــابن العــــــريب األندلســــــي ــــــ 
.احملصول يف علم األصول: له كتاب
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منـــــــاهج األدلـــــــة يف األصـــــــول، : ، لـــــــه) ه595ت (ن رشـــــــد احلفيـــــــد أبـــــــو الوليـــــــد حممـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــــــــــ 
.وخمتصر املستصفى يف األصول

ـــــ  ـــــابن احلاجـــــب ـ ـــــونس املعـــــروف ب ـــــن ي ـــــن عمـــــر ب ـــــدين عثمـــــان ب ـــــُرو مجـــــال ال ـــــو َعْم : ، لـــــه)ه646ت(أب
.ل، وعليه شروح كثريةول واألماجلدل، وخمتصر منتهى السَّ ل يف علمي األصول و منتهى السَّول واألم

ـــــــ أ ـــــــن إدريـــــــس املعـــــــروف بـــــــالبــــــــ ـــــــه)ه684ت (قرايف و العبـــــــاس، أمحـــــــد ب ، وشـــــــرح كتـــــــاب التنقـــــــيح: ، ل
.حمصول الرّازي يف األصول، وشرح تنقيح الفصول

ب الشـــــهاب الثاقــــــ: ، لـــــه)ه736ت (اشـــــد البكـــــري القفصـــــي ابـــــن راشـــــد، حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن ر ــــــ 
حتفـــــــة الواصـــــــل يف شـــــــرح احلاصـــــــل يف َهُب يف ضـــــــبط قواعـــــــد املـــــــذهب، و ب، املـــــــذْ يف شـــــــرح خمتصـــــــر ابـــــــن احلاجـــــــ

.أصول الفقه
تقريــــب الوصـــــول إىل : ، لـــــه)ه741ت (ن حممــــد أبـــــو القاســــم ابــــن ُجـــــزي الكلــــيب، حممـــــد بــــن أمحـــــد بـــــــــ 

.علم األصول
ـــــــ  ـــــــن )ه771ت (الشـــــــريف التلمســـــــاين ـ ـــــــه، حممـــــــد ب ـــــــي اإلدريســـــــي احلســـــــين، ل ـــــــن عل ـــــــاح : أمحـــــــد ب مفت

.األصول يف بناء الفروع على األصول
ــــــ  ــــــن موســــــى الغرنــــــاطي، لــــــه )ه790ت ( إســــــحاق الشــــــاطيب أبــــــو ـ املوافقــــــات يف أصــــــول : ، إبــــــراهيم ب

.الفقه
شــــــرح علــــــى خمتصــــــر ابــــــن احلاجــــــب، : ، إبــــــراهيم بــــــن علــــــي بــــــن حممــــــد، لــــــه)ه799ت (بــــــن فرحــــــون ـــــــ ا

.وخمتصر تنقيح القرايف
ـــــ  مع شـــــرح الغيـــــث اهلـــــا: ، لـــــه )ه875ت ( أمحـــــد حلولـــــو، بـــــن عبـــــد الرمحـــــان بـــــن موســـــى أبـــــو العبـــــاس ـ

.مجع اجلوامع
ـــــ  ـــــرعيين، لـــــه، حممـــــد بـــــن )ه954ت (احلطـــــاب ـ قـــــرة العـــــني شـــــرح ورقـــــات : حممـــــد بـــــن عبـــــد الرمحـــــان ال

.إمام احلرمني
.هذه بعض األمساء الالّمعة من علماء األصول يف املذهب املالكيـ 

:تْعَداُد ُأصول المْذهب المالكي
ـــــــدّون أصـــــــوله  ـــــــا مل ي ـــــــذين استخلصـــــــوها مـــــــن ســـــــبق القـــــــوُل أن اإلمـــــــام مالًك ـــــــاع هـــــــم ال بنفســـــــه، وأن األتب

.أقواله واستدالالته وفتاويه
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ـــــــا الخـــــــتالف واملتتبـــــــُع ملـــــــا كتبـــــــه علمـــــــاء أصـــــــول املـــــــذهب، جيـــــــدهم اختلفـــــــوا يف َضـــــــْبطها وت عـــــــدادها، تبًع
.مداركهم وفهومهم فيما تركه اإلمام من آثار

:ةوهذه مناذج من إحصاءات أصول اإلمام مالك عند بعض األئمّ ـ 
ــــــْريي احلــــــافظ أبــــــو عبيــــــد القـــــــ  الكتــــــاب، : ، نــــــّص علــــــى مثانيــــــة، هــــــي)ه378ت (اســــــم بــــــن خلــــــف اجلُبَـ

.السنة، واإلمجاع وإمجاع أهل املدينة، والقياس، واملصاحل، وسّد الذرائع، والعرف
ــــــ  الكتــــــاب، : شــــــار يف مقدمتــــــه إىل األصــــــول اآلتيــــــة، أ)ه397ت (اإلمــــــام أبــــــو احلســــــن ابــــــن القّصــــــار ـ

.ع، القياس، عمل أهل املدينة، شرُع من قبلنا، االستصحابالسنة، اإلمجا 
ــــــــن القّصــــــــار أصــــــــلني مهــــــــا ــــــــْرَف، وســــــــّد : فأضــــــــاف اب ــــــــذكر الُع ــــــــا، ومل ي االستصــــــــحاب، وشــــــــرع مــــــــن قبلن

."عيون األدلة": الذرائع، واملصاحل، مع العلم أنه اعتمد على هذه األصول يف كتابه
ه أنـــــه أوصـــــلها إىل عشـــــرة أصـــــول، نـــــصَّ عليهـــــا ، نُقـــــل عنـــــ)ه543ت (القاضـــــي أبـــــو بكـــــر بـــــن العـــــريب ــــــ 

س، عمـــــــل أهـــــــل املدينـــــــة، الكتـــــــاب، والســـــــنة، اإلمجـــــــاع، القيـــــــا: يف القـــــــبس، واحملصـــــــول يف أصـــــــول الفقـــــــه، وهـــــــي
.الذرائع، شرع من قبلنا، االستحسان، العرفاملصاحل، سد 

كر االستحســـــــــان، شـــــــــرع مـــــــــن قبلنـــــــــا، ومل يـــــــــذ : فأضـــــــــاف ابـــــــــن العـــــــــريب إىل مـــــــــا ذكـــــــــره اجلبـــــــــريي أصـــــــــلني
.االستصحاب الذي نّص عليه ابن القّصار، مع أنه احتج به يف احملصول

ـــــــ  ـــــــاض ـ ـــــــة)ه544ت (القاضـــــــي عي ـــــــاب، الســـــــنة، اإلمجـــــــاع، إمجـــــــاع أهـــــــل : ، ذكـــــــر األصـــــــول اآلتي الكت
.املدينة، القياس

، نـََقـــــل عنـــــه أبـــــو الفضـــــل راشـــــد بـــــن راشـــــد )ه653ت (ســـــكوري الفاســـــي حل اهلاإلمـــــام أبـــــو بكـــــر صـــــاــــــ 
نـــــــصُّ الكتــــــــاب، وظــــــــاهُر الكتــــــــاب وهــــــــو العمـــــــوم، ودليــــــــل الكتــــــــاب وهــــــــو مفهــــــــوم : ، هــــــــية عشــــــــر أصــــــــالً ســـــــتّ 

ـــــه تعـــــاىل ـــــة، كقول ـــــه علـــــى العّل ـــــه الكتـــــاب وهـــــو التنبي ـــــه : (املخالفـــــة، ومفهـــــوم الكتـــــاب وهـــــو أصـــــل آخـــــر، وتنبي فإن
).رجس أو فسقاً 

.ومن السنة أيضا مثل هذه اخلمسة، فهذه عشرة
.قول الصحايب: الرابع عشر.               اإلمجاع: احلادي عشر
.االستحسان: اخلامس عشر.                                             القياس: الثاين عشر 
.سّد الذرائع: السادس عشر.                                  عمل أهل املدينة: الثالث عشر

.اخلالف، فمرّة يراعيه ومرًة ال يراعيههو مراعاةف قوله يف السابع عشر، و واختل
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.قول الصحايب، ومراعاة اخلالف: ري أصلني على َمْن سبقه، مهاو فأضاف اهلسكـ 
.مل يذكر بعض األصول اليت ذكرها َمْن َسبَقه، كاملصاحل، واالستصحاب، وشرع من قبلناـ 

الفقيــــــه راشــــــد بـــــن راشــــــد، درج أكثــــــر لعـــــّد والّنســــــق الــــــذي اختـــــاره اهلســــــكوري، ونقلــــــه عنـــــهوعلـــــى هــــــذا ا
.ويب يف نظمه األصويلاملتأخرين مع تفاوت كبري، منهم احملجُ 

ومــــن الــــذين اختــــاروا هــــذه الطريقــــة يف التعــــداد أبــــو عبــــد اهللا حممــــد الطالــــب بــــن محــــدون، الــــذي عــــّدها ـــــ
ــــــارة ســــــبعة عشــــــر أصــــــًال، حيــــــث قــــــال رمحــــــه اهللا عليهــــــا مالــــــك دلــــــة الــــــيت بــــــىناأل: فائــــــدة:" يف حاشــــــيته علــــــى مّي

ــــــه أعــــــين : عة عشــــــرســــــبمذهبــــــه ــــــاب وظــــــاهرُه أعــــــين العمــــــوم، ودليلــــــُه أعــــــين مفهــــــوم املخالفــــــة، ومفهوُم ــــــصُّ الكت ن
ــــ ــــه أْعــــين التنبيــــه عاملفهــــوم ب ــــاألوىل، وتنبيُه ــــهلــــى العّل ، ومــــن الســــنة أيضــــا مثــــل )فإنــــه رجــــٌس أو فســــقا: ( ة مثــــل قول

.هذه اخلمسة
: عمـــــل أهـــــل املدينـــــة، والرابـــــع عشـــــر: القيـــــاس، والثالـــــث عشـــــر: اإلمجـــــاع، والثـــــاين عشـــــر: واحلـــــادي عشـــــر

بالـــــــذرائع أي ســـــــّدها، والســـــــابع الـــــــتحكم : االستحســـــــان، والســـــــادس عشـــــــر: قـــــــول الصـــــــحايب، واخلـــــــامس عشـــــــر
".ا مراعاة اخلالف فتارًة وتارةً االستصحاب، أمّ : عشر

.ويالحظ أن ابن محدون أضاف االستصحاب الذي أغفله اهلسكوري
ــــــ ل الــــــيت ذكرهــــــا بعــــــُض املتــــــأخرين ميكــــــن إعــــــادة تصــــــنيفها، وإدمــــــاج األصــــــول العشــــــرة إن هــــــذه األصــــــو ـ

.السنة: القرآن، الثاين: األول : يف أصلنيلقة بالقرآن والسنة املتع
فـــــنصُّ القـــــرآن، وظـــــاهرُه، ودليلـــــُه، ومفهومـــــه، وتنبيهـــــه ليســـــت أصـــــوالً منفـــــردة ومســـــتقلة، وإمنـــــا هـــــي مـــــن ــــــ 

.وكذلك احلال بالنسبة للسّنة النبويّة. ث دالالت األلفاظباب طُرق االستنباط، فهي من مباح
ـــه إىل ذلـــك الشـــيخ أبـــو زهـــرة ـ رمحـــه اهللا ـ فقـــال هـــذا إحصـــاء معقـــول، وإن كـــان نـــصُّ القـــرآن " :وقـــد نّب

ــــــه وتنبيهــــــه، كــــــلُّ هــــــذا داخــــــلٌ  ، وكــــــذلك هــــــذه األمــــــور واحــــــد، وهــــــو القــــــرآنُ يف أصــــــلٍ وظــــــاهره، ومفهومــــــه ودليل
اخلمســـــة يف الســـــنَّة، و 

..."نّصه، ومفهوم املخالفة ليست يف قـُوَّة ظاهره، وهكذا
عة عشــــــر، حيــــــث ذكــــــر أنَّ أدلــــــة تســــــفقــــــد ذكــــــر أنَّ أدلــــــة األحكــــــام) ه684ت (القــــــرايف أمــــــا اإلمــــــامـــــــ
ــــــالكتــــــاب : تســــــعة عشــــــر باالســــــتقراء، وهــــــياألحكــــــام ــــــاس، والســــــنة وإمجــــــاع األّم ة، وإمجــــــاع أهــــــل املدينــــــة، والقي

وقــــــــــول الصــــــــــحايب، واملصــــــــــلحة املرســــــــــلة، واالستصــــــــــحاب، والــــــــــرباءة األصــــــــــلية، والعوائــــــــــد، واالســــــــــتقراء، وســــــــــدّ 
العـــــــرتةإمجـــــــاع ، والعصـــــــمة، وإمجـــــــاع أهـــــــل الكوفـــــــة، و بـــــــاألخفْ الـــــــذرائع، واالســـــــتدالل، واالستحســـــــان، واألخـــــــذُ 
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ـــــه مـــــن فاطمـــــة رضـــــي العـــــرتة نســـــل الرجـــــل، ورهطـــــه( ـــــه وســـــلم نســـــله وذريت ـــــيب صـــــلى اهللا علي وعشـــــريته، وعـــــرتة الن
.اخللفاء، وإمجاعُ )اهللا عنها وقيل غري ذلك

ـــــ  ّـــــومـــــا يالحـــــظ أنَّ هـــــذه األصـــــول ليســـــت خاّصــــــ ـــــك، ألن ه ال يقـــــول ببعضـــــها، بـــــل ة مبـــــذهب اإلمـــــام مال
فمــــــا ذكــــــره القــــــرايف هــــــي أصــــــول 

.عامة جلميع املذاهب
ــــــ وقــــــد اختــــــار أبــــــو زهــــــرة مــــــن هــــــذه األصــــــول الــــــيت ذكرهــــــا القــــــرايف، جمموعــــــة أصــــــول، وجعلهــــــا أصــــــوالً ـ

القــــــرآن، والســـــــنَّة، واإلمجـــــــاع، : ايف أدقَّ إحصـــــــاء ألصــــــول مالـــــــك، وهـــــــيملــــــذهب مالـــــــك، معتــــــربا مـــــــا ذكـــــــره القــــــر 
حايب، واملصـــــــلحة املرســـــــلة، والعـــــــرف والعـــــــادات، وســـــــد الـــــــذرائع، وإمجـــــــاع أهـــــــل املدينـــــــة، والقيـــــــاس، وقـــــــول الصـــــــ

.واالستصحاب، واالستحسان
ـــــ  ـــــا زهـــــرة مل يـــــذكر ـ ـــــا(لكـــــن أب ـــــار، )شـــــرع مـــــن قبلن ـــــيت ذكرهـــــا القـــــرايف، وابـــــن القصَّ ، وهـــــو مـــــن األصـــــول ال

.والقاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن العريب، وغريهم، فهو أصل متفق عليه داخل املذهب
ه القـــــــرايف، لكـــــــن ذكـــــــره ، وهـــــــو أصـــــــل آخـــــــر مل يـــــــذكر )مراعـــــــاة اخلـــــــالف(مل يـــــــذكر أبـــــــو زهـــــــرة وكـــــــذلك ــــــــ 

.،كابن محدون، واهلسكوريعلماء آخرون
الخالصة

مــــــــن خــــــــالل اإلحصــــــــاءات الّســــــــابقة ميكــــــــن أن خنلــــــــص إىل أّن أصــــــــول املــــــــذهب املــــــــالكي ثالثــــــــة عشــــــــر 
ــــــ ــــــالقرآن والســــــنة يف أصــــــلني ـ أصــــــال، وذلــــــك بعــــــد دْمــــــج َم ــــــهما وظَاهُرمهــــــاأعــــــين نَ ا يتعلــــــق ب ومفهومهمــــــا صَّ

ودليلهما وتْنبيههما ـ
6عمـــل أهـــل املدينـــة ـ 5القيـــاس ـ 4اإلمجـــاع ـ 3الســـنة ـ 2الكتـــاب ـ 1:هـــذه األصـــول هـــيــــ 

12العــرف ـ 11مراعــاة اخلــالف ـ 10ســّد الــذرائع ـ 9املصــلحة ـ 8االستحســان ـ 7االستصــحاب ـ 
.شرع من قبلنا13قول الصحايب ـ 

:الصةخ
:من خالل هذا العرض املوجز عن أصول املذهب املالكي، نستخلص ما يلي

ـــــة علـــــى األصـــــول الـــــيت ذكرهـــــا اإلمـــــام يف املوطـــــأ، وهـــــي/ 1 الكتـــــاب : اتفـــــاق علمـــــاء األصـــــول مـــــن املالكي
والســــــــنة، واإلمجــــــــاع، وعمــــــــل أهــــــــل املدينــــــــة، والقيــــــــاس، وهــــــــي األصــــــــول الــــــــيت قــــــــام عليهــــــــا املــــــــذهب وتأّسســــــــت 

.املدرسة املالكية
مراعــــــاة : الـــــرتدُّد الــــــذي حصــــــل يف بعـــــض األصــــــول، هــــــي عنـــــد التحقيــــــق مــــــن أصـــــول املــــــذهب، مثــــــل/ 2

.اخلالف، وشرع من قبلنا، وغريها
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ُيالحــــــظ علــــــى أصــــــول مالــــــك التنــــــوُّع والكثــــــرة، وقــــــد الحــــــظ الشــــــيخ أبــــــو زهــــــرة هــــــذه اخلاصــــــية وبــــــّني / 3
لــــيت اتفــــق غــــريه، ومســــلكه يف األصــــول ا: "

ــــــون ومــــــا يشــــــعرون، فيهــــــا مــــــع غــــــريه،  ــــــَرب حيويــــــة، وأدَىن إىل مصــــــاحل النــــــاس ومــــــا حيسُّ جيعالنــــــه أكثــــــر مرونــــــة وأقْـ
إالَّ قلــــــيال حبكــــــم اإلقلــــــيم، شــــــرتك فيهــــــا النَّــــــاس وال خيتلفــــــون قــــــرُب إىل الفطــــــرة اإلنســــــانية الــــــيت يوبعبــــــارة جامعــــــة أ

".ثةع، والعادات املورو واملنز 
ـــــــاب / 4 أصـــــــول اإلمـــــــام مالـــــــك جتمـــــــُع بـــــــني األثـــــــر والنظـــــــر، أو بـــــــني النقـــــــل والعقـــــــل، فهـــــــو يأخـــــــذ بالكت

.والسنة، واإلمجاع، كما يأخذ بالقياس، واملصاحل وغريها
ـــــــ/ 5 ة، ومراعـــــــاة ة، كإمجـــــــاع أهـــــــل املدين
.اخلالف

ــــــع اإلمـــــــام مالـــــــك / 6 يف االســـــــتدالل بــــــبعض األصـــــــول أكثـــــــر مـــــــن غــــــريه، كاملصـــــــاحل املرســـــــلة، وســـــــدّ توسُّ
.الذرائع

تنقســــــــــم أصــــــــــول اإلمــــــــــام مالــــــــــك يف الرتتيــــــــــب واألولويــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة االســــــــــتدالل واحلجيــــــــــة كمــــــــــا / 7
.مث باقي املصادر العقلية... الكتاب مث السنة، مث اإلمجاع، مث القياس:يلي

:ة كما يليكما تصنَّف من حيث قوة الوضوح والدالل_ 
هــــــوم ومف~دليــــــل الكتــــــاب وهــــــو مفهــــــوم املخالفــــــة~  الكتــــــاب وهــــــو العمــــــومظــــــاهر~أـــــــ نــــــص الكتــــــاب 

.تْنبيُه الكتاب أي التنبيه على العلة~ الكتاب وهو املفهوم باألوىل 
ودليلهـــــا ومفهومهـــــا املخـــــالف ومْفهومهـــــا بـــــاألوىل ) العمـــــوم(وكـــــذلك ظـــــاهر الســـــنة~ب ـ نـــــص الســـــنة 

.وتنبيهها
وهكــــــذا يـَُقــــــدَُّم الظـَّـــــاهر علــــــى مفهــــــوم املخالفـــــــة، ومفهــــــوم املخالفــــــة علــــــى املفهــــــوم بــــــاألوىل، وهـــــــذا ــــــــــــــــــ

.األخري على التْنبيه
قلية في المذهب المالكياألدلة النّ 

:أدلة اإلمام مالك إمجاال
.

ـــــــك إ ـــــــأشـــــــار مال ـــــــه عن ـــــــة فيمـــــــا نقل ـــــــة األحكـــــــام إشـــــــارة إمجالي ـــــــالهىل أدل ـــــــث ق ـــــــن وهب،حي ـــــــال يل ":اب ق
ــــــك ــــــذي حيُ : مال ــــــني النــــــاس حكمــــــاناحلكــــــم ال ــــــه ب ــــــاب اهللا، أو أحْ : كــــــم ب ــــــه الســــــنة،فذلك احلكــــــم كَ مــــــايف كت مت

"قفّ و واحلكم الذي جيتهد فيه العامل برأيه،فلعله يُ ،وابالواجب لك الصّ 
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:وأ،يشري لنوعي األدلةالم من مالك وهذا الك
.حلِ أدلة نقلية يف الكتاب والسنة وما أُ 

.قليةجتهاد بالرأي عند عدم وجود األدلة النّ أدلة عقلية قائمة على اال
:أصول مالك على منهجنياختلف علماء املالكية يف طريقة عدّ : أدلة مالكعدُّ 

ــــه دليــــل واحــــد، وعــــدُّ عــــدُّ :األول ــــى أن ــــاب عل الكت
.، وابن عاصمهذا املنهج ابن القصار، والقرايف

أي (ـــــــ دليلـــــه )أي العمـــــوم ( ظـــــاهرهنـــــص الكتـــــاب ـــــــ : هـــــي،عـــــّد الكتـــــاب علـــــى أنـــــه مخســـــة أدلـــــة: الثـــــاين
).أي التنبيه على العلة( ه هــ تنبي) أي مفهوم األوىل(ــ مفهوم) مفهوم املخالفة

.وكذلك عدّ ـ ـ
ــــــــ  وم مفهـــــــ(وهـــــــو ، ن ســـــــار علـــــــى املـــــــنهج دلـــــــيال سادســـــــا يف الكتـــــــاب والســـــــنةوزاد بعـــــــض املتـــــــأخرين ممّــــــــ

.)فحوى اخلطاب(، أما املفهوم باألوىل فسموه )قتضاءداللة اال(ومسوه أيضا ) اخلطاب
ــــــــ  ـــــــوزهرة قـــــــائالـ ـــــــه أب ـــــــص القـــــــرآن، وظـــــــاهره، :"وهـــــــذا املـــــــنهج علـــــــق علي هـــــــذا إحصـــــــاءمعقول،وإن كـــــــان ن

ومفهومه،ودليله،وتنبيهــــــــــه،كل هــــــــــذا داخــــــــــل يف أصــــــــــل واحــــــــــد،وهو القرآن،وكــــــــــذلك هــــــــــذه األمــــــــــور اخلمســــــــــةيف 
."االستداللالسنة،ولكنها 

:مالكتعداد أصولح في الراج

ـــــــــــــك هـــــــــــــو املـــــــــــــنهج األول،عـــــــــــــدّ الـــــــــــــراجح يف  ـــــــــــــة مال ـــــــــــــيال واحـــــــــــــدا يف أدل ـــــــــــــذي جيعـــــــــــــل القـــــــــــــرآن دل ال
.االستدالل،وكذلك السنة

ل اخــــــتالف طــــــرق داللــــــة اللفــــــظ قبيــــــمــــــنو أن يكــــــونعــــــدُ أمــــــا مــــــاذكره أصــــــحاب املــــــنهج الثــــــاين فهــــــو اليَ 
ـــــاملعلـــــى اال ـــــارة ب ـــــدليل، وت ـــــارة بالظـــــاهر، وتـــــارة بال ـــــالنص، وت ـــــارة يثبـــــت ب ـــــارة بالحتجـــــاج، فت ـــــارة فهوم، وت ـــــه، وت تنبي

.لى احلكم ال جيعلها أدلة مستقلة ع يف الداللة عنوّ تقتضاء، وهذا الباال
:لة نقلية وعقليةاألدــ 

وحصــــــر أدلــــــة مالك،نســــــســــــتقراء مــــــاذكره علمــــــاء املالكيــــــة يف عــــــدّ مــــــن ا
واإلمجــــاع ـ عمــــل أهــــل املدينةـــــ قــــول الصــــحايب ـ الكتــــاب ـوالسنةـــــ : ي الــــراجح ثالثــــة عشــــر دليال،هــــييف الــــرأ

.اخلالفـ الذرائع ـ العرف مراعاةستحسان ستصحاب ـ االـ االشرع من قبلناـ القياس ـ املصاحل املرسلة
.نقلية،عقلية: ىل قسمنيإوهذه األدلة تنقسم ــ 
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، وشـــــرع مــــــن قبلنــــــاالكتـــــاب، والســــــنة، واإلمجـــــاع، وعمــــــل أهــــــل املدينـــــة،وقول الصــــــحايب، : هــــــيقليـــــة،فالنّ 
.والعرف

ــــــــــة، هــــــــــي القيــــــــــاس، واملصــــــــــاحل املرســــــــــلة، واالستحســــــــــان، واالستصــــــــــحاب، والــــــــــذرائع، مراعــــــــــاة : والعقلي
.اخلالف

:مالحظات
لألدلـــــــــة العقليـــــــــة، فالكتـــــــــاب والســـــــــنة قليـــــــــة موازيـــــــــةً إذا نظرنـــــــــا إىل هـــــــــذه األصـــــــــول وجـــــــــدنا األدلـــــــــة النّ ــــــــــ 

ــــــاب األدلــــــة النّ ،واإلمجــــــاع وعمــــــل أهــــــل املدينــــــة وقــــــول الصــــــحايب والعــــــرف ،قليــــــةتصــــــنف عنــــــد األصــــــوليني يف ب
ذهب املــــــالكي بقــــــدرماهو مــــــذهب متمســــــك وبــــــاقي األصــــــول تصــــــنف يف بــــــاب األدلــــــة العقليــــــة،مما يتبــــــني أن املــــــ

جتهــــــــــاد ر مــــــــــاهو مــــــــــذهب يعتمــــــــــد علــــــــــى العقــــــــــل واالبالنصــــــــــوص واآلثار،وحمــــــــــافظ علــــــــــى العمــــــــــل بالنقل،بقــــــــــد
.بالرأي،فهو يوازن بني النقل والعقل مراعيا بذ

.ىل العدل والدين فيما يفيت بهع هذه األصول جتإن تنوّ ــ 
ـــــــ  ــــــوّ ـ ــــــر مُ إن تن ــــــةً ع هــــــذه األصــــــول جيعلهــــــا أكث ــــــة، وأدىن إىلرون ــــــرب حيوي ــــــرب إىل وأق ــــــاس، وأق مصــــــاحل الن

.ختالف اإلقليم واملنازع والعاداتخيتلفون إال قليال حبكم اناس والاإلنسانية اليت يشرتك فيها الالفطرة 
ـــــــ ا كعمــــــل : نفــــــراده يف القليــــــل منهــــــا، واتفــــــاق املــــــذهب املــــــالكي مــــــع بــــــاقي املــــــذاهب يف أكثــــــر األصــــــولـ

ـــــــــ ـــــــــاره منهـــــــــاعه يف االأهـــــــــل املدينة،وكذاتوسُّ كاملصـــــــــاحل املرسلة،وســـــــــد الـــــــــذرائع، وهـــــــــذا ماجيعـــــــــل : ســـــــــتدالل وإكث
.املرتبة الثانية أخذا بالنظر والرأي،بعد مذهب اإلمام أيب حنيفةاملذهب املالكي يف 

ـــــــ  ــــــة إىل قســــــمنيـ ــــــ: إن تقســــــيم األدل ــــــة، النقلّي لتقائهمــــــا،يعــــــين انفصــــــاهلما عــــــن بعضــــــهما وعــــــدم اة وعقلي
ـــــة النّ فكـــــل نـــــوع مفتقـــــر إىل اآلخـــــر، فاال ـــــالرأي اليقبـــــل مـــــن غـــــري ارتكـــــاز علـــــى األدل ـــــةجتهـــــاد ب ـــــة ،قلي وكـــــذا األدل

.ىل العقل والنظر من أجل الفهم والتنزيلحتتاج إقلية نّ ال
القرآن الكريم:األصل األول

:تعريف القرآن
،اجلمــــــــعُ ): القــــــــرآن(فران، واألصــــــــل يف هــــــــذه اللفظــــــــة ،والكُ هــــــــو مصــــــــدر كــــــــالُغفران: قــــــــرآن يف اللغــــــــةالــــــــــ 

بعضــــــها إىل ع القصــــــص، واألمــــــر والنهــــــي، والوعــــــد والوعيــــــد، واآليــــــات والســــــورألنــــــه َمجــــــوُمسّــــــي القــــــرآن بــــــذلك؛ 
.بعض

َنــــــا َمجَْعــــــُه َوقـُْرآنَــــــُه ﴿:اىلمبعــــــىن تــــــال، قــــــال تعــــــ) قــــــرأ(إن القــــــرآن مصــــــدر مــــــأخوذ مــــــن : وقيــــــل ) 17(ِإنَّ َعَليـْ
)18ــ17: القيامة(﴾)18(فَِإَذا قـَرَأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه 
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:صطالحالقرآن يف اال
ـــــالقرآن الكـــــرمي املكتـــــو :" زي املـــــالكي يقـــــولعرفـــــه ابـــــن ُجـــــ ـــــا ونعـــــين ب ب بـــــني دفـــــيت املصـــــحف، املنقـــــول إلين

:مث بني مفردات هذا التعريف، فقال". املشهورةنقال متواترا بالقراءة
ــــذي ا ــــه ال ــــني دفــــيت املصــــحف؛ ألن ــــوب ب ـــــ املكت ــــه الصــــحابة فمــــن بعــــدهم، ومــــاهو خــــارج عــــن ـ جتمــــع علي

.ذلك فليس من القرآن
نقـــــال متـــــواترا حتـــــرزا مـــــن آيـــــات ليســـــت يف املصـــــحف،نقلـــــــ 

.قل القرآنِ نقل نَ تُ 
ــــــالقرا ـــــــ ب رة وصــــــحة النقــــــل،  ـ

وهـــــــذا القيـــــــد ) ه123(ي املكــــــي ، وابـــــــن حمــــــيض الســـــــهم)ه205ت (ســـــــحاق البصــــــريكقــــــراءة يعقـــــــوب بــــــن إ
.حترزا من القراءة الشاذة
:قرأ حبرف إال بثالثة شروطأن يُ والجيوز : زيمث قال ابن جُ 

.أن يوافق خط املصحف:ـ أحدها
.أن ينقل نقال صحيحا مشهورا:ـ الثاين

.أن يوافق كالم العرب ولو يف بعض اللغات أو بعض الوجوه:ـ الثالث
ـــــع ـــــفـــــاظٌ القـــــرآن أليفوقـــــد وق ـــــذة،وّ مـــــن غـــــري لغـــــة العرب،كاملشـــــكاة ومعناهـــــا الُك واإلســـــتربق، ة غـــــري الناف

ــــــاه ثخــــــ ومعن
.العرب

:حجية القرآن عند مالك
ـــــــك مـــــــنة علـــــــى حجيـــــــة القـــــــرآن الكـــــــرمي، و ّمـــــــئالخـــــــالف بـــــــني األ وأتباعـــــــه، ومل تـــــــرد أقـــــــوال هم اإلمـــــــام مال

ـــــار مـــــن اصـــــرحية عـــــن مالـــــك تـــــدل علـــــى حجيتـــــه، غـــــري مـــــن املـــــواطن ريهســـــتدالله بـــــالقرآن يف املوطـــــأ وغـــــأن اإلكث
.م على غريه من األدلةقدّ يدل أن القرآن أصل األصول عند مالك، وأنه مُ 

ـــــ  عــــد فرعيــــة، وهــــذه وقــــد اعتــــىن أتباعــــه مــــن بعــــده بــــالقرآن الكــــرمي، ومبــــا تضــــمنه مــــن أحكــــام أصــــولية وقواـ
.بىن عليهااملذهب أصوله وقواعدهم للقرآن يف وضع أسس التشريع اليت

تعبــــــد للخــــــالق ســــــبحانه فيمــــــا شــــــرع متثــــــال والص اآلمــــــرة بطاعــــــة اهللا علــــــى وجــــــوب االاحتجــــــوا بالنصــــــو ــــــــ 
﴾ اللَّــــَه َوَأِطيُعـــــوا الرَُّســــوَل َوأُوِيل اْألَْمــــِر ِمـــــْنُكمْ يـَــــا أَيـَُّهــــا الـَّـــِذيَن آَمنُـــــوا َأِطيعُــــوا ﴿:حكــــام يف كتابـــــه، كقولــــه تعــــاىلمــــن أ

.)59: النساء(
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فَــــَال َوَربِّـــــَك ﴿:مــــرة بطاعـــــة الرســــول علــــى وجـــــوب إتبــــاع ســــنته،كقوله تعـــــاىلــــــ كمــــا احتجـــــوا بالنصــــوص اآل
ـــــــــُدوا ِيف  ـــــــــنَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ ـــــــــا َشـــــــــَجَر بـَيـْ ـــــــــوَك ِفيَم ُم ـــــــــوَن َحـــــــــىتَّ ُحيَكِّ ْيَت َوُيَســـــــــلُِّموا أَنـُْفِســـــــــِهْم َحَرًجـــــــــا ِممَّـــــــــا َقَضـــــــــَال يـُْؤِمُن

يـَــــا أَيـَُّهـــــا الَّـــــِذيَن ﴿: قولـــــهو )80النســـــاء (﴾َمـــــْن يُِطـــــِع الرَُّســـــوَل فـََقـــــْد َأطَـــــاَع اللَّـــــهَ ﴿ :،وقولـــــه) 65:النســـــاء(َتْســـــِليًما﴾
.)59: النساء(للََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴾آَمُنوا َأِطيُعوا ا

ـــــ   َ لَــــُه اْهلـُـــَدى ﴿:اإلمجــــاع بقولــــه تعــــاىلا علــــى حجيــــةاحتجــــو اكمـــــ ــــنيَّ َوَمــــْن ُيَشــــاِقِق الرَُّســــوَل ِمــــْن بـَْعــــِد َمــــا تـَبَـ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه  .)115: النساء(َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾َويـَتَِّبْع َغيـْ

فَــــــِإْن تـَنَــــــاَزْعُتْم ِيف َشــــــْيٍء فـَــــــُردُّوُه ِإَىل اللَّــــــِه َوالرَُّســــــوِل ﴿ : اىلالقيــــــاس حجــــــة لقولــــــه تعــــــــــــــ واحتجــــــوا علــــــى أن 
ـــــٌر َوَأْحَســـــُن تَـــــْأِويًال﴾  ـــــْوِم اْآلِخـــــِر َذلِـــــَك َخيـْ فَـــــاْعَتِربُوا يَـــــاأُوِيل ﴿:وقولـــــه، ) 59: النســـــاء(ِإْن ُكْنـــــُتْم تـُْؤِمنُـــــوَن بِاللَّـــــِه َواْليَـ

).2: احلشر(اْألَْبَصاِر﴾ 
ــــــــ  ــــــــ ـــــــاْلُعْرِف َوأَْعـــــــِرْض َعـــــــْن اْجلَـــــــاِهِلنيَ ﴿:ة العـــــــرف بقولـــــــهواستشـــــــهدوا علـــــــى حجي ـــــــْذ اْلَعْفـــــــَو َوْأُمـــــــْر ِب ﴾ُخ

)199: األعراف(
ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل ــــــــــــــــُه رِْزقـُُهــــــــــــــــنَّ ﴿:وقول ) 233:البقــــــــــــــــرة(وَِكْســــــــــــــــَوتـُُهنَّ بِــــــــــــــــاْلَمْعُروِف﴾ َوَعلَــــــــــــــــى اْلَمْولُــــــــــــــــوِد َل

)241:البقرة(﴾َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروفِ ﴿:وقوله
أُولَئِـــــــَك الَّـــــــِذيَن َهــــــَدى اللَّـــــــُه فَِبُهـــــــَداُهُم ﴿:كمـــــــا استشـــــــهد علــــــى اعتبـــــــار شـــــــرع مــــــن قبلنـــــــا لقولـــــــه تعــــــاىلــــــــ  

)90: األنعام(اقْـَتِدْه﴾
ــــــ  ـــــة ســـــد الـــــذرائع بقولـــــه تعـــــاىلـ َـــــْدُعوَن ِمـــــْن ُدوِن اللَّـــــِه فـََيُســـــبُّوا ﴿: اســـــتدلوا علـــــى حجي َوَال َتُســـــبُّوا الـَّــــِذيَن ي
).108:األنعام(بَِغْريِ ِعْلٍم﴾اللََّه َعْدًوا 
ـــــــ  األصــــــول يــــــة العديــــــد مــــــن وهكــــــذا جنــــــد أصــــــحاب مالــــــك وأتباعــــــه احتجــــــوا بــــــالقرآن الكــــــرمي علــــــى حجـ

ىل املوطـــــــــأ االســـــــــتدالل علـــــــــى الفـــــــــروع، وبـــــــــالرجوع إيف هوالقواعـــــــــد التشـــــــــريعية، فضـــــــــال عـــــــــن اســـــــــتثمار نصوصـــــــــ
ــــــة ــــــةن علــــــى األباالســــــتدالل بنصــــــوص القــــــرآجنــــــدها مليئــــــةوبــــــاقي املــــــدوناتواملدون وهــــــذا يــــــدل ؛حكــــــام الفرعي

ـــــــد مالـــــــك وأصـــــــحابه، وأنـــــــه أصـــــــل األصـــــــول واملصـــــــدر األول للتشـــــــريع  ـــــــة القـــــــرآن عن ـــــــة قاطعـــــــة علـــــــى حجي دالل
.والتأصيل والتقعيد

:حكم القراءة بالقراءات الشاذة واالحتجاج بها في األحكام
ــــــ  عـــــن طريـــــق الكافـــــة ال عـــــن طريـــــق ســـــبق يف تعريـــــف القـــــرآن اشـــــرتاط التـــــواتر يف النقـــــل، وهـــــو أن يكـــــون منقـــــوالـ

:ىل نوعنيإهنا انقسمت القراءات اآلحاد، ومن 
.ةئمّ ءات متواترة، وهي حجة باتفاق األقراــ 
.ــ 
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:حكم القراءة بالقراءات الشاذة
"مانقل باآلحاد على أنه قرآنلشاذا:" قال الشنقيطي : القراءات الشاذةتعريف ــ 

:ورد اإلمام مالك مناذج من القراءات الشاذة يف املوطأ مثلأ:أمثلة
دي للصـــــالة مـــــن يـــــوم اجلمعـــــة امنـــــوا إذا نـــــو يا أيهـــــا الـــــذين ء﴿هللا عنـــــهاضـــــي ـــــــ قـــــراءة عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب ر 1
﴾ىل ذكر اهللافامضوا إ
ـــــــ قـــــــراءة عائشـــــــة وحفصةــــــــ رضـــــــي اهللا عنهماـــــــ2 الصـــــــلوات والصـــــــالة الوســـــــطى وصـــــــالة حـــــــافظوا علـــــــى ﴿ـ ـ

﴾قانتنيا هللالعصر وقومو 
﴾فصيام ثالثة أيام متتابعات﴿ضي اهللا عنهـ قراءة أيب بن كعب ر 3
ـــد اهللا بـــن عمــــ 4 يـــا أيهـــا النـــيب إذا طلقـــتم الّنســـاء فطلقـــوهن لقبُـــل(ر ـ رضـــي اهللا عنهمـــا ـ قـــراءة عب
(

حـــــــــافظوا علـــــــــى الصـــــــــلوات ﴿﴾فاســـــــــعوا إىل ذكـــــــــر اهللا﴿:والقـــــــــراءات املتـــــــــواترة يف اآليـــــــــات الســـــــــابقة هـــــــــي
ــــــك كّفــــــارة إميــــــانكم إذا حلفــــــتم﴿﴾والصــــــالة الوســــــطى وقومــــــوا هللا قــــــانتني فطلقــــــوهّن ﴿﴾فصــــــيام ثالثــــــة أيــــــام ذل

﴾
:رأي مالك في القراءة بالقراءات الشاذة

فيهـــــا مـــــن خـــــالل ال يوجـــــد نـــــصٌّ صـــــريح عـــــن مالـــــك يف هـــــذه املســـــألة، لكـــــن ميكـــــن التعـــــّرف علـــــى رأيـــــه ـــــــ 
الشــــاذة، يظهــــر ذلــــك مــــن نــــه يــــرى عــــدم جــــواز القــــراءة بــــالقراءات

:خالل أقواله اآلتية
).املدونة(›› ن مسعود فليخرْج وليرتكهى خْلف رجل يقرأ بقراءة ابَمن صلّ ‹‹ : قالــ 
ــــــ  أن َمينـــــَع اإلمـــــاُم مـــــن بْيعـــــه، وَيْضـــــرب َمـــــْن قـــــرأ بـــــه، أرى‹‹ : قـــــال يف املصـــــحف املتضـــــمن القـــــراءة الشـــــاذةـ

).البيان والتحصيل(›› ومينعهم أن يقرؤوا به ويُْظهُروه
يــــــرى عـــــدم جــــــواز القــــــراءة بــــــالقراءات الشـــــاذَّة، وهــــــذا يــــــدل علــــــى افهــــــذه األقــــــوال تـــــدل علــــــى أن مالكـــــــــــــ 

.عدم قرآنيتها
ز اءات الشــــــاذة، نُقـــــل عــــــن مالـــــك مــــــا يُفيـــــُد جــــــواويف املقابـــــل للقــــــول املشـــــهور املــــــانع مـــــن القــــــراءة بـــــالقر ـــــــ 

فامضـــــوا إىل : ( أجيـــــزي أن يُقـــــرأ مبـــــا قـــــرأ بـــــه عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب: قيـــــل ملالـــــك:"
).املعيار املعرب(" ذلك جائز: قال؟)ذكر اهللا
:واختلف املالكية يف تأويل القول باجلواز على قولنيــ 
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إ: (ذلــــــك أبــــــو ســــــعيد بــــــن لــــــب، حيــــــث قــــــالالروايــــــة، ومــــــن رأىإنكــــــار هــــــذه : األول
).يثبت معناها عن مالك، خلُروجها عن أصوله وُعُدوهلا عن املعلوم من مذهبه

ــــاين ــــد الــــرب، بقولــــه: الث معناهــــا عنــــدي أن يُقــــرأ : (التســــليم بالروايــــة، لكــــن مــــع تأويلهــــا، ولقــــد أّوهلــــا ابــــن عب
.(

:ي مالك في االحتجاج بالقراءة الشاذةرأ
ـــــدُّ قرآنـــــاً عنـــــد مالـــــك، لكـــــن هـــــل تُ ممّـــــا ســـــبق يتبـــــني أن القـــــراءة الشـــــاذة ال تُـ  عـــــّد حّجـــــة يف تفســـــري القـــــرآن َع

ويف إثبات األحكام؟
:رأي مالك في تفسير القرآن بالقراءة الشاذة

ـــــــ  ــــــالقراءة الشــــــاذة ـ ــــــى االحتجــــــاج ب ــــــك، عل ــــــان وتفســــــري القــــــرآن، اتفــــــق مجهــــــور العلمــــــاء، ومــــــنهم مال يف بي

بـــــأقوال الّصـــــحابة يف تفســـــري القـــــرآن صـــــحيح ومقبـــــول، ولـــــذلك أجـــــاز العلمـــــاء نْقـــــل القـــــراءات الشـــــاذة وتـــــدوينها 
.يف كتب التفسري

: بعنـــــــوانايأخـــــــذ بـــــــالقراءة الشـــــــاذة يف التفســـــــري، أنـّــــــه أورد يف املوطـــــــأ بابـــــــومـــــــن األدلـــــــة علـــــــى أن مالكـــــــا ـــــــــ 
يـــــا أيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا إذا نـــــودي ﴿:مث أورد قـــــراءة عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب) ةبـــــاب مـــــا جـــــاء يف الســـــعي يـــــوم اجلمعـــــ(

ــــــْعيالــــــذيفلــــــيس الّســــــعُي : ، مث قــــــال﴾كــــــر اهللاللصــــــالة مــــــن يــــــوم اجلمعــــــة فامضــــــوا إىل ذ  ذََكــــــَر اهللا يف كتابــــــه بالسَّ
.على األقدام وال االشتداد، وإمنا عين العمل والفعل

ـــــــ  ــــــواترة ـ ــــــر القــــــراءة املت ــــــين أّن مالكــــــاً َفسَّ ــــــواردة عــــــْن ﴾فاســــــعوا إىل ذكــــــر اهللا﴿وهــــــذا يْع ــــــالقراءة الشــــــاذة ال ب
.عمر بن اخلطاب

:رأي مالك يف االحتجاج بالقراءة الّشاذة يف األحكام
:بالقراءة الشاذة يف األحكام على قولنياختلف النقل عن مالك يف االحتجاج ــ 

.َعدُم حجية القراءة الشاذة عند مالك، وبه قال مجٌع من املالكية: األول
ــــــ  ـــــق إال مبـــــا يثبـــــت علـــــى وجـــــه التـــــواتر‹‹ : قـــــال البـــــاجيـ ـــــواترا مل يكـــــن ؛ ال يصـــــّح التعّل ـــــه إذا مل يكـــــن مت ألن

.››قرآنا، وإذا مل يصح كونه قرآنا، مل يصّح التعلق به 
ــــــ ــــــن العــــــريبـ ـ ــــــه إذا ســــــقط أصــــــُلها، فــــــأْوىل وأْحــــــرى أن ‹‹ : وقــــــال اب القــــــراءة الشــــــاذة ال توجــــــب حكمــــــا ألن

.››يسُقط حكمها 
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ـــــــ  ــــــن احلاجــــــبـ ــــــال اب ــــــل‹‹ : وق ــــــام متتابعات﴿: ال جيــــــوز العمــــــل بالشــــــاذ مث ــــــة أي ــــــيس ﴾فصــــــيام ثالث ــــــه ل ألن
.››بقرآن وال خرب

ـــــــ  ُــــــوـ ــــــه املشــــــهوُر، مستشــــــهداً " :ووصــــــف حلول ــــــابع يف صــــــيام  هــــــذا القــــــول بأن ــــــه ال يوجــــــب التت ــــــك بأن ملال
﴾فصيام ثالثة أيام متتابعات﴿كّفارة اليمني، مع روايته لقراءة أيب بن كعب 

.››‹‹: وقال ابن جزيــ 
عاصـــــم بـــــالقولني معـــــاً، ، وقـــــد صـــــرّح ابـــــن إثبـــــات األحكـــــامحجيـــــة القـــــراءة الشـــــاذة عنـــــد مالـــــك يف: الثـــــاين

:فقال
ال احتجاج عند مالك                         به على شيء من املدارك: وقيل

ابهــــــــــــــــــــــــــاُه يف كتّـ ه إيـــــــــه                         لنّقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالظاهُر اعتداُده بباب
ــــــ  أن الظـــــاهر اعتـــــداد مالـــــك ببـــــاب الشـــــاذ مـــــن القـــــراءات، والشـــــاهُد هلـــــذا القـــــول : ومعـــــىن البيـــــت األخـــــريـ

.أن مالكا نقل القراءات الشاذة يف كتابه، أي املوطأ
:واستدل له، فقال،كما أورد ابن عاصم القول الثاين ملالكــ  

ه استشهاُدهومالك ظَاهر اعتداده                       به ألنه صّح ب
أيالـــــك االعتـــــداُد بالشـــــاذ مـــــن القـــــرآن، يعـــــين أّن ظَـــــاهر مـــــذهب م: قـــــال الـــــواليت يف شـــــرح هـــــذا البيـــــتـــــــ 

قطــــــعألجــــــل أنّــــــه صــــــّح استشــــــهاده بالشــــــاذ علــــــى األحكــــــام الشــــــرعية يفاعتبــــــاره حجــــــة يف األحكــــــام الشــــــرعية؛
ـــــه بقـــــراءة ابـــــن مســـــعودميـــــني ال ـــــه احـــــتج علي مـــــع أن القـــــراءة ﴾فـــــاقطعوا أميوالّســـــارق والســـــارقة ﴿:ّســـــارق، فإن
﴾فاقطعوا أيديهما﴿: املتواترة

:الرأي الراجح
تكــــــوَن قرآنــــــاً أو خــــــرباً عــــــن النــــــيب يــــــة القــــــراءة الشــــــاذة؛ ن مالــــــك يــــــرى حجّ الظــــــاهر أ

حجـــــة أو قـــــول صــــحايب، فَعلـــــى األخـــــذ بأْضــــعفصــــلى اهللا عليـــــه وســــلم
ُمنَـزّلــــة مْنزلــــة قــــول الّصــــحايب يف االعتـــــداد الشــــاذة يف هــــذا البـــــاب حجــــة عنــــده، أيعنــــد مالــــك، فتكــــون القــــراءة 

.واالحتجاج
ـــــــ  ــــــه، فــــــإذا كــــــان يف اـ ــــــه أُ وعلي ــــــن عمــــــر ملســــــألة قــــــول صــــــحايب ال ُمعــــــارض ل ــــــه قــــــراءة اب ــــــه، ومثال ﴿خــــــَذ ب

.، فال﴾
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وإْن كــــــان يف املســــــألة أكثــــــر مــــــن قــــــول صــــــحايب، فــــــإن مالكــــــاً خيتــــــار أي األقــــــوال أقــــــرُب إىل الّصــــــواب، ــــــــ 
الوســـــــطى والصــــــالةحـــــــافظوا علــــــى الصـــــــلوات: (ه، ففـــــــي قــــــراءة حفصـــــــة وعائشــــــةفيعمــــــل مبــــــا أّداه إليـــــــه اجتهــــــادُ 

صـــــالة الوْســـــطى ليســـــت هــــي صـــــالة العصـــــر، بـــــدليل اآليـــــة، بـــــل هـــــي صـــــالة اختـــــار مالـــــك أن ال) وصــــالة العصـــــر
.الصبح

:مسائل النسخ في أصول المالكية
إزالـــــة احلكــــــم الثابــــــت بالشـــــرع املتقــــــّدم بشـــــرع متــــــأخر عنـــــه علــــــى وْجــــــه ‹‹ : عـــــرف البــــــاجي النســـــخ بقولــــــه

.››لوالُه لكان ثابتا
.أو آحاداً، والناسخ أيضاً املنسوُخ قد يكون قرآنا أو خرباً متواتراً، : ُصَور النسخ

:نسخ القرآن بالقرآن/ 1
.حكى طائفة من املالكية اإلمجاع على جواز نسخ القرآن بالقرآن

.››جيوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند األكثرين ‹‹ : قال القرايفــ
.››ة يف جواز نسخ القرآن بالقرآن ال خالف بني األمّ ‹‹ : قال الباجيــ 
ـــــ  ــــصـ ــــال يف ومل يــــرد ن ــــده، فقــــد ق ــــدّل علــــى جــــواز ذلــــك عن صــــريح عــــن مالــــك، لكــــن ورد يف املوطــــأ مــــا ي

ــــــــه ــــــــَرِبَني﴾قول ــــــــرًا اْلَوِصــــــــيَُّة لِْلَوالِــــــــَدْيِن َواْألَقْـ ــــــــَرَك َخيـْ ــــــــدَُكُم اْلَمــــــــْوُت ِإْن تـَ ــــــــْيُكْم ِإَذا َحَضــــــــَر َأَح ســــــــورة (﴿ُكتِــــــــَب َعَل
﴿يُوِصـــــــيُكُم اللَّـــــــُه ِيف :كتـــــــاب اهللا تعـــــــاىلســـــــمة الفـــــــرائض يفنســـــــخها مـــــــا نـــــــزل يف ق: ، قـــــــال مالـــــــك)180:البقـــــــرة

ــــــذَّكَ  ــــــْم لِل ــــــْنيِ أَْوَالدُِك ــــــُل َحــــــظِّ اْألُنـْثـَيَـ ــــــهِر ِمْث ــــــا السُُّدسُ ﴿:﴾ إىل قول ُهَم ــــــٍد ِمنـْ ــــــِه ِلُكــــــلِّ َواِح يقصــــــد مالــــــك أن ﴾َوِألَبـََوْي
.الوصية للوالدين َنسَختها آية املرياث يف سورة الّنساء

ــــــالقرآن، نســــــخ  ـــــــ ومــــــن نســــــخ القــــــرآن ب ــــــه تعــــــاىلـ ــــــْنُكْم َويَــــــَذُروَن أَْزَواًجــــــا َوِصــــــيًَّة :قول ﴿َوالَّــــــِذيَن يـُتَـَوفـَّــــــْوَن ِم
ـــــا ِإَىل اْحلَـــــْوِل﴾ ـــــْم َمَتاًع ـــــه تعـــــاىل) 240:البقـــــرة(ِألَْزَواِجِه َـــــَذُروَن أَْزَواًجـــــا يـَتَـَربَّْصـــــَن :بقول ـــــْوَن ِمـــــْنُكْم َوي ﴿َوالَّـــــِذيَن يـُتَـَوفـَّ

ــــــــُهٍر وَ  ــــــــَة َأْش أربعــــــــة أشــــــــهر (إىل ) احلــــــــول(فنســــــــخت مــــــــدة العــــــــدة مــــــــن ) 243:البقــــــــرة(َعْشــــــــرًا﴾بِأَنـُْفِســــــــِهنَّ أَْربـََع
).وعشرا

:نسخ القرآن باخلرب املتواتر/ 2
ــــنســــخ القــــرآن بــــاخلرب املتــــواتــــــ زهأكثــــر الفقهــــاء وأهــــل العلــــم إىل جــــواهــــبذ«:قــــال البــــاجيــــــ  هــــة ـ مــــن جر ــ

ج، وَنَســـــَبُه إىل مالـــــك، وقـــــال ابـــــن بكـــــري ذلـــــك، وبـــــه قـــــال القاضـــــي أبـــــو الفـــــر العقـــــل والّســـــمع مجيعـــــا، وقـــــد ُوجـــــد
.»ال ينسخ القرآَن إالّ القرآنُ : من أصحابنا
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.››واخُتلف يف نسخه ـ أي القرآن ـ بالسّنة املتواترة ‹‹ : وقال ابن جزيــ 
.››أصحابنا‹‹ : وقال القرايف- 

:واحتج من قال بنسخ القرآن بالسنة املتواترة من املالكية باألدلة اآلتية
ــــ مــــْن جهــــة العْقــــل، مــــا ُعلــــم مــــن َتَســــاوي حــــال القــــرآن والســــنة املتــــواترة يف وجــــوب العلــــم والقطــــع علــــى ،ـ

ســـــنة املتـــــواترة 
.املوجبة للعلم

إّن اهللا عــــّز وجـــّل قــــْد أعطــــى كــــلَّ ذي «: قولَــــه ـ صــــلى اهللا عليــــه وســـلم ـــــ أّمــــا مــــن جهـــة الّســــمع، أّن 
ــــــَرِبَني﴾:نســــــخ قولــــــه تعــــــاىل» قــــــه، فــــــال وصــــــية لــــــوارثحــــــق ح ؛ وكــــــذلك )180:البقــــــرة(﴿اْلَوِصــــــيَُّة لِْلَوالِــــــَدْيِن َواْألَقْـ

ـــــُد مائـــــة وتغريـــــب عـــــام، والثالب«:ســـــلم قولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه و  ـــــد مائـــــة والـــــّرْجمُ كـــــر بـــــالبكر َجْل » يـــــب بالثيـــــب َجْل
ــــــِإْن َشــــــِهُدوا :نســــــخ قولــــــه تعــــــاىل ــــــًة ِمــــــْنُكْم َف ــــــْن ِنَســــــاِئُكْم فَاْسَتْشــــــِهُدوا َعلَــــــْيِهنَّ أَْربـََع َــــــْأِتَني اْلَفاِحَشــــــَة ِم ِيت ي ﴿َوالــــــالَّ

)15:النساء(اْلَمْوُت أَْو َجيَْعَل اللَُّه َهلُنَّ َسِبيًال﴾فََأْمِسُكوُهنَّ ِيف اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ 
:نسخ القرآن خبرب الواحد/ 3

ـــــل  ـــــاجي فقـــــال جبـــــوازه مســـــتدالً بَتْحوي ـــــك الب ـــــة نســـــخ القـــــرآن خبـــــرب الواحـــــد، وخـــــالف يف ذل ال يـــــرى املالكي
.القبلة عن بيت املْقدس إىل مكة

د فجــــــائٌز عْقــــــالً غــــــري واقــــــع ْمسعــــــاً، خالفــــــاً ألهــــــل وأّمــــــا جــــــواز نســــــخ الكتــــــاب باآلحــــــا‹‹ : قــــــال القــــــرايفــــــــ 
.››مكةلقبلة عن بيت املقدس إىل الظاهر، والباجي مّنا مستدالً بتحويل ا

وَال يـُْنَسُخ ـ أي القرآن ـ بأخبار اآلحاد خالفاً للقاضي أيب الوليد وبعض أهل ‹‹ : وقال ابن جزيــ 
.››الظاهر

ــــــــ  باآلحـــــــاد، بـــــــأن الكتـــــــاب متـــــــواتر قطعـــــــي فـــــــال يُرفَـــــــُع باآلحـــــــاد واحـــــــتج القـــــــائلون بعـــــــدم نســـــــخ القـــــــرآن ـ
.املظنونة لتَقدُّم العلم على الّظنّ 

:واحتج القائلون بالنسخ باألدلة اآلتيةــ 
، )145:األنعـــــــــام(﴿قُـــــــــْل َال َأِجـــــــــُد ِيف َمـــــــــا أُوِحـــــــــَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّمـــــــــا َعَلـــــــــى طَـــــــــاِعٍم َيْطَعُمـــــــــُه﴾:قولـــــــــه تعـــــــــاىل) 1

.وهو خرب آحاد، »ب من الّسباعْكل ُكّل ذي ناأ«: عنت بنهيه ُنسخَ 
وُرّد بــــــأن اآليــــــة اقتضــــــت التحــــــرمي إىل تلــــــك الغايــــــة، فــــــال يُنافيهــــــا وروُد حتــــــرمي بَعــــــدها، وإذا مل ينافهــــــا ال ــــــــ 

).التعارض وعدم إمكانية اجلمع بني األدلة( التنايفيكون ناسخاً ألنه من شروط النسخ
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ـــــه تعـــــاىل) 2 ـــــلَّ َلُكـــــْم ﴿:قول ـــــْم ﴾َوأُِح ـــــا َورَاَء َذِلُك ـــــه عليـــــ) 24:األنعـــــام(َم ( :ه الصـــــالة والســـــالميُنَســـــخ بقول
.وُرّد بأن هذا ختصيص عموم وليس من باب النسخ) ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها

).القياس(وألّن خرب الواحد دليل شرعي فيْنسُخ القرآن كسائر األدلة، ) 3
ــــ  عليهـــا مســـاوية أو أقـــوى، وهـــذا مرجـــوح ـ أي خـــرب الواحـــد ـ فـــال يْلحـــُق وُرّد بـــأن تلـــك األدلـــة املتفـــق ـ

.
.ذلك ينسُخه؛ ألن النسخ ختصيص يف األزمانكوألن خرب الواحد ُخيصُص القرآن ف) 4
وُردَّ أن النســـــخ إبطـــــاٌل ملـــــا اتصـــــف بأنـــــه مـــــراد، فيحتـــــاط فيـــــه أكثـــــر مـــــن التخصـــــيص؛ ألنـــــه بيـــــاٌن للمـــــراد ـــــــ 

.فقط
.القبلة بأن الّصحابة حتّولوا يف الّصالة مبجرد مساع خرب واحداحتجوا بتحويل ) 5

.
.ومع التسليم بعدم وجود القرائن، لكن ذلك فْعُل بـَْعض األُّمة، فليس حبّجة

ـــــا إن كـــــان خـــــ‹‹ : يقـــــول ابـــــن العـــــريب ّـــــُة قـــــدم؛ ألن وأّم رب واحـــــد، فقـــــد تعـــــاطى بعضـــــهم النســـــخ، وهـــــي مزل
.››خرب الواحد مْظُنون، وال ُيساوي الظنُّ اليقني، َفْضالً أْن يُعارَضه

:نسخ خرب الواحد بالقرآن/ 4
ــــــاً، قــــــال البــــــاجي ــــــدنا جيــــــوز نســــــخ القــــــرآن ‹‹ :جيــــــوز نســــــخ خــــــرب الواحــــــد بــــــالقرآن عنــــــد املالكيــــــة اتفاق عن

، وقــــــــال ››وأّمــــــــا أخبــــــــار اآلحــــــــاُد فتـُْنســــــــُخ بــــــــالقرآن‹‹ :وقــــــــال ابــــــــن جــــــــزي. ››يوخنا للســــــــّنة وبــــــــه قــــــــال عامــــــــة شــــــــ
.››وجيوز نسخ السنة بالقرآن‹‹ :القرايف

، نسخ الَتوجَُّه إىل بيت )144:البقرة(﴿فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم﴾:تعاىلواحتج املالكية بقوله
.املقدس الثابت خبرب الواحد

ــــــــــــــاِر َال ُهــــــــــــــنَّ ِحــــــــــــــلٌّ َهلـُـــــــــــــْم َوَال ُهــــــــــــــْم حيَِلُّــــــــــــــوَن ﴿:لــــــــــــــه تعــــــــــــــاىلوكــــــــــــــذلك قو  فَــــــــــــــَال تـَْرِجُعــــــــــــــوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّ
ــــــّررَه الرســــــول صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم يف العهــــــد والّصــــــلح مــــــْن َرّد )10:تحنــــــةمامل(َهلـُـــــنَّ﴾ ، نســــــخ مــــــا كــــــان قــــــد قـَ

.املسلمني إليهم
.الواحد، فجاَز نسُخ األْضَعف ثبوتاً باألْقوىبة خربتا بأن رُْتبة القرآن أرفُع من رُ واحتجوا أيض

:نسخ القرآن باإلمجاع/ 5
ال يصــــــــحُّ أن يَقــــــــع الّنســـــــــُخ ‹‹ :نــــــــد املالكيــــــــة كافّــــــــًة، قــــــــال البــــــــاجيال جيــــــــوز نســــــــخ القــــــــرآن باإلمجــــــــاع ع

ــــــاب أو  ــــــت بالكت ــــــم ثب ــــــة حْك ــــــى إزال ــــــل، فــــــإذا أمجعــــــت األمــــــة عل باإلمجــــــاع؛ ألن اإلمجــــــاع ال يصــــــدُر إالّ عــــــْن دلي
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كـــــان ذلـــــك دلـــــيالً علـــــى ثبـــــوت دليـــــل وقـــــع بـــــه الّنســـــُخ، وال جيـــــوز أن يُنســـــَخ باإلمجـــــاع؛ ألن اإلمجـــــاَع لـــــيس الســـــنة
جيـــــوزُ رفـــــع ُحْكـــــم يسه احلكـــــم مـــــن الكتـــــاب أو الســـــّنة، ولـــــثبـــــت بـــــ، إمنـــــا هـــــو صـــــادٌر عـــــن الـــــدليل الـــــذي بـــــدليل

.››سٌخ باإلمجاعالكتاب والسنة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وانقطاع الوحي، فال يصّح لذلك ن
:نسخ القرآن بالقياس/ 6

ـــــ ُـــــرتك الـــــَنصُّ للقيـــــاس عن ـــــه ال ي د الّتعـــــارض، بـــــل يقـــــدَُّم ال جيـــــوز عنـــــد املالكيـــــة نســـــخ القـــــرآن بالقيـــــاس؛ ألن
وممــــــا يــــــدل علــــــى ذلــــــك إمجــــــاع الّصــــــحابة علــــــى تــــــرك القيــــــاس للخــــــرب، واشــــــتهار قــــــول ‹‹ :قــــــول البــــــاجيي. الــــــنَّص

.››برأيناَ لوال هذا لقضينا فيه : األئمة منهم
:طرق ومراتب داللة القرآن على األحكام في أصول المذهب المالكي

، أو ن ألفــــــاظ القــــــرآن تــــــدّل علــــــى احلكــــــم إمــــــا بــــــالّنص، أو بالظــــــاهر، أو بالدّاللـــــــةأســــــبقت اإلشــــــارة إىل 
.باالقتضاء، فهذه هي طرق الدّاللة على احلكم يف الرأي الراجحباملفهوم، أو بالّتنبيه، أو 

الّنص: أوال
ـــــّنص يف اللغـــــة : ال

إىل غايتهـــــــا الالئقـــــــة بـــــــالعروس، ومنـــــــه َنّصـــــــت الِظبيـــــــة ِجيـــــــدها إذا رفعتـــــــه، وُمســـــــي الـــــــّنص بـــــــذلك لوجـــــــود ارتفـــــــاع 
.الّداللة إىل غايتها

:ص، هيذكر القرايف ثالث اصطالحات للنّ : الّنص يف االصطالح
".ما دّل على معىن قطعا وال حيتمل غريه قطعا، كأمساء األعداد " ــــ 
اجلمــــــىن قطعـــــــا وإن احتمــــــل غـــــــريه كصــــــيغ مــــــا دّل علـــــــى معــــــ" ــــــــ 

".اجلمع قطعا وحتتمل االستغراق 
".ما دّل على معىن كيف ما كان وهو غالُب استعمال الفقهاء " ــــ 
مبعـــــــىن الّنصـــــــعند األصـــــــوليني لوجـــــــود ارتفـــــــاع الداللـــــــة إىل غايتهـــــــا، وهـــــــو هـــــــو أْوىل ل واملعـــــــىن األو : قـــــــالمث 

.الذي جيعل الّنّص مقابالً للظاهر يف املعىن 
نــــــّص مالـــــــك علــــــى كــــــذا، أو لنـــــــا يف : ـــــــــ وأّمــــــا املعــــــىن األخـــــــري فهــــــو غالــــــب اســـــــتعمال الفقهــــــاء، يقولــــــون

.وُص الشريعة متضافرة بذلك، وهكذاُنصُ : ، ويقولونواملعىناملسألة الّنص

، فإنـّــــــه يقتضــــــي قتـــــــل اثنـــــــني )5:التوبـــــــة(﴾|{﴿:ــــــــــ أّمـــــــا املعـــــــىن الثــــــاين، فهـــــــو قولـــــــه تعــــــاىل
.جزماً، فهو نّص يف ذلك، مع احتماله لقتل مجيع املشركني

ـــــــ ـــــــة قطعيـــــــة حبي ـــــــذي دّل علـــــــى معنـــــــاه دالل ــــــــ فـــــــالّنص حينئـــــــذ هـــــــو اللفـــــــظ ال ـــــــل، قـــــــال ـــ ث ال يقبـــــــل التأوي
".هو اللفظ الّدال على معىن ال حيتمل غريه أصالً " :الواليت

:َمثَّل األصوليني لداللة الّنص: أمثلة عن الّنص من القرآن
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َهــــــا َوطَــــــرًا َزوَّْجَناَكَهــــــا﴿:ــــــــــ أمســــــاء الــــــذوات، كقولــــــه تعــــــاىل ــــــا َقَضــــــى َزيْــــــٌد ِمنـْ ، فلفــــــظ )37:األحــــــزاب(﴾فـََلمَّ
.معناه، ال حيتمل غريهزيد اسٌم يدل على الّذات، فهو نّص يف 

ـــــــــ أمســــــــاء األعــــــــداد : ـــ
ـــــَك َعَشـــــرٌَة َكاِملَـــــةٌ ﴿:هـــــدياً  َعٍة ِإَذا َرَجْعـــــُتْم تِْل ـــــبـْ َـــــِة أَيـَّــــاٍم ِيف اْحلَـــــجِّ َوَس ، فهـــــذا نّـــــص  يف )196:البقـــــرة(﴾َفِصـــــَياُم َثَالث

ـــــذي ـــــع ال ـــــذي هـــــو أن املتمت ـــــة يف احلـــــج و الســـــبعة بعـــــد الرجـــــوع ال ـــــه صـــــوم جممـــــوع الثالث مل جيـــــد هـــــديا جيـــــب علي
.من أمساء األعداد اليت ال حتتمل معىن غريها: العشرة، فالعشرة

َوَال تـَْقتـُلُـــــــــوا الــــــــــنـَّْفَس الَّــــــــــِيت َحــــــــــرََّم اللَّــــــــــُه ِإالَّ ﴿:ـــــــــــــ كــــــــــّل معــــــــــىن يفهــــــــــم مـــــــــن ذات لفظــــــــــه، كقولــــــــــه تعــــــــــاىل
فقــــد دلــــت اآليـــــة بلفظهــــا علــــى حرمــــة قتــــل الـــــنفس، وهــــي ال حتتمــــل غــــري هــــذا املعـــــىن، )151:اماألنعــــ(بِــــاحلَْقِّ﴾
.فهو نصّ 

إذا ُوِجــــــــَد وجــــــــب املصــــــــري إليــــــــه والعمــــــــل بــــــــه إالّ أن جنــــــــد ناســــــــخاً أو : " قــــــــال البــــــــاجي:حكــــــــم الــــــــّنص
".معارضاً 

ـــــــــالّنص ـــــــــك ب ـــــــــه يف الفـــــــــروع،:احتجـــــــــاج مال ـــــــــالّنص واحـــــــــتج ب ـــــــــك ب وإن مل يفســـــــــره لغـــــــــًة لقـــــــــد أخـــــــــذ مال
أن مالــــــــك يـــــــرى أن الــــــــّنص أقـــــــوى يف الداللــــــــة مـــــــن الطــــــــرق األخـــــــرى، ومــــــــن األمثلـــــــة علــــــــى اواصـــــــطالحا، كمـــــــ
:احتجاجه بالّنص

ــــــــ قولـــــــه تعـــــــاىل ـــــــذََّكِر ِمثْـــــــُل َحـــــــظِّ اْألُنـْثـَيَــــــــْنيِ﴾﴿:ــــ ، فاإلمـــــــام )11:النســـــــاء(يُوِصـــــــيُكُم اللَّـــــــُه ِيف أَْوَالدُِكـــــــْم لِل
ــــــة ــــــرى أن هــــــذه اآلي : " نّــــــٌص يف موضــــــوعها، حيــــــث قــــــالمالــــــك ي

مــــــن والــــــدهمعليــــــه أهــــــل العلــــــم ببلــــــدنا يف فــــــرائض املواريــــــث، أن مــــــرياث الولــــــد
ـــــة  ـــــذكر مثـــــل حـــــظ األنثيـــــني، أي أن اآلي ـــــداً رجـــــاالً ونســـــاًء،  لل ـــــّص يفأو األم وتركـــــا ول ـــــُل ن ـــــذكر مث أّن نصـــــيب ال

.نصيب األنثيني
ــــــــ قولـــــــه تعـــــــاىل ـــــــا﴾﴿:ـــ ـــــــِل َأْن يـََتَماسَّ ـــــــْن قـَْب ـــــــٍة ِم ـــــــُر َرقـََب ـــــــْد َفِصـــــــَياُم ﴿:، وقولـــــــه)3(فـََتْحرِي َفَمـــــــْن َملْ جيَِ

ـــــا ، وصـــــيام الشـــــهرين ، ففـــــي اآليـــــة الـــــّنص علـــــى حتريـــــر الرقبـــــة)4:(﴾َشـــــْهَرْيِن ُمَتتَـــــابَِعْنيِ ِمـــــْن قـَْبـــــِل َأْن يـََتَماسَّ
.قبل التماس

ـــــه تعـــــاىل ــــــ قول ـــــةٌ ﴿:ـــ ـــــَك َعَشـــــرٌَة َكاِمَل ـــــُتْم تِْل َعٍة ِإَذا َرَجْع َـــــِة أَيَّـــــاٍم ِيف اْحلَـــــجِّ َوَســـــبـْ ، )195:البقـــــرة (﴾َفِصـــــَياُم َثَالث
.فهي نّص يف أن املتمتع إذا مل جيد هديا لزَمه صوم جمموع الثالثة والّسبعة الذي هو العشرة

:الّنصالخاص من 
واخلـــــاّص ال خـــــالف بـــــني : " ملـــــا كانـــــت داللـــــة اخلـــــاص قطعيـــــة، كـــــان مـــــن قبيـــــل الـــــّنّص، يقـــــول أبـــــو زهـــــرة

العلمـــــاء يف قطعيتــــــه، ولــــــذلك كانـــــت مرتبتــــــه يف الداللــــــة أقـــــوى عنــــــد مــــــن حيكمـــــون بــــــأن داللــــــة العـــــام مــــــن قبيــــــل 
ـــــّنّص عنـــــدهم، ومـــــا تكـــــون داللتـــــه ـــــة مـــــن قبيـــــل ال ـــــل الـــــنّص أقـــــوى الظـــــاهر، إذ إّن داللـــــة اخلـــــاّص القطعي مـــــن قبي

" .من اللفظ الذي تكون داللته من قبيل الظاهر
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ـــــــ يف داللــــــة العــــــام، حيــــــث أن  ـــــــ ومــــــنهم املالكيــــــة ـ يشــــــري أبــــــو زهــــــرة إىل اخلــــــالف بــــــني احلنفيــــــة واجلمهــــــور ـ
.والعام عندهم من قبيل النصتربون داللة العام قطعية، ولذلك فاخلاص احلنفية يع

ـــــربون أن دال ـــــه، خبـــــالف اخلـــــاص، أمـــــا اجلمهـــــور فيعت ـــــة، فهـــــي مـــــن الظـــــاهر كمـــــا ســـــيأيت بيان ـــــة العـــــام ظنّي ل
.فداللته قطعية، فهي من قبيل الّنص

" .هو لفٌظ وضع ملعىن واحٍد على االنفراد وانقطاع املشاركة ":معنى الخاص
كــــــــل منهمــــــــا لفــــــــظ خــــــــاّص، يــــــــدّل علــــــــى معــــــــىن ال يوجــــــــد يف غريمهــــــــا مــــــــن : الشــــــــمس، القمــــــــر: مثــــــــال

.الكواكب 
ا، فالرجـــــل يـــــدل : النســـــاءالرجـــــال،

.خاص، وهو الذكورة، والنساء يدل على معىن خاص، وهو األنوثةعلى معىن 
:األمر والنهي واملطلق واملقيد، من أنواع اخلاص يف الدّاللة القطعية على املراد: أنواع الخاص

ــــــد ل علــــــى معــــــىن خــــــاّص وضــــــعت لــــــه، وال تصــــــرف عــــــن معناهــــــا الظــــــاهر إىل فهــــــذه األلفــــــاظ والصــــــيغ ت
ن يصـــــــرف معـــــــىن األمـــــــر مـــــــن أإىل ل داللـــــــة قطعيـــــــة علـــــــى مـــــــا وضـــــــعت لـــــــه،معـــــــىن آخـــــــر إال بـــــــدليل؛ فهـــــــي تـــــــد

.
، األمـــــــر )6:املائـــــــدة(﴾الَّـــــــِذيَن آَمنُـــــــوا ِإَذا ُقْمـــــــُتْم ِإَىل الصَّـــــــَالِة فَاْغِســـــــُلوا ُوُجـــــــوَهُكمْ يَاأَيـَُّهـــــــا﴿:ـــــــــ قـــــــال تعـــــــاىل

ــــــى  ــــــدّل عل ــــــني، أفعــــــال خاّصــــــة ت ــــــرجلني إىل الكعب ــــــرأس وغســــــل ال ــــــدين إىل املــــــرفقني ومســــــح ال بغســــــل الوجــــــه والي
.معناها داللة قطعية

ــــــــ ـــــــوا الـــــــنـَّْفَس الَّـــــــِيت َحـــــــ﴿:قـــــــال تعـــــــاىلو ـ ، فـــــــالنهي عـــــــن قتـــــــل )33:اإلســـــــراء(﴾رََّم اللَّـــــــُه ِإالَّ بِـــــــاحلَْقِّ َوَال تـَْقتـُُل
.النفس خاص يدل على معناه داللة قطعية

ــــــــــــ قـــــــــــال تعـــــــــــاىل َـــــــــــاِنَني ﴿:ـ ـــــــــــُدوُهْم َمث ـــــــــــِة ُشـــــــــــَهَداَء فَاْجِل َـــــــــــْأتُوا بَِأْربـََع ـــــــــــوَن اْلُمْحَصـــــــــــَناِت ُمثَّ َملْ ي َوالَّـــــــــــِذيَن يـَْرُم
.مثانني جلدة، خاّص وهو يدل داللة قطعية على معناه،األمر جبلد القاذف )4:النور(﴾َجْلَدةً 

ـــــــــ أن مــــــن أصــــــول املــــــذهب املــــــالكي، األخــــــذ بــــــالّنص وهــــــو اللفــــــظ الــــــذي يــــــدل علــــــى معنــــــاه : واخلالصــــــة
داللــــــة قاطعــــــة ال حتتمــــــل غــــــريه، وهــــــو أقــــــوى الــــــّدالالت علــــــى اإلطــــــالق يف القــــــرآن الكــــــرمي، لــــــذلك كــــــان معنــــــاه 

.تعارضراجحا على غريه من الدالالت عند ال
الظّاهر: ثانيا

.الوضوح واالنكشافالواضح، مشتق من الظهور، وهو: الظّاهر يف اللغة
:الظّاهر يف االصطالح

".هو ما حيتمل معنيني فزائًدا هو يف أحدمها أظهر : " قال الباجيــ 
".هو املرتّدد بني احتمالني فأكثر، هو يف أحدمها أرجحُ : " ـــــ وقال القرايف
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اللفـــــظ إن احتمـــــل معنيـــــني فـــــأكثر، فـــــال خيلـــــو إمـــــا أن يكـــــون أحـــــدمها أرجـــــح مـــــن : " ــــــــــ وقـــــال ابـــــن جـــــزي
الــــــراجح ظــــــاهراً، وبالنســــــبة إىل املرجــــــوح أرجــــــح مــــــن اآلخــــــر مســــــّي بالنســــــبة إىل اآلخــــــر أم ال، فــــــإن كــــــان أحــــــدمها 

".ُمؤوالً 
حيتمـــــل غـــــريه احتمـــــاالً مرجوحـــــاً، هـــــو اللفـــــظ الـــــّدال يف محـــــل النطـــــق علـــــى معـــــًىن لكنـــــه: " ــــــــــ قـــــال الـــــواليت

".تأويالً : ظاهراً، وداللته على املعىن املرجوح فيه تسمى: فداللته على املعىن الراجح فيه تسمى
".ـــــ فالظاهر حينئذ هو اللفظ الذي دّل على معنيني، راجح يف أحدمها

ـــــــــذي مل ، فإنّـــــــــه ظـــــــــاهٌر يف أن املظَـــــــــاِهَر )xwv﴾):4﴿:قولـــــــــه تعـــــــــاىل:مثـــــــــال ال
ــــــه إطعــــــام ِســــــتني مســــــكيناً، أي فقــــــرياً  ــــــدٌّ، وال جيــــــيســــــتطع الّصــــــوم، جيــــــب علي ــــــه، لكــــــًل ُم إعطاؤهــــــا زئال مــــــال ل

.ملسكني واحٍد، وال إعطاء مّدين منهما له أيضاً 
ــــــ وحيتمـــــل معـــــىن آخـــــر، وهـــــو أن املـــــراد باملســـــكني ـــــه،ــــ ّـــــه مـــــن أمسائ فإطعـــــام طعـــــام : فيكون املعـــــىناملـــــدُّ؛ ألن

ــــــٌد، واألول  ــــــوم ُم ــــــارة ملســــــكني واحــــــد يف ســــــتني يومــــــاً يف كــــــل ي ــــــع الكّف ــــــه فيجــــــزئ إعطــــــاء مجي وعلي
.مذهب مالك واجلمهور، والثاين مذهب احلنفية

: حكم الظاهر
ــــــ وجـــــب محلـــــه علـــــى ظـــــاهره، إال أن يـــــدّل دليـــــل علـــــى العـــــدول :" ـــــــــ قـــــال البـــــاجي ــــــ أي الظـــــاهر ــــ إذا ورد ــــ

".يوجب الدليل عن ظاهره، فيعدل إىل ما 
تـــــرجيح الظــــــاهر علـــــى التأويــــــل عنــــــد مجيـــــع العلمــــــاء إالَّ إذا عضَّــــــَد : القاعــــــدة الشــــــرعية: " ــــــــــ قــــــال الـــــواليت

ــــل دليــــٌل آخــــر مــــن الشــــريعة  ، فهــــذا يــــدل علــــى وجــــوب التمســــك والعمــــل بظــــواهر النصــــوص مــــا مل يــــدل "التأوي
.دليل على غري معناها الظاهر

:حجية الظاهر عند مالك
:الك بظواهر النصوص يف كثري من املسائل الفرعية، منهااحتج م

ـــــًدا َفَجــــــزَاٌء ﴿:ـــــــــــ قولـــــه تعــــــاىل ــــــُتْم ُحـــــرٌُم َوَمــــــْن قـَتَـلَـــــُه ِمــــــْنُكْم ُمتَـَعمِّ يَاأَيـَُّهـــــا الَّــــــِذيَن آَمنُـــــوا َال تـَْقتـُلُــــــوا الصَّـــــْيَد َوأَنـْ
ـــــْدٍل  ِـــــِه َذَوا َع ـــــنـََّعِم َحيُْكـــــُم ب ـــــَن ال ـــــَل ِم ـــــا قـََت ـــــُل َم ـــــةِ ِمْث ـــــْديًا بَـــــاِلَغ اْلَكْعَب ـــــْنُكْم َه ـــــك،)95:املائـــــدة(﴾ِم ـــــذي : قـــــال مال وال

ــــــه ال يكــــــون إالّ مبكــــــة،  ــــــك، فــــــإّن هدي ــــــه هــــــدٌي يف غــــــري ذل حيكــــــم عليــــــه باهلــــــدي يف قتــــــل الصــــــيد، أو جيــــــب علي
.)95:املائدة(﴿َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة﴾:لقوله تعاىل

االحتمــــــال الـــــــرّاجح، إال مبكــــــة وهــــــوال يكــــــونظــــــاهر، وهـــــــو اهلــــــديُ : ـــــــــــ فهــــــذه اآليــــــة حتتمــــــل حكمــــــني
ومـــــــؤّول، وهـــــــو أن يكـــــــون ذبـــــــح اهلـــــــدي يف الكعبـــــــة نفســـــــها أو عنـــــــدها، لكنـــــــه احتمـــــــال مرجـــــــوح، فيصـــــــار إىل 

.الظاهر
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ـــــــ وقــــــال مالــــــك ــــــه عنــــــدنا، أن ال حيلــــــق احملــــــرم رأســــــه وال يأخــــــذ مــــــن شــــــعره ال األمــــــر الــــــذي : ـــ اختلــــــف في
ــــــه إن كــــــان معــــــه  ــــــك أن... حــــــىت ينحــــــر هدي ـَـــــْدُي :اهللا تعــــــاىل يقــــــولوذل ــــــَغ اْهل ُل ﴿ َوَال َحتِْلُقــــــوا ُرُءوَســــــُكْم َحــــــىتَّ يـَبـْ

.)196:البقرة(حمَِلَُّه﴾
ظــــــاهر، وهــــــو احللــــــق بعــــــد حنــــــر اهلــــــدي، وهــــــو الــــــراجح، ومــــــؤّول، وهــــــو : ــــــــ فهــــــذه اآليــــــة حتتمــــــل حكمــــــني

.االكتفاء حبلول وقت الّنحر بََدل النَّحر، وهو َمرجوح
فأّمــــــا الزنــــــا فإنّــــــه ال حيــــــرم شــــــيئا مــــــن ذلــــــك؛ ألن اللّــــــه تبــــــارك :" مــــــات مــــــن الّنســــــاءـــــــــ وقــــــال مالــــــك يف احملرّ 

".، فإمنا حّرم ما كان تزوجيا ومل يذكر حترمي الزنا)23:النساء(﴾أُمََّهاُت ِنَساِئُكمْ ﴿َ :وتعاىل قال
ـــــة تفيـــــد حكمـــــني ــــــ فاآلي ظـــــاهر راجـــــح، وهـــــو حتـــــرمي أمهـــــات النســـــاء املتزوجـــــات شـــــرعا، وإن احتملـــــت : ـــ

) النســـــاء(حكمـــــا آخـــــر مرجوحـــــا، وهـــــو أن يـــــدخل يف مســـــمى 
.نسائه

يــــــرى مالــــــك أّن لفــــــظ :" ــــــــــ وقــــــد بــــــّني البــــــاجي وجــــــه تــــــرجيح داللــــــة اآليــــــة علــــــى مــــــا ذكــــــره مالــــــك، فقــــــال
ى وجـــــه الزنـــــا؛ ألن لفـــــظ إّمنـــــا ُخيـــــرَّج يف العـــــرف والعـــــادة إىل الزوجـــــات دون مـــــن يصـــــاب مـــــن النســـــاء علـــــ) النســــاء(

ــــى :الّنســــاء واقــــع علــــى كــــل أنثــــى، ومعلــــوم أنّــــه مل يــــرد ذلــــك؛ لثالثــــة أوجــــه، منهــــا إّن عــــرف االســــتعمال يــــّدل عل
".أن

:ترجيح المؤّول على الظاهر إذا عّضده دليل
:د بدليل، ومن أمثلة ذلك عند مالكال يؤخذ باملؤّول، وال يرتك الظاهر له؛ إالّ إذا تعضّ 

ــــــه تعــــــاىل ـــــــ قول َــــــا اْلُمْشــــــرُِكوَن َجنَــــــٌس﴾﴿:ـــ ــــــوا ِإمنَّ ــــــا الَّــــــِذيَن آَمُن ــــــة(يَاأَيـَُّه ــــــة أن املشــــــرك )28:التوب ، فظــــــاهر اآلي
ل أن املـــــــراد بنجاســـــــته مـــــــوعرقـــــــه وثيابـــــــه وســـــــائر لعلبـــــــه جنـــــــٌس جناســـــــة حســـــــّيًة، وبـــــــه متســـــــك أهـــــــل الظـــــــاهر، وحيت

عنـــــده بقيـــــاس العكـــــس، وهـــــو أن املـــــوت ملـــــا كـــــان ســـــبباً لنجاســـــة كـــــل حيـــــوان، كـــــان القيـــــاس أن يكـــــون عكســـــها 
ـــــ رمحــــه اهللا الــــذي هــــو احليــــاة ســــبباً لطهــــارة كــــّل حيــــوان، فلــــذلك كــــان الكــــا ــــه طــــاهراً عنــــد مالــــك ـــ فر وعرقــــه ولعاب

ـــــه تعـــــاىل- ـــــَالِة فَاْغِســـــُلوا ُوُجـــــوَهُكْم﴾﴿:وكقول ـــــوا ِإَذا ُقْمـــــُتْم ِإَىل الصَّ ـــــا الَّـــــِذيَن آَمُن ـــــدة(يَاأَيـَُّه ، فظـــــاهر اآليـــــة )6:املائ
ـــــب مـــــن املصـــــّلى إالّ بعـــــد قيامـــــه للّصـــــالة، وهـــــذا غـــــُري مـــــراد، فيكـــــون ـــــاإلرادة، يفيـــــد أن الوضـــــوء ال يطل ـــــل ب التأوي

.أي إذا أردمت القيام إىل الّصالة
ـــــْيطَاِن الـــــرَِّجيمِ ﴿:ـــــــــ وكقولـــــه تعـــــاىل ، فـــــإن ظـــــاهره )98النحـــــل(﴾فَـــــِإَذا قـَـــــرَْأَت اْلُقـــــْرآَن فَاْســـــَتِعْذ بِاللَّـــــِه ِمـــــَن الشَّ

.باإلرادة أيضايفيد أن االستعاذة ال تطلب من القارئ إالّ بعد قراءة القرآن، وهذا ممنوع، فتعّني التأويل
ــــــه  ـــــــ وكقول ــــــإّن ظــــــاهره " ال صــــــالة جلــــــار املســــــجد إالّ يف املســــــجد:" ــــ ــــــدارقطين يف الســــــنن، ف أخرجــــــه ال

ّـــــه عّضـــــده ـــــى الظـــــاهر؛ ألن ـــــدموه عل ـــــه متّســـــك اجلمهـــــور، وق ـــــى صـــــّحة صـــــالة الفـــــّذ الكمـــــال عنهـــــا وب اإلمجـــــاع عل
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 ":أخرجـــــه البخـــــاري "صـــــالة اجلماعـــــة تفضـــــل صـــــالة الفـــــّذ بســـــبع وعشـــــرين درجـــــة ،
.دليل على أن صالة الفّذ صحيحة إال أن صالة اجلماعة أزيد منها يف الفّضل) تفضل(فقوله 

:الّنص أقوى من الظاهر
ــــــان، و  ــــــة موضــــــع مــــــن البي ـــــــ إّن لكــــــل دالل ــــــة مــــــن القــــــّوة، واســــــتخراج األحكــــــام منهــــــا يوجــــــب معرفــــــة ـ مرتب

ــــز القــــوّي فيهــــا بــــالرتجيح علــــى مــــا دون قــــّوة، ومــــن هنــــا عــــىن علمــــاء  مراتبهــــا، ليتبــــني مقــــدار الطلــــب فيهــــا، وليتمّي

ل تطبيقـــــات فـــــروع األئمـــــة لـــــدالالت الـــــنظم، وكيـــــف يرجحـــــون بعضـــــها عنـــــد التعـــــارض، وأســـــاس ذلـــــك مـــــن خـــــال
.الرتجيح

ــــإن  ـــــ ومــــن هنــــا ف ــــة ليســـــــ ــــد املالكي ــــّنّص والظــــاهر عن ــــى احلكــــمال ــــة واحــــدة يف الداللــــة عل فــــالنّص , ا يف مرتب
ــــــة مــــــن الظــــــاهر ــــــد التعــــــارض؛ وأســــــاس هــــــذا التقــــــدمي أن , أقــــــوى يف الدالل ــــــه عن ــــــنّص مــــــا ال حيتمــــــل فيقــــــّدُم علي ال

حـــــا لـــــذا كـــــان راج؛تطـــــرق إليـــــه االحتمـــــال خبـــــالف الظـــــاهرفـــــالنّص ال ي, التأويـــــل خبـــــالف الظّـــــاهر حيتمـــــل التأويـــــل
.ومقّدماً عليه

:الفرق بين الظاهر والمجمل
ــــــــــ الظـــــــــاهر ـــــــــه بـــــــــني احتمـــــــــالني أو أكثـــــــــر: ــــ ـــــــــه علـــــــــى أحـــــــــد , هـــــــــو املـــــــــرتّدد يف معنـــــــــاه وداللت لكـــــــــن داللت
ــــذهن معنــــاه الظــــاالحتمــــاالت ـــــــــ و  رتّدد واملهــــي الظــــاهر ــــــــ أرَجــــُح، فيبــــدر إىل ال

.كلها سواءن غري ترجيح لواحٍد على غريه، بلبني احتمالني فأكثر، لكن م
.احليض والطهر، من غري قرينة تعّني أحد االحتمالني: فإنّه حيتمل معنيني،القرء: وذلك مثل
:النّص، والظاهر، والمؤول، والمجملالفرق بين 

وإن احتمــــــل معنيــــــني ... اللفــــــظ إن دّل علــــــى معــــــًىن ومل حيتمــــــل غــــــريه فهــــــو الــــــّنص: " زيجــــــابــــــن ـــــــــ قــــــال 
.فأكثر، فال خيلو إما أن يكون أحدمها أرجح من اآلخر، أم ال؟

إىل املرجـــــوح مـــــؤّوًال، ــــــــ فـــــإن كـــــان أحـــــدمها أرجـــــح مـــــن اآلخـــــر مسُِّـــــَي بـــــالنظر إىل الـــــرّاجح ظـــــاهراً، وبالنســـــبة 
.إخراج اللفظ عن ظاهره: وهو مشتق من التأويل، ومعناه

."
:التحاق الظاهر بالنصّ 

والظــــاهر قـــــد يلحــــُق بـــــه مــــا يُعـــــّنيُ أحــــد االحتمـــــالني، فريفعــــُه مـــــن مرتبــــة الرجحـــــان إىل : " يقــــول أبــــو زهـــــرة
".واليقني، وذلك إذا ُضمَّ إليه بياٌن من السّنة أو القرآن جعل االحتمال الراجح َنّصاً مرتبة القطع 

:األمر والنهُي من الظاهر
ــــــــ قـــــــال البـــــــاجي ـــــــك ممـــــــا :" ذكـــــــر الظّـــــــاهر وأقســـــــاِمه وأحكامـــــــه: ـــ ـــــــواهي وغـــــــري ذل فالظـــــــاهر كـــــــاألوامر والن

".حيتمل معنيني فزائداً هو يف أحدمها أظهر
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والوجـــــــوب أظهـــــــر فيهـــــــا مـــــــن النَّـــــــدب إالَّ بقرينـــــــة , يف معناهـــــــا بـــــــني الوجـــــــوب والنـــــــدبـــــــــــ فـــــــاألوامر دائـــــــرة
ى األمـــــــر، وثبـــــــت أن تـــــــدّل مبجّردهـــــــا علـــــــ) فعـــــــلأ(إذا ثبـــــــت أن لفظـــــــة : "قـــــــال البـــــــاجي. تصـــــــرفها عـــــــن الوجـــــــوب

ــــــدخل ــــــهاألمــــــر ي ــــــة حتت ــــــدب بقرين ــــــا ُيصــــــرُف إىل الن ــــــدّل مبجــــــرده علــــــى اإلجيــــــاب، وإّمن ــــــه ي ــــــدب، فإن اإلجيــــــاب والن
".ُن بهتقرت 

ـــــٍة تصـــــرفها عـــــن  ـــــني التّحـــــرمي والكراهـــــة، والتحـــــرمي أظهـــــر فيهـــــا مـــــن الكراهـــــة، إالّ بقرين ـــــرٌة ب ـــــواهي دائ ــــــ والّن ـــ
فــــــإذا وردت متّجــــــردة عــــــن : " وقــــــال" : النهــــــي علــــــى ضــــــربني:" قــــــال البــــــاجي. التحــــــرمي

".القرائن اقتضت التحرمي
:داللة العام من الظاهر

ـــــ تعريــــف  ــــه ُدفعــــًة مــــن غــــري حصــــر، أي :" فــــه الــــواليت بقولــــهعرّ :العــــامـــ ــــه الّصــــاحل ل هــــو ُمشــــوُل اللفــــظ ملدلول
ــــل ــــه حبســــب وضــــٍع واحــــٍد، مث ــــع : أن العــــام هــــو اللفــــظ املســــتغرق جلميــــع مــــا يصــــلح ل ــــه يســــتغرق جلمي الرجــــال فإن

".ما يصلح له
: أســـــند إليــــــه، فـــــإذا قلُــــــتَ ــــــــــ وكـــــّل مــــــا ينطبـــــق عليــــــه اســـــم العــــــام يكـــــون داخـــــال يف عمــــــوم احلكـــــم الــــــذي 

ــــق عليــــه اســــم اإلنســــان داخــــل يف هــــذا احلكــــم،  ــــف بالصــــالة والزكــــاة واحلــــج، فكــــّل مــــا ينطب اإلنســــان البــــالغ مكّل
وإذا قـــــال الشــــــارع الّســــــارق تُقطـــــع يــــــده، فكــــــّل مــــــن يتحقـــــق فيــــــه هــــــذا الوصــــــف، وهـــــو الســــــرقة، يســــــتحق ذلــــــك 

آحـــــــاده، فينطبـــــــق عليـــــــه اللفـــــــظ، وينطبـــــــق احلكـــــــم، وهكـــــــذا فالعـــــــام يـــــــدّل علـــــــى قـــــــْدِر مشـــــــرتك يتحّقـــــــق يف كـــــــلّ 
.مبقتضاه احلكم

ــــه التخصــــيص وخــــروج بعــــض أفــــراده مــــن احلكــــم الــــذي  ـــــ وداللــــة العــــام عنــــد مالــــك داللــــة ظنيّــــة الحتمال ـــ
.دّل عليه اللفظ العام؛ وهذا االحتمال جيعل داللة العام داخلة حتت داللة الظاهر

ــــــ يقـــــول القـــــرايف ل مـــــن االحتمـــــاالت قلَّـــــت أو كثـــــرت مسُِّـــــي ذلـــــك اللفـــــظ فـــــاللفظ مـــــىت رجـــــح يف احتمـــــا:"ـــ
".ظاهراً بالنسبة إىل ذلك املعىن، كالعموم بالنسبة إىل االستغراق، فإن اللفظ ظاهر فيه ُدون اُخلصوص

ــــــــ فالعـــــــام ظـــــــاهرٌ  جهـــــــة داللتـــــــه علـــــــى العمـــــــوم واالســـــــتغراق جلميـــــــع مـــــــا دّل عليـــــــه، مـــــــع احتمالـــــــه مـــــــن ـــ
.فيحمل معناه على الظاهر وهو العموم دون اخلصوصالتخصيص لدليل يدلُّ عليه، 

ــــــه قطعــــــي يف أقــــــّل اجلمــــــع، أي أن داللــــــة العــــــام  ــــــع أفــــــراده، لكن ـــــــ وممــــــا يالحــــــظ أن العــــــام ظــــــاهٌر يف مجي ــــ
.على أقّل اجلمع قطعية وعلى كل فْرٍد خبصوصه ظّنية الحتمال اخلصوص وان مل يظهر ُخمصصٌ 

ــــه يف أصــــول ا ـــــ وأقــــل اجلمــــع خمتلــــف في ــــلــــ ــــل: ملــــذهب، فقي ــــن : ثالثــــة، وقي ــــك اختلــــف اب اثنــــان، وعلــــى ذل
ــــــني أو ــــــاألخوين االثن ــــــت يف أن األم حتجــــــب عــــــن الثلــــــث إىل الّســــــدس ب ــــــن ثاب ــــــد ب ــــــاس وزي ــــــد العب حتجــــــب، فزي

.حيجبها، وابن عباس ال حيجبها إالّ بالثالثة
.التنقيحـــــ ويف املذهب ترّدد بني الثالثة واالثنني، وقد أشار إليه القرايف يف شرح
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ـــــة ظّنيـــــة، يقـــــول  ـــــة، ويف غـــــريه دالل ـــــى فـــــرٍد واحـــــٍد داللـــــة قطعي ـــــتح الـــــورود أن العـــــام يـــــدل عل ــــــ وجـــــاء يف ف ـــ
: صاحب املراقي

.وهو على فرد يدل حتما      وفهم االستغراق ليس جزماً 
أي أن العـــــام ليســـــت داللتـــــه علـــــى كـــــّل فـــــرد مـــــن أفـــــراده داللـــــة قطعيـــــة، بـــــل هـــــو أمـــــر راجـــــح أي مظنـــــون؛ 

ألن
.املختار عند املالكية

:داللة الحقيقة من الظاهر
: وضــــــع لــــــه، كــــــإطالقاحلقيقــــــة هــــــي اللفــــــظ املســــــتعمل فيمــــــا 

لــــه لعالقــــة بْينــــه وبــــني مــــا وضــــع لــــه، كإطالقــــه لفــــظ األســــد علــــى الّرجــــل هــــو اللفــــظ املســــتعمل يف غــــري مــــا ُوضــــع
ـــــــإذا كـــــــان اللفـــــــظ حمـــــــتمالً حلقيقالشـــــــجا  ـــــــهع، ف ـــــــة احلقيقـــــــة مـــــــن ت ـــــــه راجـــــــح يف احلقيقـــــــة، أي أّن دالل وجمـــــــازه، فإن

.الظاهر؛ ألن الظاهر هو اللفظ الذي حيتمل معنيني، وهو راجٌح يف أحدمها من حيث الوضع
فـــــاللفظ مـــــىت رُجـــــح يف احتمـــــال مـــــن االحتمـــــاالت قلّـــــت أو كثـــــرت ُمســـــي ذلـــــك اللفـــــظ :" ـــــــــ يقـــــول القـــــرايف

ظــــــاهراً بالنســــــبة إىل ذلــــــك املعــــــىن إىل االســــــتغراق، فــــــإن اللفــــــظ ظــــــاهر فيــــــه دون اخلصــــــوص، وكــــــذلك كــــــّل لفــــــظ 
".ظاهر يف حقيقته دون جمازاته
:المطلق من الظاهر

اعلــــــم أن : " قــــــال الشــــــريف التلمســــــاينو " مــــــا دّل علــــــى شــــــائع يف جنســــــه: " عرفــــــه ابــــــن احلاجــــــب بقولــــــه
".اللفظ إذا كان شائعا يف جنسه يسمى مطلقاً 

ـــــــــ فـــــاملطلق ال يتقيّـــــد بصـــــفة مـــــن الصـــــفات، كرجـــــل، ورجـــــال، وكتـــــاب وكتـــــب، وطـــــائر وطيـــــور، وطالــــــب 
.

ــــد، وهــــ ــــق املقّي ــــل املطل ـــــ ويقاب ــــلـــ ــــّدال علــــى مــــدلول معــــّني، مث ــــون، : و اللفــــظ ال رجــــل صــــاحل، ورجــــال مؤمن
.وامرأة صاحلة، ونساء صاحلات؛ فاملقيد لفظ مقّيد بصفة تقلل من انتشاره وشيوعه

ــــــــــ واألصــــــل يف املطلــــــق بقــــــاؤه علــــــى إطالقــــــه حــــــىت يــــــرد دليــــــٌل علــــــى التقييــــــد، فهــــــو ينــــــدرج حتــــــت مــــــدلول 
.الظاهر، الحتماله التقييد

)ـــــ تنبيه الخطابموافقةمفهوم ال(حوى الخطاب ف: ثالثا
اختلفـــــــت إطالقـــــــات العلمـــــــاء األصـــــــول بشـــــــأن مفهـــــــوم املوافقـــــــة، وذلـــــــك حبســـــــب اصـــــــطالح كـــــــل عـــــــامل، 
ــــــــه اخلطــــــــاب، ومفهــــــــوم اخلطــــــــاب، وحلــــــــن اخلطــــــــاب، ومعقــــــــول  ــــــــه بفحــــــــوى اخلطــــــــاب، وتنبي ــــــــرب عن فبعضــــــــهم يُع

.اخلطاب، والقياس اجللي، وداللة النصّ 
ــــــــ ويف أصـــــــول  وأمـــــــا فحـــــــوى اخلطـــــــاب، :"املـــــــذهب املـــــــالكي جنـــــــد العبـــــــارات الثالثـــــــة، يقـــــــول ابـــــــن جـــــــزيـ

".فيسمى تنبيه اخلطاب، ومفهوم املوافقة
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".مفهوم املوافقة: تنبيه اخلطاب، ويسمى أيضا بفحوى اخلطاب، وهو" :ــــ وقال الواليت
ـــــّي مفهـــــوم موافقـــــة لكـــــون املعـــــىن املســـــكوت عنـــــه موافقـــــا للم" :وقــــال عـــــىن املنطـــــوق بـــــه يف احلكـــــم، وإّمنـــــا مسُّ

".تنبيه اخلطاب؛ ألن الّسامع ينتبه له عند اخلطاب باملعىن املنطوق له: وإّمنا مسيّ 
ــــــ وقـــــال القـــــرايف ـــــه اخلطـــــاب وهـــــو مفهـــــوم املوافقـــــة عنـــــد القاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب أو املخالفـــــة عنـــــد " :ـــ وتنبي

".حواه ومفهوم املوافقة ملعىن واحدغريه، وكالمها فحوى اخلطاب عند الباجي، فرتادف تنبيه اخلطاب وف
.ـــــ مسي مفهوم املوافقة لكون املعىن املسكوت عنه موافقا للمعىن املنطوق به يف احلكم

.ــــ مسي تنبيه اخلطاب ألن الّسامع ينتبه له عند اخلطاب باملعىن املنطوق به
ــــــ ومعـــــىن فحـــــوى اخلطـــــاب كمـــــا قـــــال البـــــاجي مـــــن قصـــــد املـــــتكّلم هـــــو مـــــا يُفهـــــم مـــــن نفـــــس اخلطـــــاب:" ــ

:بعرف اللغة، حنو
فهـــــذا يُفهـــــم مـــــن جهـــــة الّلغـــــة املنـــــع مـــــن الضـــــرب ،)23:اإلســـــراء(﴾فَـــــَال تـَُقـــــْل َهلَُمـــــا ُأفٍّ ﴿:قولـــــه تعـــــاىلـــــــــ 

ــــــه قولــــــه تعــــــاىل ــــــْن ِإْن ﴿:والشــــــتم، ومن ُهْم َم ــــــنـْ ــــــَك َوِم ــــــُه بِِقْنطَــــــاٍر يـُــــــَؤدِِّه إِلَْي ــــــْن ِإْن تَْأَمْن ــــــاِب َم ــــــِل اْلِكَت ــــــْن أَْه ــــــُه َوِم تَْأَمْن
ـــــَك﴾ ـــــه علـــــى مـــــا،)75:عمـــــرانآل(بِـــــِديَناٍر َال يـُـــــَؤدِِّه إِلَْي ـــــه دفـــــنّص علـــــى القنطـــــار ونّب ونـــــه، ونـــــّص علـــــى الـــــدينار ونّب

".على ما فوقه
أصــــــله يف اللغــــــة إفهــــــاٌم الشــــــيء مــــــن غــــــري : حلــــــن اخلطــــــاب:" ـــــــــــ ومعــــــىن حلــــــن اخلطــــــاب كمــــــا قــــــال القــــــرايف

، أي يف فلتــــــــات الكــــــــالم مــــــــن غــــــــري )30:حممــــــــد(َولَتَـْعــــــــرِفـَنـَُّهْم ِيف حلَْــــــــِن اْلَقــــــــْوِل﴾﴿:تصــــــــريح ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل
".تصريح بالنفاق

داللــــة اللفــــظ علــــى معــــىن َغــــري مــــذكور موافــــق للمعـــــىن : " عرّفــــُه الــــواليت بقولــــه: ـــــــــ تعريــــف مفهــــوم املوافقــــة
".املذكور يف احلكم باملساواة له فيه، أو األولوية به عنه

.مفهوم املساوي، مفهوم األوىل: ينقسم إىل نوعني: هــــــــــــــــــأنواع
، وهـــــــو أن يكـــــــون املســـــــكوُت عنـــــــه "حلـــــــن اخلطـــــــاب"ويســـــــميه بعـــــــض األصـــــــوليني : مفهـــــــوم املســـــــاوي/ 1

.مساوياً للمنطوق به يف احلكم نظراً الحتادها يف العّلة
ِإنَّ الَّــــــِذيَن يـَـــــْأُكُلونَ ﴿:ــــــــ ومثالــــــه مــــــن القــــــرآن قولــــــه تعــــــاىلــ
ــــــامى، )10:النســــــاء(نَــــــارًا ﴾ ــــــة املنطــــــوق حتــــــرمي أكــــــل أمــــــوال اليت ه حراقــــــوداللــــــة املفهــــــوم باملســــــاوي حتــــــرمي إ، فدالل

.اإلتالف يف الُكل: وتبديده؛ ألن ذلك مساٍر ألكله يف التحرمي؛ ألن العّلة واحدة، وهي
هــــــــو أن يكــــــــون املســــــــكوت عنــــــــه داخــــــــالً يف حكــــــــم املنطــــــــوق بــــــــه مــــــــن بــــــــاٍب أوىل : األوىلمفهــــــــوم/ 2

.وأحرى
ـــــه مـــــن القـــــرآن ــــــ ومثال ـــــرَُه﴾﴿:ــــ ـــــرًا يـَ ـــــة املنطـــــوق أن اإلنســـــان )7:الزلزلـــــة(َفَمـــــْن يـَْعَمـــــْل ِمثْـَقـــــاَل َذرٍَّة َخيـْ ، فدالل

ــــــّذرة،  ــــــرى يف اآلخــــــرة اجلــــــزاء علــــــى عملــــــه وإن كــــــان قلــــــيال بــــــوزن ال ــــــرى إذا كــــــان ي فمــــــن بــــــاب أوىل وأحــــــرى أن ي
.اجلزاء على اخلري أن كان أكثر من مثقال الذرة
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﴾﴿:ــــــــــ وكــــــذا قولــــــه تعــــــاىل ، فداللــــــة املنطــــــوق حتــــــرمي التــــــأفيف، وداللــــــة )23:اإلســــــراء(فَــــــَال تـَُقــــــْل َهلَُمــــــا ُأفٍّ
.املفهوم باألوىل حترمي ما فوقه وأعاله من الضرب والشتم

:ية المفهوم في أصول المذهبحجّ 
ـــــــ هــــــو حّجــــــ اعلــــــم وفقــــــك اهللا أّن :" ة بــــــال خــــــالف يف املــــــذهب، بــــــل يف مجيــــــع املــــــذاهب، قــــــال اجلــــــويينــــ

".حلن اخلطاب وفحواه مما قال به الكافة بال اختالف
وحنـــــن نعلـــــم ضـــــرورة مثـــــل هـــــذه الفحـــــوى مـــــن مثـــــل هـــــذا الكـــــالم " :وقـــــال القاضـــــي أبـــــو بكـــــر البـــــاقالينـــــــــ

".ُمشّكك يف الضّرورةيف قصد أهل اللغة، واملسرتيب يف ذلك
".فأّما مفهوم املوافقة فهو متفٌق عليه عند العلماء:" ـــــ وقال ابن العريب
".يةوأخذ به العلماء إالّ الظاهر " :ـــــ وقال ابن جزي

:ومن الشواهد على احتجاج مالك باملفهوم األوىل
قيل ملالك؛ هل جيامع الرجل امرأته ليس بينه وبينها سرت؟

.نعم: قال
ــــغ مــــا يتحــــدثون بــــه، قــــد كــــان النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم وعائشــــة : : قيــــل أل

".رضي اهللا عنها يغتسالن ُعْريانني، فاجلماع أوىل بالتجرَّد
ـــــت ــــــ أمـــــا احلـــــديث فهـــــو مـــــا روتـــــه عائشـــــة، قال كنـــــت أغتســـــل أنـــــا والنـــــيب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم مـــــن :" ـــ

.عليه، متفق "إناٍء واحد
ــــه أن يفطــــر،  ــــك أّن املــــريض إذا أصــــابه املــــرض الــــذي يشــــق عليــــه الصــــوم معــــه، فــــإن ل ــــرى اإلمــــام مال ـــــ وي ـــ

ـــــــْن أَيَّـــــــاٍم أَُخـــــــَر﴾﴿:واســـــــتدل بقولـــــــه تعـــــــاىل ٌة ِم ـــــــْنُكْم َمرِيًضـــــــا أَْو َعَلـــــــى َســـــــَفٍر َفِعـــــــدَّ ، )184:البقـــــــرة(َفَمـــــــْن َكـــــــاَن ِم
.على الصوم من املريضفأرخص اهللا للمسافرين الفطر يف الّسفر، وهو أقوى

ــــيس مــــن بــــاب  ــــالّنص املنطــــوق بــــه، وهــــذا يف الظــــاهر ل ــــت علــــى جــــواز الفطــــر للمــــريض ب ـــــ فاآليــــة وإن دّل ــ

ا كـــــان أصـــــل علّـــــة الفطـــــر يف الّســـــفر املشـــــقة، وهـــــذا مـــــن بـــــاب االســـــتدالل بـــــاألوىل، ألنـــــه إذ:"كـــــالم مالـــــك قـــــائال
وكانــــت مشــــقة املــــريض أشــــّد، فــــأن يبــــاح لــــه الفطــــر معهــــا أوىل، وهــــذا احتجــــاج علــــى مــــن أنكــــر الفطــــر للمــــريض 

ــــه خــــاَف اعــــرتاض معــــرتض بــــه، فتــــّربع ه، ومــــا أعلــــُم أحــــداً قــــال بــــه، ولكــــنإالّ خلــــوف اهلــــالك ُدون مــــن ذكرنــــا لعّل
".باّحلجة عليه

:د اليت احتج املالكية باملفهوم املساوي نذكرــــ ومن الشواه
.متفق عليه" ي القاضي حني يقضي وهو غضبان ضال يق:" ــــ قوله 

القضـــــاء يف حـــــال الغضـــــب، وأحلـــــق مالـــــك بالغضـــــب غـــــريه مـــــننطـــــوق الـــــنّص دّل علـــــى منـــــع القاضـــــيفم
.من الّصفات اليت تعيق القاضي عن الفهم واإلدراك والرتكيز
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كـــــان مالـــــك يكـــــره للقاضـــــي إذا دخلـــــه هـــــمٌّ أو نُعـــــاٌس أو لهـــــ: قلـــــت البـــــن القاســـــم:" املدونـــــةيف ــــــــــ جـــــاء 
ـــــه شـــــيء  ـــــد دخل ـــــالَضـــــَجٌر أن يقضـــــي، وق ال ينبغـــــي للقاضـــــي أن : يقـــــوللكـــــامسعـــــت ما: مـــــن هـــــذه األشـــــياء؟ ق

."
ضــــــي وهــــــو جــــــائع مــــــن ال يقضــــــي القا: قــــــال مالــــــك:" ـــــــــ ويف العتبيــــــة

".حيضر 
.مسلم " ال صالة حبضرة الطعام وال هو يدافع األخبثان :" ــــ وقال رسول اهللا 

.بالبولناحتقى النهي عن الّصالة يف حال االففي هذا احلديث النّص عل
ـــــــ ورأى مالــــــك أن القرقــــــرة مب ـــ

.كاحلقن 
الـــــك فيـــــه إذا كـــــان يشـــــغله مغثيـــــان أو قرقـــــرة يف بطنـــــه، مـــــا قـــــولفـــــإن أصـــــابه : قلـــــت:" ـــــــــ جـــــاء يف املدونـــــة

".ال أحفظ عن مالك فيه شيئاً، والقرقرة عند مالك مبنزلة احلقن: يف صالته؟ قال
ا، بقولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه املالكيـــــة علــــى أن تـــــارك الّصـــــالة متعمـــــدا جيـــــب عليــــه قضـــــاؤهـــــــ وكـــــذلك اســـــتدل 

ــ الشيخان"و نسيها فليصّلها إذا ذكرهامن نام عن صالٍة أ" :وسلم
فـــــإذا كـــــان النـــــائم والّســـــاهي يقضـــــيان الّصـــــالة ومهـــــا غـــــري خمـــــاطبني، فـــــألن يقضـــــيها العامـــــد أوىل، : ـــــــــ قـــــالوا

.، ذكره الشريف التلمساين يف املفتاحوهذا استدالل مبفهوم األوىل
.فهذه األمثلة دليل على أخذ مالك باملفهوم املساوي ومبفهوم األوىل

:الظاهر أقوى من مفهوم الموافقة
الظـــــــاهر مقـــــــدم يف االســـــــتدالل علـــــــى مفهـــــــوم املوافقـــــــة يف أصـــــــول املـــــــذهب عنـــــــد التعـــــــارض؛ وذلـــــــك ألن 

.داللة املفهوم من قبيل املسكوت غري الّصريحداللة الظّاهر من قبيل املنطوق الّصريح، خبالف
:" أبـــــــو زهـــــــرةقـــــــوليـــــــــــ 

".االستدالل، يقدم النّص، مث الظاهر، مث املفهوم باملوافقة، مث باملخالفة
ـــــــ ويقــــــول ــــــق الداللــــــة هــــــذه " :هعــــــن حلــــــن اخلطــــــاب، وفحــــــواه، ومفهومــــــــــ ــــــة تبــــــّني طرائ اصــــــطالحات ثالث

لـــــبعض عبــــــارات القـــــرآن الكــــــرمي والســــــّنة، وكّلهـــــا أخــــــذ بـــــه مالــــــك رضــــــي اهللا عنـــــه عنــــــد عـــــدم معارضــــــتها بظــــــاهر 
".القرآن ونّصه

ُـــــــــوة  ـــــــــة وق ـــــــــل منهمـــــــــا دالل ـــــــــه أّق ـــــــــنّص والظـــــــــاهر؛ ألن ـــــــــاملفهوم أال يعـــــــــارض ال أي أن شـــــــــرط االســـــــــتدالل ب
.ووضُوحاً 

)المخالفةمفهوم (دليل الخطاب:رابعا
يسـمى مفهــوم و ، وهـو دليـل اخلطـاب،للفـظ علــى احلكـم يف القـرآن الكـرميهـذا هـو الطريـق الرابـع مـن طـرق داللـة ا

املخالفة
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:تعريف مفهوم المخالفة
".هو إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه: "ــــ عرفه القرايف بقوله

".املنطوق به للمسكوت عنهحكمهو إثبات نقيض: "ــــ وعرفه ابن جزي بقوله
ـــ وعرفــه التلمســاين بقولــه ـــ املســكوت عنــه خمــالف حلكمــهاملنطــوق بــه بــأن حكــمرهــو أن يشــع: "ـــ وهــو املســمى ــ

".ببدليل اخلطا
.يف املعىناملخالفةوذكر هؤالء الثالثة أن دليل اخلطاب مرادف ملفهوم 

ومثــــال قولــــه ، ألن الــــذي وضــــع لــــه اللفــــظطــــوق حجــــة؛وال خــــالف أن املن،ــــــــ وكــــل مفهــــوم فلــــه منطــــوق
ـــــه وســـــلم ـــــقإ: "صـــــلى اهللا علي ـــــوالء ملـــــن أعت ـــــه" منـــــا ال ـــــق فمنطـــــوق هـــــذا اللفـــــظ، متفـــــق علي ـــــوالء ملـــــن أعت ـــــات ال إثب

.نفي الوالء عمن مل يعتقومفهومه 
:حجية مفهوم المخالفة عند مالك

.نص عدد من علماء املالكية أن مفهوم املخالفة حجة عند مالك
".وقد احتج بذلك يف مواضع، ـــ أن دليل اخلطاب حمكوم بهــــ رمحه اهللامن مذهب مالك : "ابن القصارقال ــــ

".إىل مالك أنه يقول بهنسب أهل املقاالت : "ابن العريبــــ وقال
".هو حجة عند مالك ـــ رمحه اهللا ــــ  ومجاعة من أصحابه: "ــــ وقال القرايف

".حجة عند مالكهو : "ــــ وقال ابن جزي
ــــــ وقـــــد ذكـــــر ابـــــن القصـــــار أن مال إن مـــــن حنـــــر هديـــــه :حيـــــث قـــــال، كـــــا احـــــتج بـــــاملفهوم يف مواضـــــع منهـــــاـــ

؛ واليـــــوم يطلـــــق علـــــى النهـــــار )28:احلـــــج(﴾َويـَــــْذُكُروا اْســـــَم اللَّـــــِه ِيف أَيَّـــــاٍم َمْعُلوَمـــــاتٍ ﴿:بالليـــــل مل َجيُـــــز؛ لقولـــــه تعـــــاىل
.بالليلومن مث ال جيزيه إذا حنر ، دون الليل

ـــــــ واحلجــــــة ملالــــــك مبفهــــــوم املخ ــــــك مفهــــــوم مــــــن لغــــــة العــــــربـــ ــــــزل بلغــــــتهم، الفــــــة أن ذل ،والقــــــرآن الكــــــرمي ن
ـــــات ن ـــــه املنطـــــوقفإثب ـــــذلك ســـــألفهـــــميفهـــــم مبجـــــرد، قـــــيض احلكـــــم الـــــذي دل علي أصـــــحاب لغـــــة اخلطـــــاب؛ ول

لَــــــْيُكْم ُجنَــــــاٌح َأْن فـَلَــــــْيَس عَ ﴿:عــــــن القصــــــر يف الصــــــالة عنــــــد األمــــــن مــــــن اخلــــــوف ملــــــا مسعــــــوا قولــــــه تعــــــاىلالنــــــيب
أن حيـــــــث فهمـــــــوا مـــــــن اآليـــــــة ، )101:النســـــــاء(﴾تـَْقُصـــــــُروا ِمـــــــَن الصَّـــــــَالِة ِإْن ِخْفـــــــُتْم َأْن يـَْفتِـــــــَنُكُم الـَّــــــِذيَن َكَفـــــــُروا

ــــــه صــــــدقة تصــــــدقها اهللا عــــــ":فقــــــال هلــــــم رســــــول اهللا ، ماعــــــدا اخلــــــوف مــــــن األمــــــن خبالف
فـــــدل ذلـــــك صـــــواب فهمهـــــم واجتهـــــادهم ، وال خطـــــأهم فيمـــــا قـــــّدروهومل يـــــردَّ علـــــيهم مـــــا ظنـــــوا ، "فـــــاقبلوا صـــــدقته

.فدل ذلك على صحة القول مبفهوم املخالفة أو دليل اخلطاب، استنباط احلكم املخالف للمنطوقيف
ومــــــن ، أو ال يــــــرون حجيــــــة أكثــــــر أنواعــــــه، مــــــن ال يــــــرى حجيــــــة مفهــــــوم املخالفــــــةــــــــــ وهنــــــاك مــــــن املالكيــــــة

هـــــم يؤّولـــــون كثـــــريا مـــــن النصـــــوص املنقولـــــة عـــــن اإلمـــــام مالـــــك يف مفهـــــوم فولـــــذلك ، وابـــــن العـــــريب، البـــــاجيهـــــؤالء
.املخالفة

:أنواع مفهوم لمخالفة



38

.وغريهم، والواليت، وابن جزي، ة عشرة أنواع كما ذكرها القرايفمفهوم املخالف
:مفهوم الصفةـــ 1

ــــد ُخــــرّ  حكــــم اإلحــــداد :وهــــيه، بعــــض الفــــروع املــــأثورة عنــــمــــن خــــالل ج ملالــــك القــــول مبفهــــوم الصــــفة وق
ال ":قـــــــالالرســـــــول ال إحـــــــداد عليهـــــــا؛ ألن: حيـــــــث قـــــــال مالـــــــك،ى النصـــــــرانية إذا كانـــــــت زوجـــــــة ملســـــــلمعلـــــــ

ــــى زوج أربعــــة أ ــــى ميــــت فــــوق ثــــالث إالّ عل ــــاهللا واليــــوم اآلخــــر حتــــد عل أخرجــــه " شــــهر وعشــــرحيــــل المــــرأة تــــؤمن ب
وهـــــــذا اســــــــتدالل ،ة كمــــــــا جـــــــاء يف احلـــــــديثصـــــــرانية ليســـــــت مؤمنـــــــإىل أن النذلــــــــك ويرجـــــــع ، مالـــــــك يف املوطـــــــأ

.الصفةمبفهوم 
َوالَّــــــِذيَن ﴿:مستشـــــهدا بقولــــــه تعــــــاىل، آخــــــر يوجــــــب اإلحـــــداد علــــــى النصــــــرانيةـــــــــ غــــــري أن مالــــــك لـــــه قــــــول

، فمنطـــــــوق اآليـــــــة )234:البقـــــــرة(َوَعْشـــــــرًا﴾يـُتَـَوفـَّـــــــْوَن ِمـــــــْنُكْم َويـَــــــَذُروَن أَْزَواًجـــــــا يـَتَـَربَّْصـــــــَن بِأَنـُْفِســـــــِهنَّ أَْربـََعـــــــَة َأْشـــــــُهٍر 
،وهــــــذا منطـــــــوق، ورد عامــــــايــــــدل علــــــى أن النصــــــرانية إذا كانـــــــت متزوجــــــة مبســــــلم عليهــــــا اإلحـــــــداد؛ ألن الــــــنص

: دل علــــــــى ذلــــــــك مــــــــا ورد يف املدونــــــــةويــــــــ، فــــــــُريجَّح عليــــــــه،يف احلــــــــديث مــــــــن عــــــــدم اإلحــــــــداد مفهــــــــومومــــــــا ورد
ــــــت حتــــــهــــــل علــــــى النصــــــرانية إحــــــداد يف الوفــــــاة إذا ك:قلــــــت" ــــــك؟ قــــــالان عليهــــــا ، نعــــــم: "ت مســــــلم يف قــــــول مال

".كذلك قال يل مالك،  اإلحداد
ــــــك مبفهــــــوم ا ـــــــ ومــــــن اســــــتدالل مال ــــــه ، لصــــــفةـــ ــــــه صــــــلى اهللا علي أن املــــــاء غــــــري الفاضــــــل جيــــــوز منعــــــه؛ لقول

واملفهــــــوم املخــــــالف ، هــــــي عــــــن منعــــــه عــــــن النّــــــاس هــــــو الفاضــــــل؛ فوصــــــف املــــــاء املن"ال مينــــــع فضــــــل املــــــاء":وســــــلم
.املاء غري الفاضل جيوز منعه؛ وهو قول مالكلذلك  أن

ــــــزواج فقــــــط دون ــــــى أن ســــــبب التحــــــرمي باملصــــــاهرة هــــــو ال ــــــك عل ــــــاواســــــتدل مال ــــــا الزنــــــا ":فقــــــال ، الزن فأّم
؛فإمنـّــــا حـــــّرم مـــــا  )23:النســـــاء(َوأُمََّهـــــاُت ِنَســـــاِئُكْم﴾﴿:فإنـــــه ال حيـــــّرم شـــــيئا مـــــن ذلـــــك؛ ألن اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل قـــــال

.حترمي الزناومل يذكر ،كان تزوجيا
مـــــــن يقـــــــول بـــــــدليل اخلطـــــــاب؛ وأّمـــــــا علـــــــى قـــــــول":فقـــــــال، البـــــــاجي مفهـــــــوم املخالفـــــــة يف اآليـــــــةوقـــــــد بـــــــّني 

وذلــــــك أن ملــــــاّ علَّــــــق التحــــــرمي علــــــى أّمهــــــات الزوجــــــات دّل ، يــــــة مــــــن جهــــــة دليــــــل اخلطــــــابيصــــــحُّ تعلُّقــــــه باآل
".ذلك على انتفائه من أّمهات غري الزوجات

:شرطمفـــهــــــوم الــــ 2
:ومن الشواهد املخّرجة على مفهوم الشرط عند مالك نذكر

ـــــــة  ـــــــت قـــــــول اهللا تعـــــــاىل: "قلـــــــت: "جـــــــاء يف املدون ـــــــِإْن ﴿:أرأي ـــــــاَح َف ـــــــوا النَِّك ـــــــاَمى َحـــــــىتَّ ِإَذا بـََلُغ ـــــــوا اْلَيَت َوابـْتَـُل
ــــــَواَهلُمْ  ــــــْيِهْم أَْم ــــــاْدفـَُعوا إَِل ُهْم ُرْشــــــًدا َف ــــــنـْ ــــــت إن )6:النســــــاء(﴾آَنْســــــُتْم ِم ــــــة ومل أو ، احــــــتلم الغــــــالم؛ أرأي حاضــــــت اجلاري

ومل ، مل يــــدفع إليــــه مالـــــه، ومل يـُــــْؤنس منــــه الرشـــــد, باحلنــــاءلــــو خضـــــب: قــــال مالــــك: "رُّشــــد؟ قـــــاليـُــــْؤنس مــــنهم ال
".حّىت يـُْؤَنَس منه الرشد، وال صدقة وال عتقوال هبةبيع وال شراءَجيُْز له يف ماله
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ـــــــ فــــــدفع املــــــال إىل ال ــــــيم مشــــــروط بشــــــرطنيـــ ــــــوغ الّنكــــــاحب: يت ــــــاُس الرشــــــد،ل ــــــ،واين ف أحــــــدمها مل فــــــإذا ختّل
.وهذا استدالل مبفهوم الشرط، يُدفع لليتيم ماله

:مفهوم الغايةــــ 3
ـــــه قولـــــه تعـــــاىل ـــــرَهُ ﴿:ومثال ـــــُد َحـــــىتَّ تـَـــــْنِكَح َزْوًجـــــا َغيـْ ـــــلُّ لَـــــُه ِمـــــْن بـَْع ـــــَال حتَِ )230:البقـــــرة(﴾َف

وهــــــي زواجهـــــــا مــــــن زوج آخـــــــر غـــــــري زوجهــــــا األول الـــــــذي طلَّقهــــــا ثالثـــــــا؛ وقولـــــــه لـــــــه بعــــــد انتهـــــــاء الغايـــــــة؛ حتــــــلُّ 
ــــــَياَم ِإَىل اللَّْيــــــلِ ﴿:تعــــــاىل وهــــــي اللَّيــــــل ، نَّــــــه ال صــــــيام بعــــــد انتهــــــاء الغايــــــة، ومفهومــــــه أ)187:البقــــــرة(﴾ُمثَّ أَِمتُّــــــوا الصِّ

.الذي يبدأ بغروب الشمس
:ــــ مفهوم العدد4

يـَْرُمـــــــــوَن اْلُمْحَصـــــــــَناِت ُمثَّ َملْ يَـــــــــْأتُوا بَِأْربـََعـــــــــِة ُشـــــــــَهَداَء فَاْجِلـــــــــُدوُهْم َمثـَــــــــاِنَني َوالَّـــــــــِذيَن ﴿:ومثالـــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــاىل
ــــــَدًة﴾ ، ، شــــــهادة مــــــا دون األربعــــــة مــــــردودةعلــــــى أنَّ ،فقــــــد دلَّ مفهــــــوم العــــــدد،)4:النــــــور(َجْل

ـــــى الثمـــــ ـــــنَّقص عل ـــــادة وال ـــــات اآلانني ال جيـــــوز؛ وكـــــذلك مفهـــــوم العـــــدديفوكـــــذلك الزي ـــــةاآلي ـــــْن َملْ َيْســـــَتِطْع ﴿:تي َفَم
).89:املائدة(َفَمْن َملْ جيَِْد َفِصَياُم َثَالثَِة أَيَّاٍم﴾﴿:وقوله،)4:(فَِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا﴾

:ــــ مفهوم الحصر5
وذلـــــك حنـــــو ، نصـــــوص عليـــــهن غـــــري املعـــــهـــــا علـــــى نفـــــي احلكـــــم ظاهر ألفـــــاظ احلصـــــر يـــــدل":قـــــال البـــــاجي

ـَــــــا اللَّـــــــُه إِلَـــــــٌه َواِحـــــــٌد﴾﴿:قولـــــــه تعـــــــاىل َال ﴿:وكقولـــــــه تعـــــــاىل، لـــــــيس بإلـــــــهفمفهومـــــــه أنَّ غـــــــري اهللا،)181:النســـــــاء(ِإمنَّ
، فمفهومــــــه احلصــــــر أنَّ الـــــــذي يف الُوســــــع مــــــن املــــــأمورات هـــــــو )286:البقــــــرة(يَُكلِّــــــُف اللَّــــــُه نـَْفًســــــا ِإالَّ ُوْســـــــَعَها﴾

.الذي يَُكلَّف به
:احلصر أربعةوأدوات : قال ابن جزي

ا[ــــ  َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحدٌ ﴿:كقوله تعاىل] إمنَّ َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ ).110:الكهف(﴾ُقْل ِإمنَّ
).19:حممد(فَاْعَلْم أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه﴾﴿:كقوله تعاىل،  دم النَّفي قبل أدوات االستثناءــــ تق
ــــــــ  ـــــــه تعـــــــاىل،  تقـــــــدُّم املعمـــــــوالتـــ ـــــــُد َوِإيَّـــــــاَك َنْســـــــَتِعُني﴾:كقول ـــــــه، )5:الفاحتـــــــة(﴿ِإيَّـــــــاَك نـَْعُب ـــــــا ﴿:وقول َن ِإنَّ إِلَيـْ

َنا ِحَسابـَُهْم ) 25(ِإيَابـَُهْم  )الغاشية(﴾)26(ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
).16:الرعد(اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء﴾﴿:كقوله تعاىل،  ــــ املبتدأ مع اخلرب

:ــــ مفهوم الّزمـــــان6
:نذكر، رَّجة على القول مبفهوم الزمانخَ ومن فروع مالك امل
: الأرأيـــــــت اهلـــــــدايا هـــــــل تـُــــــذبح يف ليـــــــايل أيـــــــام النحـــــــر أم ال يف قـــــــول مالك؟قـــــــ: قلـــــــتُ ":جـــــــاء يف املدونـــــــة

وتـــــــأوَّل : قاســـــــمقـــــــال ابـــــــن ال. واهلـــــــداياالضـــــــحاياال تذحب: قـــــــال مالـــــــك
﴿:مالــــــــــــــك هــــــــــــــذه اآليــــــــــــــة
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ـــــا ذكـــــ: قـــــال، )28:األنعـــــام(اْألَنـَْعـــــاِم﴾ مـــــن ذبـــــح الضـــــحية : وقـــــال مالـــــك:قـــــال، مل يـــــذكر الليـــــايلو ر اهللاُ األيـــــام فإمنَّ
."بضحية أخرىبالليل يف ليايل أيام النحر أعاد 

".فهوم الزمان من رشد يف املقدمات من جعله اب: "ستدالل مالك املتقدمقال حُلوُلو عن ا
ـــــ ومــــن الشــــواهد الفرعيــــة علــــى مــــا خّرجــــه لــــه أصــــحابه مــــن اســــتدالله ، مالــــكدمبفهــــوم الزمــــان عنــــالقــــولـــ

ــــــه تعــــــاىل ــــــُهٌر َمْعُلوَمــــــاٌت﴾﴿:بقول ــــــى أنَّ ،)197:البقــــــرة(اْحلَــــــجُّ َأْش فمفهــــــوم ، احلــــــج أشــــــهر معلومــــــاتوقــــــتعل
.أشهرهقبل الزمان يف هذه اآلية يدل على منع اإلحرام باحلج 

ــــــ جـــــاء يف  ـــــةـــ ـــــك يكـــــره أنْ : قلـــــت" :املدون ـــــت.نعـــــم: حيـــــرم الرجـــــل قبـــــل أشـــــهر احلـــــج؟ قـــــالوكـــــان مال : قل
".نعم: ان مالك يُلزمه ذلك اإلحرام؟ قالأكباحلج، فإن أحرم قبل أشهراحلج

يــــــرى ذا ى الكراهــــــة ولــــــيس علــــــى التحــــــرمي؛ لــــــعلــــــجشــــــهر احلــــــأالــــــك محــــــل املنــــــع مــــــن اإلحــــــرام قبــــــل ــــــــــ فم
.جاحلشهر أمن أحرم قبل إحرام صحة من
:ـــ مفهوم المكان7

:نذكر، ى القول ملفهوم املكان عند مالكومن الفروع املَُخرََّجة عل
ــــــ قـــــال مالـــــك فإنَّـــــه ، عليـــــه هـــــدي يف غـــــري ذلـــــكأو جيـــــب ، كـــــم عليـــــه باهلـــــْدي يف قتـــــل الصـــــيدحيُ الـــــذي ":ـــ

ـــــارك وتعـــــاىل،  هـــــدي ال يكـــــون إّال مبكـــــة ـــــِة﴾﴿:كمـــــا قـــــال اهللا تب َـــــاِلَغ اْلَكْعَب ـــــْديًا ب ـــــدّ )95:املائـــــدة(َه ـــــا مـــــا ُع ل ، وأّم
".حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله، لصدقة فإنَّ ذلك يكون بغري مكةبه اهلدي من الصيام و ا

.كما يف املدوَّنة،  وهذا رأي مالك، اهلدي بغري مكةة أنَّه ال جيوزفمفهوم املكان يف اآلي
ــــــك أنَّ  ــــــرى اإلمــــــام مال ـــــــ وي ــــــه تعــــــاىل، االعتكــــــاف ال يكــــــون إالَّ يف مســــــجدـــ ــــــدليل قول ــــــُروُهنَّ ﴿:ب َوَال تـَُباِش

ـــــــُتْم َعـــــــاِكُفوَن ِيف اْلَمَســـــــاِجِد﴾ ، ال جيـــــــوز االعتكـــــــاف يف غـــــــري املســـــــجدنَّـــــــه أفمفهـــــــوم املكـــــــان ؛)187:البقـــــــرة(َوأَنـْ
ـــــَولِّ َوْجَهـــــَك َشـــــْطَر اْلَمْســـــِجِد اْحلَـــــرَاِم﴾﴿:لك قولـــــه تعـــــاىلوكـــــذ فـــــإنَّ مفهـــــوم املكـــــان يـــــدلُّ علـــــى ، )144:البقـــــرة(فـَ

.أنَّه ال جيوز استقبال جهة أخرى غري املسجد احلرام
:ــــ مفهوم العلَّة8

ــــــارَِقُة فَــــــاْقطَُعوا أَيْــــــِديـَُهَما﴿:ومثالــــــه قولــــــه تعــــــاىل ــــــارُِق َوالسَّ مفهومــــــه أنَّ القطــــــع منــــــاط ،)38:املائــــــدة(﴾َوالسَّ
ـــــل احلكـــــم املشـــــت ـــــهبالســـــرقة؛ ألنَّ تعلي ُـــــؤذن بعليَّـــــة مـــــا اشـــــُتقَّ من ـــــك علـــــى أنَّ غـــــري الســـــرقة ال تكـــــون ، ق ي ـــــدلَّ ذل ف

.علَّة للقطع
:مفهوم االستثناء-9

ــــــــــــَك ُهــــــــــــُم ﴿:ومثالــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل َــــــــــــًدا َوأُولَِئ ِإالَّ الَّــــــــــــِذيَن )4(اْلَفاِســــــــــــُقونَ َوَال تـَْقبَـلُــــــــــــوا َهلـُـــــــــــْم َشــــــــــــَهاَدًة أَب
ــــــــابُوا ــــــــة تبقــــــــى قائمــــــــة يف القــــــــاذف إذا مل ، )4،5:النــــــــور(﴾َت ــــــــات املنصــــــــوص عليهــــــــا يف اآلي فمفهومــــــــه أنَّ العقوب

.تكن له توبة
:مفهوم اللقب-10
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اجلامــــــد ســــــواء كــــــان علمــــــا أو اســــــم االســــــم فاللقــــــب هو ، احلكــــــم علــــــى جمــــــرَّد أمســــــاء الــــــذواتهــــــو تعليــــــق
أنَّـــــه لـــــيس فيمـــــا ؛ فـــــإنَّ مفهـــــوم الغـــــنم الـــــذي هـــــو لقـــــب"زكـــــاةاليف الغـــــنم :"كقولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــّلم.جـــــنس

.فإنَّ الزكاة واجبة يف اإلبل والبقر،وهذا ليس بصحيح، عدا الغنم زكاة
الَّ الـــــــــــدقاق الشـــــــــــافعي ، إمفهومــــــــــه عنـــــــــــد اجلمهــــــــــور ومـــــــــــنهم مالــــــــــكلــــــــــذا كـــــــــــان اللقــــــــــب ال حجـــــــــــة يف

الفــــــرق بــــــني مفهــــــوم و ":حيــــــث قــــــال، بــــــني مفهــــــوم اللقــــــب وســــــائر املفــــــاهيميف الفــــــرق وقــــــد بــــــني القــــــرا، ]ه392[
مفهــــــوم : غــــــريه مــــــن املفهومــــــات؛ أنَّ غــــــريه مــــــن املفهومــــــات حنــــــونيوبــــــ، يف كــــــون مل يقــــــل بــــــه إالَّ الــــــدقاقاللقــــــب

ة لــــــزم مـــــن عـــــدم العلَّــــــوي، والشــــــرط وحنومهـــــا يشـــــعران بالتعليـــــلفـــــإنَّ الصـــــفة ، لصـــــفة وغريهـــــا فيهـــــا رائحــــــة التعليـــــلا
".وذلك هو املفهوم، عدم احلكم يف صورة املسكوت عنهفيلزم، عدم املعلول

ففـــــرق بـــــني قولـــــه صـــــلى . "أمســـــاء األجنـــــاسويلحـــــق بـــــه":قـــــال، قالـــــه الّتربيـــــزي، ــــــــ وأمَّـــــا اللقـــــب فهـــــو الَعَلـــــمُ 
عر بالتَّعليـــــــل دون شـــــــمُ فـــــــإنَّ األوَّل ، "يف الغـــــــنم الزَّكـــــــاة:"وبـــــــني قولـــــــه" ســـــــائمة الغـــــــنم الزَّكـــــــاةيف ":اهللا عليـــــــه وســـــــلم

مـــــن التخصـــــيص البـــــدَّ ":قاق يقـــــولوالـــــدّ ـــــــ معللـــــة بوصـــــف الســـــوم خبـــــالف الثـــــاينأي أنَّ الزكـــــاة يف األوَّلـــــــ الثـــــاين
ـــــه ولغـــــريه،  ـــــا ل ـــــو كـــــان احلكـــــم ثابت ـــــذّكر لـــــزم الرتجـــــيح مـــــن غـــــري ، فل وختصَّـــــَص هـــــو بال

".وغريهُمرجِّح كما قُلَناُه حنن يف مفهوم الصِّفة 
ــــــ ومـــــن أمثلـــــة مفهـــــوم اللقـــــب ـــــرتاباحتجـــــاج الشـــــافعية علـــــى : ـــ بقولـــــه صـــــلى ،أنَّ التـــــيمم ال جيـــــوز بغـــــري ال

فــــــإنَّ مفهومـــــه أّن غـــــري الــــــرتاب ".وُجِعَلت تُربُتهــــــا لنـــــا طهـــــورااألرض كلُّهـــــا مســـــجدالنــــــاُجِعلَـــــت:"اهللا عليـــــه وســـــلم
.ال يكون طهورا

ــــــــــ واخلالصـــــــــة كمـــــــــا ذكـــــــــر الشـــــــــريف ،  قاق وبعـــــــــض احلنابلـــــــــةه إّال الـــــــــدّ أنَّ مفهـــــــــوم اللقـــــــــب مل يقـــــــــل بـــــــــ:ــ
ــــــفة ":قــــــال ابــــــن جــــــزي، فهومــــــات تتفــــــاوت يف القــــــوة والضــــــعفكمــــــا أّن هــــــذه امل. التلمســــــاين أقواهــــــا مفهــــــوم الصِّ

".وأضعفها مفهوم اللقب
:شروط األخذ بمفهوم المخالفة

:ة الشروط اآلتيةاشرتط علماء األصول ـــ ومنهم املالكية ــــ من أجل العمل مبفهوم املخالف
ــــــــــ أالَّ 1 ِيت ِيف ُحُجـــــــــورُِكْم ِمـــــــــْن ﴿:كقولـــــــــه تعـــــــــاىل،  يكـــــــــون القيـــــــــد خـــــــــرج خمـــــــــرج الغالـــــــــبـــ َوَربَـــــــــائُِبُكُم الـــــــــالَّ

ــــــو مل تكــــــن يف، )23:النســــــاء(ِنَســــــاِئُكُم﴾ ــــــة حمرَّمــــــة ول ــــــا حصــــــل ، احلجــــــر أي حتــــــت رعايــــــة زوج أمِّهــــــافالربيب وإمنَّ
.الربيبة أْن تعيش مع أمِّها إذا كانت متزوجةالتنصيص على قيد اِحلْجر؛ ألنَّ الغالب يف

ــــــ أالَّ ي2 ـــــُه ﴿:كقولـــــه تعـــــاىل،  كـــــون القيـــــد ورد يف معـــــرض االمتنـــــانــــ ـــــْأُكُلوا ِمْن َوُهـــــَو الَّـــــِذي َســـــخََّر اْلَبْحـــــَر لَِت
كالقديـــــــد أو ،  راوة ال ينفـــــــي عـــــــدم أكـــــــل غـــــــري الطـــــــري، فكـــــــون اللحـــــــم مقيـــــــدا بـــــــالط)14:النحـــــــل(

ــــــًة﴾﴿:وكــــــذلك قولــــــه تعــــــاىل، س منــــــه كالســــــمكاليــــــاب ــــــاَل َواحلَِْمــــــَري لِتَـرَْكُبوَهــــــا َوزِيَن ــــــَل َواْلِبَغ ، فقــــــد )8:النحــــــل(َواْخلَْي
ـــــل مبحـــــتجا ـــــة بعـــــدم جـــــواز أكـــــل حلـــــم اخلي ـــــة[فهـــــوم املخالفـــــة بعـــــض املالكي ـــــت للركـــــوب ، ]لرتكبوهـــــا وزين أي ُجِعل
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ـــــــة ـــــــد ال خيصـــــــص الكـــــــن هـــــــذا، فـــــــال حيـــــــل أكلهـــــــاخاصـــــــةوالزِّين ـــــــدهالقي ـــــــة فهـــــــي للركـــــــوب ، حلكـــــــم وال يقي والزِّين
ا ذُِكر القيد يف معرض االمتنان، واألكل وسائر املنافع .وإمنَّ

ـــــــ أالَّ 3 ــــــد لبيــــــان الواقــــــعـــ ــــــه تعــــــاىل،  يكــــــون ذكــــــر القي ــــــوَن اْلَكــــــاِفرِيَن أَْولِيَــــــاَء ِمــــــْن ﴿:كقول َال يـَتَِّخــــــِذ اْلُمْؤِمُن
] مـــــــن دون املـــــــؤمنني[نـــــــت النَّهـــــــي عـــــــن مـــــــواالة الكـــــــافرين مبـــــــا إذا كافتقييـــــــد ،)28:آل عمـــــــران(ُدوِن اْلُمـــــــْؤِمِنَني﴾

ــــــ ــــــل مــــــواالة ، املــــــؤمننيدون،الواقع حــــــني النَّهــــــيخــــــرج لبيان ب
.الكفار حرام مطلقا سواء كانت من دون املؤمنني أم ال

يَاأَيـَُّهـــــــا الَّــــــــِذيَن آَمنُــــــــوا َال تَـــــــْأُكُلوا الرِّبـَـــــــا َأْضــــــــَعافًا ﴿:يكــــــــون ذِكـــــــر القيــــــــد للتأكيــــــــد كقولـــــــه تعــــــــاىلـــــــــــ أن4
فــــــالنَّهي عــــــن أكــــــل األضــــــعاف املضــــــاعفة ال يعــــــين وال يُفهــــــم منــــــه جــــــواز أكــــــل ،)130: آل عمــــــران(ُمَضــــــاَعَفًة﴾

ــــــا خــــــرج خمــــــرج التأكيــــــ، يف النَّهــــــي والتَّحــــــرميفاليســــــر والكثــــــري ســــــواء،الربــــــا إذا مل يكــــــن أضــــــعافا  مضــــــاعفة ، دوإمنَّ
ــــــَماَواِت َواْألَْرَض ﴿:وكقولــــــه تعــــــاىل ــــــُهوِر ِعْنــــــَد اللَّــــــِه اثـْنَــــــا َعَشــــــَر َشــــــْهرًا ِيف ِكتَــــــاِب اللَّــــــِه يـَــــــْوَم َخلَــــــَق السَّ َة الشُّ ِإنَّ ِعــــــدَّ

ـــــيِهنَّ أَنـُْفَســـــُكْم﴾ ـــــَال َتْظِلُمـــــوا ِف ـــــيُِّم َف يُن اْلَق ـــــدِّ ـــــٌة ُحـــــرٌُم َذلِـــــَك ال َهـــــا أَْربـََع ـــــة(ِمنـْ ـــــة أنَّ فـــــال ُيســـــتفاد ، )36:التوب مـــــن اآلي
ـــــم حمـــــرٌَّم فقـــــط يف األشـــــهر احلـــــرُم األربعـــــة ـــــه،الظُل ـــــال مفهـــــوم ل ـــــالظلم حـــــرام،ف ـــــيهنَّ ويف غـــــريهنَّ مـــــن الشـــــهورف ، ف

.لكن تتأكد حرمته يف األشهر احلرم
ــــــ أ5 ـــــه وبـــــني غـــــريه، اليكـــــون الشـــــارعــ ـــــه صـــــلى ،ال للمخالفـــــة بين كقول

ـــــــتْلَن يف احلـــــــل واحلـــــــرم":اهللا عليـــــــه وســـــــلم  والكلـــــــب ،الغـــــــرابو ،احلـــــــدأةو ،والفـــــــأرة،العقـــــــرب: مخـــــــس فواســـــــق يُق
ـــــا ذكـــــرهنَّ ، وهـــــذا غـــــري صـــــحيح، ا العـــــدد أالَّ يُقتـــــل مـــــا ســـــواهنَّ فـــــإنَّ مفهـــــوم هـــــذ، "العقـــــور الشـــــارع ليـُْنظَـــــَر إىل وإمنَّ

اجتنبــــــــــــوا الســــــــــــبع ":وهــــــــــــذا كقولــــــــــــه صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، ، إذايــــــــــــتهنَّ 
ــــــــائر احلــــــــديث، ."..املوبقــــــــات ــــــــبع املــــــــذكورات يف احلــــــــديثفإنَّــــــــه مل يقصــــــــد حصــــــــر الكب ــــــــا ذكــــــــرُهنَّ ، يف السَّ وإمنَّ

.
ـــــ أن يقصــــد الشــــارع مــــن6 ــــه تعــــاىل،  ذكــــرــــ ﴿:كمــــا يف قول
، ة علــــــــى املتَّقــــــــني واحملســــــــنني فحســــــــبفإنَّ هــــــــذا ال يــــــــدلُّ علــــــــى أنَّ املتعــــــــَعلَــــــــى اْلُمْحِســــــــِنَني﴾﴿،اْلُمتَِّقَني﴾

.بل ذَكَر التقوى واإلحسان للحثِّ عليها،وساقطة عن غريهم
صـــــــالة الليـــــــل ":ه صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســــــلم كقولــــــ،  ســـــــؤاللقيــــــد خـــــــرج خمـــــــرج اجلــــــواب عنــــــــــ أالَّ يكـــــــون ا7

ـــــه يف صـــــالة النَّهـــــار، خـــــرج عـــــن ســـــؤال ســـــائل صـــــالة الليـــــل؛ فـــــإنَّ هـــــذا احلـــــديث "مثـــــىن مثـــــىن وال ؛فـــــال مفهـــــوم ل
. ار

ـــــا كـــــان ألنَّ يـــــد الغـــــنم بصـــــفة الّســـــيفتق، "ائمة زكـــــاةيف الغـــــنم الّســـــ":وكقولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ـــــــ  وم إمنَّ
زكــــــاة املعلوفــــــة فــــــال يــــــدلُّ علــــــى إخــــــراج، عــــــن زكــــــاة الغــــــنم الســــــائمةصــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم ســــــائال ســــــأل النَّــــــيب

ـــــ ، ة والســــائمة ســــواء يف وجــــوب الزكــــاةبــــل املعلوفــــ، مبفهــــوم املخالفــــة وهــــو مــــا انفــــرد بــــه اإلمــــام مالــــك ــــــــ رمحــــه اهللا ـــ
.
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ِإْن َتْســـــتَـْغِفْر َهلـُــــْم َســـــْبِعَني َمـــــرًَّة فـََلـــــْن يـَْغِفـــــَر ﴿:تعـــــاىلحنـــــو قولـــــه، يكـــــون القيـــــد خـــــرج خمـــــرج املبالغـــــةـــــــــ أالَّ 8
خمــــــرج املبالغـــــــة يف فتقييــــــد االســــــتغفار بكونــــــه إْن وقـــــــع ســــــبعني مــــــرَّة ال يــــــنفعهم خــــــرج) 80:التوبــــــة(اللَّــــــُه َهلُــــــْم﴾

بــــل املـــــراد ،لــــكإذا زاد علــــى الســــبعني يـــــنفعهم ذفــــال يـــــدلُّ علــــى أنَّ النَّــــيب صــــلى اهللا عليـــــه وســــلم، عــــدم الغفــــران
.هلم ال ينفعهم ولو بلغ منتهى العددهستغفار أنَّ ا

)لحن الخطاب(داللة االقتضاء : خامسا
ويســــــمى ، وهـــــو داللــــــة االقتضـــــاءاحلكــــــم، فــــــظ علـــــىلهـــــذا هــــــو القســـــم اخلــــــامس مـــــن أقســــــام داللـــــة الــــــــ 

.حلن اخلطاب عند البعض
:تعريف داللة االقتضاء

أي ،رُمي َديـَْنـــــهغـــــَقَضـــــى ال: ومنـــــه قـــــوهلم، أي طلـــــب) قضـــــى(مـــــأخوذ مـــــن الفعـــــل :ـــــــــ االقتضـــــاء فـــــي اللغـــــة
.فاالقتضاء هنا معناه الطّلبُ ، قبَضُه منه: وتقاضاه معناه،طلب إليه أن يقضيهُ : واستْقضاه، أّداه إليه

:داللة االقتضاء في االصطالحــــ 
وإن كـــــان اللفـــــُظ ال ،إال بـــــهيســـــتقّل احلكـــــمُ هـــــو داللـــــة اللفـــــظ التزامـــــاً علـــــى مـــــاال":ـــــــــ عرفـــــه القـــــرايف بقولـــــه

."يقتضيه وْضعا ً 
.)إال بهكالمهو الضمري الذي ال يتم ال:(بقوله، "حلن اخلطاب"ومسّاه ــــ وعرف الباجي

ـــــه، "حلـــــن اخلطـــــاب"ومســـــاه ،وعرفـــــه ابـــــن جـــــزي هـــــو مـــــا ُحـــــذَف مـــــن الكـــــالم وال يســـــتقل املعـــــىن إال ":بقول
".به

هـــــي املضـــــمُر الـــــذي ال يســـــتقيم معـــــىن ، عنـــــد املالكيـــــة" حلـــــن اخلطـــــاب"يضـــــا أـــــــــ فداللـــــة االقتضـــــاء تســـــمى
.اخلطاب إّال به

تُه حصـــــــود يتوقّـــــــف عليـــــــه صـــــــدق الكـــــــالم أو صـــــــُمْضـــــــمٌر مق":ُف املختـــــــاُر أّن داللـــــــة االقتضـــــــاءــــــــــ والتعريـــــــ
ـــــــق االلتـــــــزامالعقليـــــــة أو الشـــــــرع ـــــــذلك ألن املعـــــــىن يقتضـــــــيها، فهـــــــي مـــــــن "ية وال يكـــــــون إال بطري ـــــــت ب ـــــــل ، ومسي قبي

.داللة االلتزام
ــــــ فداللـــــة االقتضـــــاء هـــــي داللـــــة تتطلـــــب إْضـــــماَر شـــــيء يف ويكـــــون ،صالكـــــالم حـــــّىت يســـــتقيَم معـــــىن الـــــنّ ــ

التزامية، صادقاً أو صحيحاً  .ستلزم ْعقال أو شرعاأي تُ ،وهي داللة ٌ
:منها،أمثلة لداللة االقتضاء، ذكر علماء األصول من املالكية: ةأمثل

نَـــــــــــا ِإَىل ُموَســـــــــــى َأِن اْضـــــــــــِرْب بَِعَصـــــــــــاَك اْلَبْحـــــــــــَر فَـــــــــــانـَْفَلَق﴾﴿:ـــــــــــــــ قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل ، )63:الشـــــــــــعراء(فََأْوَحيـْ
).فضرَب فانفَلق(تقديره

ــــــــ  ـــــــا ِفْرَعـــــــْوَن﴾﴿:وقولـــــــه تعـــــــاىلـ ـــــــا ﴿إىل قولـــــــه حكايـــــــًة عـــــــن فرعون) 16:الشـــــــعراء(فَْأتَِي قَـــــــاَل َأَملْ نـَُربِّـــــــَك ِفيَن
).هُ تيافَأ: (تقديرُه،)18:الشعراء(َولِيًدا﴾
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ـــــ  ــــه تعــــاىلـ ــــَر﴾﴿:قول ــــْن أَيَّــــاٍم أَُخ ٌة ِم ــــدَّ ــــَفٍر َفِع ــــى َس ــــْنُكْم َمرِيًضــــا أَْو َعَل ــــاَن ِم : ، تقــــديره)184:البقــــرة(َفَمــــْن َك
).إن أفطر يف املرض أو الّسفر(

:ذكر الباجي أن داللة االقتضاء ـــــ حلن اخلطاب ـــــ على ضربني:امهــــــــــــأقس
َأِن اْضــــــــــــــِرْب بَِعَصــــــــــــــاَك اْلَبْحــــــــــــــَر ﴿:حنــــــــــــــو قولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل، الكــــــــــــــالم إالَّ بــــــــــــــهمــــــــــــــا ال يــــــــــــــتم : مهاأحــــــــــــــد

ـــــانـَْفَلَق﴾ ـــــاه ،)63:الشـــــعراء(َف ـــــانفلق(معن ـــــه تعـــــاىل)  فضـــــرب ف ـــــِه أًَذى ِمـــــْن ﴿:وقول ـــــْنُكْم َمرِيًضـــــا أَْو ِب ـــــاَن ِم ـــــْن َك َفَم
ـــــْن ِصـــــَياٍم أَْو َصـــــَدَقٍة أَْو ُنُســـــٍك﴾ َـــــٌة ِم ـــــاه،)196:البقـــــرة(رَْأِســـــِه َفِفْدي ـــــة مـــــن صـــــيام أو صـــــدقة أو (:معن فحلـــــق ففدي

).نسك
قُـــــْل ُحيِْييَهـــــا ) 78(َمـــــْن ُحيْـــــِي اْلِعظَـــــاَم َوِهـــــَي َرِمـــــيٌم قَـــــالَ ﴿:حنـــــو قولـــــه تعـــــاىل، مـــــا يـــــتم الكـــــالم دونـــــه: الثـــــاين

ـــــــ78:يــــــس(الَّــــــِذي أَْنَشــــــَأَها أَوََّل َمــــــرٍَّة﴾ ، علــــــى ظــــــاهر اللفــــــظ) ُحييــــــي العظــــــام( بــــــهيــــــراد فهــــــذا حيتمــــــل أنَّ ، )79ـ
ســـــتقالل الكــــالم بنفســـــه ال؛ أنـَّـــه ال جيـــــوز تقــــدير هـــــذا الضــــمريإالَّ ) ُحييـــــي أصــــحاب العظـــــام(وحيتمــــل أن يـُــــراد بــــه 

.والواجب محل الكالم على ظاهره الستغنائه بنفسه،إالَّ بدليل
.تصرحيي وتلوحيي: وذكر الواليت أنَّ داللة االقتضاء على قسمنيــ 
:ذكره لداللة االقتضاءقال ابن العاصم الغرناطي عند ــ 

منه بالتَّلويحو ومنه ما يكون بالتَّصريح       مع قصده 
:داللة االقتضاء التصريحي/1

أن يـــــــدلَّ اللفـــــــظ داللـــــــة التـــــــزام علـــــــى معـــــــىن ال يســـــــتقل املعـــــــىن األصـــــــلي بدونـــــــه لتوقُـــــــف صـــــــدقه أو ":هـــــــو
."صحَّته عليه عادة أو عقال أو شرعا مع أنَّ اللفظ ال يقتضيه

َنــــــا ِإَىل ُموَســــــى َأِن اْضــــــِرْب ﴿:قولــــــه تعــــــاىل، حَّة الكــــــالم عليــــــه عــــــادةتوقــــــف صــــــاملفهــــــوم املـــــــــ ومثــــــال فََأْوَحيـْ
أمــــــــر موســــــــى أن يضــــــــرب البحــــــــر فمنطــــــــوق اآليــــــــة أنَّ اهللا عـــــــزَّ وجــــــــلَّ )63:الشــــــــعراء(فَــــــــانـَْفَلَق﴾بَِعَصـــــــاَك اْلَبْحــــــــرَ 

املنطـــــــوق ال يصـــــــحُّ هـــــــذا ؛ألنَّ "فـــــــانفلق"قبـــــــل قولـــــــه ) فضـــــــربه:(تقـــــــديرومفهومهـــــــا،،وأنَّ البحـــــــر انفلـــــــق، بعصـــــــاه
ووجــــــوب ، نَّ االنفـــــالق ســــــبب عـــــادي عــــــن الضـــــرب؛ أل"فضــــــربه"عـــــادة بــــــدون هـــــذا املفهــــــوم الـــــذي هــــــو تقـــــدير 

.حمال عادةاملسبب بدون السبب 
ـــــــــ ومثــــــــال املفهــــــــوم امل اْلَقْريَــــــــَة الَّــــــــِيت ُكنَّــــــــا َواْســــــــَأِل ﴿:قولــــــــه تعــــــــاىل، توقــــــــف صــــــــحَّة الكــــــــالم عليــــــــه العقــــــــلــ

ـــــا﴾ ـــــةف،)82:يوســـــف(ِفيَه ـــــة األمـــــر ُســـــؤال القري ـــــة ، منطـــــوق اآلي ـــــفأي األبني ق
.؛ ألنَّ سؤال القرية نفسها حمال عقال"القرية":قبل قوله" األهل"على املفهوم الذي هو تقدير 

ـــــ ومثــــال املفهــــوم ــــْن َكــــاَن ِمــــْنُكْم َمرِيًضــــا أَْو َعلَــــى ﴿:قولــــه تعــــاىل،عااملتوقــــف عليــــه صــــحَّة الكــــالم شــــر ـــ َفَم
ٌة ِمـــــْن أَيَّـــــاٍم أَُخـــــَر﴾ ولكـــــن ،كـــــلَّ مـــــريض أو ُمســـــافر يقضـــــي الصـــــومفمنطـــــوق اآليـــــة أنَّ ، )184:البقـــــرة(َســـــَفٍر َفِعـــــدَّ

لـــــة ألنَّ املـــــريض أو املســـــافر يف حا، "أو علـــــى ســـــفر":بعـــــد قولـــــه تعـــــاىل"فـــــأفطر"هـــــذا متوقـــــف علـــــى تقـــــدير كلمـــــة 
َفَمــــــْن َكــــــاَن ِمـــــــْنُكْم َمرِيًضــــــا أَْو بِـــــــِه أًَذى ِمــــــْن رَْأِســـــــِه ﴿:ومنـــــــه قولــــــه تعـــــــاىل،صــــــيامهما ال يقضــــــيان الصـــــــوم شــــــرعا
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ـــــْن ِصـــــَياٍم أَْو َصـــــَدَقٍة أَْو ُنُســـــٍك﴾ َـــــٌة ِم ـــــد مـــــن تقـــــدير كلمـــــة ؛)196:البقـــــرة(َفِفْدي ـــــق"الب ـــــل لفـــــظ " فحل ـــــة"قب " ففدي
.ليصحَّ الكالم شرعا

ـــــال املفهـــــوم امل ــــــ ومث ـــــــ ـــــه صـــــدق الكـــــالم عقـــــالتوق ـــــه ،ف علي ـــــه وســـــلم قول ـــــع عـــــن أمَّـــــيت ":صـــــلى اهللا علي رُِف
عـــــن هـــــذه ة اخلطـــــأ والنســـــيان واإلكـــــراه مرفوعـــــفـــــإنَّ منطـــــوق احلـــــديث أنَّ ،"خلطـــــأ والنســـــيان ومـــــا اســـــتكرهوا عليـــــها

ــــــــــة ــــــــــيت املؤاخــــــــــذة "املؤاخــــــــــذة"توقــــــــــف عقــــــــــال علــــــــــى تقــــــــــدير وصــــــــــدق هــــــــــذا الكــــــــــالم مُ ،األمَّ ؛أي رُِفــــــــــع عــــــــــن أمَّ
ـــــة ملشـــــاهدة وقـــــوع غـــــري مرفـــــس اخلطـــــأ والنســـــيان واإلكـــــراه إخل؛ ألنَّ نفـــــ...طـــــأباخل ـــــة وع عـــــن هـــــذه األمَّ هـــــذه الثالث

.منهم ِحسَّا
)اإلشاري(:االقتضاء التَّلويحيداللة/2

لكـــــن ال يتوقـــــف عليـــــه صـــــدقه ،علـــــى معـــــىن يلـــــزم مـــــن املعـــــىن األصـــــليأن يـــــدل َّ اللفـــــظ داللـــــة التـــــزام" هـــــو
".وال صحته ال عقال وال شرعا وال عادة وال يـَُتوجَّه إليه عادة

.ــــ ويُطلق عليه أيضا داللة اإلشارة
ـــــــ ومعــــــىن كــــــون املعــــــىن املفهــــــوم بــــــاللزوم ال ي تكلِّم مبثــــــل هــــــذا الكــــــالم يف تــــــوجَّ إليــــــه القصــــــد عــــــادة، أنَّ املــــــــ

بــــــل هــــــو ،كبــــــرياتعــــــاىل عــــــن ذلــــــك ُعلــــــوا، غــــــري قاصــــــد لــــــهتعــــــاىلأنَّ اهللاال؛قصــــــد هــــــذا املعــــــىنرف النَّــــــاس ال يَ ُعــــــ
.جلِّيُمطَِّلع على كلِّ خفي و 

ــــــــ  ـــــــهـ ـــــــه تعـــــــاىل: ومثال ـــــــَياِم الرَّفَـــــــُث ِإَىل ِنَســـــــاِئُكْم﴾﴿:قول ـــــــَة الصِّ َل فمنطـــــــوق ، )187:البقـــــــرة(أُِحـــــــلَّ َلُكـــــــْم لَيـْ
وذلــــك يلـــــزم ،األخــــري منـــــه املالقــــي للصـــــباحلليـــــل حــــىتَّ اجلـــــزءاآليــــة يــــدلُّ علـــــى جــــواز اجلمـــــاع يف كــــل جـــــزء مــــن ا

.منه اإلصباح باجلنابة يف رمضان
ـــــــــــ وكقولــــــــــه تعــــــــــاىل ــــــــــُه َوِفَصــــــــــالُُه َثَالثُــــــــــوَن َشــــــــــْهرًا﴾﴿:ــ َوِفَصــــــــــالُُه ِيف ﴿:مــــــــــع قولــــــــــه) 15:األحقــــــــــاف(َوَمحُْل

.يدلُّ باإلشارة على أنَّ أقل مدة احلمل ستة أشهر) 14:لقمان(َعاَمْنيِ﴾
:المذهبفي أصول حجية داللة االقتضاء 

فهــــــذا حجــــــة "،ــــــــــ حلــــــن اخلطــــــاب ــــــــــ كمــــــا مسَّــــــاهـقتضــــــاءي يف ســــــياق احلــــــديث عــــــن داللــــــة االقــــــال البــــــاج
ــــــه وغــــــري ذلــــــك مــــــن ،ونســــــخ املتقــــــدم علي

".أحكام الّنطق
."الظاهريةوأخذ به العلماء كلُّهم إالَّ "ـــــ وقال ابن جزي 

.: محد بن حممد احملجويب يف نظمهأـــــ وقال 
ــــــواليت يف شــــــرحه ـــــــ ":قــــــال ال ـــــــ رمحــــــه اهللا ـــ ــــــك ـــ ــــــد مال ــــــنَّة حجــــــة شــــــرعية عن ــــــاب والسُّ يعــــــين أنَّ مفهــــــوم الكت

".داللة االقتضاء: م عندهيعين
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:)التنبيه على العّلة) (داللة اإليماء) (تنبيه الخطاب(داللة التنبيه: سادسا
َلعابَـــــُه هـــــي أن يـُْقـــــرَن الوصـــــف حبكـــــم لـــــو مل يكـــــن اقـــــرتان الوصـــــف بـــــذلك احلكـــــم لبيـــــان علّـــــة لـــــه :"تعريفهـــــا

.الواليتتعريف هذا " يليُق الفصاحةال ألنّه ، الَفِطُن مبقاصد الكالم
ــــــ وعرفـــــه حســـــن بـــــن حممـــــد الشـــــاط قـــــرَن الوصـــــُف حبكـــــم لـــــو مل يكـــــن يُ أن :وحـــــدُّه، داللـــــة اإلميـــــاء":بقولـــــه،ــ

".ألنه ال يليق بالفصاحة؛ م عابَه الَفِطُن مبقاصد الكالمالوصف عّلة لذلك احلك
ى ذويهدَ يف الفّن تـُْقصد له ـــــــــــــــــــــــــالتنبيو داللة اإلمياء ):    راقي السعودم(جاء يف الّنظم 

أن يُقرَن الوصُف حبكم إن يكن     لغري عّلٍة يُِعبه من َفِطن
ــــــ ومثالـــــه ْـــــِديـَُهَما﴾﴿:قولـــــه تعـــــاىل: ــــ ـــــارَِقُة فَـــــاْقطَُعوا أَي ـــــارُِق َوالسَّ ، فإنـــــه اقـــــرتان األمـــــر بقطـــــع )30:املائـــــدة(َوالسَّ

إذ لـــــو مل تكـــــن علّـــــًة لـــــُه ،ّن الســـــرقة هـــــي علّـــــة القطـــــع شـــــرعاً أيـــــد الّســـــارق مـــــع وْصـــــفه بالســـــرقة يـــــدّل بـــــالّلزوم علـــــى
.لكان الكالم غري بليغ

ـــــه ــــــ ومن ـــــَدٍة﴾﴿:قولـــــه تعـــــاىل: ــــ ُهَمـــــا ِمائَـــــَة َجْل ـــــُدوا ُكـــــلَّ َواِحـــــٍد ِمنـْ ـــــُة َوالـــــزَّاِين فَاْجِل ـــــة جلـــــد ،)2:النـــــور(الزَّانَِي فِعّل
.فكانت بذلك عّلته،؛و وصف الزنّا، هالزّاين والزانية

ــــــــ وقولـــــــه تعـــــــاىل َهـــــــْوَن َعـــــــِن اْلُمْنَكـــــــِر﴾﴿:ـــ ـــــــٍة أُْخرَِجـــــــْت لِلنَّـــــــاِس تَـــــــْأُمُروَن بِـــــــاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ـــــــَر أُمَّ ـــــــُتْم َخيـْ آل (ُكْن
،وهــــــــو اخلرييــــــــة،وهــــــــو أمــــــــرهم بــــــــ، اقــــــــرتن الوصــــــــففقــــــــد) 110:عمــــــــران

.فالوصف هنا إن مل يكن عّلة للحكم عليهم باَخلْريية َعابَُه الَفطن مبقاصد الكالم
:هي،اجلواهر الثمينةذكرها املشاط يف ،تتنوع إىل مخسة أنواع:أنواع داللة اإليماء

.اموتدخل الفاء على الثاين منه،وذلك بأن يذكر احلكم ووصف،ترتيب احلكم على الوصف:النوع األول
احملـــــرم الـــــذي وقصـــــته ناقتـــــه يفعلـــــى الوصـــــف قولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ) الفـــــاء(دخلـــــتمثـــــال مـــــا إذاـــــــــ

)ال متّسوه(ويف رواية ) ال تْقَربوه فإنُه يُبعُث يـَْوَم القَياَمِة ُمَلِبيا(
ــــــــــــ ومثـــــــــــا ـــــــــــارَِقُة فَـــــــــــاْقطَُعوا ﴿:قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل،علـــــــــــى احلكـــــــــــم) الفـــــــــــاء(ل مـــــــــــا إذا دخلـــــــــــت ـــ ـــــــــــارُِق َوالسَّ َوالسَّ

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة﴾الزَّانَِيُة َوالزَّانِي﴿:وقوله تعاىل)30:املائدة(أَْيِديـَُهَما﴾ ). 2:النور(َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
ـــــــاني ـــــــوع الث ـــــــى شـــــــخ: الن ـــــــهأن حيكـــــــم الشـــــــارع عل كقـــــــول ،ص حبكـــــــم عقـــــــب علمـــــــه ِبصـــــــفٍة صـــــــدرت من

فإنّـــــه ،)اعتـــــق رقبـــــة:(عليـــــه الصـــــالة والســـــالمفقـــــال لـــــه ) :(األعـــــرايب
ـــــــالً ب،ل علـــــــى أن اجلمـــــــاع علّـــــــة يف اإلعتـــــــاقيـــــــد ، الفصـــــــاحة خللـــــــّو الّســـــــؤال عـــــــن اجلـــــــوابوإالّ كـــــــان اقرتانـــــــه بـــــــه خمُِ

ـــــك بعيـــــد ـــــه وســـــلم: ر الّســـــؤال يف اجلـــــوابدّ فيقـــــ،وذل ـــــه قـــــال صـــــلى اهللا علي ـــــ) واقعـــــَت فـــــأعتق(:فكأن ،رةدّ ة مقـــــفالعّل
.واحلكُم ملفوٌظ به

ــــــث ــــــوع الثال ــــــذُكَر ا:الن ــــــؤثر يف احلكــــــمأن ي ــــــو مل ي ــــــه،لشــــــارع وصــــــفاً ل ــــــة في ــــــو مل يكــــــن عّل مل يكــــــن ،أي ل
ا مــــــن الطــــــوافني ،: (ا ســــــئل عــــــن اهلــــــرةكقولــــــه عليــــــه الصــــــالة والســــــالم عنــــــدم،ذكــــــرُه ُمفيــــــدا

.لكان ذكره ُهنا َعبثا، النجاسةيكن طوافها ِعّلة لعدمفلو مل، )عليكم والطوافات
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ُم أن ذلـــــــك فـَـــــــُيعلَ ،حلكـــــــم بـــــــني شـــــــيئني بـــــــذكر وصـــــــف ألحـــــــدمهاأن يـَُفـــــــّرَق الشـــــــارع يف ا:النـــــــوع الرابـــــــع
:وهو أقسام مخسة، الّ مل يكن ختصيصه بالذكر فائدةوإ،الوصف عّلة لذلك احلكم

إىل )الــــــذهب بالــــــذهب والفضــــــة بالفضــــــة(: كقولــــــه،طكانــــــت التفرقــــــة بــــــني احلكمــــــني بالشــــــر ـــــــــ مــــــا إذا  1
فتفريـــــق الشـــــارع بـــــني منـــــع بيـــــع ،)بيعـــــوا كيـــــف شـــــئتم إذا كـــــان يـــــدا بيـــــدفـــــإذا اختلفـــــت هـــــذه األصـــــناف ف: (أن قـــــال

احتــــــاد : يــــــّدل علــــــى أن العلــــــة يف منــــــع التفاضــــــل،ضــــــل وبــــــني جــــــوازه بشــــــرط اخــــــتالف اجلــــــنسهــــــذه األشــــــياء بالتفا
.اجلنس

َوَال تـَْقَربُـــــــــــــــــــوُهنَّ َحـــــــــــــــــــىتَّ ﴿:كقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل،التفرقـــــــــــــــــــة بينهمـــــــــــــــــــا بالغايـــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــــــت-2
،يضحلــــــفتفريقـــــه،،أي)222:البقــــــرة(﴾َيْطُهـــــْرنَ 

.دليل على أن الّطهر عّلة اجلواز،وبني جوازه يف الطهر بالغاية
فَِنْصـــــــــــــُف َمـــــــــــــا فـََرْضـــــــــــــُتْم ِإالَّ َأْن ﴿:كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل،كانـــــــــــــت التفرقـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا باالســـــــــــــتثناءمـــــــــــــا إذا-3

ــــــوت النصــــــف هلــــــنّ أي الزوجــــــ، )237:النســــــاء(﴾يـَْعُفــــــونَ  ــــــد عــــــدم عفــــــوهّن ، ات فتفريقــــــه بــــــني ثب ــــــه عن وبــــــني انتفائ
.لو مل يكن لعّلية العفو لالنتفاء لكان بعيدا،عنه

ــــــــ مـــــــا إذا4 ـَــــــاِنُكْم ﴿:كقولـــــــه تعـــــــاىل،االســـــــتدراككانـــــــت التفرقـــــــة بينهمـــــــا بــ َال يـَُؤاِخـــــــذُُكُم اللَّـــــــُه بِـــــــاللَّْغِو ِيف أَْمي
َـــــاَن﴾ ـــــْدُمتُ اْألَْمي َـــــا َعقَّ ، ميـــــانألفتفريقـــــه بـــــني عـــــدم املؤاخـــــذة با،)89:املائـــــدة(َوَلِكـــــْن يـَُؤاِخـــــذُُكْم ِمب

.لو مل يكن لعّلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا، التعقيد
للرّاجــــــل ســـــــهٌم :( كقولــــــه عليــــــه الصــــــالة والســــــالم،  التفرقــــــة بينهمــــــا باســــــتئناف ذكرمهـــــــاـــــــــ مــــــا إذا كانــــــت 5

ـــــة ـــــة كـــــل ، لفـــــرس والرّاجـــــلومهـــــا مفهومـــــا ا، ذين الوصـــــفنيينهمـــــا بفتفريقـــــه ، )وللفـــــارس ثالث ـــــو مل يكـــــن لعّلي ل
.منهما لكان بعيدا

ــــِر ﴿:كقولــــه تعــــاىل،  وُجوبــــُه علينــــان مانعــــا ملــــا تقــــدم النهــــُي عــــن فعــــٍل يكــــو : النــــوع الخــــامس فَاْســــَعْوا ِإَىل ذِْك
علمنــــــا أن العلّـــــة فيــــــه ،، أوجـــــب علينــــــا الســـــعيانـــــه تعــــــاىل ملـــــ، فإ)9:اجلمعــــــة(اللَّـــــِه َوَذُروا اْلبَـْيـــــَع﴾

.تفويت الواجب
وإمنـــــــا ،فيمــــــا ذُِكـــــــرميـــــــاء كثــــــرية ال تنحصـــــــر صــــــرّح الغـــــــزايل وغــــــريه بـــــــأن ُوُجــــــوَه اإل:"البنـــــــودــــــــــ قـــــــال يف نشــــــر 

".الوجوه تنبيها على ما مل يُذكريذكرون تلك
يف أصــــــــــول املــــــــــذهب ،للفــــــــــظ علــــــــــى احلكــــــــــم يف القــــــــــران الكــــــــــرميهــــــــــذه هــــــــــي األقســــــــــام الســــــــــتة لداللــــــــــة ا

.)النص ــــ الظاهر ــ دليل اخلطاب ـــ مفهوم املخالفة ـــ االقتضاء ــ التنبيه :(املالكي
.)لسنة يف أصول املذهب املالكيا(وننتقل اآلن إىل األصل الثاين 

السنة النبوية: األصل الثاني
. يف هذا املبحث سنتعرف على املسائل األصولية املتعلقة بالسنة النبوية يف أصول املذهب املالكي

: معنى السنة
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من سن ":عليه وسلمصلى اهللا نة كانت أو قبيحة، قال رسول اهللاهي السرية والطريقة حس:السنة في اللغة

- صحيح مسلم-" من عماإلسالم سنة سيئ
لَِّه الَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ﴿ُسنََّة ال:قال تعاىلوقد استعملت السنة يف القرآن مبعىن الطريقة،ــ 

، فاملراد من السنة طريقة حكمته تعاىل )43:فاطر(﴾َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه َحتِْويًال ﴿:، وقال)23:الفتح(اللَِّه تـَْبِديًال﴾
.

:الفخر الرازي يف اشتقاق لفظ السنة وجوها ثالثةوقد ذكر ــ 
الصب للماء، والعرب شبهت : ، إذا واىل صبه، والسن) سن املاء يسنه(:أوهلاــ 

.
، إذا حددته على )نصل والسنان أسنه سنا فهو مسنونسننت ال(كون السنة مشتقة من أن ت: انيهاثــ 

.على معىن أنه مسنون)سنة(مسي املسن، فالفعل املنسوب إىل النيب 
ا، والفعل الذي داوم عليه إذا أحسن رعيه)سن اإلبل:(أن يكون اشتقاق لفظ السنة من قوله: ثالثهاــ 

.مسي سنة مبعىن أنه أحسن رعايته وإدامتهالنبيصلى اهللا عليه وسلم
هذا ـــ )من فعل، أو قول أو تقريرــقرآنغري الــ هي ما صدر عن سيدنا حممد( :السنة في االصطالح

.تعريف العضد شارح خمتصر املنتهى البن احلاجب املالكي
.كاية، أم اإلنشاءجنس، وإصدار القول هو التلفظ به سواء أكان على سبيل احل) ما صدر:(فقولهــ 
ا ، ومضي اهللا عنهمر ن الرسل املتقدمة، ومن الصحابة صدر عن غريه ماموخرج بكونه صادرا عنهــ 

.وصفه بالرسالةيقيده صدر عنه قبل البعثة، كما
ليس ــ مع كونه أنزل بلفظهــ ل التعريف احلديث القدسي، فإنه، القرآن، ومش)غري القرآن(وخرج بقوله ــ 

.وال متعبد بتالوته فليس بالقرآن، وإمنا هو سنة، فوجب إبقاؤه يف التعريفمبعجز
)ما صدر(ـــــبيان ل، )من فعل أو قول أوتقرير:(وقول العضدــ 
كف عن : فعل لساين، والتقرير:الذي قاله يقصد إفادة غريه، و القولفظ النيب ل:و املراد بالقولــ 

.اإلنكار، والكف فعل أيضا
ا مة، بدليل عطفهمرير، كما هو املشهور يف عرف العاماال يشمل القول والتق: د بالفعل حيتمل أمريناملراو ــ 

ا عليه يف عطف معليه، وحيتمل أنه أراد به ما يشملهما، كما هو معلوم يف اصطالح األصوليني، ويكون عطفه
ة من قصره على أفعال معرف العاإرادة ما هو املشهور يفاخلاص على العام، زيادة يف اإليضاح، ودفعا للتوهم 

.اجلوارح الظاهرة غري اللسان
اج، وابن وصنيعه هذا أوىل من صنيع غريه، كالبيضاوي يف املنه:قاليقول الدكتور عبد الغين عبد اخل

الفعل أظهر من دخول التقرير فإن دخول القول يفث اقتصر على األقوال واألفعال،، حيالسبكي يف مجع اجلوامع
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، كما فعل العضد، وإما أن يقتصر على الفعل، ويكون شامال )والفعل والتقريرالقول (، فإما أن تذكر الثالثة فيه
.، كما هو يف االصطالحللجميع

.فالقول يدخل يف الفعل لكونه عبارة عن حركة اللسانــ 
.والتقرير يدخل يف الفعل؛ ألنه عمل قليبــ 
نه يْ لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَ ، ك)اإلشارة( يشمل) الفعل(مث إن ــ 

.يص عليها يف التعريفيشملها اصطالحا وعرفا، فال داعي للتنص) الفعل(على ابن أيب حدرد، وظاهر أن 
ال حبق، إال مبشروع؛ ألنه اليهم إيهم ال، فإنه من أفعال القلوب، وهو)ماهل(أيضا ) الفعل(ويشملــ 
قدهم جيعل أسفل الرداء أعاله يف االستسقاء،فثقل أنه:ة باهلم هو بالنسبة إىل غريه، ومثال ذلكذؤاخوعدم امل
ــرواه أبوداودــ .فرتكه،وقد استدل به على ندب ذلكعليه، 

أن يعلم :معىن التقريرو . ن الرتك، وهو فعل على الصحيحعقرير كفٌّ داخل يف األفعال؛ ألن التّ وتقريرهــ 
رتهحبضالضبّ رضي اهللا عنهفعل حبضرته، كأكل خالد بن الوليدأن أحدا فعل شيء ومل ينكره عليه، أو 

ما روي عنه : فعل ومل يظهر منه نكري، دل ذلك على جوازه، حنوإذا فعل حبضرة النيب :"قال الباجي
فلم يُنكر " ؟أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا:"اليدينصلى اهللا عليه وسلم أنه سّلم من اثنتني، فقال له ذو 

الكالم يف الصالة لُيفِهم اإلمام معىن السهو، وأقرّه على ذلك، فدل على جوازه وصحته، وكذلك إن فعل عليه 
يف زمانه فعل شنيع ويظهر وال خيفى مثله، دل ذلك على إباحته، حنو ما كان الصحابة يـَْقتَـُنوَن اخليل يف زمنه

 ،فدل ذلك على أنه ال زكاة فيها
أن يرى املنكر أو يعلم أنه يُفعل مث ال يُنِكر، ألن يف والدليل على ذلك أن ما ليس جبائز ُمنكر، وال جيوز للنيب 

".       مأمور بالبيان والبالغترك البيان، والنيب 
طريقة : تانعدة معان، وهلم يف معناها طريقللسنة يف اصطالح املالكية:معنى السنة في الفقه المالكي

.املغاربة وطريقة البغداديني
راشد وأيب ويسمى عند بعضهم، كابن )ثاب فاعله وال يعاقب تاركهي ما يُ ه(:معنى السنة عند المغاربة

.استحب، ومساه ابن رشد يف املقدمات ماحلسن شارح الرسالة باملندوب
:  اب يف شرحه على خليل أن للمندوب ثالث مراتب، هيطّ ذكر احل:مراتب المندوب

.تسمى سنة: املرتبة األوىل
ليل خيصها رغيبة، وبعضهم كالشيخ خ:تسمى فضيلة، وبعضهم كابن رشد وابن بشري يسميها: املرتبة الثانية

.باسم املستحب واملندوب
.وتسمى النافلة، وبعضهم كابن بشري خصها باسم املستحب: املرتبة الثالثة

.وهذه املراتب متفاوتة يف الفضل والثواب على هذا الرتتيبــ 
.سنة، مث رغيبة، مث فضيلة،مث نافلة، كما ذكره الصفيت يف حاشيته:ومنهم من جعل املراتب أربعاــ 
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.اختلف املالكية املغاربة يف تعريفها وضبطها:السنةتعريف 
واظب عليه، ومل يدل دليل على وأظهره يف مجاعة و هي ما فعله صلى اهللا عليه وسلم:"فمنهم من قالــ 

.عليش يف منح اجلليلشي والدسوقي و ذكره اخلر ،"وجوبه 
املفعول صالة أم غريها، كغسل اعة، سواء أكان ذلك مجأنه فعله حبضرة ) اره يف مجاعةاظه(ومعىن ــ 

سواء أكانتمعة، و اجل
.منفردا كالوترماعة كالعيدين أمجبتلك الصالة صالها إماما 

واقرتن ــ كصالة اخلسوف،ــ  وداوم عليهصلى اهللا عليه وسلمهي ما فعله:"من عرف السنة بقولهمنهمو ــ 
".به ما يدل على أنه ليس بفرض، سواء أظهره يف مجاعة أم ال كصالة الفجر

.وهكذا يتبني أن صالة الفجر سنة على التعريف األول دون الثاينــ 
.وهذا التعريف ذكره صاحب الفواكه الدواين على الرسالةــ 
،:ومنهم من قالا فضيلة،:مث إن من قالوا بأن الفجر ليست سنة، اختلفوا فمنهم من قالــ 

فزاد وهذا هو املشهور يف املذهب، كما ذكره الصفيت يف حاشيته، وهذا األخري هو الذي جعل املراتب أربعا، 
.، وحصرها يف صالة الفجرالرغيبة بني السنة والفضيلة

.ــ 
:وإليك بعض أقوال املالكية يف الفرق بني هذه املراتبــ 

أفعال، وما نبه عليه وأمجله يفهو سنة بال خالفمظهرا له، فب عليه الرسولظما وا(:قال ابن بشري
مابعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة، و ب على فعله يف أكثر األوقات وتركه يفظاخلري فهو مستحب، وما وا

تسميته فضيلة، : تسميته سنة التفاتا إىل املواظبة، والثاين: أحدمها: قوالنفيهواظب على فعله غري مظهر له ف
).التفاتا إىل ترك إظهاره كركعيت الفجر

وأكد الشارع أمره، وحظ عليه وأشهره ــ من املندوباتــ وا كل ما عال قدره يف الشرع فسمّ : (وقال املازري
).نافلة، و ما توسط بني الطرفني فضيلةــ من هذاــ اء ومسوا ما كان يف الطرف اآلخرالستسقسنة، كالعيدين وا

، فإن كثرت أجوره، وفعله  واملندوب هو الذي يثاب فاعله وال يذم تاركه:(وقال ابن راشد يف لباب اللباب
أجوره، ومل يفعله يف اجلماعات، مسي ت سنة، وإن قلّ : يف اجلماعات وواظب عليه، مسيصلى اهللا عليه وسلمالنيب

).نافلة، وإن توسط بني القسمني مسي فضيلة
هي الفعل املطلوب طلبا غري جازم،وتنقسم إىل األقسام الثالثة املتقدمة، ويسمون :السنة عند البغداديين

.نافلة:رغيبة، والثالث:سنة مؤكدة، والثاين: القسم األول منها
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:التأسي به وعدمهبباعتبار وجو أقسام السنة الفعلية 
، أي أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنسبة إىل وجوب التأسي به وعدمه إىل مخسة تنقسم السنة الفعلية

:أقسام
اإلنسان منها، وهذا القسم ال األكل والشرب وحنوها مما ال خيلوكالقيام والقعود و :أفعاله اجلبلية:األول

ماال (:الباجينزاع يف أنه ال يعد ملة، أي شريعة لنتأسى به فيها، بل هو عند الباجي منا لإلباحة يف حقنا، قال 
األكل والشرب واملشي واللباس، فذا يدل على اإلباحة، وقد ذهب بعض أصحابنا إىل أنه يدل على : قربة فيه حنو

ألن؛وهذا غري صحيح. اليمني، وغري ذلكبتنّعللاألكل باليمني، واالبتداء يف او كاملشي يف نعلني، ،الندب
الندب إمنا حصل يف صفة الفعل ال يف نفس الفعل؛ ألنه ليس مبندوب إىل األكل، فإذا أكل كان مأمورا بإيقاعه 

).على هذا الوجه
مع قطع النظر إىل صفة وا هليس مندوبا وال مستحبا، إمننا فإن كون هذا القسم من أفعالهمن هو ــ 

.ذلك الفعل، أما مع النظر إليها فمندوب كما حكاه الباجي عن بعض أهل املذهب
هو عندي حممول على :حلولو ردا عليهمقال،إنه مباح: وقال أكثر احملدثني أنه للندب وقال البعض

.ال على أصل الفعل،الصفة
صلوا كما ":قال، كقوله بيانا جلمل، إما بصريح املوسلمصلى اهللا عليه يكون فعلهأن:القسم الثاني

﴿َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة :لقوله تعاىلوكقطع يد السارق من الكوع بيانا ،"كمرأيتموين أصلي، وخذوا عين مناسك
).38:املائدة(فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما﴾

باح قد جيب ملالواجب مطلقا، ويف املندوب وايف وحكم هذا القسم وجوب اإلتباع، ووجوب البيان عليه ــ 
.وقد ال جيب

َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن ﴿:قوله تعاىلألفعال احلج، حيث ورد جممال يفومن أمثلة ذلك بيانهــ 
صلى اهللا وكذلك بيانهغريها من األحكام، مل يفصل القرآن يف املواقيت و ، و )97:آل عمران(﴾اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال 

﴿يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم :عليه وسلم
غري ع و امِ اعة وجَ خبطبه ومجصلى اهللا عليه وسلمعلها، فف)9:اجلمعة(اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع﴾

. )43:البقرة(﴿َوآتُوا الزََّكاَة﴾:تعاىللقوله األنواع تبياناأحكام الزكاة من جهة املقادير واألنصبة و ذلك، وكذلك بني
كان واجبا فهو واجب، أو مندوبا فهو مندوب، أو هذا القسم حكم ذلك املبني، فإنيفوحكم أفعاله ــ 

.مباحا فهو مباح
كاختصاصه بوجوب بدليل دل عليه، وذلك  يكون ذلك الفعل من خصائصهأن:لثالقسم الثا

ها وذكرها ابن حرمة األكل متكئا، وإباحة تسع نسوة،إىل غري ذلك من خصائصه، وقد عدّ الضحى، التهجد، و 
.العريب يف سورة األحزاب يف األحكام
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كالوصال، وإما مباحا إن تصور حكم هذا القسم عدم اإلتباع، إما وجوبا كنكاح التسع، وإما ندبا  و ــ 
.وقوعه

ة تقتضيه يف ي والشرعي، بأن كانت اجلبلّ ما تردد من فعله صلى اهللا عليه وسلم بني اجلبلّ :القسم الرابع
فيها أو يف وسيلتها، كالركوب يف احلج، والذهاب إىل العيد من طريق بعبادة بأن وقعامتعلقوقعنفسها، لكنه

.ة بني صالة الصبح وركعيت الفجرجعوالرجوع من أخرى، والضّ 
وقع فيه خالف ناشئ عن القولني يف تعارض األصل (:قسم ذكره صاحب نشر البنود فقالحكم هذا الو ــ 

إال يف الركوب أفضل عندنا على معروف املذهنبوالظاهر الذي هو بعثه للتشريع، و الذي هو عدم التكليف، 
فيه إن املشي يف احلج أفضل للمشقة، وركوبه : يمخسند واللّ : وقال.لسعي والطواف، فاملشي فيها واجبا

ع يف طريق غري األوىل يف جعة لالسرتاحة ال للتشريع، ويستحب عندنا الرجو ي، ومعروف مذهبنا أن الضّ جبلّ 
).العيد

:غري ما تقدم من األفعال، وهو على ضربني:القسم الخامس
.بكونه واجبا، أو مندوبا، أو مباحجهته يف حقه نت لمت صفته من األفعال، أي تبيّ ما عُ :أحدمها

األصل االستواء يف األحكام إال ما دل دليل ته مثله؛ ألنوهذا اختلف فيه، فذهب اجلمهور إىل أن أمّ ــ 
.على اختصاصه به، وهو قليل

يف ال فيه أنه للوجوبما مل تعلم صفته أي جهلت صفة الفعل فيه، وفيه أيضا خالف،أصح األقو :ثانيهما
ألنه األحوط، وأبعد عن حلوق اإلمث؛ إذ على احتمال الندب ال يقتضي ترك ــ عليه وسلمصلى اهللاــ حقنا وحقه

و رتك اإلمث، وهذا هو الذي ذهب إليه مالك، الالفعل إمثا، وعلى احتمال الوجوب يقتضي 
.معالقصار،كما نص عليه يف الضياء الالّ 

أي ما دلكم عليه . )7:احلشر(﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه﴾:قوله تعاىلمتعددة، منهاوهلذا القول أدلة ــ 
).21:األحزاب(﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾:قوله تعاىلبالقول والفعل فاقبلوه، ومنها

:شواهد تطبيقية في فقه اإلمام مالك
لفعل خاص بالنيب جعفر بن أيب طالب، واإلمام مالك يرى أن إباحة هذا اعانقيبأن النــ ثبت

.صيلحبن رشد يف املقدمات والبيان والتة، كما ذكره اعانقة لألمّ املإباحةولذلك مل يره صاحلا لالستدالل به على
ذهب مث رجع كرب يف صالة من الصلوات، مث أشار إليهم بيده أن امكثوا، ف"روى مالك أن رسول اهللا ــ 

م انتظاره،وأما الذي فعله روي عن علي بن زياد عن مالك أنه ال ينبغي هل:(، قال الباجي"وعلى جلده أثر املاء
يف فعل وما فعله النيبذاإجيوز للمأمومني انتظار اإلمام ،أي ال)فهو له خاصالنيب صلى اهللا عليه وسلم

.ألنه من خصائصه؛الصالة
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لكونه من خصوصياتهيرى مالك أن ذلك ال يباح ألمتهب قبل إحرامه، لكنتطيّ ثبت أن الرسول ــ 
هإن ذلك من خواصّ (:قال أبو الفرج ألن احملرم إمنا منع من الطيب لئال يدعوه إىل اجلماع، والنيبلك أم

."املفهم " ذكره القرطيب يف)الناس إلربه كما قالت عائشة 
:األفعال المترددة بين الجبلي والشرعي وفيها قربة

الدخول ملكة من لنسبة للقادم من طريق املدينة، و استحب مالك دخول مكة للحاج من ثنية كداء باــ 
مني من جهات ، كما أنه مل يرشد القادمنهمل يرشد إىل الدخول طريق معني فعل جبلي بدليل أن الرسول 

حيث جاء يف ،ن غريه من الطرق،ومع ذلك استحب مالك الدخول من طريق كداءأو ممنه أخرى إىل الدخول 
ن كان يستحب مالك ملن دخل مكة م: مكة؟ قالن كان يستحب مالك أن يدخل الداخلمن أي: قلت": املدونة

".طريق املدينة أن يدخل من كداء
شد الناس إليه، مل ير ، وهو فعل جبلي بدليل أن الرسول استحب مالك للحاج الوقوف بعرفة راكباــ 

بل يقف راكبا، إال أن يكون : وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال":جاء يف املوطأ
"ته علة فاهللا أعذر بالغدربّ ادأو ببه 

فيه احلصى من أثر السيل، وهو موضع جيتمعــ وهو األبطحــ بصّ استحب مالك للحاج النزول باحملــ 
.ويقع بني مكة ومىن

فالنزول فيه بعد الرجوع من مىن عندما تنتهي أيام الرمي والصالة فيه صلوات الظهر والعصر واملغرب 
نزول األبطح ليس بسنة، إمنا نزله " رضي اهللا عنهادليل قول عائشة بن فعل جبلي، اوالنزول بذلك املكوالعشاء،

، ومع ذلك فإن مالك يرى استحباب النزول فيه؛ "م ألنه كان أمسح خلروجه إذا خرجعليه وسلرسول اهللا صلى اهللا
ب إذا فرغ اإلمام من أيام الرمي إين أستحب النزول باحملصّ : روي ابن املواز عن مالك أنه قال: (قال الباجي

.)والنساء، وليس ذلك بواجبأن ذلك حسن للرجال : وصدر وإن مل يفعل فال بأس، وروى ابن وهب عن مالك
الذهاب من طريق يف صالة :مثل،يالحظ أن هذه األفعال اجلبلية متعلقة بقربة؛ لذلك استحبها مالكو ــ 

.العيدين والرجوع من آخر
على سبيل الوجوب أو ع ال يشرع التأسي فيه بالرسول هناك أفعال جبلية ال تتعلق بقربة، هذا النو و ــ 

.به يف ذلك مباح، ويرى اإلمام مالك ذلك ويف فقهه شواهد تدل عليهالندب، ولكن التأسي 
ي يقصد جعة فعل جبلّ إذا فرغ من صالة الليل اضطجع على شقه األمين، وهذه الضّ كان رسول اهللا ــ  

جعة، أما فعله على سبيل االسرتاحة من طول القيام، واإلمام مالك يرى إباحة هذه الضّ منه الرسول 
ها سنة وعبادة فال من فعلها راحة فال بأس بذلك، ومن فعل: (جعةأنكره حيث قال عن هذه الضّ االستحباب فقد

.نتقى للباجي، ونشر البنوداملانظر ، )خري يف ذلك
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وهذا الفعل .ها ونفض يديهتنقة لير رضت عليه خِ بعد أن اغتسل عُ ثبت أن الرسول ــ 
ة، ياستحبابه، بدليل أنه يرى جواز املسح بعد الغسل باملنديل من غري كراه، واإلمام مالك يرى إباحته دون جبلي

).بعد الوضوءال بأس باملسح باملنديل (:حيث قال يف املدونة 
:األفعال الصادرة بيانا لمجمل

.فمندوب، وإن مباحا فمباحافواجب، وإن مندوباحكم هذا النوع، حكم األمر املبني، إن واجب
:يأيتومحلها مالك على الوجوب، مااليت فعلها النيب احلجّ ومن أفعال ــ 
): (احلل، حيث قال مالكمنأن يسوق هديه / 1
.أن جيعل الكعبة على يساره أثناء الطواف/2
.واف سبعةأن تكون أشواط الطّ /3
.أن يكون طوافه وهو متوضئ/4
.وافبعد الطّ عي أن يكون السّ /5
.فاعي بالصّ أن يبدأ السّ /6
.حريكون احللق بعد النّ أن/7
:على االستحباب ما يأيتومحلها مالك ومن أفعال احلج اليت فعلها النيب ــ 
أن يكون إشعار اهلدي وتقليده عند اإلحرام، حيث يرى مالك استحباب ذلك، حيث سئل عن رجل / 1

د اهلدي وال قلّ له، وال ينبغي له أن يُ عَ فَـ نْ ب مَ ال أحب ذلك، ومل يصِ : (فقالم إشعار اهلدي عن اإلحرام، قدّ 
)يشعره إال عند اإلهالل 

فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غريه؟ : قلت: (نسان بنحر هديه بنفسه، جاء يف املدونةقيام اال/2
.)فعل ذلك هو بنفسهر أن النيب ، وذكال ينحر هديه إال هو بنفسه: يقولكراهية شديدة، وكان ،نعم: قال

لك أن ختصيص احللق مبىن مستحب، حيث سئل عن رجل نسي احلالق مبىن يف ما، يرى احللق مبىنً /3
.)ذلك واسع واحلالق مبىن أحب إيل: (، هل له رخصة أن حيلق مبكة؟ فقالاحلجّ 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن ﴿:القرآن يف قوله تعاىلصالة اجلمعة، حيث وردت جمملة يف ــ ومن األفعال اليت بّينها النيب 
).9:اجلمعة(آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة﴾

:اجلمعة ومحلها مالك على الوجوب ما يأيتيفنيبالفعلهاومن األفعال اليت ــ 
.مل جتزئهم تلك الصالةث أن اإلمام لو صلى بالناس مث خطب، يالرتتيب بني اخلطبة والصالة، حب/1
.أن يكون إمام صالة اجلمعة هو اخلطيب/2
.أن يكون النداء للجمعة بعد زوال الشمس/3
.وجوب اخلطبتني/4
:ومن األفعال اليت فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحلها مالك على االستحباب، ما يتعلق باألضحيةــ 
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ب ألحد ممن قوي على مثنها أن حست بواجبة، وال أالضحية سنة ولي:(قال مالكاستحباب األضحية،/1
)يرتكها

ى على قوّ تال أرى ألحد كمن الرجال ممن :( حيث قال مالكقيام اإلنسان بذبح األضحية بنفسه،/2
ة، وذلك أنه بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلي ذلك الذبح أن يذبح ضحيته أحد غريه،إال من علّ 

).بيده
.ىأمام الناس يف املصلّ هاإلمام بنحر أضحيتقيام /3
.أن تكون األضحية من الضأن وأن تكون من الذكور/4

:حجية السنة في أصول المذهب
ة يف أصول املذهب املالكي، واألدلة على ذلك كثرية، ولعل أبرزها تأليف مالك للموطأ الذي ة حجّ السنّ 

ار ما يدل على حجية السنة ووجوب اتباع النيب بني ابن القصّ سائل، وقد ملاختذه مرجعا للكثري من األحكام وا
وجل، قال فأصل ذلك يف كتاب اهللا عزّ وأما سنة الرسول ":صلى اهللا عليه وسلم ف

َوَأِطيُعوا َأِطيُعوا اللََّه ﴿: وجلوقال عزّ ،)80:النساء(﴾َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّهَ ﴿:اهللا تعاىل
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب ﴿:وقال تعاىل، )59:النساء(﴾الرَُّسولَ  فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
َفَال َوَربَِّك َال ﴿:وقال، )59:النساء(﴾فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسولِ ﴿:الوق، )63:النور(أَلِيٌم﴾

نَـُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُ  ، )65:النساء(وا َتْسِليًما﴾يـُْؤِمُنوَحنىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
سه سبحانه، وقرن طاعته بطاعته كما أوجب علينا طاعة نفعة رسول اهللا وجل علينا  طافأوجب اهللا عزّ 

َوأَنـْزَْلَنا ﴿:وجلبيان ما أنزل إليه، فقال عزّ ه 
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ) 3(َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى ﴿:وقال، )44:النحل(﴾إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ

."، إىل آيات كثري تدل على وجوب السنة كوجوب الكتاب)4ــ3:النجم(﴾)4(
فمن ":اروتأيت السنة كمصدر للتشريع عند مالك يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي، يقول ابن القصّ ــ 

."واالستدالالت منها والقياس عليهامجاع ة واإلنّ الكتاب والسّ : األصول السمعية عند مالك
مام مالك أن يتحدث يف املوطأ عن السنة، تارة يف معناها اللغوي، وذلك يف قول عبد الرمحن اإلواعتاد ــ 
، "ة أهل الكتابسنّ :" يقولرسول اهللا أشهد لسمعتُ : لبن عوف

.كتابأي عاملوهم على طريقة أهل ال
غسل يوم اجلمعة واجب ": ما ورد يف تفسري حديث: ة يف معىن املصطلح الفقهي، مثالهوتارة يذكر السنّ ــ 

."سنة"هو:غسل يوم اجلمعة أواجب هو؟ قالفعن ابن وهب أن مالكا سئل عن " على كل حمتلم
عليــــــه أهــــــل عمــــــل تواطــــــأ ة كــــــدليل أصــــــويل، وهــــــي عنــــــده مبثابــــــةلــــــب األحيــــــان يــــــذكر مالــــــك الســــــنغأويف 

ــــــه ــــــك قول ــــــدل علــــــى ذل ــــــل، ي ــــــه فقهــــــاؤهم جــــــيال بعــــــد جي ــــــد ":العلــــــم ببلــــــده، وتناقل ــــــداء وال إقامــــــة يف عي ــــــه ال ن إن
ـــــذ زمـــــان رســـــول اهللا  ـــــك الســـــنّ الفطـــــر وال يف األضـــــحى من ـــــدنا، وتل ـــــيت ال اخـــــتالف فيهـــــا عن ، كمـــــا يقـــــول "ة ال
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ــــذالســــنة الــــيت ال: يف التعبــــري عــــن دليــــل الســــنة وحجيتهــــا ــــدنا اخــــتالف فيهــــا ، وال ــــه أهــــل العلــــم ببل ي أدركــــت علي
شــــــيء مــــــن الفواكــــــه الســــــنة الــــــيت ال اخــــــتالف فيهــــــا عنــــــدنا أنــــــه لــــــيس يف :ويقــــــول. نــــــه ال يــــــرث املســــــلم الكــــــافرأ

. زكاة جتب يف عشرين دينارا عينا كما جتب يف مائيت درهملاصدقة، وأن
ـــــى مثـــــ: ويقـــــول ـــــه احلـــــول عل ـــــه حـــــىت حيـــــول علي ـــــى وارث زكـــــاة يف مـــــال ورث ـــــه ال جيـــــب عل ـــــاع مـــــنإن ن مـــــا ب

.يستند على السنّ وهذا النوع من السنة عنده ميكن أن نسميه بإمجاع . نصيبه
ــــــ  ـــــا يكتفـــــي مالـــــك يف التعبـــــري عـــــن دليـــــل الســـــنّ ـ ـــــةوأحيان " أو"الســـــنة عنـــــدنا: "ة وحجيتهـــــا بالعبـــــارات اآلتي

:أمثلة ذلكمنو " تلك السنة"و" مضت السنة
ـــــــ  ــــــهـ ــــــدنالســــــنة ا: "قول ــــــه أ"عن ــــــذي أدركــــــت علي ــــــه ال ُيَضــــــيّ هــــــ، وال ق علــــــى املســــــلمني يف ل العلــــــم ببلــــــدنا أن

.
وعلـــــى هـــــذا أدركـــــت أهـــــل " الســـــنة"هـــــا أخـــــرى، وهـــــيليمـــــن أدرك ركعـــــة مـــــن اجلمعـــــة فليصـــــل إإن: وقـــــالـــــــ 

.العلم ببلدنا
ن يف الثيـــــــاب الـــــــيت قتلـــــــوا فيهـــــــا، وتلـــــــك لون، ويـــــــدفنو ن الشـــــــهداء ال يصـــــــلى علـــــــيهم وال يـَُغّســـــــإ: وقـــــــالــــــــ 

. السنة فيمن قتل يف املعرتك
." مضت السنة:" وقالــ 

كمصـــــدر تشـــــريعي ودليـــــل أصـــــويل الســـــتنباط األحكـــــام " الســـــنة"مـــــام مالـــــكفهـــــذه األمثلـــــة يـــــذكر فيهـــــا اإل
."املدونة"نه يف وطأ، وكذلك نقل ع

، وحتتــــــوي علــــــى كثــــــري مــــــن "املوطــــــأ"تعتــــــرب املدونــــــة املرجــــــع الثــــــاين عنــــــد املالكيــــــة بعــــــد : الســــــنة يف املدونــــــة
.يف املدونة مبعناه األصويل االصطالحي، كثريا" ةالسنّ "ولقد تكرر لفظ . األحاديث النبوية

.جهراوالا سرّ يف املكتوبة الال تُقرأ البسملةة أن غسل اللحية، وإن السنّ ةالسنّ : قال مالكــ 
ــــــ ـــــ: وقـــــال يف اجلمـــــع بـــــني الظهـــــر والعصـــــر واملغـــــرب والعشـــــاءـ ة رســـــول اهللا صـــــلى اهللا اس ســـــنّ إن الرفـــــق بالّن

.عليه وسلم
.صالة املغرب أن من فاتته ركعة جيلس فيها كلهاةإن سنّ : وقالــ 
.اجلهر يف صالة االستسقاء سنة: وقالــ
.ة من السنّ : وقالــ 
.ة ماضيةالقنوت يف الفجر سنّ : وقالــ 

:أقسام السنة في أصول المذهب
:أقسام السنة باعتبار السند: أوال

: تعريف السند
. من َسَند إليه سنوًدا، ركن إليه واعتمد عليه واتكأ، فالسند معناه املعتمد: السند يف اللغةــ 
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ـــــــ  هــــــو اإلخبــــــار عــــــن طريــــــق املــــــنت، أو هــــــو سلســــــلة الرجــــــال املوصــــــلة إىل املــــــنت، : الســــــند يف االصــــــطالحـ
.أي طريقه إىل معرفة رجاله الذين َرَووهُ 

هــــو الطريـــــق : رفــــع احلـــــديث إىل قائلــــه وعـــــزوه إليــــه مســــنًدا، والثـــــاين: أحــــدمها: أمــــا اإلســـــناد فلــــه معنيـــــانــــــ
.

.رفعه إليه ونسبهُ : وَسَند احلديث إىل قائله، معناهــ 
ســــــند رتفــــــع وعـــــال مــــــن ســـــفح اجلبــــــل، إلن املوأخـــــذه إمــــــا مـــــن الســــــند، وهــــــو مـــــا ا:" قــــــال ابـــــن مجاعــــــة ـــــــ

فـــــالن ســــــند، أي معتمـــــد، فســـــمي اإلخبــــــار عـــــن طريـــــق املــــــنت ســـــند، العتمــــــاد : يرفعـــــه إىل قائلـــــه، أو مــــــن قـــــوهلم
".ليهاحلفاظ يف صحة احلديث وضعفه ع

ـــــة الســـــند ـــــه ال : أهمي ـــــك ألن وجـــــد أمـــــة مـــــن تإن حفـــــظ الســـــند مـــــن خصوصـــــيات األمـــــة اإلســـــالمية، وذل
األمـــــم حفظـــــت أقـــــوال نبيهـــــا مثلمـــــا حفـــــظ املســـــلمون أقـــــوال الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم وذلـــــك عـــــن طريـــــق 

. اإلسناد، وهذا احلفظ إمنا هو من حفظ كتاب اهللا تعاىل، فإن السنة داخلة فيه ضمنا
ــــــ  لســـــند حفظـــــا ودراســـــة وتـــــدقيقا، قـــــد قـــــيض اهللا هلـــــذه األمـــــة العلمـــــاء والرجـــــال الـــــذين اهتمـــــوا برجـــــال اولـ

.عديل الذي هو من أجل علوم الدينمن أجل ذلك علُم الرجال أو علم اجلرح والتفنشأ
ــــــ  ـــــارك وهـــــو يبـــــني فائـــــدة اإلـ ـــــن مب ـــــ:( ســـــنادقـــــال اب ـــــن )ســـــناد لقـــــال مـــــن شـــــاء مـــــا شـــــاءوال اإلل ، وســـــأل اب

ـــــة  ـــــه حـــــديعيين ـــــهإثا مـــــن غـــــري الزهـــــري أن يـــــروي ل ـــــى الَســـــطح بـــــال ُســـــلمتأ:(ســـــناد، فقـــــال ل وجعـــــل األوزاعـــــي ،)رَق
).ذهاب العلم إال بذهاب اإلسنادما :(سناد، فقالاب العلم بذهاب اإلذه

: تنقسم السنة باعتبار سندها إىل قسمني: أقسام السنة باعتبار السند
ـــــا، وهـــــو بـــــذلك إمـــــا اتصـــــل وهـــــو :الســـــنة املتصـــــلة أو احلـــــديث املتصـــــل-أ ســـــناده مرفوعـــــا كـــــان أو موقوف

.يشمل املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملوقوف على الصحابة رضي اهللا عنهم
ـــــك بســـــقوط راو : املنقطعـــــة أو احلـــــديث املقطـــــوعةالســـــنّ -ب ـــــه انقطـــــاع بســـــنده، وذل ـــــذي وقـــــع في وهـــــو ال

ـــــر مـــــن الســـــند، وســـــواء كـــــان هـــــذا الســـــاقط يف ب ـــــة الســـــند أو مـــــن وســـــطه أواحـــــد أو أكث و مـــــن منتهـــــاه، وهـــــو داي
.واملنقطعاملرسل، واملعلق، واملعضل: ، مثلةثري يشمل أنواعا ك

:أقسام السنة باعتبار عدد الرواة الناقلين: ثانيا
ف آحـــــــاد، قـــــــال الشـــــــريقســـــــم املالكيـــــــة الســـــــنة باعتبـــــــار عـــــــدد الـــــــرواة والنـــــــاقلني إىل ســـــــنة متـــــــواترة، وســـــــنة

."ينقل آحاداأن إما أن ينقل تواترا، وإمال ــ أي الدلينقلي ــ األصل العلم أن ا:" تلمساين
".متواتر، ونقل آحاد: نقل اخلرب على نوعني: "وقال ابن جزي

".آحادخرب تواتر، وخرب: اخلرب ينقسم إىل قسمني":وقال الباجي
:اخلرب املتواتر

ــــــ  أي تـــــواترت الكتـــــب: مـــــن الـــــوتر، يقـــــالذو أخمـــــتتـــــابع األمـــــور واحـــــدا بعـــــد واحـــــد، وهـــــو : املتـــــواتر لغـــــةـ
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مــــــن غــــــري أن تنقطـــــع، ويقــــــال جــــــاءت تـــــرتى، أي متتــــــابعني واحــــــدا وتـــــرا جـــــاءت بعضــــــها علــــــى إثـــــر بعــــــض وتــــــرا
.)44:املومنون(﴾ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـَْرى﴿:بعد واحد، ومنه قوله تعاىل

:املتواتر يف االصطالحــ
".مجاعة يستحيل اتفاقهم على الكذباملتواتر خرب" :قال التلمساينــ 
."حيل يف العادة تواطؤهم على الكذبالتواتر خرب ينقله مجاعة يست" :زيبن جوقال اــ 
."وس يستحيل تواطؤهم عل الكذب عادةأقوام عن أمر حمساملتواتر خرب": وقال القرايفــ 

احـــــرتازا عـــــن : ى الكـــــذبيســـــتحيل تواطـــــؤهم علـــــ.مـــــا يـــــدرك بإحـــــدى احلـــــواس اخلمـــــس: واملـــــراد باحملســـــوس
.أخبار اآلحاد
ز الكـــــذب علـــــى كـــــل وّ احـــــرتازا مـــــن العقـــــل، فـــــإن العلـــــم التـــــواتري عـــــادي ال عقلـــــي؛ ألن العقـــــل ُجيـــــ: عـــــادة

.عدد وإن عظم، وإمنا هذه االستحالة عادية
، ممــــا يعلـــــم ذلــــك مـــــن جهــــة اخلـــــرب خبــــار عـــــن وجــــود مكـــــة وبغــــداد وخرســـــاناخلـــــرب املتــــواتر حنـــــو اإل: مثــــال

إلخبـــــار عـــــن ظهـــــور حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم وأن القـــــرآن نـــــزل منجمـــــا وحتـــــدى بـــــه ضـــــرورة، وا
.العرب

.لفظي، ومعنوي: ينقسم املتواتر إىل قسمني:المتواترأقسام الخبر
ــــــ  ـــــواتر اللفظـــــيـ ـــــه وســـــلم: الت ـــــه صـــــلى اهللا علي ـــــه، قول ـــــاقلوه مـــــن جهـــــة اللفـــــظ، مثال مـــــن  : "هـــــو مـــــا اتفـــــق ن

.البخاري" فليتبوأ مقعده من الناركذب علي متعمدا 
الطـــــائي، إذ مل ينقـــــل إلينـــــا عنهمـــــا قضـــــيةضـــــي اهللا عنـــــه وكـــــرم حـــــامتر كشـــــجاعة علـــــي : التـــــواتر املعنـــــويـــــــ 

وإّمنــــــا نقلــــــت وقــــــائع متعــــــددة، كــــــل واحــــــدة فيهــــــا خبــــــرب الواحــــــد، .الســــــخاءمعينــــــة متــــــواترة تقتضــــــي الشــــــجاعة أو
. وهو الشجاعة والّسخاءلكن تضّمن مجيعها معنا واحدا مشرتكا بينها،

ـــــ  ـــــ وهــــو: " قــــال القــــرايفـ ـــــ املتواترـ ــــك العــــدد يف اللفــــظ ـ ينقســــم إىل اللفظــــي وهــــي أن يقــــع املشــــرتك بــــني ذل
".كشجاعة علي رضي اهللا عنه وسخاء حامت: املروي واملعنوي وهو وقوع االشرتاك يف معىن عام

ــــــ  ـــــال املتـــــواتر لفظــــــ اشـــــرتك فيهـــــا العـــــدد الناقـــــل للقـــــرآن، وكـــــذلك القـــــرآن الكـــــرمي، فكـــــل لفظـــــة فيـــــه : اومث
.

ــــــ ـــــال يقـــــع الشـــــركة يف اللّ ـ ـــــوي ف ـــــه مـــــا روي أن حامتـــــا وهـــــب وأمـــــا املعن ـــــل يف املعـــــىن فحســـــب، ومثال فـــــظ، ب
ســــخاء مئــــة ناقــــة، ويــــروي آخــــر أنــــه وهــــب ألــــف دينــــار، وحنــــو ذلــــك، ويصــــل مــــن جممــــوع تلــــك الروايــــات القطــــع ب

.حامت، وإن كانت كل حكاية من تلك احلكايات مل يتواتر لفظها
:مام فخر الدين الرازيقال القرايف نقال عن اإل: التواترعدد 

واحلــــــق أن عنــــــدهم غــــــري حمصــــــور، خالفــــــا ملــــــن حصــــــرهم يف اثــــــين عشــــــر " :عــــــدد التــــــواتر غــــــري حمصــــــورــــــــ
َلَقـــــْد َأَخـــــَذ اللَّـــــُه ِميثَـــــاَق بَـــــِين ِإْســـــرَائِيَل َوبـََعثْـنَــــــا وَ ﴿:لســـــالم، أو العشـــــرين، لقولـــــه تعــــــاىلعـــــدد نقبـــــاء موســـــى عليـــــه ا
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ـــــــــــَينْ َعَشـــــــــــَر نَِقيبًـــــــــــا ُهُم اثـْ ِإْن َيُكـــــــــــْن ِمـــــــــــْنُكْم ِعْشـــــــــــُروَن َصـــــــــــاِبُروَن يـَْغِلبُـــــــــــوا ﴿:وقـــــــــــال أيضـــــــــــا،)12:املائـــــــــــدة(﴾ِمـــــــــــنـْ
اللَّــــــــــــُه َوَمــــــــــــِن اتـَّبَـَعــــــــــــَك ِمــــــــــــَن النَِّيبُّ َحْســــــــــــُبَك يَاأَيـَُّهــــــــــــا﴿:، أو أربعــــــــــــني لقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل)65:األنفــــــــــــال(﴾ِمــــــــــــائـَتَـْنيِ 
ــــــْؤِمِننيَ  ــــــارين مــــــن قــــــوم موســــــى)64:األنفــــــال(﴾اْلُم ــــــذ أربعــــــني، أو ســــــبعني، وهــــــو عــــــدد املخت ــــــه وكــــــانوا حينئ لقول

.، أو ثالمثائة، وهو عدد أهل بدرً )155:األعراف(ِلِميَقاتَِنا﴾َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ﴿:تعاىل
إن عـــــددهم غـــــري حمصـــــور خالفـــــا ملـــــن حصـــــرهم يف :" فخـــــر الـــــدين بـــــن اخلطيـــــبوقـــــال ابـــــن جـــــزي عـــــنـــــــ 

".  اثنيت عشر، أو يف أربعني أو سبعني أو ثالمثائة أو غري ذلك، واألربعة ليست من عند اجلمهور
:حجية الخبر المتواتر عند مالك

ــــــ أمجـــــع العلمـــــاءـــــــ  ومـــــذهب :" ارالقّصـــــعلـــــى وجـــــوب العمـــــل بـــــاخلرب املتـــــواتر، قـــــال ابـــــن ـــــــ ومـــــنهم مالـــــكـ
ـــــــ رمحـــــه اهللا ـــــــ مالـــــك

وأركـــــان احلـــــج الـــــيت ال
".وسلم

وهــــــذا هـــــو اخلـــــرب املتــــــواتر :" اروكـــــذلك اتفقـــــوا علــــــى أن اخلـــــرب املتـــــواتر يوجـــــب العلــــــم، قـــــال ابـــــن القّصــــــــــــ 
يـــــب، وهـــــذا ممـــــا ال خـــــالف ربه بالصـــــدق، ويرتفـــــع معـــــه الرّ شـــــهد علـــــى ُخمـــــ، ويُ عـــــْذروجـــــب العلـــــم ويقطـــــع اليالـــــذي 

ين، وخـــــالف مـــــن الـــــدّ قَ َمـــــرَ مـــــن خـــــرج عـــــن اجلماعـــــة، و وال ينكـــــره إالّ ،ةوســـــائر األّمـــــ،اء األمصـــــارفقهـــــفيـــــه بـــــني 
."ما عليه املسلمون

ـــــــ  ــــــّني ـ ــــــادة مث ب ــــــى إف ــــــدليل عل ــــــم، فقــــــالال ــــــواتر العل ــــــاء والرســــــل ألن:"اخلــــــرب املت ــــــار األنبي ــــــه تعــــــرف أخب مبثل
واملمالـــــــك والـــــــدول واأليـــــــام واألســـــــالف، ومـــــــا مل نشـــــــاهده مـــــــن البلـــــــدان، مثـــــــل الصـــــــني وخرســـــــان، فمـــــــن أنكـــــــر 

ـــــك لزمـــــه أن  عـــــوار مذهبـــــه، وقُـــــبح طريقتـــــه، انَ يتوقـــــف عـــــن معرفـــــة هـــــذه األشـــــياء، ومـــــن توقـــــف عـــــن هـــــذا بَـــــذل
".

ــــــــــ قـــــــــالء علـــــــــى أنـــــــــه مفيـــــــــدعوأكثـــــــــر ال:" وقـــــــــال القـــــــــرايفـــــــــــ  ــــــــــ اخلـــــــــرب املتـــــــــواترأيـ للعلـــــــــم يف املاضـــــــــيات ـ
".واحلاضرات

لنـــــــا أن نقطـــــــع بدولـــــــة األكاســـــــرة واألقاصـــــــرة واخللفـــــــاء الراشـــــــدين ومـــــــن ( :ل علـــــــى ذلـــــــك فقـــــــالمث اســـــــتد
اس مـــــن املاضـــــيات، وإن كنـــــا ال نقطـــــع بتفصـــــيل ذلـــــك، ونقطـــــع بوجـــــود دمشـــــق ة وبـــــين العبّـــــبعــــدهم مـــــن بـــــين أميّـــــ

.)صل العلم بالتواتر من حيث اجلملةراسان، وغري ذلك من األمور احلاضرة، فقد حوبغداد وخُ 
العلم بالتواتر نظري أم ضروري؟هل 

أم ضــــــروري علــــــى ) مكتســــــب(اختلــــــف العلمــــــاء يف العلــــــم الــــــذي يوجبــــــه اخلــــــرب املتــــــواتر، هــــــل هــــــو نظــــــري
: أقوال

.إىل أنه يوجب علما ضرورياــومنهم مالك وأصحابهــ ذهب مجهور األصوليني:األول
.علما نظريايوجبأنهمام احلرمني والغزايل إىل إسني البصري و أبو احلُ وذهب: الثاين
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ـــــه: "قـــــال القـــــرايف ــــــ والعلـــــم احلاصـــــل من ــــــ أي اخلـــــرب املتـــــواترـ ســـــني ضـــــروري عنـــــد اجلمهـــــور خالفـــــا أليب احلُ ـ
"البصري، وإمام احلرمني والغزايل

ــــــ  ة لـــــيس لـــــه أهلّيـــــوحجـــــة اجلمهـــــور أنـــــا جنـــــد العلـــــم التـــــواتري حاصـــــل للصـــــبيان والنســـــوان ومـــــن :" مث قـــــالـ
."ة النظرملن له أهليّ ا حصل إالّ ه نظري ملفلو أنّ ،النظر

ـــــــ  ــــــا جنــــــد يف ـ ــــــواتر يوجــــــب علمــــــا ضــــــروريا، ألنن ــــــك واجلمهــــــور أن اخلــــــرب املت ــــــراجح مــــــا ذهــــــب إليــــــه مال وال
نفوســـــنا العلـــــم القـــــاطع عـــــن البلـــــدان الغائبـــــة عنـــــا، وكـــــذلك األشـــــخاص املاضـــــني مـــــن قبلنـــــا، وهـــــذا العلـــــم القـــــاطع 

نا، فالــــذي ينكــــر العلــــم نشــــاهده مــــن موجــــودات ُمدركــــة حبواّســــخــــال مــــن الشــــك والــــرتدد، وكأنــــه يشــــبه العلــــم مبــــا 
.ه من موجوداتالضروري كأمنا ينكر ما تدركه حواسُ 
:شروط إفادة التواتر العلم

:اخلرب املتواتر يفيد العلم، بشرطني:"قال ابن جزي
. ه يف كثرة الناقلنيأن يستوي طرفاه وواسطتُ : أحدمهاــ 
".زا من الظنون ومن املعلوم بالنظر، حتر أمر معلوم باحلسّ أن يكون مستندا إىل: واآلخرــ 

وشـــــرطه علــــــى اإلطـــــالق إن كـــــان املخـــــرب لنـــــا غــــــري املباشـــــر اســـــتواء الطـــــرفني والواســــــطة، :" قـــــال القـــــرايفـــــــ 
."عنه حمسوسا، فإن اإلخبار عن العقليات ال حيصل العلمرُ وإن كان املباشر، فيكون املخبَـ 

ــــــــ  را يف كـــــــل طبقـــــــة مـــــــن فدد النـــــــاقلني للخـــــــرب املتـــــــواتر متـــــــوا، أن يكـــــــون عـــــــواملـــــــراد مـــــــن هـــــــذين الشـــــــرطنيـ
.طبقة من الطبقات عن عدد التواتر، فإنه ال يفيد العلم، وخيرج عن التواتريف صطبقات رواته، فلو نقُ 

إىل أمــــــر حمســــــوس؛ لــــــئال يتطــــــرق إليــــــه احتمــــــال الظــــــن والشــــــك والــــــرتدد، خــــــربونوكــــــذلك أن يســــــتند املــــــــ 
.الفالسفة عن قدم العاملقول، فإنه ال يفيد العلم، كأخباروأال يستندوا إىل أمر مع

ــــــ  ـــــواتر يفيـــــد العلـــــم الضـــــروري: يقـــــول البـــــاجيـ ـــــواتر كـــــل خـــــرب وقـــــع العلـــــم :"مؤكـــــدا أن الت خـــــربه مبفخـــــرب الت
."ضرورة من  جهة اإلخبار به

ني واهلنـــــــد والـــــــدليل علـــــــى مـــــــا نقولـــــــه أننـــــــا جنـــــــد أنفســـــــنا عاملـــــــة بالّصـــــــ:" اســــــتدل علـــــــي مـــــــا قالـــــــه بقولـــــــهمثّ 
ـــــا التشـــــكك فيـــــه واالرتياب،كمـــــا نعلـــــم مـــــا تدركـــــه احلـــــواسعلمـــــاوخراســـــان والـــــّري ومهـــــدان  ولـــــو جـــــاز ،ال ميكنن

بطــــل ذلـــــك آلخــــر أن ينكـــــر العلــــم املــــدرك بــــاحلواس،وإذا جلــــاز ،بعـــــد تــــواتر اخلــــرب،لقائــــل أن ينكــــر العلــــم بــــذلك
ـــــل آخـــــر. بطـــــل مـــــا قـــــالوه ـــــة ملـــــا ســـــلكت ودلي ـــــبالد النائي ـــــد ال ـــــواتر عن ـــــد خـــــرب الت ـــــو مل يقـــــع العلـــــم عن ـــــه ل ؛ وهـــــو أن

لـــــــب بلـــــــد ال يعلـــــــم وجـــــــوده نة يف  طف ســـــــفر الشـــــــهر والّســـــــفر؛ألنه ال جيـــــــوز أن يتكلّـــــــالســـــــبل وال نقطـــــــع الّســـــــ
. "طريق ال يعلم منتهاه وال غايتهف سلوكدا يتكلّ لذلك ال جتد أحو ؛وجيوز عدمه

:ثانيا خبر اآلحاد 
ربه ضــــــرورة مــــــن نــــــد أهـــــل األصــــــول مــــــا مل يقــــــع العلــــــم مبخــــــحــــــد خــــــرب اآلحــــــاد ع:"عرفــــــه البــــــاجي بقولــــــهـــــــ 

."به وإن كان الناقلون له مجاعةجهة اإلخبار
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".التواترذين ال يبلغون حد ة الهو خرب الواحد أو اجلماع:"بن جزياــ وقال 
".اآلحاد ما ال يبلغ حد التواترخرب:"ــ وقال الشريف التلمساين

".إخل...تواترة اليت هي خرب مجع هو خرب عار عن قيود امل: "يف املراقيوقال الشنقيطيــ 
."ينته إىل حد التواترهو ماملخرب الواحد:"ــ وقال أيضا

.صف بقيود اخلرب املتواتريتّ خرب الواحد هو ما ملنّ من هذه التعاريف نستخلص أ
ــــــوال ـــــــ قــــــال ال ــــــأن كــــــان خــــــرب عــــــدل أو خــــــرب مجــــــع ال مي:" يتـ ــــــواتر ب ــــــود الت ــــــع هــــــو اخلــــــرب العــــــاري عــــــن قي تن

."دة كاالثنني والثالثة واألربعةالكذب عاتواطؤهم على
:حجيته في أصول المذهب

.خرب الواحد حجة عند مالك وأصحابه يوجب العمل 
ـــــال بـــــن القّصـــــار ــــــ ق ــــــ قبـــــول خـــــرب الواحـــــد العـــــدل، و :" ـ ـــــك ـــــــ رمحـــــة اهللا ـ وجـــــب العمـــــل، أنـــــه يمـــــذهب مال

."دون القطع علي َغْيِبه
مـــــا مـــــا يتضـــــمنه مـــــن األخبـــــار ،وأحـــــاد معلـــــوم وجوبـــــه بـــــالقطع واليقنيالعمـــــل بأخبـــــار اآل:"البـــــاجيوقـــــالـــــــ 
."فمظنون

ــــــــ رمحــــــة اهللا ــــــــ وعنــــــد ،هــــــو عنــــــد مالــــــكظنلعــــــدول املفيــــــد  للخــــــرب العــــــدل الواحــــــد أو ا:"ــــــــ وقــــــال القــــــرايف
."أصحابه حجة

ـــــــ وقــــــال الــــــواليت ثقــــــة أو مــــــن يف احلــــــديث أو الفعــــــل أو التقريــــــر الــــــذي رواه واحــــــد عــــــدل فطــــــن مــــــأمون :"ـ
ــــه وســــلم  ــــك حكمــــه عــــن رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــد مال ـــــ حجــــة شــــرعية عن ـــــ رمحــــة اهللاـ ــــرو ـ ع بــــين عليهــــا بعــــض ف

".الفقه يف مذهبه، ومفاده الظن
ـــــال أيضـــــا ــــــ وق ـــــدن حممـــــد صـــــلى:"ـ ــــــ مـــــن ل ـــــه ـ ـــــد برأي ـــــك أحـــــد يعت ــــــ ومل خيـــــالف يف ذل اهللا وانعقـــــد اإلمجـــــاع ـ

وجــــــــوب العمــــــــل خبــــــــرب الواحــــــــد يف الشــــــــهادة و الفتــــــــوى وحكــــــــم احلــــــــاكم واألمــــــــور علــــــــىاآلنعليــــــــه وســــــــلم إىل
."دوية واألغذية والتجارة والسفرالدنيوية كاختاذ األ

."الفتوى والشهاداتالدنيويات و جواز العمل به يفواتفقوا على:"وقال القرايفــ 
هـــــــور األصـــــــوليني يوجـــــــب وخالصـــــــة القـــــــول أن خــــــرب الواحـــــــد عنـــــــد مالــــــك وأصـــــــحابه وغـــــــريهم مــــــن مجــــــــ 

ـــــــه املفـــــــيت،أي جيـــــــب العمـــــــل العمـــــــل ـــــــه فيمـــــــا يفـــــــيت ب ـــــــه شـــــــاهد الشـــــــاهد،مبـــــــا دل علي ـــــــه ،وويشـــــــهد ب يقضـــــــي ب
،وســــــلم،وسياســــــة،واقتصــــــاد،مــــــن اجتمــــــاع،بــــــه يف كــــــل مــــــا يتعلــــــق بــــــأمور الــــــدنيا،كما جيــــــب العمــــــلقاضــــــيال

بــــــل هــــــو عــــــام يف أمــــــور ،الواحــــــد لــــــيس خمصوصــــــا بــــــأمر دون أمــــــر، فوجــــــوب العمــــــل خبــــــربوغــــــري ذلــــــك،وحــــــرب
.الدين والدنيا معا

:األدلة على وجوب العمل بخبر الواحد
.ة املالكية، وغريهم من أئمّ ذكر هذه األدلة الباجي، والقرايف، والواليت
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:دليل القرآن
﴿يَاأَيـَُّهــــــــــــا الَّـــــــــــــِذيَن آَمنُـــــــــــــوا ِإْن َجــــــــــــاءَُكْم فَاِســـــــــــــٌق بَِنبَـــــــــــــٍإ فـََتبَـيـَّنُــــــــــــوا َأْن ُتِصـــــــــــــيُبوا قـَْوًمـــــــــــــا :قولــــــــــــه تعـــــــــــــاىل-
، تعــــــاىل املوجــــــب للتبــــــني كونــــــه فاســــــقا، فعنــــــد عــــــدم الفســــــق جيــــــب العمــــــل، فجعــــــل اهللا )6:احلجــــــرات(ِجبََهالَــــــٍة﴾

.وهو املطلوب 
ـــــْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعـــــوا ﴿فـََلـــــْوَال نـََفـــــَر ِمـــــْن ُكـــــلِّ :قولـــــه تعـــــاىلـــــــ  يِن َولِيـُْنـــــِذُروا قـَ ُهْم طَائَِفـــــٌة لَِيتَـَفقَُّهـــــوا ِيف الـــــدِّ ِفْرقَـــــٍة ِمـــــنـْ

، مــــــع أن بقــــــول الطائفــــــة اخلارجــــــة مــــــن الفرقــــــةأوجــــــب اهللا تعــــــاىل احلــــــذر،)122:التوبــــــة(إِلَــــــْيِهْم َلَعلَُّهــــــْم َحيْــــــَذُروَن﴾
، كــــــان قــــــوهلم ا، فــــــإذا وجــــــب احلــــــذر عنــــــد قــــــوهلمصــــــدق علــــــى الثالثــــــة، فاخلــــــارج منهــــــا يكــــــون أقــــــل منهــــــالفرقــــــة ت

الفتوى والشهادة   ــ قاله القرايف ــ حجة وهو املطلوب قياسا على 
:دليل السنة

ــــــ  ذه ألمرائـــــه وقضـــــاته نفـــــامـــــن إن الرســـــول ل خبـــــرب الواحـــــد مـــــا ظهـــــر عـــــوممـــــا يـــــدل علـــــى وجـــــوب العمــــــ
ــــــةالّصــــــدقاتوســــــعاته علــــــى ــــــر األمــــــور الدنيوي ــــــأمريه أليب بكــــــر املوســــــم وإمن ،وحــــــل العقــــــود وتقري ــــــك ت اذه نفــــــذل

ــــى الّصــــ ــــي، وتوليــــة عمــــر عل ــــيمن، وإدقات وتوليتــــه ســــورة بــــراءة مــــع عل اذه عثمــــان إىل نفــــمعــــاذ علــــى جهــــة مــــن ال
ان ابــــن نــــويره والزبرقــــواجلبايــــة قــــيس بــــن عاصــــم ومالــــك ، وتوليتــــه علــــى الّصــــدقاتبــــا عنــــهأهــــل مكــــة رســــوال ومؤدّ 

.ن بن عوف وأبا عبيدةو بن حزم وعبد الرمحص وعمر بن زيد وزيد بن حارثة وعمر ابن العا
جـــــاز للرســـــول صـــــلى اهللا فلـــــو مل جيـــــب العمـــــل خبـــــرب الواحـــــد ملـــــا: ـــــــ قـــــال البـــــاجي بعـــــد ذكـــــر هـــــذا الـــــدليل

. نفاذ أمري واحد يف شيء من ذلكعليه وسلم إ
:إمجاع الصحابة على صحة العمل خبرب الواحد، من ذلك 

ـــــ   حاك بــــن ســــفيان بــــأّن ة زوجهــــا فلمــــا أخــــربه الّضــــتوريــــث املــــرأة يف ديّــــكــــان عمــــر رضــــي اهللا عنــــه ال يــــرى ـ
ــــــه وســــــلم  صــــــلى اهللارســــــول اهللا  ــــــأنّ علي ــــــه ب ــــــب إلي ــــــرثَ وّ يـُــــــكت ــــــنْ ابَّ أشــــــيم الضَّ ــــــك ، تــــــهيّ دِ ئي ِم رجــــــع عمــــــر إىل ذل

. ة، ورِغب عّما كان عليهث املرأة الديّ وورّ 
ـــــــ  أصــــــنع يف الــــــذيمــــــا أدري مــــــا"وسضــــــي اهللا عنهر وتظــــــاهر األخبــــــار عــــــن عمــــــر ـ

ــــه عبــــد الــــرمحن بــــن عــــوف " أمــــرهم ســــنّ ":يقــــولســــلمصــــلى اهللا عليــــه و ســــمعت رســــول اللهأشــــهد ل"فقــــال ل
.هم على دينهم، وأخذ عند ذلك اجلزية منهم وأقرّ "ة أهل الكتابسنّ 

ــــــ  اخلتـــــانني ملـــــا لتقـــــاء ايفخـــــرب عائشـــــة رضـــــي اهللا عنهـــــاإىلورجـــــع عمـــــر وعثمـــــان وغريمهـــــا مـــــن الصـــــحابة ـ
. "غتسلنافعلته أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فا":قالت

ريعــــــة بنــــــت مالــــــك بعــــــد أن لســــــكىن للمتــــــويف عنهــــــا زوجهــــــا خبــــــرب فُ وقضــــــى عثمــــــان رضــــــي اهللا عنــــــه يف اــــــــ 
.وسأهلاإليهاأرسل
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ــــــ رضـــــي اهللا عنهمـــــاـــــــ ع ابـــــن عمـــــرجـــــور  ـــــدهر الطويـــــل عـــــن املَخــــــ ـــــن خـــــديج إىلابرة بعـــــد ال خـــــرب رافـــــع اب
ء األرض باخلــــــارج ، وهــــــو كــــــراعــــــن املخــــــابرةفيــــــه رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلمرضــــــي اهللا عنــــــه الــــــذي 

.فيها
.الكعبة يف الصالة خبرب الواحدإىلومن ذلك ما ظهر وانتشر يف عمل أهل قباء وحتوهلم ــ 
ن احلســــــني  وجــــــدنا علــــــى ابــــــ:وغــــــريهن التــــــابعون يعملــــــون بأخبــــــار اآلحــــــاد، قــــــال الشــــــافعي وكــــــذلك كــــــا-

ــــار اآلحــــاد ــــى أخب ــــن يعــــول عل ــــي، وكــــذلك حممــــد ب ــــعل ــــن مطعــــمري، وجب ــــن جب ــــ، ونــــافع ب ــــدب ــــن زي ، ري، وخارجــــة ب
، وعطــــــاء وجماهــــــد وكــــــان وطــــــاووس، ســــــلمى بــــــن عبــــــد الــــــرمحن، وســــــليمان بــــــن يســــــار، وعطــــــاء بــــــن يســــــاروأبــــــا

ـــــوأخـــــربين " :ب يقـــــولســـــعيد بـــــن املســـــيّ  فيثبـــــت "في الصـــــرفاهللا عليـــــه وســـــلمصـــــلى ذري عـــــن النبيســـــعيد اخلـــــأب
.حديثه

ــــــ  ــــــ ـــــاجي بعـــــد أن ذكـــــر هـــــذه األدلـــــةق ثبـــــت أإمجـــــاعوال جيـــــوز أن يكـــــون يف مســـــائل الشـــــرع مســـــألة :ال الب
.بني عن اخللف والسلفأ، وال من هذه

وانعقـــــد اإلمجـــــاع مـــــن لـــــدن حممـــــد صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم إىل اآلن علـــــى وجـــــوب العمـــــل :"وقـــــال الـــــواليتـــــــ 
ـــــــوى وحكـــــــم احلـــــــاكمخبـــــــرب الواحـــــــد ـــــــة والتجـــــــارة يف الشـــــــهادة والفت ـــــــة واألغذي ـــــــة كاختـــــــاذ األدوي ، واألمـــــــور الدنيوي

".والسفر
ـــــو مل جيـــــب العمـــــل خبـــــرب الواحـــــد لعطلـــــت األ:دليـــــل العقـــــل ـــــه، وهـــــي كثـــــرية جـــــدا، والول ـــــة ب حكـــــام املدون

القول بتعطيلها إىلسبيل 
ــــدل - ــــى وجــــوب العمــــل خبــــأيضــــاوممــــا ي األمــــة علــــى وجــــوب العمــــل بقــــول املفــــيت ، اتفــــاق الواحــــدربعل

ــذكره الباجيــ ، وتارة عن قياسة، وتارة عن سنّ ، تارة عن كتابخباره حبكم اهللا تعاىلإو 
ـــــــ  ّــــــفهــــــذه ـ ــــــة، وعمــــــل الّصــــــة مــــــن القــــــرآن والســــــنّ األدل ــــــة واضــــــحة علــــــحابة، والعقــــــلة العملي ــــــدل دالل ى، ت

.، وهو املطلوبحد يف األحكام الدينية والدنيويةوجوب العمل خبرب الوا
ـــــرب ـــــد ال ـــــن عب ـــــى :"قـــــال اب ـــــر يف مجيـــــع األمصـــــار فيمـــــا علمـــــت عل أمجـــــع أهـــــل العلـــــم مـــــن أهـــــل الفقـــــه واألث

ــــول خــــرب الواحــــد العــــدل وإجيــــاب العمــــل بــــه، إذا ثبــــت ومل ينســــخه غــــريه مــــن أثــــر أو إمجــــاع، علــــى هــــذا مجيــــع  قب
أهــــــل البــــــدع شــــــرذمة ال يعــــــد الفقهــــــاء يف كــــــل عصــــــر مــــــن لــــــّدن الصــــــحابة إىل يومنــــــا،إال اخلــــــوارج وطوائــــــف مــــــن 

". خالفا
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:إفادة خبر الواحد الظن
اقاحلذّ عند اجلماهري من باإلطالقوال يفيد العلم : قال صاحب املراقيــ 

ال أمبـــــه قرينـــــة احتفـــــت ، أي يعـــــين أن خـــــرب اآلحـــــاد ال يفيـــــد العلـــــم ولـــــو عـــــدال مطلقـــــا: شـــــارحهقـــــالـــــــ 
اق أي األصوليني عند مجهور احلذّ 

إذاالواحــــــد العــــــدل يفيــــــد العلــــــم خــــــربأنإىلوذهــــــب ابــــــن خــــــويز منــــــداد وابــــــن احلاجــــــب مــــــن املالكيــــــة ــــــــ 
.احتفت به القرائن

القرينة احتوى نإذا ريتِ اخْ وروىعدلٌ نْ إفيد وبعضهم يُ : قال صاحب املراقيــ 
اخلـــــرب الواحـــــد يفيـــــد إن: هـــــو ابـــــن خـــــويز منـــــداد مـــــن املالكيـــــة قـــــالو ن بعضـــــهم أيعـــــين : جـــــاء يف الشـــــرح

قرينـــــة منفصـــــلة زائــــــدة ذ احتـــــوى علـــــىإرب الواحـــــد العلـــــم خـــــفـــــادة إذا رواه عـــــدل، واختـــــار ابـــــن احلاجـــــب إالعلـــــم 
ـــــة، كمـــــا يف  ـــــى العدال ـــــار الرجـــــل إعل ـــــده امبـــــخب ـــــة البكـــــاءوت ول ـــــى املـــــوت مـــــع قرين حضـــــار الكفـــــن وإ، ملشـــــرف عل

حـــــدمها ملـــــا احتـــــف بـــــه مـــــن أخرجـــــه أو أخرجـــــه الشـــــيخان أللعلـــــم بقرينـــــة مـــــا ومـــــن خـــــرب الواحـــــد املفيـــــد،والـــــنعش
، وتلقــــــــى العلمــــــــاء هما يف متييــــــــز الصــــــــحيح علــــــــى غريمهــــــــا، وتقــــــــدميجاللتهمــــــــا يف هــــــــذا الشــــــــأن: القــــــــرائن، منهــــــــا

.فادة العلم من جمرد كثرة الطرقإقوى يف أوهذا التلقي وحده : ما بالقبول قال بن حجريهلكتاب
ور األصـــــــوليني والفقهـــــــاء، العمـــــــل والظـــــــن عنـــــــد مالـــــــك ومجهـــــــن اخلـــــــرب الواحـــــــد يوجـــــــب إ:والخالصـــــــةـــــــــ 
ــــــك مــــــن العــــــوارض البشــــــرية علــــــى منــــــحتمــــــال الســــــهو والنســــــيان، والغلــــــطوذلــــــك ال ــــــواترةدون روا، وغــــــري ذل ، الت

.فادة الظن خرب الصحيحني وغريمهاإويستوي عندهم يف 
ــــــ  ـــــبعض ـ ـــــم إوذهـــــب ال ـــــد العل ـــــه القـــــرائن كـــــابنحتفـــــتاذا إىل أن خـــــرب الواحـــــد يفي ـــــدادويز خـــــب ـــــن وإ، من ب

ـــــة و  اآلمـــــدي و بـــــن قدامـــــة، وابـــــن تيميـــــة، والطـــــويف مـــــن احلنابلـــــة، وابـــــن اهلمـــــام مـــــن احلنفيـــــة، إاحلاجـــــب مـــــن املالكي
وهــــــذه القــــــرائن . ة بــــــالقبول كأحاديــــــث الصــــــحيحنين تتلقــــــاه األّمــــــأوالــــــرازي مــــــن الشــــــافعية، ومــــــن هــــــذه القــــــرائن 

اخلــــــو الكــــــذب املفرتضــــــة يف أوهم الــــــو أزالــــــة احتمــــــال اخلطــــــأ إرب الواحــــــد تــــــؤثر يف احملتفــــــة خبــــــ
.تصري تلك االحتماالت يف وجود القرائن الغية

:هد العمل بالخبر الواحد عند مالكشوا
:ار أن مالكا احتج خبرب الواحد يف عدد من املسائل، منهاذكر ابن القصّ ــ 

".يار ما مل يفرتقاعان باخلالبيّ :"ــ احتجاجه حبديث
...".لكلب يف اإلناء فاغسلوه سبعاإذا ولغ ا:"حبديثاحتجاجهــ 
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ــــــد الــــــربّ  ــــــن عب ـــــــ أي خــــــرب ": وقــــــال اب ــــــك يف ذلــــــك إجيــــــاب العمــــــل مبســــــنده ومرســــــله ـ فجملــــــة مــــــذهب مال
الواحــــــد ــــــــ مــــــا مل يعرتضــــــه العمــــــل الظــــــاهر ببلــــــده، وال يبــــــايل يف ذلــــــك مبــــــن خالفــــــه يف ســــــائر األمصــــــار، أال تــــــرى 

التفلــــــيس، وحــــــديث املصــــــرّاة، وحــــــديث أيب القعــــــيس يف لــــــنب الفحــــــل، وقــــــد خالفــــــه إىل إجيابــــــه العمــــــل حبــــــديث
".باملدينة يف ذلك مجاعة من العلماء

ــــــرة أن رســــــول اهللا  ــــــك يف املوطــــــأ عــــــن أيب هري ـــــــ أمــــــا حــــــديث التفلــــــيس فهــــــو مــــــا رواه مال أميــــــا :" قــــــالـ
". رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحّق به من غريه

ال تصــــّروا اإلبـــــل والغــــنم، فمـــــن :" قـــــالملصـــــرّاة، فهــــو مـــــا رواه أبــــو هريـــــرة أن رســــول اهللا ــــــ أمـــــا حــــديث ا
".ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد حيلبها، إن رضيها أمسكها، إن سخطها رّدها وصاعا من متر

ــــــــ أمــــــا حــــــديث أيب القعــــــيس، مــــــا روتــــــه عائشــــــة أن أفلــــــح أخــــــا أيب القعــــــيس جــــــاء يســــــتأذن عليهــــــا، وهــــــو 
ــــــا جــــــاء رســــــول اهللا عمّ  ــــــه، فلّم ــــــت أن آذن ل ــــــزل احلجــــــاب، فأبـَْي ــــــذي هــــــا مــــــن الرضــــــاعة، بعــــــد أن ن ــــــه بال أخربت

".صنعت فأمرين أن آذن له
ـــــن قـــــيس ـــــك خبـــــرب الواحـــــد يف املوطـــــأ بقـــــول الضـــــحاك ب ــــــ كمـــــا احـــــتج مال ـــــب إّيل رســـــول اهللا : ـــــــ أن كت

. أّورث امرأة أشيم الّضّبايب من ديّة زوجها
:بر الواحد في أصول المذهبشروط العمل بخ

ــــــة ــــــك يف الروايــــــة والدراي ــــــة : منزلــــــة مال ــــــار الــــــذين مجعــــــوا بــــــني الرواي ــــــك مــــــن احملــــــدثني والــــــرواة الكب يعــــــد مال
.والدراية، بني الفقه واحلديث

ــــــ  ـــــك  إما:"عـــــن مالـــــكيقـــــول أبـــــو زهـــــرةـ ه  موطـــــؤُ قـــــه، و كمـــــا كـــــان أمامـــــا يف الف،مـــــا يف احلـــــديثكـــــان مال
ـــــ، حـــــديث وكتـــــاب فقـــــهكتـــــاب  ، مـــــة يف الفقـــــه واحلـــــديث مـــــن غـــــري خـــــالفعـــــا بـــــني اإلماأوضـــــح األئمـــــة مجهولعّل

ـــــاراو مـــــن الطبقـــــة األو فهـــــو  ـــــه ذو بصـــــر يف الفتي ، وقيـــــاس األشـــــباهواســـــتنباط األحكـــــام،ىل يف احلـــــديث، وهـــــو فقي
".اسحل النّ اصبأشباهها، ومعرفة م

والفقيــــــه البصــــــري مبواضــــــع ع،عيــــــل األول باإلمجــــــا ومالــــــك وحــــــده هــــــو احملــــــدث الــــــذي يعــــــد يف الرّ : وقــــــالــــــــ 
.هذا أمر مقرر ثابت جممع عليه بني علماء احلديث والفقهالفتوى ومصادرها باإلمجاع،

مالـــــك ، وأقواهـــــا نســـــبة يعتـــــرب ســـــنده أصـــــح كتـــــب احلـــــديثعـــــد كتابـُــــي الـــــذي يُ فاإلمـــــام البخـــــار :"مث قـــــالـــــــ 
ويقـــــول . األعـــــرج عـــــن أيب هريـــــرةمالـــــك عـــــن أيب الزنـــــاد عـــــن:يد وهـــــوســـــانصـــــح األاهـــــا أيف بعـــــض أحاديثـــــه الـــــيت رو 
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ــــو داود صــــاحب الســــنن ــــك عــــن الزهــــري عــــن ســــامل :أصــــح األســــانيد:أب ــــن عمــــر، مث مال ــــك عــــن نــــافع عــــن اب مال
."يب هريرةعن أبيه، مث مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أ

ـــــــ  ـــــــ :ل علــــــى أمــــــرين هــــــل الفــــــن تــــــدوهــــــذه الشــــــهادة مــــــن أ:مث قــــــال أبــــــو زهــــــرةـ ـــــــ يف أي مالــــــك يضــــــعانه ـ ـ
.ارو كما قرّ ،بني احملدثنيالطبقة األوىل

ـــــه ثقـــــة يف نفســـــه، وأ: أحـــــدمها عـــــن يف روايتـــــه مـــــن حيـــــث شخصـــــه وقـــــوة طّ لنـــــه عـــــدل ضـــــابط ال جمـــــال لأن
.ضبطه

...ذين يـــــروي عـــــنهم يف املرتبـــــة األوىل لـــــفهـــــو ورجالـــــه اأنـــــه حســـــن االختيـــــار ملـــــن يـــــروي عـــــنهم، : ثانيهمـــــا
.هل ثقة حيسن وزن الرجال بشهادة أذنفهو إ

ســـــناد ه علــــى ســـــالمة اإلاحلـــــديث، ومـــــدى تثبتــــه يف الروايـــــة، وحرصـــــة مالــــك يفــــــ هـــــذه مقدمــــة تبـــــني إمامـــــ
.هوعلوّ 

:  شروط العمل بالحديث
ذا إه اليقبــــل احلـــــديث إالّ نـّــــحلـــــديث النبــــوي أوتعاملــــه مــــع امــــام مالـــــك اســــتخلص املالكيـــــة مــــن ســـــرية اإلـــــ 

فماهي؟،شروطتوفرت فيه 
ســـــــند، شـــــــروط تتعلـــــــق بـــــــالراوي، شـــــــروط تتعلـــــــق بال:قســـــــام ثالثـــــــةـــــــــ ميكـــــــن تقســـــــيم هـــــــذه الشـــــــروط إىل أ

.  وأخرى تتعلق مبنت احلديث
شروط المتعلقة بالراويال:أوال

:تيةلشروط اآليقبل حديثه ويعمل به ايشرتط يف الراوي لكي
ـــــة الكـــــافر ســـــواء اإلســـــالم، :ولالشـــــرط األ ـــــال تقبـــــل رواي ـــــأن كـــــان مـــــن الفـــــرق ف ـــــة ب أكـــــان مـــــن أهـــــل  القبل

ثنـــــاء كفـــــره مث أداه إذا مســـــع شـــــيئا أ؛إال أن الكـــــافر من عليـــــه مـــــن الكـــــذبه ال يـــــؤ الة أم مل يكـــــن، ألنّـــــالكـــــافرة الّضـــــ
.يقبل منه على الصحيحه نّ بعد إسالمه، فإ

ل قبــــــل ّمــــــحتأوســــــواء ع، العقــــــل، : الشــــــرط الثــــــاين
.اجلنون أم بعده

ــــث ــــزا كــــان أو غــــري مميــــز؛ال تقبــــل رو :الشــــرط الثال ــــة الصــــيب ممي ّــــاي دم ولعــــه لعــــدم تكليفــــه قــــد يكــــذب، ألن
ــــــه وخــــــربه، إال أنّ  ــــــق بروايت ــــــال يوث ــــــه؛ الصــــــيب إذا حتمــــــل شــــــيئا يف صــــــنضــــــجه ف ــــــل من ــــــوغ قب إذ باه مث أداه بعــــــد البل

ليـــــه ال يشـــــرتط البلـــــوغ عنـــــد وع،هال مـــــا عقلـــــه وحفظـــــيـــــروي إه ال ه بعـــــد البلـــــوغ والعدالـــــة والضـــــبط أنّـــــيـــــفصـــــلاأل
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أداهـــــا الصـــــيب إذا حتمـــــل شـــــهادة حـــــال صـــــباه، مثّ أنّ :(ورد يف املدونـــــة، ا البـــــد فيـــــه عنـــــد أداء الروايـــــةالتحمـــــل، إّمنـــــ
.)لرواية تشبه الشهادة يف هذه املسألةواشهادته مقبولة، نّ بعد أن كرب فإ

والـــــدليل علـــــى... مســـــع ممـــــن يعقـــــل مـــــا ذا كـــــانفـــــال إه الـــــراوي طجيـــــوز العمـــــل خبـــــرب مسعـــــ(:ـــــــ قـــــال البـــــاجي
ــــه أمــــا ّــــنقول ــــة جــــاز قبــــول خــــربه ووجــــب العمــــل داء كامــــل الشــــروط والعدارواه وكــــان يف حــــال األذا عقــــل مــــاه إن ل

ــــــول خــــــربه نقــــــص بعــــــض شــــــروط األداء يــــــوم التحّمــــــوالبــــــه،  حيمــــــل الشــــــهادة وهــــــو غــــــري كالشــــــاهد ل،  يبطــــــل قب
وممـــــا .ذلـــــك ال خيـــــل بصـــــحة شـــــهادته،كذلك يف مســـــألتنا مثلـــــهنّ فـــــإيف حـــــال العدالـــــةمث يؤديهـــــا مرضـــــي احلـــــال، 

وابــــــن الــــــزبري واحلســــــن بــــــن العبــــــاس قبــــــول خــــــرب لــــــىغــــــريهم مــــــن التــــــابعني عمجــــــاع الصــــــحابة و ذلــــــك إيــــــدل علــــــى
مـــــن مـــــنهم رّد حـــــديث واحـــــدومل ينقـــــل عـــــن واحـــــدالنعمـــــان بـــــن بشـــــري وأنـــــس وحممـــــود بـــــن الربيـــــع والعمـــــل بـــــه، و 

).هؤالء
ـــــــــ ة علــــــــى أنــــــــه ال جيــــــــوز قبــــــــول خــــــــرب ويعتــــــــرب يف حــــــــال األداء البلــــــــوغ بإمجــــــــاع األّمــــــــ:( مث قــــــــال البــــــــاجيـ
).األطفال

.)يف وإن كان حتّمل الصيب صحيحاويشرتط يف املخرب العقل والتكل(:ــ قال القرايف
ــــوازع (:مث شــــرح هــــذا الكــــالم قــــائال عــــن الكــــذب، فمــــن أمــــا العقــــل فهــــو أصــــل الضــــبط، والتكليــــف هــــو ال

ــــف عليــــه هــــو آال  ل الصــــيب وحتّمــــ. دم عليــــه، وال حيصــــل الوثــــوق بــــهمــــن مــــن عــــذاب اهللا تعــــاىل فيكذبــــه فيْقــــتكلي
ــــــــه بعــــــــد بلوغــــــــجائز؛ألنّــــــــه  ــــــــل أداءه وروايت ــــــــيقب ــــــــوازع يف حقــــــــه، وكــــــــذلك حتّم ــــــــف ال ل الكــــــــافر ه وحصــــــــول التكلي
األخبـــــار عنـــــه ه مـــــن حصـــــل لـــــه العلـــــم بشـــــيء جـــــاز لـــــهنّـــــونـــــه إذا زالـــــت هـــــذه النقـــــائص عـــــنهم، فإدّ يؤ والفاســـــق، و 

).ضرّه احلالة املقارنة حلصول العلموال ت
، ســــواء كـــــان بالغـــــا أو غـــــري وي حـــــني الســـــماع مميـــــزاأن يكـــــون الــــرا(:وقـــــال ابـــــن جــــزي يف شـــــروط الـــــراويــــــ 

).بالغ، وأن يكون عند التحديث عاقال بالغا مسلما
ــــــــع ــــــــ: الشــــــــرط الراب ــــــــاب الكب ــــــــنفس، حتمــــــــل صــــــــاحبها علــــــــى اجتن ــــــــة، وهــــــــي ملكــــــــة يف ال ــــــــرك العدال ائر وت

. صرار على الصغائر، ومالزمة املروءة، فال تقبل رواية مرتكب الكبرية؛اإل
: قد اختلف العلماء يف حد الكبرية وضبطها، فقيل يف حدهاــ و 
)عيد يف اآلخرةما فيه حد يف الدنيا أو و (ــ 
)ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة(ــ 
)د فهو كبرية، وغريه صغريةما فيه ح(ــ
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ـــــــ و  تالصــــــغائر هــــــي مــــــا ســــــوى الكبــــــائر، و هــــــذه ال ـ
.باملداومة عليها؛ ألن اإلصرار على الصغرية يرفعها إىل الكبرية

ـــــــــــ و  ــــــــــة النصــــــــــوح بشــــــــــروطها املعروفــــــــــة،ـ أما الصــــــــــغائر فتكفرهــــــــــا الطاعــــــــــاتالكبــــــــــائر ال يكفرهــــــــــا إال التوب
. كما ورد يف الصحيح،القربات كالصلوات اخلمس، وإقامة اجلمعة، وصيام رمضانو 

ــــــ  ، تالف األْعـــــرافخمثالـــــه يف زمانـــــه ومكانـــــه، وختتلـــــف بـــــافهـــــي أن يســـــري اإلنســـــان ســـــرية أ: وأمـــــا املـــــروءةـ
ــــــة ــــــؤدي إىل فقــــــد العدال ــــــبس ، و وفقــــــدها ي ــــــق، واألكــــــل يف الســــــوق لغــــــري الســــــوقي، وأن يل ــــــك كــــــالبول يف الطري ذل

. ملرء ماال يليق مبقامه، وغري ذلك مما يضبطه العرف   وحيدده املقاما
وممــــــا . شــــــهادته حــــــىت يعــــــود إىل العدالــــــةفاســــــقا، فــــــال تقبــــــل روايتــــــه والمــــــن مل يتصــــــف بالعدالــــــة عــــــدّ ــــــــ و 

ـــــ العدالــــة ــــــ  تــــاج إىل رجــــل حيــــــ الفتيــــايعــــين احلــــديث و ــــــ وهــــذا الشــــأن (:عنــــد مالــــك، قولــــهيــــدل علــــى هــــذا الشــــرط ـ
)ورعٌ ى و قً ه تُـ مع

ت الناقـــــل للحـــــديث أن يكـــــون عاملـــــا مبـــــاا صـــــفافأّمـــــ:(يف صـــــفات الـــــراوي الناقـــــل للخـــــرب: وقـــــال البـــــاجيـــــــ 
.)يسمعه يوم السماع، بالغا يوم األداء، عدال

ال مـــــــا أمـــــــر بـــــــه بـــــــأداء الفـــــــرائض وامتثـــــــرفَ ُعـــــــنْ هـــــــو َمـــــــ:العـــــــدلو :(ف البـــــــاجي العـــــــدل، فقـــــــالعـــــــرّ مثّ ـــــــــ 
ــــيُـ ، ممــــا  ــــه، فهــــو عــــدل وهــــذا مــــذهب مالــــك مُ ثَ ْل الــــدين أو املــــروءة، فمــــن كانــــت هــــذه حال

).ــرمحه اهللا ــ
أن يكـــــون الـــــراوي فاســـــقا :أحـــــدمها: لعمـــــل بـــــاخلرب ثالثـــــة معـــــانالـــــذي مينـــــع مـــــن وجـــــوب ا:(وقـــــال البـــــاجي

...
ٍإ فـََتبَـيـَّنُــــــــوا َأْن ُتِصــــــــيُبوا قـَْوًمــــــــا يَاأَيـَُّهــــــــا الَّــــــــِذيَن آَمنُــــــــوا ِإْن َجــــــــاءَُكْم فَاِســــــــٌق بَِنبَــــــــ﴿:واألصـــــــل فيــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل

كــــــل خلــــــف عدولــــــه، وهــــــذا حيمــــــل هــــــذا العلــــــم مــــــن: "قولــــــه صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلمو ، )6:احلجــــــرات(ِجبََهالَــــــٍة﴾
."إمجاع األمة

ر وبعـــــــــض الصـــــــــغائر واإلصـــــــــرار عليهـــــــــا والعدالـــــــــة اجتنـــــــــاب الكبـــــــــائ(:وقـــــــــال القـــــــــرايف يف ضـــــــــبط العدالـــــــــة
)املباحات القادحة يف املروءةو 

) الكبرية والصغرية يرجعان إىل كرب املفسدة وصغرها: (مث قال يف الشرح
أن مـــــن الصـــــغائر مـــــا ال يكـــــون فيـــــه إال جمـــــرد املعصـــــية كالكذبـــــة الـــــيت : معنـــــاهوبعـــــض الصـــــغائر، : (مث قـــــال

ـــــدين أو املـــــروءة، كمـــــا ، ومنهـــــا مـــــا يكـــــون داال علـــــى االســـــتهزاء بال
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فهـــــذه أفعـــــال مـــــن ال يوثـــــق بدينـــــه النّ حبضـــــرةلـــــو قبـــــل امـــــرأة يف الطريـــــق، أو أمســـــك فرجهـــــا 
.)الشهادة على الكذب فيهاوال مروءته فال تأمنه يف 

األكـــــــل يف الطرقـــــــات، والتعـــــــري يف اخللـــــــوات وحنـــــــو ذلـــــــك : املباحـــــــات القادحـــــــة يف املـــــــروءة حنـــــــوو :مث قــــــال
.)استهزاء الناس لهمما يدل على أنه غري مكرتث ب

ـــــة يف الـــــراوي؛على مـــــا ذكر : ـــــاه مـــــن اشـــــرتاط العدال ن
ــــة، فــــإذاألن ــــول الرواي ــــه، وحتقــــق عدمــــه ال يكــــون ، ال جيــــوزمل نتحقــــق عدمــــهالفســــق مــــانع مــــن قب ــــا قبــــول روايت لن

.إال مبعرفة عدالته،فإن جهلت ردت روايته
الضـــــبط، واملـــــراد بـــــه قـــــوة احلفـــــظ ملـــــن حيفـــــظ يف صـــــدره، وقلـــــة الســـــهو، وكـــــذلك بـــــأن ال :مسالشـــــرط اخلـــــا

.أن يغلب ضبطه على سهوه: يزول ما مسعه من ذاكرته سريعا، وضابطه
ــــل خــــربهومــــن هنــــا فمــــن عــــرف بقلــــة ــــؤمن مــــن الزيــــادة يف احلــــديث احلفــــظ وكثــــرة الســــهو مل يقب ؛ ألنــــه ال ي

.أو النقص منه
. الصدر، يكون بالكتابة يف الكتبوالضبط كما يكون باحلفظ من 

حيفــــــظ كتابــــــه مــــــن أن حيفــــــظ مــــــا مســــــع ويــــــتمكن مــــــن استحضــــــاره مــــــىت شــــــاء، و :(فمعــــــىن الضــــــبط حينئــــــذ
)التزوير والتغيري

ـــــ  ــــث ســــئلوهــــذاـ ــــد مالــــك، حي ــــرب عن ــــه ال حيفــــظ وال ( :الشــــرط معت أيؤخــــذ ممــــن هــــو صــــحيح ثقــــة غــــري أن
).كتب العلم إال ممن حيفظال يُ :؟ فقالثدّ يفهم ما حيُ 
.ال: أيأخذ ممن ال حيفظ، وهو ثقة صحيح، أتؤخذ منه األحاديث، قال( :وسئل مالكــ 

ال تؤخـــــذ منـــــه أخـــــاف أن يـــــزاد : ؟ قـــــالقـــــد مسعهـــــا وهـــــو ثقـــــة، أتؤخـــــذ منـــــه: وليـــــأيت بكتـــــب، فيقـــــ: فقيـــــل
).يف كتبه بالليل

ـــــــ وقــــــال البــــــاجي ــــــراوي : أحــــــدمها: ثــــــالث معــــــاينمــــــن وجــــــوب العمــــــل بــــــاخلرب الــــــذي مينــــــع (:ـ أن يكــــــون ال
)واخلطأ والسهو، مشهورا بذلك أو جمهوال و كثري الغفلة فاسقا، أ

؛ بع مــــــن جهتــــــه فــــــال جيــــــب االحتجــــــاج خبــــــربهوأمــــــا مــــــن عــــــرف بكثــــــرة الســــــهو والغلــــــط وتتــــــا: ( ــــــــ مث قــــــال
.)ه ال يغلب على الظن صدقه وال صحة خربهألنّ 

ــــــ  تفـــــق فيهـــــا مالـــــك مـــــع غـــــريه مـــــن األصـــــوليني، غـــــري أنـــــه اخـــــتص وهـــــذه الشـــــروط اخلمســـــة الســـــابقة قـــــد اـ
.ببعض الشروط يف قبول الرواية

:الشروط التي اختص بها مالك
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. أن يكون الراوي فقيها: الشرط األول
اختلف عن مالك يف اعتبار هذا الشرط ، وتقاربت األقوال يف ذلك 

ـــــــ قــــــال البــــــاجي مــــــن شــــــرطه إن يضــــــبط ويعــــــي مــــــا منــــــا، وإلــــــيس مــــــن شــــــرط املخــــــرب إن يكــــــون فقيهــــــا: (ـ
ـــــيب مســـــع ـــــك مـــــا روي عـــــن الن ـــــى ذل ـــــدليل عل ـــــال، وال ـــــه ق ـــــه وســـــلم أن نّضـــــر اهللا امـــــرءاً مســـــع مقـــــاليت ":صـــــلى اهللا علي

".فرب حامل فقه ليس بفقيه:" ، فاشرتط أن يعيها،وقال صلى اهللا عليه وسلم"فوعاها
.)فانه كان يرتك روايتهمالك إن الراوي إذا مل يكن فقيها،واملنقول عن :( ــ وقال القرايف

فهم احلـــــديث علــــى خـــــالف وضـــــعه، ورمبـــــا خطـــــر يجـــــة مالـــــك إن غـــــري الفقيــــه يســـــوء فهمـــــه، فـــــح: مث قــــال
ه معرضــــــا عــــــن اللفــــــظ، فيقــــــع اخللــــــل يف مقصــــــود الشــــــارع، فــــــاجلزم أن ال يــــــروي ن ينقلــــــه بــــــاملعىن الــــــذي فهمــــــلــــــه أ

فـــــرب حامـــــل مســـــع مقــــاليت فأداهـــــا كمـــــا مسعهـــــا ر اهللا امـــــرءاً نّضـــــ:" عــــن غـــــري فقيـــــه، ولقولـــــه صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم
ه فقــــه منــــا فقيهــــا وغــــريه أّمــــ، فجعــــل احلامــــل إ"ورب حامــــل فقــــه إىل مــــن لــــيس بفقيــــه، فقــــه إىل مــــن هــــو أفقــــه منــــه

.ن احلامل جاهلأو غريه جاهال، ومل جيعل من مجلة األقسام أ
مالـــــــك خالفـــــــا ي فقيهـــــــا اشـــــــرتطه ومنهـــــــا إن يكـــــــون الـــــــراو : (ابـــــــن جـــــــزي فمـــــــن شـــــــروط الـــــــراويوقـــــــال ـــــــــ 

.)لغريه
.)كنا نأخذ احلديث إال من الفقهاءما: (لك على اعتبار هذا الشرط فقالماونصّ ــ 
ــــــ  هـــــذا وعنـــــدي إن: (لـــــيس معتـــــربا عنـــــد مالـــــك حيـــــث قـــــالوذهـــــب الشـــــيخ حلولـــــو إىل إن هـــــذا الشـــــرط ـ

اط وتوخيــــه تيــــنــــه يقــــول باشــــرتاط الفقــــه يف الــــراوي، بــــل لعلــــه علــــى وجــــه االحاملــــروي عــــن مالــــك ال يــــدل علــــى أ
).  من فقيهال تقبل إالّ : ه يقولأنّ وضع األرجح يف كتابه، ال 

ــــــ  ه أنّـــــ، ال ولعـــــل املـــــراد مـــــن هـــــذا الشـــــرط عنـــــد مالـــــك أن يكـــــون الـــــراوي فامهـــــا وعارفـــــا ومـــــدركا ملـــــا يـــــرويـ
وهـــــذا الشــــــأن ــــــــ أي : (ا املعــــــىن، قـــــول مالــــــكد هـــــذيـّـــــحي للفقــــــه عنـــــد املتــــــأخرين، وممـــــا يُؤ فقيـــــه بــــــاملعىن االصـــــطال

).ممن عرف وعلمال يكتب العلم إالّ و :( ، وقوله)ج إىل رجل معه علم وفهمحيتا احلديث والفتيا ــ 
:وهذا ما ذهب إليه الواليت يف شرح قول ابن عاصمــ 

ومالك فقه الرواة مشرتط       لديه إذ يكثر باجلهل الغلط
ــــــ قـــــال الـــــواليت يف الشـــــر  ، أي يشـــــرتط عنـــــده يف قبـــــول روايـــــة الـــــراوي، أن يكـــــون فقيهـــــايعـــــين أن مالكـــــا : حـ
.، أي جهل معىن اخلرب املرويلغلط يف الرواية يكثر بسبب اجلهلفامها ملعىن اخلرب الناقل له؛ ألن ا

.جمالسته للعلماءب الراوي للحديث، واشتغاله به، و أن يثبت طل: الشرط الثاين
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ـــــ  ــــى هــــذا الشــــرطـ ــــص مالــــك عل ــــن ــــب العلــــم إال ممــــن حي(:ه، بقول فــــظ، ويكــــون قــــد طلــــب وجــــالس ال يكت
.)الناس

ه حـــــــديثا واحــــــدا، مـــــــا بِنَـــــــا أن رّمبــــــ: (وقـــــــالــــــــ 
.ولكن مل يكن من أهل احلديثنتهمه،

ـــــــ ــــــربه، فقــــــال فيمــــــا ال ـ ــــــاجي هــــــذا مــــــن الشــــــروط، بــــــل مل يعت ــــــذكر الب روط يف صــــــفة يعتــــــرب مــــــن الشــــــومل ي
ـــــيس مـــــن: (املخـــــرب شـــــرطه أن يعـــــرف مبجالســـــة العلمـــــاء و ول

غــــــري حابة قــــــد كانــــــت تأخــــــذ خبــــــرب مــــــن مل يــــــرو الّصــــــنّ واحــــــدا وكــــــان عــــــدال وجــــــب العمــــــل بــــــه، ألروى حــــــديثا 
.)ذلك اخلرب وحتكم به

الثقــــــة لــــــيس يشــــــرتط يف روايــــــة(:حيــــــث قــــــالــــــــ وكــــــذلك يــــــرى القاضــــــي عيــــــاض يف الشــــــرطني الســــــابقني، 
عنـــــدنا وعنـــــد احملققـــــني مـــــن الفقهـــــاء واألصـــــوليني واحملـــــدثني كـــــون احملـــــدث مـــــن أهـــــل العلـــــم والفقـــــه واحلـــــذق وكثـــــرة 

ــــة وجمالســــة  ، إمــــا مــــن حفظــــه أو مــــن كتابــــه وإن كــــان قلــــيال علمــــه؛ إذ العلمــــاء، بــــل يشــــرتط ضــــبطه ملــــا رواهالرواي
وايـــــة مـــــن صـــــاحب الكتـــــاب وإن مل ا، وقبـــــول الرّ خـــــرب العـــــدل وإن كـــــان أميّـــــعلـــــم مـــــن إمجـــــاع الصـــــدر األول قبـــــول

).واية عن الثقات وإن مل يكونوا أهل علمحيفظه، والرّ 
:ن اإلمام مالك ال يقبل رواية من فقد شرطا من الشروط السابقة، وهم مثانيةإ:الخالصة

.ال تقبل روايته باإلمجاع: الكافر/ 1
.ته باإلمجاعال تقبل رواي: / 2
.ال تقبل روايته باإلمجاع: الصيب غري املميز/ 3
.ن مل يكن بالغا عند أداء الرواية؛ ال تقبل روايته باإلمجاعم/ 4
:ويشمل عدة أصناف: غري العدل/ 5
، "ال يؤخـــــــذ مـــــــن ســـــــفيه، علـــــــم مـــــــن أربعـــــــة، ويؤخـــــــذ ممـــــــن ســـــــواهمالخـــــــذ ال يؤ :" فيه، قـــــــال مالـــــــكالّســـــــ-أ

، ي، كشـــــرب اخلمـــــر، وأكـــــل الربـــــا، واملـــــدمن علـــــى لعـــــب الشـــــطرنج، أو بيـــــع اخلمـــــروالســـــفيه مـــــن ارتكـــــب املعاصـــــ
.القذف إن مل يتبواحملدود يف 
ــــــــال ِخيــــــــذ العلــــــــم مــــــــن كــــــــذّ :" قــــــــال مالــــــــك: الكــــــــّذاب-ب اس وان كــــــــان ال اب يكــــــــذب يف أحاديــــــــث الّن

يتهم على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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عنــــــد مالــــــك روايــــــة صــــــاحب بدعــــــة ســــــواء أكــــــان داعيــــــة هلــــــا أم ال تقبــــــل: املبتــــــدع وصــــــاحب اهلــــــوى-ج
.هو املعروف من مذهب مالك:ال، ذكره القاضي عياض وقال

ــــــ وكـــــذلك أصـــــحاب األهـــــواء مـــــن ال ـــــة، قـــــال مالـــــكــ ـــــة والفـــــرق الكالمي ـــــة وال ال يصـــــلي خ:"قدري لـــــف قدري
".لم من صاحب هوى يدعو إىل بدعتهال يؤخذ الع:"، وقال"حيمل عنهم احلديث

.ط أي ال حيفظ احلديث واملرويات وإن كان ثقةري الضابغ/ 6
.وقد ذكرنا اخلالف يف هذه املسألة: من مل يكن فقيها/ 7
.وقد سبق اخلالف فيه: من مل يكن له اشتغال باحلديث/ 8

:بعض المسائل المتعلقة بكيفية الرواية
: يةفاظ الرواأل

.، فهذا أعلى املراتبشافهينأو أخربين، أو مسعت النيب :ــ إذا قال الصحايب
.   ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: أن يقول: ــ وثانيها

ـــــــ  ــــــد أمــــــر رســــــو : ثالثهــــــا ـ ، هــــــذا كلــــــه حممــــــول عن
.كما نص على ذلك القرايفاملالكية على أمره 
ـــــ رابعهــــا ــــراوي: ـ أُمرنــــا بكــــذا أ: أن يقــــول ال
.اهللا عليه وسلم

.عند املالكية حيمل على سنته صلى اهللا عليه وسلمف، السنة كذا: أن يقول: ــ خامسها
.ال: حيمل على مساعه هو، وقيل: ، فقيلالنيب عن : أن يقول: ــ سادسها

ــــــ ــــــا نفعــــــل كــــــذا، وهــــــذا يقتضــــــي  : أن يقــــــول: سابعهاـ ــــــا كن ــــــه شــــــرعا؛ ألن مقصــــــود الصــــــحايب أن خيربن كون
وذلــــك ، علــــى ذلــــك وتقريــــره عليــــهطالعــــه 

. يقتضي الشرعية
ـــــا   ــــــ أّم ـــــب األصـــــول واحلـــــديث ملـــــن أراد ـ ـــــة وألفاظهـــــا عـــــن غـــــري الصـــــحابة فهـــــي مـــــذكورة يف كت ـــــة الرواي كيفي
.أن يطلع عليها

:يث باملعىنرواية احلد
: هناك صورتان ال جيوز فيها نقل احلديث باملعىن باالتفاق، مها
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لـــــــيس بـــــــني أهـــــــل العلـــــــم :(لبغـــــــداديإذا كـــــــان الشـــــــخص جـــــــاهال مبعـــــــىن الكـــــــالم، قـــــــال اخلطيـــــــب ا:األوىل
ـــــــــ ال جيــــــــوز للجاهــــــــل مبعــــــــىن الكــــــــالم، وموقــــــــع اخلطــــــــاب،  ـــــــــ أي نقــــــــل احلــــــــديث بــــــــاملعىن ـ خــــــــالف يف أن ذلــــــــك ـ

.)احملتملواحملتمل منه، وغري
الف يف جـــــواز نقـــــل احلـــــديث ن حممـــــل اخلـــــاعلـــــم أ:(إذا كـــــان اللفـــــظ متعبـــــدا بـــــه، قـــــال الشـــــنقيطي: الثانيـــــة

بلفظـــــــه، أّمـــــــا مـــــــا تعبـــــــد بلفظـــــــه، كـــــــاآلذان والتشـــــــهد، والتكبـــــــري يف الصـــــــالة، دمنـــــــا هـــــــو فيمـــــــا مل يتعبـــــــبـــــــاملعىن، إ
.)والتسليم، فال جيوز فيه قطعا

ذا  ل احلــــــديث وروايتــــــه بــــــاملعىن، أي إاخلـــــالف بــــــني العلمــــــاء يف نقـــــوفيمــــــا عــــــدا هـــــاتني الســــــورتني جــــــرى ـــــــ 
.كان الراوي والناقل عارفا مبواقع األلفاظ ومل يكن اللفظ متعبدا به

:قد نقل عن مالك يف هذه املسألة قوالنــ و 
: باملعىن وهذه نصوص مالك تدل عليه، منهاال جيوز نقل احلديث : األول

ــــــ  مـــــا حـــــديث رســـــول أ:( ســـــألت مالكـــــا عـــــن معـــــىن احلـــــديث، فقـــــال: قـــــالاز بـــــن عيســـــى القـــــزّ عـــــن معـــــنٍ ـ
.)س باملعىنغري ذلك فال بأا ، وأمى اهللا عليه وسلم فأده كما مسعتهاهللا صل

ــــــ  ـــــكـ ـــــال مال ـــــيب صـــــ:(وق ـــــى مـــــا روي، ومـــــا  كـــــل حـــــديث للن ـــــى لفظـــــه، وعل ـــــؤدي عل لى اهللا عليـــــه وســـــلم ي
).كان عن غريه فال بأس إذا أصاب املعىن

ســــــألته عــــــن األحاديــــــث يقــــــدم فيهــــــا ويِــــــؤخر واملعــــــىن (: عبــــــد العزيــــــز القيســــــي، قــــــالوعــــــن أشــــــهب بــــــن ــــــــ 
ــــأ: فقــــالواحــــد ؟ ن يــــزاد لى اهللا عليــــه وســــلم فــــإين أكــــره ذلــــك، وأكــــره أا مــــا كــــان منهــــا مــــن قــــول رســــول اهللا صــــّم

فــــــال أرى بــــــذلك بأســــــا إذا كــــــان املعــــــىن عليــــــه وســــــلم ، ومــــــا كــــــان مــــــن غــــــري قــــــول النــــــيب صــــــلى اهللافيهــــــا ويــــــنقص
)واحدا

ــــــ  ـــــدل عـ ـــــى ســـــبيل التحـــــرمي أو ففـــــي هـــــذه النصـــــوص مـــــا ي ـــــاملعىن إمـــــا عل ـــــك نقـــــل احلـــــديث ب ـــــع مال ـــــى من ل
.الكراهة

:لك ملالك من خالل النصوص اآلتيةجواز نقل احلديث باملعىن، ونسب ذ: الثاين
ــــــ  ـــــن بكــــــ ديث فيكـــــون لفظـــــه خمتلفـــــا رمبـــــا مسعـــــت مالكـــــا حيـــــدث باحلـــــ: (قـــــالريعـــــن حيـــــي بـــــن عبـــــد اهللا ب
.)العشيّ بالغداة وب
نـــــه ملوطـــــأ ختتلـــــف ألفاظـــــه اختالفـــــا بّينـــــا، وهـــــذا يـــــدل علـــــى أقـــــد جنـــــد احلـــــديث عنـــــه يف ا: (قـــــال البـــــاجيـــــــ 

.)عىنجيوز للعامل النقل على امل
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، اوي اخلـــــرب علـــــى املعـــــىن دون اللفـــــظ إذا كـــــان الـــــراوي لـــــه عاملـــــا حافظـــــاجتـــــويز روايـــــة الـــــر :(وقـــــال البـــــاجيـــــــ 
كثــــــر الفقهــــــاء واحملــــــدثني ، هــــــذا مــــــذهب أواتــــــى بلفــــــظ مطــــــابق للفــــــظ اخلــــــربنــــــا، علــــــم املقصــــــود بــــــاخلرب علمــــــا بيّ و 

ن ينقــــــل احلــــــديث إال بألفاظــــــه، ال جيــــــوز أ: الفقهــــــاء ومتــــــأخروا أصــــــحاب احلــــــديثوقــــــد قــــــال بعــــــض. املتقــــــدمني
، وقـــــد جنـــــد احلـــــديث اة مـــــن ال علـــــم لـــــه مبعـــــىن احلـــــديث، وأراه أراد بـــــه مـــــن الـــــروّ وقـــــد روي مثـــــل هـــــذا عـــــن مالـــــك

.)نه جيوز للعامل النقل على املعىننا، وهذا يدل على أختتلف ألفاظه اختالفا بيّ عنه يف املوطأ 
ـــــــ  ــــــاجلوازـ ــــــدل علــــــى جــــــ(:، فقــــــالمث رجــــــح البــــــاجي القــــــول ب ــــــذي ي ــــــك للعــــــاملوال فيمــــــا ال يشــــــكل ،واز ذل

ا يــــــــدل علــــــــى ذلــــــــك أن ممّـــــــو ... ومـــــــا أشــــــــبه ذلــــــــك) قــــــــال(ب) تكلــــــــم(و) قعـــــــد(ب ) جلــــــــس(أن يبــــــــدل : مثـــــــل
نا بتالوتــــــه كــــــالقرآن فنراعــــــي ألفاظــــــه، إمنــــــا تعبــــــدنا بامتثالــــــه والعمــــــل بــــــه ونقلــــــه إىل مــــــن احلــــــديث لــــــيس ممــــــا تعبــــــد

.)ىن فقد حصل املقصودبعدنا هلذا املعىن ال لتالوته، فإذا نقل املع
هــــــل ينقـــــــل احلــــــديث بـــــــاملعىن، واشــــــرتط الـــــــذين أجــــــازوه أن ال يزيـــــــد يف: واختلـــــــف(:بـــــــن جــــــزياوقــــــال ــــــــ 

)أخفىاملعىن وال ينقص وال يكون
ــــــ  ـــــا حجّ ـ ـــــوقـــــال القـــــرايف مبين ـــــاملعىنة اجلـــــواز يف في أن الصـــــحابة رضـــــوان اهللا علـــــيهم كـــــانوا :(قـــــال احلـــــديث ب

، ومثــــــــل هــــــــذا جيــــــــزم 
ــــــه أ ــــــل املعــــــىن فقــــــط، وألن نفــــــساإلنســــــان في ــــــارة ال تنضــــــبط ب ــــــانّ العب ــــــرية وقعــــــت بعب ــــــث كث رات خمتلفــــــة األحادي

ة لـــــيس متعبـــــدا بـــــه، خبـــــالف ن لفـــــظ الســـــنّ ، وأل، وهـــــو دليـــــل علـــــى جـــــواز النقـــــل بـــــاملعىنذلـــــك مـــــع احتـــــاد القصـــــةو 
.)، فإذا ضبط املعىن فال يضره فوات ما ليس مبقصودلفظ القرآن
ناقـــــل عاملـــــا، وأن ال أن يكـــــون ال: تقدمـــــةعىن هـــــو الـــــراجح بالشـــــروط املومـــــن هنـــــا فـــــان نقـــــل احلـــــديث بـــــاملــــــ 

.، وأن ال يكون اللفظ أخفيأو ينقص يف معىن احلديثيزيد 
أو نقــــــــص، وذلــــــــك حــــــــرام عمــــــــىت زادت عبــــــــارة الــــــــراوي أو نقصــــــــت فقــــــــد زاد يف الشــــــــر : ــــــــــ قــــــــال القــــــــرايف

ـــــة ،مجاعـــــاإ ـــــارة احلـــــديث جلي ـــــت عب ـــــا يوجـــــب تقـــــدمي غريّ فومـــــىت كان ـــــع يف احلـــــديث وهن ـــــة فقـــــد أوق ـــــارة خفي هـــــا بعب
.بب خفائهغريه عليه بس

ديث بــــــاملعىن الكراهــــــة ال ل احلــــــا مــــــا روي عــــــن مالـــــك يف هــــــذه املســــــألة، فالظــــــاهر أن يــــــراد مبنـــــع نقــــــمـــــــــــــ أ
ـــــ ـــــاضيث رســـــول اهللا ه جيـــــوز مـــــع الكراهـــــة احتياطـــــا حلـــــدالتحـــــرمي، أي أن ـــــا (:، ويف هـــــذا يقـــــول عي ومحـــــل أئمتن

ـــــــال، وال خيالفـــــــه أ ـــــــى االســـــــتحباب، كمـــــــا ق َىل وْ ن األَ هـــــــذا، وأحـــــــد يف هـــــــذا عـــــــن مالـــــــك عل
.)بنفس اللفظ ما استطيع
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قـــــــل حممـــــــول علـــــــى املبالغـــــــة يف األولويـــــــة، ال يف الوجـــــــوب، جبـــــــواز النقـــــــل وهـــــــذا الن:( ـــــــــ وقـــــــال األصـــــــفهاين
).باملعىن عند مالك

:نفراد العدل بالّزيادة في الحديثا
رب نفســــــه بزيـــــــادة لفـــــــٍظ أو أْن يـــــــروي راٍو أو ُرواة خــــــرباً مـــــــا، ويـــــــروي راٍو عــــــدل اخلـــــــ: صــــــورة هـــــــذه املســــــألة

.ألفاظ فيه
.ويرى مجهور العلماء ومنهم مالك أن زيادة العدل مقبولة

ـــــ  ــــن القّصــــارـ ــــول الزائــــد مــــن األخ:" قــــال اب ــــك ــــــــ رمحــــه اهللا ــــــــ قب أن يــــروي : بــــار، وصــــورتهمــــن مــــذهب مال
فيــــه، وتلـــــك اللفظـــــة تـــــدل ني خـــــرباً يفيــــد معـــــىن مـــــن املعــــاين، ويـــــروي اآلخـــــر ذلـــــك اخلــــرب بزيـــــادة لفـــــظ أحــــد الـــــرواي

". ذلك؛ ألن الزيادة كخرب آخر، فقبوهلا واجبٌ خلربين، فمن قبل خرب الواحد لزمه قبول زيادته كا
خـــــر ذا زادت إحـــــدى الـــــروايتني علـــــى األوإ:" ـــــــ قـــــال القـــــرايف

".الّذهول عن تلك الزيادة قُبلت، وإّال مل تقبلوتأيب
ــــــــ  إذا انفـــــــرد بعـــــــض رواة احلـــــــديث بزيـــــــادة وخمالفـــــــة بقيـــــــة الـــــــرواة، فعـــــــن :" وقـــــــال القاضـــــــي عبـــــــد الوهـــــــابـ

ال :هوغـــــــري يقبـــــــل إ: لـــــــك وأيب الفـــــــرج مـــــــن أصـــــــحابناما
".تقبل

.أنَّ انفراده بالزيادة كانفراده حبديث آخر فيقبل كما يقبل احلديث األجنيب: وحجة اجلواز
:ولزيادة التوضيح فإن زيادة الثقة العدل هلا صورتانـــ 

.أن خيتلف جملس الّرواية:األوىل
ـــــــة الحتمـــــــال أن ـــــــيب يكـــــــونفالزيـــــــادة هنـــــــا مقبول أو الـــــــرّاوي قـــــــد أخـــــــرب بالزيـــــــاالن

.فكانت مقبولًة، وهذا رأي اجلمهوردون اآلخر، والرّاوي عدٌل ثقة، ومل يوجد ما يقدح يف روايته، 
:أن يتحد جملس الّرواية؛ وهذه على صورتني أيضا: الثانية

مــــثلهم عـــــن مســــاع تلـــــك الزيــــادة، فـــــال عـــــاً ال يتصــــور عــــادًة غفلـــــةيكــــون غـــــري املنفــــرد مـــــن الــــّرواة مجأ ــــــــ أن
ــــــــن  ــــــــري، وحكــــــــى اب ــــــــه إىل العــــــــدد الكث ــــــــرب مــــــــن تطرق ــــــــط والّســــــــهو إىل الواحــــــــد أوىل وأق ــــــــل؛ ألن تطــــــــرق الغل تقب

.احلاجب االتفاق عليه
ـــــــ أن يكــــــون غــــــري املنفــــــرد مــــــن مــــــثلهم عــــــن تلــــــك الزيــــــادة، فهــــــذه الــــــرواة ممــــــن يتصــــــّور عــــــادة غفلــــــةب ــــ

:اختلف العلماء فيها على أقوال
1 /.
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2 /.
ـــــا عـــــدم نقـــــل  ـــــول خـــــربه، وأّم ـــــادة، فوجـــــب قب ـــــد جـــــزم بالزي ـــــل اجلمهـــــور أن الـــــرّاوي عـــــدٌل ثقـــــة، وق ــــــ وتعلي ــــ

.ذلك
ــــــ وتعليـــــل القـــــول اآلخـــــر أن الـــــّرواة مشـــــرتكون يف الّســـــماع، فلـــــو كانـــــت تلـــــك الزيـــــادة صـــــحيح ة الشـــــرتكوا ــــ

.إىل اجلماعةإىل الواحد أقوى من احتمال تطرّقهتطرق الغلط والسّهو، يف روايتها، واحتماُل 
ــــــالقرائن، فــــــإن حصــــــل/ 3 ــــــل مــــــدارُه علــــــى الرتجــــــيح ب ّــــــه ال حيكــــــم فيهــــــا حبكــــــم مطّــــــرد؛ ب ــــــرجيح، وإالّ أن ت

.
:مثال في الزيادة في الحديث

إذا انفــــــــرد العــــــــدل بالزيــــــــادة، وكــــــــان قــــــــد روى احلــــــــديث مجاعــــــــة، ومل يــــــــذكروا : قــــــــال الشــــــــريف التلمســــــــاين
ـــــادة، مثـــــل ـــــى أن زكـــــاة احلـــــرث ي: تلـــــك الزي ـــــرب فيهـــــا النصـــــاب خبمســـــة أوســـــق، مبـــــا روي مـــــا حيـــــتج أصـــــحابنا عل عت

نضــــــح نصــــــف العشــــــر إذا بلــــــغ مخســــــة فيمــــــا ســــــقت الّســــــماء العشــــــر، وفيمــــــا ســــــقي بال:" قــــــالول اهللا أن رســــــ
."أوسق

، فـــــــإن "إذا بلـــــــغ مخســـــــة أوســـــــق:" هـــــــذه الزيـــــــادة مل تثبـــــــت يف احلـــــــديث: ــــــــــــ فيقـــــــول أصـــــــحاب أيب حنيفـــــــة
.ها فأوجب ذلك ريبًة يف روايتهااحلديث كلهم مل يذكرو هذااجلماعة الذين رووا

عـــــــدمها مل تتعـــــــارض روايـــــــٌتهم وروايـــــــة مـــــــن زاد، أن الزيـــــــادة مـــــــا مل تقطـــــــع اجلماعـــــــة ب:ــــــــــــ واجلـــــــواب عنـــــــدنا

.وعلى هذا، ال رِيبَة يف احلديث
المتعلقة بالّسندالشروط: ثانيا

هــــــو سلســــــلة : ويف االصــــــطالح.الّســــــند هــــــو املعتمــــــد: ، ويف اللغــــــةالّســــــند هــــــو الطريــــــق املوصــــــل إىل اخلــــــرب
.الّرجال املوصلة إىل املنت، أو هو اإلخبار عن طريق املنت

.ـــــ وّمسي سنداً العتماد احلفاظ يف ّصحة احلديث وضعفه عليه
هــــــو : رفـــــع احلـــــديث إىل قائلــــــه وعـــــزُوه إليـــــه مســــــنداً، والثـــــاين: أحــــــدمهااإلســــــناد لـــــه معنيـــــان، : ــــــــــ اإلســـــناد

.
هــــــو ألفــــــاظ :" أو" مــــــا ينتهــــــي إليــــــه غايــــــة الّســــــند مــــــن الكــــــالم:" هــــــو مــــــا يقابــــــل الّســــــند، وهــــــو: ـــــــــــ املــــــنت

."
:قسم العلماء اخلرب باعتبار الّسند إىل قسمني: اخلرب باعتبار الّسندـــــ أقسام 
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ويســــــمى أيضــــــا باملوصــــــول، وهــــــو مــــــا اّتصــــــل إســــــناده مرفوعــــــاً كــــــان أو موقوفــــــا علــــــى : اخلــــــرب املّتصــــــل/ 1
.همواملوقوف على الّصحابة رضي اهللا عنأيٍّ، وهو بذلك يشمل املرفوع إىل النيب 

ّتصــــــل، وهــــــو مـــــا وقــــــع يف ســــــنده انقطــــــاع بســــــقوط راٍو واحــــــد أو أكثــــــر، وهــــــو غــــــري امل: اخلـــــرب املنقطــــــع/ 2
.من بداية الّسند أو من وسطه أو من منتهاه

ـــــ شــــرط اتصــــال الّســــند ــــه : ــــ ــــل ويعمــــل ب أن يكــــون إســــناده مّتصــــالً مــــن يشــــرتط يف اخلــــرب حــــىت يّصــــح ويقب
ـــــابعي يف اخلـــــرب ســـــواء يف اخلـــــرب املرفـــــوع، أو الّصـــــحايب يف اخلـــــإىل منتهـــــاه، وهـــــو النـــــيب راويـــــه  رب املوقـــــوف، أو الّت

.هم ممن تنقل عنه األخبارري املقطوع، أو غ
:اإلسنادأقسام الخبر باعتبار عدم االتصال أو سقط من 

املــــــراد بعــــــدم االتصـــــــال أو الســــــقط مــــــن اإلســـــــناد، انقطــــــاع سلســــــلة اإلســـــــناد بســــــقوط راٍو أو أكثــــــر مـــــــن 
.أّول السند أو من وسطه أو من آخره

املعلّـــــُق، : اخلـــــرب حبســـــب مكـــــان الّســـــقط أو عـــــدد الـــــّرواة الـــــذين أســـــقطوا إىل أربعـــــة أنـــــواع، هـــــيـــــــــ وينقســـــم 
.واملعضُل، واملنقطُع، واملرسلُ 

:الخبر المعّلق
.الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه به وجعله ُمَعلَّقاً " عّلق"هو اسم مفعول من : ـــ لغة

هـــــة العليــــا فقــــط، وانقطاعــــه مـــــن اجلهــــة الســــفلى، فصـــــار  ـــــــــ وُمسّــــي هــــذا الّســـــند معّلقــــا بســــبب اتصــــاله باجل
.كالشيء املعّلق بالّسقف وحنوه

.هو ما حذف من مبدأ إسناده راٍو فأكثر على التَّوايل: ــــ اصطالحا
."كذا: اهللا قال رسول:" أن حيذف مجيع الّسند مث يقال مثال) ــــ أ : ـــــ من صوره

.اإلسناد إالّ الصحايب أو الصحايب والتابعيأن حيذف كل) ـــــ ب
ــــــ مثالـــــه ركبتيـــــه حـــــني دخـــــل غطّـــــى :" مـــــا أخرجـــــه البخـــــاري يف مقّدمـــــة بـــــاب مـــــا يـــــذكر يف الفخـــــذ: ــــ

".عثمان
ـــــــــو موســـــــــى  ـــــــــع إســـــــــناده إالّ الّصـــــــــحايب وهـــــــــو أب ـــــــــق؛ ألن البخـــــــــاري حـــــــــذف مجي ــــــــــ فهـــــــــذا حـــــــــديث معّل ــــ

.األشعري
ـــــه احلـــــديث املعلّـــــق مـــــردود:حكمـــــه ـــــول،؛ ألن وهـــــو اتصـــــال الّســـــند، وذلـــــك فقـــــد شـــــرطاً مـــــن شـــــروط القب

.حبذف راٍو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا حبال ذلك احملذوف
:ـــــ ويستثىن من املعّلق املردود ما ورد يف الصحيحني، وهو على نوعني

.، وحكمه أنه صحيح ومقبول)حكى(و) ذكر(و) قال: (ما ورد بصيغة اجلزم ك/ أ
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ــــــل )ُحِكــــــي(و ) ذُكــــــر(و) قيــــــل: (بصــــــيغة التمــــــريض كمــــــا ورد / ب ، وهــــــذا ال حيكــــــم بصــــــحته مطلقــــــا، ب
.منه الصحيح واحلسن والضعيف

:المعضل
.مبعىن أعياه" أعضله"اسم مفعول من : لغة

.ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على الّتوايل: اصطالحا
ـــــه ــــــ مثال ـــــا بســـــنده إىل، "معرفـــــة علـــــوم احلـــــديث"مـــــا رواه احلكـــــم يف : ـــ ـــــه بلغـــــه أن أب ـــــك أن القعنـــــيب عـــــن مال

للمملــــــــوك طعامــــــــه وكســــــــوته بــــــــاملعروف، وال يُكلَّــــــــُف مــــــــن العمــــــــل إالَّ مــــــــا :" قــــــــال رســــــــول اهللا : هريــــــــرة قــــــــال
.هذا ُمعضل أعضله هكذا يف املوطأ: ، قال احلاكم"يطيق

ـــــ فهــــذا احلــــديث ُمْعضــــٌل؛ ألنــــه ســــقط منــــه اثنــــان مــــن الــــرواة متــــواليني بــــني مالــــك وأيب هريــــ رة، وقــــد عرفنــــا ـــ
عــــــن مالــــــك عــــــن حممــــــد بــــــن : "... أنــــــه ســــــقط منــــــه راويــــــان متواليــــــان مــــــن روايــــــة احلــــــديث خــــــارج املوطــــــأ هكــــــذا

".عجالن عن أبيه عن أيب هريرة
ــــــ وجيتمـــــع املعضـــــل مـــــع املعّلـــــق يف صـــــورة واحـــــدة وهـــــي إذا حـــــذف مـــــن مبـــــدأ إســـــناده راويـــــان متواليـــــان، : ــــ

.فهو معضل ومعلق يف آٍن واحدٍ 
.املنقطع واملرسل؛ لكثرة الّرواةعضل حديث مردود باالتفاق؛ وهو أسوأ حاالً منامل: حكمه

:المنقطع
.هو اسم فاعل من االنقطاع، ضّد االتصال: لغة

مــــــــا مل يتصــــــــل إســــــــناده علــــــــى أّي وجــــــــه كــــــــان انقطاعــــــــه، ســــــــواء كــــــــان االنقطــــــــاع مــــــــن أّول : اصــــــــطالحا
.اإلسناد، أو من وسطه، أو من آخره

.املعلّق واملعضل واملرسل عند املتقدمني: التعريفــــ فيدخل يف هذا
ــــــق أو املعضــــــل أو املرســــــل،  ــــــه صــــــورة املعّل ــــــق علي ـــــــ ولكــــــن علمــــــاء املصــــــطلح َخّصــــــوا املنقطــــــع مبــــــا مل تنطب ـــ

.وهذا عند املتأخرين
ــــــــق أو :" ـــــــــــ فتعريفــــــــه عنــــــــد املتــــــــأخرين هــــــــو مــــــــا مل يتصــــــــل إســــــــناده ّممــــــــا ال يشــــــــمله اســــــــم املرســــــــل أو املعّل

".املعضل
:  فكـــــأن املنقطـــــع اســـــم عـــــام لكـــــل انقطـــــاع يف الّســـــند مـــــا عـــــدا صـــــوراً ثالثـــــاً مـــــن صـــــور االنقطـــــاع، وهـــــي

ـــــق(حـــــذف أّول اإلســـــناد  ـــــواليني مـــــن أي مكـــــان )املرســـــل(، أو حـــــذف آخـــــر اإلســـــناد )املعّل ، أو حـــــذف اثنـــــني مت
).املعضل(كان 

.أكثر من مكانن االنقطاع يف اإلسناد قد يكون يف مكان واحد، وقد يكون يف ـــــ مث إ
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إن :" مــــا رواه عبـــــد الــــرزاق عـــــن الثــــوري عــــن أيب إســـــحاق عــــن زيـــــد بــــن يثيــــع عـــــن حذيفــــة مرفوعـــــاً : مثالــــه
.، أخرجه احلاكم يف معرفة علوم احلديث وغريهم"وليتموها أبا بكر فَقِوٌي أمني

ــــــــ فقـــــــد ســـــــقط مـــــــن هـــــــذا اإلســـــــناد رجـــــــل مـــــــن وســـــــطه وهـــــــو ـــــــوري وأيب " شـــــــريك" ــــ ســـــــقط مـــــــن بـــــــني الث
، وشــــــريك مسعــــــه مــــــن "شــــــريك"إذ إن الثــــــوري مل يســــــمع مــــــن أيب إســــــحاق مباشــــــرة، وإمنــــــا مسعــــــه مــــــن إســــــحاق، 
.أيب إسحاق

.فهو حديث منقطع" املعضل"وال " املعّلق"وال " املرسل" ــــ فهذا االنقطاع ال ينطبق عليه اسم
ــــــ وميكـــــن تعريـــــف املنقطـــــع بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق بأنـــــه ولـــــو يف ّعـــــدة مـــــا ســـــقط مـــــن إســـــناده راٍو واحـــــٍد :" ــــ

".أماكن شريطة عدم الّتوايل
.ال الرّاوي احملذوفتفاق بني العلماء، وذلك للجهل حباملنقطع مردود باال: حكمه

:المرسل
ــــــق"مبعــــــىن " أرســــــل"فعــــــول مــــــن هــــــو اســــــم م: لغــــــة ــــــده بــــــراٍو ، فكــــــأ"أطل ــــــق اإلســــــناد ومل يُقي ــــــَل أطل ن املرِس

.معروف
ــــــيب هــــــو مــــــا ُيِضــــــيفُه التّــــــابّعي إىل ال: "اصــــــطالحا ــــــيب صــــــلى " أو " ن مــــــا أضــــــافه غــــــري الّصــــــحايب إىل الن

".اهللا عليه وسلم
.هو من لقي الّصحايب مسلماً ومات على اإلسالم: ــــ والّتابعي

ــــــرياً، قــــــال رســــــول اهللا : صــــــورته ــــــابعي، ســــــواء كــــــان صــــــغرياً أو كب كــــــذا، أو فعــــــل كــــــذا، أو أن يقــــــول الت
.فعل حبضرته كذا

حـــــدثين حممـــــد بـــــن رافـــــع حـــــدثنا حجـــــني : يف كتـــــاب البيـــــوع قـــــالمـــــا أخرجـــــه مســـــلم يف صـــــحيحه: مثالـــــه
".أن رسول اهللا "حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن سعيد بن املسيب 

مـــــن دون أن يـــــذكر الواســـــطة بينـــــه ـــــــــ فســـــعيد بـــــن املســـــيب تـــــابعي كبـــــري روى هـــــذا احلـــــديث عـــــن النـــــيب 
ـــــقط أن ، فقـــــد أســـــقط مـــــن إســـــنادوبـــــني النـــــيب  هـــــذا احلـــــديث آِخـــــرَُه، وهـــــو مـــــن بعـــــد التـــــابعي، وأقـــــل هـــــذا السَّ

.يكون قد سقط الّصحايب، وحيتمل أن يكون قد سقط معه غريه كتابعي مثالً 
:حجية املرسل

.ـــــ املرسل ّحجة عند مالك، ذكر ذلك ابن القّصار والباجي والقرايف وغريهم 
ــــال ابــــن القّصــــار ـــــ ق ـــــ:" ــــ ــــك ــــ ــــاً ومــــذهب مال ــــول اخلــــرب املرســــل، إذا كــــان ُمرســــُله عــــدالً عارف ـــــ قب رمحــــه اهللا ـــ

مبـــــا أرســـــل، كمـــــا يقبـــــل املســـــند، وقـــــد احـــــتج بـــــه يف مواضـــــع كثـــــرية حيـــــث أرســـــل اخلـــــرب يف اليمـــــني مـــــع الشـــــاهد، 
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ــــــرباء،  ــــــه، وكــــــذلك أرســــــل اخلــــــرب يف ناقــــــة ال ــــــه، وكــــــذلك أرســــــل احلــــــديث يف الشــــــفعة للشــــــريك وعمــــــل ب وعمــــــل ب
".واشي، وعمل بذلكوسائر جنايات امل

ل ال خــــــالف أنّــــــه ال جيــــــوز العمــــــل مبقتضــــــاه، إذا كــــــان املرســــــُل لُــــــه غــــــري متحــــــّرٍز يرســــــ:" ـــــــــــ وقــــــال البــــــاجي
لــــــم مــــــن حالــــــه أنــــــه ال يرســــــل إالّ عــــــن الثقــــــات، فــــــإن مجهــــــور الفقهــــــاء علــــــى عــــــن الثقــــــات وغــــــريهم، فأّمــــــا إذا عُ 

".وبه قال مالك ــــ رمحه اهللا ــــ ... العمل مبوجبه 
ــــــ والـــــذي عليـــــه مجاعـــــة أصـــــحابنا املـــــالك:" ـــــــــ وقـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــربّ ـ ني يأصـــــل مـــــذهب مالـــــك ـــــــــ رمحـــــه اهللا ـــ

وأّمـــــا أصـــــحابنا :" وقـــــال أيضـــــا". اّحلجـــــة ويلـــــزم بـــــه العمـــــل، كمـــــا جيـــــب باملســـــند ســـــواءبـــــهأن ُمرســـــل الثقـــــة جتـــــب
املرســــــل كمــــــا ال يــــــرّدون اخلــــــربين ســــــند، وال يــــــرّدون باملســــــند فكلهــــــم مذهبُــــــه يف األصــــــل اســــــتعمال املرســــــل مــــــع امل

ــــــل أو عمــــــل مســــــتفيض، أو  املتصــــــلني مــــــا وجــــــدوا إىل اســــــتعماهلا ســــــبيًال، ومــــــا َرُدوا بــــــه املرســــــل مــــــن ّحجــــــة بتأوي
".ا عندهمون به املسند سواء، ال فرق بينهغري ذلك من أصوهلم، فهم يردّ 

".املرسل كاملسند عند مالك:" ـــــ وقال ابن العريب
املراســـــيُل عنـــــد مالـــــك وأيب حنيفـــــة ومجهـــــور املعتزلـــــة ُحّجـــــة خالفـــــاً للشـــــافعي؛ ألنـــــه إّمنـــــا :" يفــــــــــ وقـــــال القـــــرا

".أرسل حيث جزم بالعدالة، فيكون حّجة
ــــــ وقـــــال ا ــــــ :" لشـــــريف التلمســـــاينــــ ــــــ رضـــــوان اهللا علـــــيهم ــ ـــــابعون ــــ ـــــدنا، فـــــإن مل يـــــزل الت ـــــة عن املراســـــيل مقبول

."
:حجية املرسل عند مالك مشروطة بشرطني: شروط حجية املرسل

.أن يكون املرسل عْدلً : ــــ األول
.يكون املرسل متحّرزًا ال يروى إالّ عن الثقاتنأ: ــــ الثاين

ـــــك  ــــــ رمحـــــه وهـــــذان الشـــــرطان مـــــأخوذان ممـــــا ســـــبق نقلـــــه مـــــن أقـــــوال العلمـــــاء، ومهـــــا متـــــوفرّان يف حـــــق مال ــــ
إالّ عـــــــن الثقـــــــات، بـــــــل نـــــــص ف وال ريـــــــٍب، وقـــــــد ثبـــــــت أنـــــــه ال يـــــــروياهللا ـــــــــــ  فاإلمـــــــام مالـــــــك عـــــــدٌل بـــــــال خـــــــال

.رعة وغريه على أنه ال يُرسل إالّ عن قوم ثقاتٍ أبوزُ 
:األدلة على حجية املرسل

متيّقظـــــاً، فقــــد أســـــقط عنَّـــــا واحلجـــــة لــــه ـــــــــ أي ملالـــــك ــــــــ أن املرســـــل إذا كــــان عـــــدالً :" ـــــــــ قـــــال ابــــن القصـــــار
ــــه ــــا ممّــــن روى عن ــــذكره لن ــــه وتيّقظــــه تعــــديل مــــن مل ي ــــا التمــــاس بعدالت ــــاب منابنــــا، وكفان عدالــــة مــــن نقــــل عنــــه، ، ون

".فوجب ملا وجب تقليده يف عدالته أن يقّلده يف أنّه ال يروى عن غري عدل ثقة
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بعضــــــاً، فيــــــذكرون مــــــن أخــــــربهم يُرســــــلون، وخيــــــرب بعضــــــهمومل يــــــزل أصــــــحاب رســــــول اهللا :" ــــــــــــ مث قــــــال
أخــــــرى، وكــــــذلك التــــــابعون بعــــــدهم وتــــــابعوهم، فــــــدّل علــــــى صــــــّحة مــــــا قلنــــــاه وأنــــــه هتــــــارًة، ويســــــتغنون عــــــن ذكــــــر 

".إمجاع من الفقهاء، واحملّدثون يستعملونه يف كّل عصر وزمان، فوجب أنه حّجة معموٌل به
صـــــحيح، بـــــدليل أن الشـــــافعي رّد املرســـــل ولـــــه إمجـــــاع مـــــن الفقهـــــاء غـــــري بــــــــــ القـــــول بـــــأن العمـــــل باملرســـــل وق

.ومل يعمل به إالّ بشروط
ـــــة املرســـــل ـــــان حجي ــــــ وقـــــال البـــــاجي يف بي ـــــك، :" ــــ ـــــه إمجـــــاع الّصـــــدر األول علـــــى ذل ـــــّدليل علـــــى مـــــا نقول وال

".إنكار املرسل بدعٌة ظهرت بعد املائتني:" ، قال حممد بن جرير الطربي"ومن بعدهم من التابعني
ــــــ وقـــــال ـــــو تتبّ :" ـــ صـــــرّيني ملدنيـــــة والشـــــاميني والكـــــوفّيني والبعـــــت أخبـــــار الفقهـــــاء الّســـــبعة، وســـــائر أهـــــل اول

".لوجدت أئمتهم كلهم قد أرسلوا احلديث ورَوْوه ُمرسالً وأخذوا به
ــــــ وقـــــال الشـــــنقيطي ألن العـــــدل ال يســـــقط الواســـــطة بينـــــه وبـــــني النـــــيب .... املرســـــل حجـــــة عنـــــد مالـــــك :"ــــ

".عدٌل عنده، وإالّ كان ذلك تلبيساً قادحاً فيهصلى اهللا عليه وسلم إالّ وهو
:منزلة مراسيل موطأ مالك

ولـــــة، وهـــــي يف منزلــــــة املســـــند، وهـــــذه أقــــــواهلم بقون أن مراســــــيل موطـــــأ اإلمـــــام مالــــــك ميكـــــاد جيمـــــع احملـــــدث
:تشهد على ذلك

ــــــ قـــــال حيـــــي بـــــن ســـــعيد القطـــــان ـــــك إســـــنادٌ : كـــــان أصـــــحابنا يقولـــــون:" ــــ قـــــوة "مرســـــالت مال
".ة، وإن مل تكن مسندًة حقيقةاألحاديث املسند

".مرسالت مالك صحاح:" ــــ وقال حيي بن سعيد القطان
ـــــد الـــــرب ــــــ وقـــــال ابـــــن عب ــــــ فقـــــد ُكفـــــي تعـــــب التف:" ـــ ــــــ رمحـــــه اهللا ـــ ـــــك ـــ تـــــيشومـــــن اقتصـــــر علـــــى حـــــديث مال

ــــْرِو وانتقــــتنفصــــم؛ ألن مالكــــاً قــــد انتقــــد والبحــــث، ووضــــع يــــده مــــن ذلــــك علــــى عــــروة وثقــــى ال  ــــص، ومل يـَ ى وخّل
ــــــ  ـــــا ـــ ـــــه وموضـــــعها مـــــن الصـــــّحة واالشـــــتهار يف النقـــــل يف كتابن ـــــع مرســـــالت كتاب إالّ عـــــن ثقـــــة حّجـــــة، وســـــرتى موق

".أي التمهيد ـــــ إن شاء اهللا
فهــــــي ... :" ــــــــــ وقـــــال الســـــيوطي

نـــــــدنا؛ ألن املرســـــــل عنـــــــدنا حّجـــــــة إذا اعتضـــــــد، ومـــــــا مـــــــن مرســـــــل يف املوطـــــــأ إالّ ولـــــــه عاضـــــــٌد أو أيضـــــــاً حّجـــــــة ع
".عواضد

ــــــ وقـــــال أبـــــو داو  مراســـــيل احلســـــن بـــــن عيد بـــــن املســـــّيب ومـــــن مراســـــيل مالـــــك أّصـــــح مـــــن مراســـــيل ســـــ:" دــــ
".أيب احلسن البصري، ومالك أصّح الناس مرسالً 

:أمثلة عن مراسيل اإلمام مالك
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ــــــ مرســـــل خـــــرب اليمـــــني مـــــع الشـــــاهد قضـــــى بـــــاليمني عـــــن جعفـــــر بـــــن حممـــــد عـــــن أبيـــــه أن رســـــول اهللا : ــــ
"."مع الشاهد

ن عبـــــد الرمحـــــان بـــــن عـــــوف أن رســـــول اهللا عـــــن ســـــعيد بـــــن املســـــيب وعـــــن أيب ســـــلمة عـــــ: ــــــــــ خـــــرب الشـــــفعة
يقســــم بــــني الشــــركاء، فــــإذا وقعــــت احلــــدود بيــــنهم فــــال شــــفعة قضــــى بالشــــفعة فيهــــا مل"

.مالك مرسالً يف كتاب الشفعة يف املوطأ
ة أن ناقـــــة للـــــرباء بـــــن عـــــازب دخلـــــت حـــــائط عـــــن حـــــرام بـــــن ســـــعيد بـــــن حميصـــــ: املاشـــــيةــــــــــ خـــــرب جنايـــــات 

أن مــــــــا أفســــــــدت و ار، أن علــــــــى أهــــــــل احلــــــــوائط حفظُهــــــــا بالنهــــــــرحــــــــل فأفســــــــدت فيــــــــه، فقضــــــــى رســــــــول اهللا 
."املواشي بالليل ضامٌن على أهلها

ـــــــــــ واخلالصــــــة أن املرســــــل حّجــــــة عنــــــد مالــــــك، وهــــــو املشــــــهور عنــــــه، ووصــــــفه القاضــــــي عيــــــاض بأنــــــه هــــــو 
املعــــــروف عنــــــه، وروي عنــــــه قــــــول آخــــــر خمــــــالف، وهــــــو قــــــول ضــــــعيف، وممّــــــن يــــــرى أن املرســــــل لــــــيس حجــــــة مــــــن 

وذهـــــب طائفـــــة مـــــن املتـــــأخرين إىل أنـــــه ال جيـــــب العمـــــل بـــــه وال حجـــــة :" املالكيـــــة مـــــا ذكـــــره البـــــاجي، حيـــــث قـــــال
ـــــ وبــــه قــــال مــــن أصــــحابنا أبــــو بكــــر، وهــــو ظــــاهر مــــذهب القاضــــي أيب إســــحاق إمساعيــــل بــــن  ـــــ أي املرســــل ـــ فيــــه ـــ

". أبو جعفر
)خبر الواحد( الشروط المتعلقة بالمتن : لثاثا

ـــــو صـــــحَّ ســـــنده إذا  ول
ـــــة، أو القيـــــاس، ـــــثالخـــــالف القـــــرآن، أو عمـــــل أهـــــل املدين ـــــرَّاجح فلنبحـــــث هـــــذه املســـــائل ال ث مـــــع بيـــــان القـــــول ال

.فيها
:والقرآنـــ السنة 

: من املعلوم أنَّ السنة املتضمِّنة خرب الواحد ترد بالنسبة للقرآن على ثالثة أقسام
:السنة املقررة ألحكام القرآن: األول

وال تقيــــــد الــــــيت ال تضــــــيف شــــــيئا جديــــــدا للقــــــرآن، وال توضــــــح جمملــــــه، وال تبــــــني مبهمــــــه،وهــــــي الســــــنَّةــــــــ 
. قرآن من أحكام وتؤكدهبل تقرر ما جاء به ال، وال ختصص عامه، مطلقه

ـــــــ  ــــــك حــــــديثـ ــــــال ذل ــــــه: "ومث ــــــه وأفطــــــروا لرؤيت ــــــه "صــــــوموا لرؤيت ؛ فهــــــذا احلــــــديث مقــــــرر ومؤكــــــد ملعــــــىن قول
ْــــــــــزَِل ِفيــــــــــِه اْلُقــــــــــْرآُن﴾:عــــــــــاىلت بــــــــــين اإلســــــــــالم علــــــــــى : "وقولــــــــــه , )185:البقــــــــــرة(﴿َشــــــــــْهُر َرَمَضــــــــــاَن الَّــــــــــِذي أُن

.احلديث...."مخس
املبينة للمراد من القرآن السنة: الثاين
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ــــــ  ـــــه،وهـــــي الســـــنة ـ وتفصـــــيل،تقييـــــد مطلقـــــه وختصـــــيص عامـــــهاملفســـــرة ملـــــا أمجلـــــه القـــــرآن، وتبـــــني املـــــراد من
.جممله

ـــــــوا وََملْ يـَْلِبُســـــــوا :الـــــــذي بـــــــني املـــــــراد مـــــــن الظلـــــــم يف قولـــــــه تعـــــــاىلحـــــــديث النـــــــيب : ومثالـــــــه ﴿الَّـــــــِذيَن آَمُن
.فاملراد من الظلم الشرك، )82:األنعام(ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم﴾

تهـــــا مـــــن ركـــــوع وســـــجود وذكـــــر وقـــــراءة ،  ـــــــ ومـــــن بيـــــان الســـــنَّة للقـــــرآن
وكـــــذلك أمــــر القــــرآن بالزكــــاة جممــــال يف قولـــــه ،"مــــا رأيتمــــوين أصــــليصــــلوا ك: " كمــــا قــــال صــــلى اهللا عليــــه وســـــلم

لســــــــنة أصــــــــناف الزكـــــــاة ومقاديرهــــــــا، كزكـــــــاة النَّقــــــــدين، والــــــــزروع نـــــــت افبي؛ )43:البقــــــــرة(َوآتـُـــــــوا الزََّكـــــــاَة﴾﴿:تعـــــــاىل
. والنعموالثمار،

ــــــــ  ـــــــه تعـــــــاىلرآن الكـــــــرمي؛ بيـــــــان اللفـــــــظ املشـــــــرتك،  ومـــــــن الســـــــنة املبينـــــــة للقــــــــ ـــــــاُت ﴿:كـــــــالقرء يف قول َواْلُمطَلََّق
ــــــُروٍء﴾ َــــــَة قـُ ــــــت هــــــذا ُحيمــــــل علــــــى احلــــــيض والطهــــــر، فــــــالقرء؛ )228:البقــــــرة(يـَتَـَربَّْصــــــَن بِأَنـُْفِســــــِهنَّ َثَالث والســــــنة بين

.اإلمجال مع اختالف العلماء فيه
ختصــــــيص العــــــام ولــــــو كانــــــت الســــــنة خــــــرب آحــــــاد؛ ألنَّ داللــــــة العــــــام عنــــــد ومــــــن الســــــنة املبينــــــة للقــــــرآن، ــــــــ 
.مالك ظنية

ة املتضمنة حلكم سكت عنه القرآنالسنَّ : الثالث
قرآن، كاحلكم بشاهد وميني عند مالك، إذا مل يكن للمدَّعي أيت بأحكام جديدة على الأي أنَّ السنَّة ت

.بل له شاهد واحد؛ فإنَّه حيلف مع شهادة الشاهدشاهدان،
من الرضاع ما حيرم من حيرمهفجاءت السنَّة بأنلرضاع، فإنَّ القرآن مل ينص عليه،رَّمات من اومن ذلك احمل

َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر وَملَْ ﴿:يف قوله تعاىلر الرهن يف السَّفر فقط،القرآن ذكوكذلك الرهن يف احلضر؛ فإنَّ النَّسب، 
.من األحكام اليت قرر وغري ذلك، وكذا مرياث اجلدَّة،)283:البقرة(جتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة﴾

جنذ اإلمامُمبينة أو ُمستقلَّة، ويف هذه األحوال الثالث،مقرِّرة أو إمَّا : سبة للقرآنـــــ هذه أقسام السنَّة بالنّ 
بل جنده برتك خرب الواحد إذا خالف أنَّ هذا العمل ليس على إطالقه،غريمالك يأخذ خبرب الواحد ويعمل به؛

. ولو صحَّ عنده اخلرب ورواه يف املوطأظاهر القرآن،
مخالفة خبر الواحد للقرآن

قرره أن يأيت اخلرب منافيا ملا : رب الواحد إذا خالف ظاهر القرآن ومعناهخبالعمليرى اإلمام مالك التوقف يف
: ومن الشَّواهد على ذلكالقرآن من األحكام واملعاين، 

كان الفضل بن :" عن عبد اهللا ابن عباس قالاحلج الذي أخرجه مالك يف املوطأ،خرب اخلثعمية يفــــ ردّ 
ليها وتنظر فجعل الفضل ينظر إفجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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فريضة يا رسول اهللا إن : فقالتر، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخإليه،
وذلك يف حجة نعم، : يستطيع أن يثبت على الرَّاحلة، أفأحجُّ عنه؟ قالالكبريا، أيب شيخا اهللا يف احلج أدركت

. واحلديث أخرجه البخاري ومسلم". الوداع 
ْنَساِن ِإالَّ َما ﴿:ويف قوله تعاىل،ظاهر القرآناحلديث الصحيح ردَّه مالك ملخالفتهفهذا  َوَأْن لَْيَس ِلْإلِ

ر احلديث ظاهر القرآن رجَّح مالك ــ رمحه اهللا ــ ملا عارض ظاه:" العبَّاس القرطيبقال أبو،)39:النجم(َسَعى﴾
".ظاهر القرآن

:" ما روته عائشة رضي اهللا عنها أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوهو . ــــ رّد حديث الصوم عن الويل
. أخرجه البخاري ومسلم" من مات وعليه صيام صام عنه وليَّه

ا:" قال أبو العباس القرطيبلكونه منافيا ملا جاء يف القرآن، ردُّ مالك هلذا اخلربوسبب  اخلرب بل مل يقإمنَّ
...ألمور 

َها َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ﴿:أنَّه معارض لقوله تعاىل:رابعها َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴾وَ ﴿:ولقوله تعاىل،)164:األنعام(﴾أُْخَرى .)39:النجم(َأْن لَْيَس ِلْإلِ

ولقوله " من مات وعليه صوم صام عنه ولِيُّه:" من ذلك أنَّ مالكا أمهل اعتبار حديث:" وقال الشاطيبــ 
﴿َوَال :حنو قوله، احلديث، ملنافاته لألصل القرآين الكلي،"ى أبيك دين أرأيت لو كان عل"صلى اهللا عليه وسلم

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴾﴿:قوله تعاىلو ،)164:األنعام(َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴾ ).39:النجم(َوَأْن َلْيَس ِلْإلِ
، أخرجه مالك يف املوطأ، والبخاري "إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرَّات":رد حديثــــ 

.ومسلم أيضا عن طريق مالكيف صحيحه، 
ويرى مالك أنَّ الغسل ، "قد جاء هذا، وما أدرى حقيقته:" فتوقّ ــــ 

رى أنَّ لعاب الكلب طاهر وييث على سبيل االستحباب ال الوجوب، وأنَّ الغسل سبعا تعبٌُّد،املأمور به يف احلد
. بالُوُلوغ يف الوقت وخارجهكلب ال يعيد الوضوء وإن علمغري جنس،وأنَّ من توضأ مباء خالطه لعاب   

أنَّه خمالف لظاهر القرآن الذي دلَّ على طهارة لعاب الكلب يف ف مالك يف األخذ باحلديث، سبب توقّ و ــ 
ه ما صاده الكلب وعضَّه بنابأكل فهو دليل على ِحلِّ ، )4:املائدة(﴾َفُكُلوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكمْ ﴿:قوله تعاىل

قال ابن ". يُؤكل صيده فكيف يُكره لعابه:" وقد نصَّ مالك على ذلك فقالمن غري غسل،واختلط حلمه بلعابه
". فُيعارضه ظاهر القرآناألمر بغسل اإلناء سبعا ما يقتضي جناسته،إذ ليس يف :" اجلدرشد

آن عشر القر كان فيما أنزل من:" حيث قالتيف عدد الرضاع احملرَّم، ــــ ردَّ حديث عائشة رضي اهللا عنها 
وهو فيما يُقرأ من فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مس معلومات،مث ُنِسخن خبرضعات معلومات حيرمن،

.أخرجه مالك ومسلم يف صحيحهالقرآن،
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،"كثريها إذا كان يف احلولني حترمالرضاعة قليلها و :" وقالي يُقِيد الرضاع، 
ِيت أَْرَضْعَنُكْم :ه يراه خمالف لظاهر القرآن الذي أطلق الرضاع ومل يُقيده يف قوله تعاىلوسبب ذلك أنَّ  ﴿َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

مذهب مالك رمحه اهللا أنَّ قليل الرضاع وكثريه حيرم؛ :" قال ابن رشد اجلد. )23:النساء(َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة﴾
﴿َوأُمََّهاُتُكُم :مل يعترب يف الرَّضاع مخسا وال عشرا  لألصل القرآين يف قوله تعاىل:" شاطيبوقال ال،"ظاهر القرآنألنّه

ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة﴾ .)23:النساء(الالَّ
.هذه بعض الشواهد اليت تبني أنَّ مالك يتوقف يف العمل خبرب الواحد إذا خالف ظاهر القرآن

املالكية على ضوء االستقراء إىل أّن مالكا يقدم ظاهر القرآن على وقد اهتدى:" الشيخ أبو زهرةـــ يقول 
ذا فإ،أو مقيدة إلطالقهاحلالة تعترب خمصصة لعموم القرآن ر،إالَّ إذا عاضد السنَّة أمر آخ،السّنة

وتُعترب ي ناب منكما يف حديث النَّهي عن أكل ذعاضد السّنَة عمل أهل املدينة،
﴿ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن :خمصصة ملا اشتمل عليه ظاهر الّنص يف قوله تعاىل

يف املوطأ بعد ذلك جاءلو ، )145:األنعام(ْجٌس َأْو ِفْسًقا﴾َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِ 
وكذلك إذا . وهذا يفيد أّن أهل املدينة على ذلك،"وهو األمر عندنا: " ذي نابعن أكل كلُ النهياحلديث
كما هو الشأن يف حرمة اجلمع بني املرأة وعّمتها؛ واملرأة وخالتها، فإنَّ اإلمجاع قد انعقد علىإمجاع،عاضده

.ذلك، فكان هذا ُمزِّكياً للسنَّة، فكانت ُخمّصصًة لعموم اآلية
وتـَُردُّ مجاع أو عمل أهل املدينة أو قياس، فإنَّ النص يسري على ظاهره،فما مل تعاضد السنة بإ:" مثَّ قال

ترتفع إىل مرتبة نسخ اآلحاد، أمَّا إذا كانت متواترة،إذا كانت روايتها بطريقالسّنة اليت تعارض ذلك الظاهر،
وذلك إعمال القرآن عنده، فباألوىل ترتفع إىل ختصيص عامه، وتقييد مطلقه، وترجيح االحتمال يف ظاهره،

."
مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة

لقول فيه،افصيلول مذهب اإلمام مالك، سيأيت بيانه وتعترب عمل أهل املدينة أصل متَّفق عليه يف أصي
.هذا ما سنبينه يف هذا املطلبالواحد إذا خالف عمل أهل املدينة، وقد أُثِر عن مالك أنّه يرتك العمل خبرب 

:حاالت مجيء خبر الواحد على عمل أهل المدينة
.وقد يرد معه عمل خيالفهعه عمل موافق ملعناه ومقصوده،وقد يرد مخرب الواحد يأيت وحده،

خرب الواحد من غري عملراد انف: احلالة األوىل
فليس عمل مالك يعمل خبرب الواحد وحيتج به،فإنَّ يوافقه أو خيالفه؛ ويف هذه احلالأي ال يقرتن بعمل 

ومما يدل على ذلك أنَّ مالك أخرج الكثري من أخبار اآلحاد يف يف حجية خرب الواحد عنده،اينة شرطأهل املد
.
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خرب الواحد املوافق لعمل أهل املدينة:احلالة الثانية
بل هذا أقوى عند مالك جود ما يعضده من عمل أهل املدينة،وهنا ال إشكال يف العمل خبرب الواحد؛ لو 

:ومن الشواهد على ذلكمن خرب ال
احلديث أخرجه مالك يف املوطأ، ....رباء بن عازب اليت دخلت حائط رجل فأفسدت ماشيته الــــ خرب ناقة 

.وجرى عمل أهل املدينة على وفقهوأخذ به مالك، 
.أهل املدينة على وفقهوجرى عملخرب القضاء بشاهد مع اليمني، أخرجه مالك يف املوطأ، وأخذ به،ــــ 

وقد ذكر ابن حزم يف اإلحكام أن أصحاب مالك ال يرون العمل خبرب الواحد إالَّ إذا كان معضدا بعمل 
.أهل املدينة

وليس هذا من القول:" يقول القاضي عبد الوهابهذه الدعوى القاضيان عبد الوهاب وعياض،ــــ وقد ردَّ 
كما لو ورد خربْقَل ألهل املدينة فيه لقِبلناه،ألنَّه لو ورد خرب النَـ ل يف شيء؛بل اخلرب حىت يصحبه العمقبأنا ال ن

. وإْن كنا نطرحه إذا عاد برفع النَّصيف حادثة ال نصَّ فيها لقبلناه،
فإذا كانوا يردون اخلرب ،)القرآن( اخلرب مع النَّصأنَّه قاس مسألة اخلرب مع العمل على مسألة: ـــــ ومعىن كالمه

رّدون اخلرب الذي يعارض عمل فكذلك يذا كان وحده ال نص معه يف القرآن،ويقبلون اخلرب إالقرآن،لذي يعارضا
. ويقبلون اخلرب إذا جاء وحده جمّردا عن العملأهل املدينة،

ار إّال ما صحبه عمل أهل املدينة، وهذا حكى بعضهم عّنا أنّا النقبل من األخب:" ــــ وقال القاضي عياض
".ما ال نقبل منه إّال ما وافقه عملهمبرّد اخلرب الذي يف مقابلة عملهم، وبني مل يفرقوا بني قولنا ل أو كذب،جه

الواحد املخالف لعمل أهل املدينةخرب : احلالة الثالثة
فُيقدم العمل عمل به ملخالفته عمل أهل املدينة،ومذهب مالك يف هذه احلالة أنّه يرتك خرب الواحد وال ي

.على اخلرب
مل أر ألحد خالفه للذي يف أيديهم من تلك األمر باملدينة ظاهرا معموال به،إذا كان:" ـــ قال مالك

."الوراثة اليت ال جيوز انتحاهلا وال ادعاؤها
". رأيت العمل عند مالك أقوى من احلديث: قال ابن القاسم وابن وهب:" ياضــــ وقال ع

فجملة مذهب مالك يف ذلك إجياب العمل مبسنده وُمرسله ما مل يعرتضه العمل :" ـــ وقال ابن عبد الرب
".  الظاهر ببلده

". نقل أهل املدينة عنده حجة مقدمة على خرب اآلحاد:" ــــ وقال الباجي
ى أخبار اآلحاد املدينة مقدم علمذهب مالك أّن العمل املتصل بمعلوم من :" ـــــ وقال ابن رشد اجلد

". العدول
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ومنهم منألثر وهم األكثر،فمنهم من قدَّم الف العلماء إذا خالف العمل األثر،اخت:" ــــ وقال ابن العريب
.وهو مالك رضي اهللا عنهطرح األثر وقدم العمل،
على األخبار وهو عندهم مقدَّمدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه، أّما إمجاع أهل امل:" ــــ وقال ابن جزي

". خالفا لسائر العلماء
:أدلَّة المالكية على تقديم عمل أهل المدينة على أخبار اآلحاد

َم العمل عليهتواتر؛ فإذا تعارض مع خرب الواحد،ّن عمل أهل املدينة مبنزلة اخلرب املقالوا إ:أّوال .ُقدِّ
راحه وجب إطّ ،اآلحاد يف مقابلة عملهم املتصلإذا ُرِوَي خرب من أخبار :" ــــ قال القاضي عبد الوهاب

". فكان أوىل من أخبار اآلحادا العمل طريقه طريق نقل املتواتر،ألنَّ هذ؛واملصري إىل عملهم
تج به مالك من إمجاع أهل فهذا وأشباهه ـــــ أي عمل أهل املدينة الّنقلي ــــ هو الذي اح:" ــــ وقال الباجي

". ال جيوز أْن يُعاَرَض اخلرب املتواتر خبرب اآلحاددينة طريق التواتر، و املدينة، وطريقه بامل
باملدينة ال من مذهب مالك أّن العمل أقوى عنده من اخلرب؛ ألنَّ العمل املتَّصل :" ــــ وقال ابن رشد اجلد

". خرب الواحدفُيقدم على يكون إّال عن توقيف، فهو جيري عنده جمرى ما نُِقَل نقل التواتر من األخبار،
على كان ذلك دليال يبعد أْن خيفى اخلرب عليهم، فإذا عملوا خبالفه مع علمهم به،إنَّ أهل املدينة:ثانيا

ب األخذ بالّناسخ وترك املنسوخ، وقد تقرر أنّه جي
". اخلربفكذلك يُؤخذ بالعمل املوافق للنَّاسخ ويُرتك

معلوم من مذهب مالك أنَّ العمل املتصل باملدينة مقّدم على أخبار اآلحاد :" ــــ قال ابن رشد اجلد
ألّن املدينة دار النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ؛العدول

". ه على خالفه إّال وقد علموا النَّسخ فيهوال ميكن أن يتصل العمل به من الصحابة إىل من بعد
:عمل أهل المدينة نوعان

وهذا حجة باالتفاق تُقدم على اآلحاد، وذلك كإمجاعهم على صفة : العمل املتواتر بطريق النقل/ 1
.اآلذان واإلقامة، ومقدار الّصاع واملّد، وإسقاط زكاة اخلضروات

وهذا خمتلف يف حجيته بني املالكية، فليس حبجة عند مالكية بغداد، : العمل املنقول بطريق االجتهاد/ 2
.يقدمونه على اآلحادففال يقدمون عليه اآلحاد، وهو حجة عند مالكية املغرب، 

التفريق بني نوعي عمل أهل املدينة
أي واالجتهاد، والقسم األول متفق على قسم أساسه الّنقل، وقسٌم أساسه الر : عمل أهل املدينة قسمان

حجيته عند املالكية وأنه ُمقدم على خرب الواحد، والثاين خمتلف يف حجيته، ومن مث اختلفوا يف تقدميه على خرب 
.اآلحاد
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وتفصيل القول فيه أنه إذا كان إمجاع أهل املدينة أساسه :" فقالأشار إىل هذه التفرقة أبو زهرة ـــــ وقد
إنه مقدٌم على خرب اآلحاد؛ ألنه نقل متواتر، وخرب اآلحاد ال يعارض املتواتر؛ ألنه ظّين، واملتواتر قطعي، الّنقل، ف

أّما إذا كان عمل أهل املدينة أو إمجاعهم أساسه االجتهاد، فاخلرب أوىل عند . وهذا أمٌر ال خالف فيه عند املالكية
يكون من طريق االجتهاد، وأن إمجاع املدينة كيفما كانت مجهور املالكيني، وبعضهم قّرر أن اإلمجاع جيوز أن

أسبابه حّجة ُمَضعَِّفة خلرب اآلحاد، ولكن يف ذلك القول نظر إن سّلمنا أن يف اإلمكان أن ينعقد إمجاع يف أمٍر 
لها ويكون أساس اإلمجاع القياس أو الرأي؛ ألن أوجه الرأي متعارضة واألنظار خمتلفة متباينة، فجمع األنظار ك

إذ كيف يُقّدم االستنباط غري املعلوم أصله على ... على نظٍر واحٍد من غري نّص أمٌر هو حمّل نظر، بل حمّل شك 
وقد زكَّى التفرقة بني نوعي ... وفرق بني هذا اإلمجاع املشكوك يف وجوده، وإمجاعهم على أمٍر منقول ... الّنص 

من املعلوم أن العمل بعد انقراض عصر اخللفاء :" القيم، فقالاإلمجاع من أهل املدينة عند معارضة اخلرب ابن 
واق، ومل تكن الرغبة األسيف الراشدين والصحابة باملدينة كان حبسب من فيها من املفتني واألمراء واملتحسبني 

ت إليه يف وصار عمًال، فهذا هو الذي ال يلتفاملفتون بأمٍر نفذه الوايل وعمل به احملتسب فإذا أفىت ختالف هؤالء، 
خمالفة السّنة، ال عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه والّصحابة، فذلك هو السّنة فال خيلط أحدمها 

".  باآلخر، فنحن هلذا أشّد حتكيما، وللعمل اآلخر إذا خالف السّنة أشّد ترْكاً 
:لخبر الواحد المخالف لعمل أهل المدينةشواهد تطبيقية على ترك مالك 

". اخلياراملتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه مامل يتفرّقا إّال بيع :"قال رسول اهللا :أوَّال
.وَردَّه مالك ملخالفته عمل أهل املدينةو أخرجه مالك يف املوطأ، 

ل املدينة على ترك العمل به، مل أهمالك رمحه اهللا بإمجاع عدفعه: قال بعضهم:" عبد الربقال ابن 
".را فُيجهلا يقع متواترا وال يقع نادومثل هذا يصح العمل به؛ ألنَّه مموإمجاعهم حجة فيما أمجعوا عليه،

ستمرار العمل ا: أحدمها: وجهنيــوال رأى العمل به لرمحه اهللاــ مل يأخذ به مالك ":وقال ابن رشد اجلد
". فهو عنده مقّدم على أخبار اآلحاد العدولليه العمل باملدينة واتَّصل،تمر عوما اسباملدينة على خالفه،

ا رجل أعمر عمرى :" قال رسول اهللا:ثانيا أميُّ
ُمدَّة ُعُمِر املوهوب أو ماله وهي أن يهب املالك ملكه، أخرجه مالك يف املوطأ، وهو يدل على أّن العمرى،"أبدا

ا يتناول اإلعمار هبة املنافع، ال هبه الرقبة، وإمنَّ مر،فُسميَّت ُعْمَرى لتعلُِّقها بالعله، أو مّدة عمره وعمر عقبه،
. لكن مالك مل يعمل باخلرب ملخالفته عمل أهل املدينة. فتبقى على ملك الواهب

رجال عمرى له ولعقبه، رجعت إىل صاحبها إن كان من أعمر :" لروى ابن القاسم عن مالك أنَّه قاــ 
ولو ليس عليه العمل،:" سبب ذلك ملخالفته العمل، قال مالكو ،"إىل ورثته يوم مات إن كان ميتاأوحيا،

". وددت أنّه حمُِيَ 
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باملدينة على أصله يف أنَّ العمل املتصل مل :" وقال ابن رشد اجلدــ 
".ُمَقدَّم على أخبار اآلحاد

عشاء مجيعا واملغرب والالظهر والعصر مجيعا،ى رسول اهللا صلّ : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: ثالثا
املغرب والعشاء، إذا كان هناك طني أو وأخذ به يف اجلمع بني ، أخرجه مالك يف املوطأ،"يف غري خوف وال سفر

.ملخالفته عمل أهل املدينةيف اجلمع بني العصر والظهر؛ مطر أو ظالم، ومل يأخذ به
ا رّد بعض:" قال ابن رشد احلفيدــ  ،العملهاحلديث ألنَّه عارضهذاوأحسب أنَّ مالكا ــــ رمحه اهللا ــــ إمنَّ

". وهو اجلمع يف احلضر بني املغرب والعشاءمنه البعض الذي مل يُعارض العمل،فأخذ
أخرجه البخاري ". عسب الفحلعن :" رضي اهللا عنهما قالابن عمر عن نافع عن: رابعا

النَّهي عن كراء الفحل وإجارته من أجل : ومعىن احلديثيطلق على مائه وعلى ضرابه، : لفحلعسب اومسلم، 
.مل الفحل على األنثى ألجل الّنسلحيأن 

يف تركه احلديث خمالفته لعمل أهل املدينة،والسببومل يأخذ مالك باخلرب، بل يرى جواز إجارة الفحل،ــــ 
وذكروه عن لعلماء كّرهوه،وقد بلغك أّن بعض امن أي وجه جّوز مالك إجارة الفحل،: قلت: "جاء يف املدونة

ا َجوَّزه : وهذا من الغرر يف القياس؟ قالالّنيب  بينهم،ألنّه ذكر أنَّ العمل عندهم عليه، وأدرك النَّاَس ُجييزونه منَّ
".فلذلك جوَّزه مالك

مخالفة خبر الواحد للقياس
:يطلق القياس يف عبارات املتقّدمني من األصوليني على أمرين

.القياس باملعىن األصويل، أي الّدليل املصطلح عليه كأصل يف أصول التشريع واالستنباط:األول
.الشريعةالقياس مبعىن القاعدة الكلية، واألصل العام املقرر يف: الثاني

مخالفة خبر الواحد للقياس األصولي: أوال
:اختلف علماء املذهب يف تقدمي القياس على خرب الواحد على قولني

اجلواز، ومن ذكر هذا القول ونسبه للمذهب ابن القصار وابن رشد اجلد، والقرايف، والواليت، ونسبه :األول
.الباجي ألكثر أصحاب مالك

أن خرب الواحد إذا اجتمع مع القياس، ومل ميكن ــرمحه اهللاــ ومذهب مالك :" ـــــ قال ابن القّصار
م القياس ".استعماهلما مجيعا قدِّ
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اآلحاد إذا مل ميكن اجلمع خربوكذلك القياس عنده ــــــ أي مالك ــــ مقّدم على:" ـــــ قال ابن رشد اجلدّ 
: فإن ُعوِرض ــــــ أي خرب الواحد ــــ بقياس، فقال أكثر أصحابنا:" وقال الباجي.لتحصيل، ذكره يف البيان وا"بينهما

".القياس ُمقدٌم على أخبار اآلحاد
".ــرمحه اهللاــ وهو مقّدم ــــ أي القياس ـــــ على خرب الواحد عند مالك :" قال القرايفو ـــــ 

هات، وابن رشد يف املقدمات يف مذهب مالك يف تقدمي بيحكى القاضي عياض يف التن:" ال أيضاــــــ وق
.، أي قوٌل باجلواز، وقول باملنع"القياس على خرب الواحد قولني

".وهو مقّدم ــــــ أي القياس ـــــ على خرب الواحد عند مالك إذا تعارض معه:" ـــــ وقال الواليت
حجية تقديم القياس على خبر الواحد

واحلجة له ـــــ أي مالك ــــــ أّن خرب الواحد ملا جاز عليه الّنسخ والغلط والّسهو والكذب :" القّصارـــــ قال ابن 

".أقوى من خرب الواحد، فوجب أن يُقدَّم عليه
وحجة تقدمي القياس عليه ــــــ أي خرب الواحد ـــــ أنه موافق للقواعد من جهة َتضمُِّنه :" قال القرايفـــــ و 

".لتحصيل املصاحل أو درء املفاسد، واخلرب املخالف له مينع من ذلك، فيقّدم املوافق للقواعد على املخالف هلا
:ــــــ ومن الشواهد اليت ذكرها أصحاب هذا القول ما يلي 

:حكم الّصوم مع األكل والّشرب ناسياً / 1
صيام واجب عليه، أن رمضان، ساهيا أو ناسيا، أو كان يفمن أكل أو شرب يف :" ــــــ قال مالك يف املوطأ

".هعليه قضاء يوم مكان
أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا يف رمضان، أعليه القضاء يف قول : قلت:" ـــــ وجاء يف املدونة

".نعم وال ّكفارة عليه: مالك، قال
من أكل ناسياً :" قال النيب : ــــــ أوجب مالك القضاء خمالفا بذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

".وهو صائم فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
ب القضاء على من ذهب مالك إىل إجيا:" ـــــ واستند مالك يف هذا احلكم إىل القياس، قال ابن دقيق العيد

أّن الّنسيان ال : أكل أو شرب ناسيًا وهو القياس، فإن الّصوم قد فات رُكنه، وهو من باب املأمورات، والقاعدة
".يّؤثر يف املأمورات

.اإلمام مالك رّد اخلرب ملخالفته القياس، وهو قياُس الناسي على املتعمد يف وجوب القضاءـــــ ف
:أصبع رجل آخر فجبذ أصبعه فطرح ثنيَّة العاضِّ ما احلكم إذا عّض رجٌل / 2
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إذا عضَّ رجل أصبع رجل، فجبذ أصبعه، فطرح ثنية العاّض، أن على املعضوض عقل :" ـــــ قال مالك
...".الّسّن، وهذا من اخلطأ

ــــ هذه الفتوى من مالك خمالفة للحديث الذي رواه عمران بن حصني من أن رجًال عّض يد رجل، فنزع 
رواه ". يعّض أحدكم أخاه كما يعّض العجل ال دية لك:" فقالمن فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إىل النيب يده 

.البخاري ومسلم
ووجه القياس يف ذلك أن هذه جناية :" ـــــ والعّلة يف رّد اخلرب خمالفته للقياس، ووجه القياس ما ذكره ابن رشد

ب أن يكون خطًأ وال يكون هدراً، أصله إذا رمى طائرًا فأصاب من عاقٍل أحدث بفعله ما جيوز له فعله، فوج
".إنساناً 

:حديث ولوغ الكلب/ 3
هل كان مالك يقول بغسل اإلناء سبع مرّات إذا ولغ الكلب يف اإلناء يف اللنب : قلت:" ـــــ قال يف املّدونة

".قد جاء هذا احلديث وما أدري ما حقيقته: مالكقال :قال".واملاء
إن كان :" يس كغريه من الّسباع، وكان يقولوكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، ول: "قالـــــ 

". ..يُغَسُل ففي املاء وحده، وكان ُيَضّعُفه
:

َفُكُلوا ِممَّا أَْمَسْكَن ﴿:يف قوله تعاىلقياس لعابه واحلكم بطهارته على جواز أكل صيده، املذكور :األول
.، فإذا جاز أكل حلمه املخلوط باللعاب، جاز شرب مائه املخلوط باللعاب أيضا)4:املائدة(َعَلْيُكْم﴾

قياس طهارة لعاب الكلب على طهارة اهلرّة، جبامع عّلة الّطواف يف كليهما، ودليل ذلك قوله : الثاين
".ب كان من أهل البيت وليس كغريه من الّسباعكأنه كان يرى أن الكل:" مالك

: القول الثاين
.والقاضي عياض، واُأليب الوشتاين

إذا عورض والذي عندي أن اخلرب مقدم على القياس، وأنه ال يقف االحتجاج باخلرب:" ــــ قال الباجي
أي ". لك أبو بكر القاضي أيضا يف كتبهبالقياس، فإن عورض القياس باخلرب، بطل االحتجاج به، وقد نّص على ذ

.القاضي أبو بكر الباقالين املالكي
تغليب القياس على األثر مذهب مهجور عند املالكية، وإن كان قْد روي عن :" ـــــ وقال ابن رشد احلفيد

".على الّسماع مثل قول أيب حنيفةمالك تغليب القياس
ذُِكر هذا :وهي رواية املدنيني: ريـــــ وحكى عياض أن مشهور مذهب اإلمام، هو تقدمي اخلرب، وقال املقّ 

.يح الفصولع، ويف حاشية التوضيح على شرح تنقالقول يف الضياء الالمع يف شرح مجع اجلوام



92

قّدم السّنة على القياس ّلُم أن القياس ُمقّدم على اخلرب؛ ألنه ال نس:" ـــــ وقال اُأليب يف إكمال اإلكمال
".يف حديث ملعاذ، وألن الّصحابة ـــــ رضوان اهللا عليهم ـــــ كانت إذا عثرت على اخلرب تركن منازعات االجتهاد

:هاتقدمي اخلرب على القياس بأدلة مناستدل الباجي على: حجّية تقديم الخبر على القياس
بسّنة : قال" فإن مل جتد؟:" اهللا تعاىل، قالبكتاب: أنه قال ملعاذ مب حتكم؟ قالـــــ ما روي عن النيب 

احلمد هللا الذي وّفق " :اجتهد رأيي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال" فإن مل جتد؟:" قالرسول اهللا 
".رسوَل رسوِل اهللا ملا يرضاه رسول اهللا

ومحد اهللا على توفيقه ّتب معاٌذ العمل بالقياس على السّنة، وأقرّه على ذلك رسول اهللا فر : قال الباجي
.اب، فثبت ما قلناهللصوّ 

ي خبار، ولذلك يُروى عن عمر رضألَ : ـــــ ويدّل على ذلك أيضا
وروي عنه رضي اهللا عنه . لوال هذا لقضينا بغريه: نابغة، وقالنني حبديث محل بن الاهللا عنه أنه ترك القياس يف اجل

من يف كّل أصبع ّمما هنالك عشر :" أنه كان يُقسِّم ديات األصابع على قدر منافعها، مث ترك ذلك لقوله 
".اإلبل، ومل يُنكر عليه أحدٌ 

َعة النساء، وعن حلوم يوم ُحنَـْني :" ـــــ وترك ابن عباس القول باملتعة، حلديث علي عن ُمتـْ
."احلمر األهلية

لو كان الّدين يؤَخُذ بالقياس، لكان باطن اُخلفِّ أوىل باملسح من ظاهره، :" ــــ وقال علي رضي اهللا عنه
.، وأخذ به الّصحابة من حديثه"ميسح ظاهرهولكن رأيت رسول اهللا 

إّن القياس فـَرُْع النُّصوص، والفرع ال : على اخلرب، حيث قالواـــــ وذكر القرايف حجة املانعني من تقدمي القياس 
ُم على أصله .يقدَّ

أّن القياس مل يكن حجًة إّال بالنصوص، فهو فرعها، وألن املقيس عليه : مث شرح القرايف هذا الّدليل، بقوله
الفرع ال يقدَّم على البد وأن يكون منصوصًا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهني، وأّما أّن 

.أصله، فألنه لو قّدم على أصله ألبطل أصله، ولو أبطل أصله لبطل، فال يبطل أصله
:ومن الشواهد على تقدمي خرب الواحد على القياس، نذكر

أخذ مالك حبديث العرايا رغم خمالفته للقياس، ومأخذه يف ذلك هو حاجة الناس، والتعّلق بقاعدة - 
أخرجه مالك يف ".ص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصهاأرخ" املعروف، فعن زيد بن ثابت أن رسول اهللا 

با، لكنه أجازه استثناء ألنه املوطأ، وهذا احلديث خرب آحاد، وهو خمالف للقياس، حيث إنه يتعارض مع قاعدة الرّ 
وإمنا فرق بني العرايا بالتمر وبني املزابنة؛ ألن املزابنة بيع على وجه املكايسة، :" من باب املعروف، قال يف املدونة

".وأن بيع العرايا بالتمر على وجه املعروف ال زيادة فيه وال مكايسة
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ليت توهب لإلنسان وهي على رأس الشجرة، مث إن الذي مفرد مجعه عرايا، والعرية هي الثمرة ا: ــــــ العرية
.ُوهبت له الثمرة وقبضها وهي مازالت على الشجرة، يُريد بيعها للواهب، فيجوز له ذلك خبرصها متراً 

وا اإلبل ال تصرّ :" أخذ مالك حبديث املّصراة يف الرواية املشهورة عنه، وقّدمه على القياس، ففي احلديث- 
ها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها رّدها وصاعا من والغنم، فمن ابتاع

.، أخرجه مالك يف املوطأ، فهي الرواية املشهورة عن مالك أنه أخذ باحلديث وقّدمه على القياس"متر
أ: قلت ملالك: : قلتُ :" جاء يف املدونة- 

".أَو ألحٍد يف هذا احلديث رأيٌ : نعم، قال مالك: احلديث؟ قال
:ووجه معارضته للقياس من عّدة أوجه

.ـــــ أن اللنب مما ُيْضَمُن باملثل، والّتمر ليس مبثيل له
.بَيٍد، وهو الرّباـــــ أنه ملا َعَدَل عن املثل إىل غريه فقد حنا به حنو املبايعة، فهي بيع الطعام بالطعام غري َيدٍ 

.ــــ أن الطعام املقابل لّلنب حمّدٌد والّلنب ليس مبحدود، فإنه خيتلف بالكثرة والقلَّة
عليه حديث عائشة رضي ذهب مالك إىل أن صالة الكسوف ركعتان، يف كل ركعٍة ركوعان، وهو ما دّل 

م فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، فصلَّى بالناس فقاخسفت الشمس يف عهد رسول اهللا :" تاهللا عنها قال
مث قام فأطال القيام، وهو دون القيام األول، مث ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع األول، مث رفع فسجد، مث فعل 

.رواه البخاري، ومالك يف املوطأ."يف الركعة اآلخرة مثل ذلك، مث انصرف وقد جتّلت الشمس
ة اخلرب، هو ما أخذ به احلنفية من أن صالة الكسوف ركعتان، على هيئة صالــــ أما القياس املخالف هلذا 

ومن أسباب اختالف الفقهاء يف هذه :" رب وخالف القياس، قال ابن رشد احلفيدالعيد واجلمعة، فمالك أخذ باخل
".اختالفهم يف تقدمي القياس أو اخلرب: املسألة

القاعدة الكلية واألصل العامالواحد للقياس بمعنى مخالفة خبر :ثانيا

ذهب بعض العلماء إىل أن احلديث إذا ثبت صار أصًال بنفسه ولو مل يكن له نظٌري يف الشرع، قال ابن 
فهذا ما للعلماء يف احلوالة من املعاين، واألصل فيها حديث الباب، واحلوالُة أصل يف نفسها، خارجة :" عبد الربّ 

نفسها خارج داً بيد، كما أن العرايا أصل يف ذهب بالذهب، أو َورِق بَورِق وليس يعن الدَّين بالدَّين، وعن بيع ال
ا خارجان عن معىن اإلجارات، َفِقْف على هذه ميف نفسهنعن املزابنة، وكما أن القراض واملساقات أصال

".األصول تفقه إن شاء اهللا
نفسها، فال سبيل أن تُردَّ إىل غريها؛ ألن وهذه السّنة أصٌل يف:" ابن عبد الّرب يف حديث املفلســـــ وقال 

". األصول ال تـَْنقاُس، وإمنا تَنقاُس الفروع رّداً على أصوهلا
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احلديث إذا جاء خبالف األصول، فهو أصٌل بنفسه، ويُرَجُع إليه يف بابه، وجيري على :" ــــ وقال ابن العريب
".حكمه

.بنفسه، وال يـَُردُّ بالرَأي أو القياســــ فهذه األقوال تدل على أن خرب الواحد أصل 
ــــ واإلمام مالك ــــ رمحه اهللا ــــ نقل عنه ما يدل على أنه يُقدم القياس على خرب الواحد أحياناً، ويقدم اخلرب 

.عليه أحياناً أخرى، وهناك من العلماء من حاول تفسري هذا األمر عند اإلمام
:مالك، حيث ذكر أن له رأيان يف املسألةــــ وقد بني حلولو هذا االضطراب عند 

كما نسب " اة ُأخذ له تقدمي اخلرب من األخذ حبديث املصرّ :" تقدمي اخلرب على القياس، قال حلولو: األول
هذا هو :" هذا القول ملالك، أبو العباس القرطيب، حيث بّني أن اخلرب مقدم على القياس عند مالك، وقال

".من احملّققنيالصحيح من مذهب مالك وغريه 
ُأخذ له تقدمي القياس على اخلرب من مسألة ولوغ الكلب،  :" تقدمي القياس على اخلرب، قال حلولو: الثاني

القياُس مقدم عند أيب حنيفة وكثري من الكوفيني، :" كما نسب هذا القول ملالك أبو العباس القرطيب حيث قال
".كموهو قول مالك يف العتبية، ويف خمتصر ابن عبد احل

:: رأى ابن العريب
هنا يأخذ و أن يكون اخلُرب معارضًا للقياس ــــ أي لقاعدة شرعية ــــ ولكن تعّضده قاعدة أخرى :األولى

.مالك باخلرب
لقاعدة شرعية ــــ ولكن ال تعّضده قاعدة أخرى، وهنا يرتك أن يكون اخلرب معارضًا للقياس ــــ أي : الثانية

.مالك اخلرب ويأخذ بالقياس
وهذا مبين على مسألة من أصول الفقه، اختلف فيها قولُه، وهي إذا جاء خرب الواحد :" ـــــ قال ابن العريب

معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع، هل جيوز العمل به؟
لذي وترّدد مالك يف املسألة، ومشهور قوله وا. جيوز: وقال الشافعي. مل بهال جيوز الع: فقال أبو حنيفة

ـــــ ذكر ابن العريب هذا يف كتابه " ن عّضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركهعليه املَعوَُّل أّن احلديث إ
ـــــ "القبس"

ا لوغ الكلب، قال ابن العريب مبّينألة و مس: ـــــ ومن الشواهد اليت ذكرها ابن العريب ُمَدّلال على ما يقول
:أسباب رّد مالك حلديث ولوغ الكلب؛ ألن هذا احلديث عارض أصلني عظيمني

).4:املائدة(َفُكُلوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم﴾﴿:قوله تعاىل: أحدمها
.أن عّلة الطهارة هي احلياة، وهي قائمة يف الكلب: الثاين
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وهي بيع ما على رؤوس النخل مبثله متراً، أخذ به مالك وإن ُعوِرض بقاعدة الرّبا؛ ــــ وكذلك حديث العرايا 
.إالَّ أنه ُعّضد بقاعدة املعروف

هذا ما ينتهي إليه ابن العريب، فهو يرى أن خرب الواحد إمنا يُردُّ بالقواعد العامة إذا  :" ـــــ يقول أبو زهرة
قاعدة أخرى، ولذلك قبل حديث العرايا مع أن قبوله خمالفة كانت قطعيًة من جهٍة، وإذا كان غري معاضد ب

لقاعدة الرّبا اليت متنع بيع املثليات املتحدة اجلنس متفاضلة، أو نسيئًة، ولكن إن عارض ذلك احلديث قاعدة الرّبا، 
عندهم من متٍر ــــ ميلكون خنال حيمل رطبا، فيقّدمون ماال فقد أيّدته قاعدة املعروف والّرتفيه عن الفقراء، أو الذين 

يابس ــــ يف نظري أن يأخذوا مما حتمل النخل ـــــ من رطب ـــــ فيها سدُّ حاجة أولئك الذين عندهم متٌر مّدخر، 
".يُقدمونه ليأكلوا من التمر اجلديد، ويف ذلك إبعاٌد لفكرة الرّبا

ذلك ال يكون كّل قياٍس أو رأٍي وعلى:" وَيستخلص أبو زهرة من كالم ابن العريب النتيجة اآلتية، فيقول
راّدًا خلرب اآلحاد، بل القياس أو الرأي الذي يعتمد على أصٍل قطعي، وقاعدة مقّررة ال جمال للريب فيها، وذلك 
املبدأ مستقيم؛ ألن القياس املبين على قاعدة قطعية يكون قطعيا وخرب الواحد يكون ظّنيا، والظّين إذا عارض 

".ونهقطعيا، أخذ بالقطعي دُ 
ـــــ وقد أصل الشاطيب هذه املسألة، ولعّله استوحاها مما ذكره ابن العريب، حيث يقول الشاطيب يف 

كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، فإن كان قطعيا فال إشكال يف اعتباره، كأدّلة وجوب :" املوافقات
نكر، والكلمة والعدل ر باملعروف والنهي عن املواحلج، واألم،والصيام،والزكاة،والصالة،الطهارة من احلدث

. وأشباه ذلك
رب أيضاً، وإن مل فإن رجع إىل أصل قطعي فهو معتوإن كان ظنيا، فإّما أن يرجع إىل أصل قطعي أوالــ 

:ت فيه، ومل يّصح إطالق القول بقبوله، ولكنه قسمانيرجع وجب التثب
:، فاجلميع أربعة أقسامقسم ُيضاد أصًال، وقسم ال يضاّده وال يوافقه

.قال يفتقر إىل بيان:ــــ فأما األول
،وهو الظين الراجع إىل أصل قطعي، فإعماله أيضًا ظاهر: ــــ وأما الثاني

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ﴿:بيان للكتاب؛ لقوله تعاىل ،ومثل ذلك ما جاء يف )44:النحل(إِلَْيِهْم﴾َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ
وما جاء من أحاديث النهي عن مجلة من ... األحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكربى، والصالة، واحلج، 

...البيوع والربا وغريه
وهو الظن املعارض ألصل قطعي وال يشهد له أصل قطعي فمردود بال إشكال، ومن : ــــ وأما الثالث

:ى ذلك أمرانالدليل عل
.هاالفة أصوهلا ال يّصح؛ ألنه ليس منأنه خمالف ألصول الشريعة، وخم: ــــ أحدمها
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....أنه ليس له مل يشهد بصّحته، وما هو كذلك ساقط االعتبار: ـــــ الثاين
:وهذا القسم على ضربني: مث قال

.أن تكون خمالفته لألصل قطعية، فال بّد من رّده: ـــــ أحدمها
ظين، وإما من جهة كون األصل مل يتحّقق  ، إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظنّيةأن تكون: رواآلخ

كونه قطعيا، ويف هذا املوضع جمال للمجتهدين، ولكن الثابت يف اجلملة أن خمالفة الظين ألصل قطعي يسقط 
".اعتبار الظين، على اإلطالق، وهو ممّا ال خيتلف فيه 

وترى من هذا أنه يقرر أن خمالفة الظين، ومنه خرب اآلحاد :" معلقًا على كلمة الشاطيبـــ يقول أبو زهرة 
ألصل قطعي يوجب رّده، إن ثبت أن األصل قطعي من غري ريب، وأن املعارضة قائمة بينهما من غري ريب، فإن 
لة حسب أوجه النظر 

".املختلفة
وال يشرتط مالك فقط أن يكون األصل الذي رّد به خرب اآلحاد قطعياً، بل :" ــــ مث يضيف أبو زهرة قائالً 

اشرتط أن يكون اخلرب غري معاضد بقاعدة أخرى، أي بأصل آخر، ففي هذه احلال ال يرد خرب اآلحاد، ويف هذه 
فريد الظين، بل يكون القطعي معارضًا بقطعي مثله؛إذ خرب الواحد يعتمد احلال ال يكون القطعي معارضًا بظين

".على ذلك القطعي الذي يشهد له فال يرد
.مث استشهد مبقوله ابن العريب السابقة

:عدة شرعية قطعيةر الواحد عند مالك إذا عارضته قاشواهد وأمثلة على رّد خب
: تمد مالك بن أنس يف مواضع كثرية لصحته يف االعتبارولقد اع:" ذكر هذه الشواهد الشاطيب، حيث قال

" جاء احلديث وال أدري ما حقيقته؟:" ــــ أال ترى إىل قوله يف حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعاً 
".يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟:" وكان يضعفه، ويقول

وليس هلذا عندنا حدٌّ معروف :" بعد ذكره
" وال أمر معمول به فيه

يثبت بالشرع حكٌم ال جيّوز شرطا بالشرع؟ فقد رجع إىل أصل إجتماعي، وأيضا فإن قاعدة الغرر واجلهالة قطعية؛ 
... ".املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا:" احلديث الّظينوهي تعارض هذا

ـــــ وأنكر مالك إكفاء القدور اليت طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم، تعويال على أصل رفع احلرج الذي 
.يعرب عنه باملصاحل املرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم ملن احتاج إليه
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يف سفٍر فتقدم سرعان الناس، كنا مع رسول اهللا :" نه أنه قالعن رافع بن خديج رضي اهللا ع: احلديث
ـــ أخرجه الرتمذي " فتعجلوا من الغنائم، فأطبخوا، ورسول اهللا 

وأبو داود وابن ماجه ـــ
خرب آحاد، خالفه اإلمام مالك ــــ هذا احلديث يدّل على منع تناول الطعام من الغنيمة قبل قسمها، وهو 

.ملخالفته قاعدة رفع  الّضرر واحلرج، وكذا قاعدة عدم جواز إتالف األرزاق
جعل ميرّغ اللحم يف الّرتاب، فرّد مالك احلديث؛ ألن متريغ اللحم يف األرض إفساد مناف ــــ فالنيب 

ا فعلوا، وليأكلوا ما ذحبوه، أو يقتسموه بال 
إكفاٍء للقدور وال متريغ يف الرتاب، فيتم التنبيه وبيان التحرمي من غري إتالٍف وال إفساٍد ـــ قاله أبو زهرة ــــ

بستٍّ من شوال كان  من صام رمضان وأتبعه :" 
املداومة إىل زيادة رمضان و خشية أن تؤّدي : أي..." الذرائع واه مسلم؛ تعويًال على أصل سدر " كصيام الدَّهر

.
:)مخالفة خبر الواحد للقياس(الرأي الراجح في هذه المسألة 

ا وبعد هذا التّتبع ألقوال أولئك العلماء املمتازين يف التخريج يف الفقه املالكي، ال نُِقرُه م:" يقول أبو زهرة
تشري إىل ترجيحه عبارة القرايف، وهو تقدمي القياس على خرب الواحد على اإلطالق، بل نرى أن القياس يقدم على 
خرب الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية، ومل يكن خرب الواحد معاضداً بقاعدة أخرى قطعية، وإمنا ُقّدَم القياس يف 

ص اليت استنبطت منها هذه القاعدة، واألحكام املتضافرة اليت هذه احلال؛ ألن خرب اآلحاد يكون معارضًا للّنصو 
".وردت من الشارع احلكيم، واليت تكونت منها هذه القاعدة، حىت صارت من األصول للفقه اإلسالمي

:الخالصة
.ـــــ من أصول مالك العمل خبرب الواحد الثابت إذا مل يعارضه أصٌل آخر أو قاعدة أو قياس

ـــــ يَردُّ خرب الواحد إذا عارضه ظاهر القرآن، إّال إذا عاضد اخلرب دليل آخر كعمل أهل املدينة، أو إمجاٌع، أو 
قياس فعدم أخذه خبرب الرضاع، وخرب الصّيام عن امليت، وخرب غسل املاء سبعًا من ولوغ الكلب، وخرب احلج عن 

.عارضتها ظاهر القرآنملاحلّي، إمنا هو 
دُّ خرب الواحد إذا عارضه عمل أهل املدينة املنقول؛ ألن العمل يف حكم املتواتر باالتفاق، أما إذا كان يـَرُ ـــــ 

ٌم عند مجهور املالكية، ومثال ترك اخلرب للعمل،  عمل أهل املدينة من الّنوع االجتهادي، فإن خرب الواحد ُمقدَّ
.ن، وحديث إجارة الفحل

خرب الواحد بالقياس إذا عاضده قاعدة قطعية، ومل يكن خرب الواحد معاضداً بقاعدة أخرى قطعية،  ـــــ ويردُّ 
.كحديث بيع العرايا، وحديث إكفاء القدور، وصيام الّست بعد شوال مباشرة
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يام ّست من شوال ملعارضة قاعدة ــــ يرّد خرب الواحد إذا خالف األصول والقواعد العامة، كرّد حديث ص
.سّد الذرائع، وحديث إكفاء القدور

مراتب ودالالت السنة في أصول المذهب المالكي
النص، والظاهر، وفحوى اخلطاب، ودليل : ال ختتلف السنة يف داللتها ومراتبها عن القرآن الكرمي، وهي

.اخلطاب، ومفهوم اخلطاب، وتنبيه اخلطاب، وداللة االقتضاء
النص من السنة: أوال

، فهذا احلديث نص يف طهارة "ل ميتهُ هو الطهور ماؤه احل": حني سئل عن ماء البحر قالقوله : مثالهو 
فهو نص " إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا":وسلمتِه وكذا قوله صلى اهللا عليه تة ميماء البحر، وحليّ 

.اتغ فيه الكلب سبع مر ليف غسل اإلناء إذا و 
الظاهر من السنة: ثانيا

أن تبييت النية واجب يف كل ، فإنه ظاهر يف "الصيام من الليل فال صيام لهتمن مل يبي":قوله : مثالهو 
والنكرة يف سياق النفي لعموم ظاهرا، وحيتمل أن املراد بالصيام صيام النذر والقضاء، ) ال(ألنه معرف بـ؛ صيام

وأن غريمها من الصوم يصح من غري تبييت النية، واألول مذهب اجلمهور، والثاين فيكون املراد به بعض أفراده، 
.مذهب احلنفية

)مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب(ةفحوى خطاب السنّ : ثالثا
.املفهوم املساوي، ومفهوم األوىل: وهو على نوعني

به اجلائع واحملقن وكل ، فيلحق "ال حيكم أحد بني االثنني وهو غضبان: "ملساوي، قوله ومثال ا- 
.مشوش

، فإنه يدل على أنه "من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها:" األوىل، قوله ومثال املفهوم ب- 
لْو ُدعيت " :أوىل، وكقوله صلى اهللا عليه وسلمإذا كان النائم والناسي يقضيان الصالة، فقضاؤها ممن تركها عمدا 

فإنه يدل املفهوم األوىل على أن ما هو أكثر من الكراع أوىل بالقبول، "يل ُكراع لقبلتهإىل ُكراع ألجبت، ولو أُهدي إ
.وإجابة الداعي إليه

)مفهوم المخالفة(دليل الخطاب من السنة: رابعا
وينقسم إىل أقسام كما هو احلال يف القرآن، وهو جيري يف الشرط، والغاية، واحلصر، والعدد، والعلة، 

.االستثناءوالوصف، والظرف، و 
أن من ُوهبفمفهومه " من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه":ن السنة قوله ومثال مفهوم الشرط مــ 

.طعام جيوز له بيعه قبل استيفائه، وهو كذلك عند مالك رمحه اهللا تعاىلله
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يفيق، والنائم حىت : رفع القلم عن ثالثة: " الغاية، قوله ومثاله يف ــ 
"يستيقظ

.
فمفهوم العدد أن الزيادة "إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات":العدد، قوله ومثاله يفــ 

.لى السبع أو النقص منها غري جائزع
أي وضوء أو غسل أو بدهلما، وهو التيمم ملن "ال يقبل اهللا صالة بغري طهور:"ومثاله يف احلصر قوله ــ 

.واقعة بطهور مقبولة، أي صحيحةالعجز عنهما، فمفهوم احلصر أن الصالة 
لصفة أن غري السائمة ــ أي املعلوفة ــ ال ، فمفهوم ا"يف الغنم السائمة زكاة:" ــ ومثاله يف الصفة، قوله 

.جتب فيها الزكاة، وهو كذلك عند اجلمهور غري املالكية
،فمفهوم الظرف "إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار":الظرف، قوله ومثاله يفــ 

م احلدود يف ال تقا:" وكقوله ،جهنمأن غري رمضان من الشهور ال تفتح فيه أبواب السماء وال تغلق فيه أبواب 
.تقام يف غري املساجد، فمفهومه أ"املساجد
، فمفهومه أنه من قاتل "من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا:"العلة، قوله ومثاله يفــ 

.حلمّيٍة، أو رياء، أو غري ذلك فليس يف سبيل اهللا
ه إال من وال يلتقط لقطتُ ،وال ينفر صيده،ال يعضد شوكه" :حرم مكةيف تثناء، قوله ومثاله يف االســ 

".إال اإلذخر:" " :، قال العباس"ا، وال خيتلى خالهعرفه
ده، ويف قوله صلى اهللا عليه ، ال خيل يف النهي عن قطع شوك احلرم وحصا"إال اإلذخر"فقوله ــ 

.يدخل شجره من باب أوىل عن طريق مفهوم املوافقة" ال يعضد شوكه":وسلم
)داللة االقتضاء(مفهوم الخطاب: خامسا

.وهو على نوعني تصرحيي وتلوحييــ 
رفع عن أميت اخلطأ " :توقف صدق الكالم عليه عقال، قولهومثال التصرحيي من السنة، وهو الذي يــ 

نطوق احلديث أن اخلطأ والنسيان واإلكراه مرفوعة عن هذه األمة، وصدق مفإن ، "هوالنسيان وما استكرهوا علي
إخل؛ ألن نفس اخلطأ ...، أي رُفع عن أميت املؤاخذة باخلطأ)املؤاخذة(هذا الكالم متوقف عقال على تقدير

.والنسيان واإلكراه غري مرفوع عن هذه األمة ملشاهدة وقوع هذه الثالثة منهم حسا
متكث " :، قيل وما نقصان دينهن؟ قال"دينالنساء ناقصات عقل و :" التلوحيي، قولهومثال االقتضاء ــ 

."إحداكن شطر دهرها ال تصلي

بنقص العقل والدين، فلو كن ميكثن يف احليض أمد احليض مخسة عشر يوما، ألن املقام مقام مبالغة يف ذم النساء 
.أكثر من ذلك لذكره، ومخسة عشر يوم مبعىن شطر الدهر
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)اإلشارة(داللة اإليماء : سادسا
واقعت :"بعد أن قال األعرايب" أعتق رقبة: " ألعرايب الذي واقع أهله يف رمضانلومثاله يف السنة، قوله

علٌة للكفارة بالعتق، أو الطعام، أو "الوقاع"يدل على أن " الوقاع"فإنه اقرتان األمر بالتكفري مع  " أهلي يف رمضان
.الصيام

إلجماعا: األصل الثالث

:يأيت للداللة على معنيني: معىن اإلمجاع يف اللغة:اإلجماع في اللغة
فـََلمَّا َذَهُبوا بِِه ﴿:، وقوله تعاىل)71:يونس(أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم﴾فََأمجُِْعوا﴿:ه قوله تعاىلالعزم ومن- :أحدمها

ال صيام ملن مل جيمع الصيام : "كقوله صلى اهللا عليه وسلم، و )15:يوسف(﴾َوَأْمجَُعوا َأْن َجيَْعُلوُه ِيف َغَياَبِت اجلُْبِّ 
."من الليل

.أي اتفقوا عليه،أمجع القوم على هذا األمر: االتفاق، يقال: ثانيهما
.العزم واالتفاق: وكذا قال ابن احلاجباإلمجاع؛ر هذين املعنيني الباجي يف أصولهوقد ذك

:اإلجماع في اصطالح األصوليين
مث شرح التعريف، ."ة يف أمر من األمورهو اتفاق أهل احلل والعقد من هذه األمّ :"عرفه القرايف بقوله~ 

.ا يف القول أو يف الفعل أو االعتقادمّ ونعين باالتفاق االشرتاك إ: فقال
 -.
.الشرعيات والعقليات والعرفيات: روبأمر من األمو - 
.":"فه ابن احلاجب، فقالوعرّ ~

.وال موافقةد خمالفةً فال يعترب املقلّ :": "العضد هقال شارح
.يف زمان ما، قّل أو َكثُر" يف عصر: "واملراد بقولناــ 
.وييين والدنيَ الدّ تناولي" يف أمر ّما : "وبقولناــ 

أي سواء  - يف أي عصرالنيب" :ولهوعرفه الواليت بقَ ~ 
اء كان املتفق عليه حكما شرعيا، كحّلية النكاح، أو لغويا ككون الفاء و وس- حابة أم الالصّ كان يف عصر 

.ا كتدبري اجليوشيو دنييب، أو عقليا كحدوث العاَمل أو للتعق
ن مل يبلغ درجة االجتهاد، فيدخل جمتهد بالعوام مَ : مث قالــ 

.تهد املذهب، أي فيعترب وفاُقهم للمجتهدين املطلقنيالفتوى، وجم
ف بأدلته، القائم بتقريرها وحتريرها، املتمكن ر ر فيه، العاهو احلافظ ملذهب إمامه املتبحّ : وجمتهد الفتوىــ 

جمتهد الرتجيح، كالطحاوي احلنفي، والباجي املالكي، : من ترجيح قول على آخر، وهذا الذي مساهم بعضهم
.الشافعي، وابن قدامة احلنبليواملاوردي
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ة االجتهاد املطلق تسب إىل إمام من أئمّ نْ أما جمتهد املذهب، فهو أعلى من جمتهد الفتوى، وهو الذي يَـ ــ 
، كابن القاسم هُ مامَ ح مبا قد خيالف فيه إِ ويرجّ ، وإمنا خيتارد بأقواله دائماً دون أن يبتكر لنفسه قواعد، ولكن ال يتقيّ 

.يوسف احلنفي، واملزين الشافعي، وابن تيمية احلنبليوأيب ،املالكي
:شرح مدلول التعاريف السابقة املتفقة يف املعىن

.كوت عند القائلني بأنه إمجاعجنس، واملراد به االشرتاك يف االعتقاد أو القول أو الفعل أو السّ :االتفاقــ 
فاق العوام، فإنه ال عرب لالحرتاز به من اتّ : ةجمتهدي األمّ ــ 

.ة حممدصلى اهللا عليه وسلماتفاق 
ذلك االتفاق صريُ كان من أهل االجتهاد يف الزمن الذي وقعت فيه املسألة، مث يَ ن ْ صر مَ عَ : واملراد بالعصرــ 

.ة عليهم وعلى من بعدهمجّ حُ 
.ة فيهارفيات، فهو حجّ والعُ والّلغويات،الشرعيات، والعقليات،يتناول:األموريف أمر منــ 

:ضوابط اإلجماع
:ر الضوابط اآلتيةيتبني من تعريف اإلمجاع ضرورة توفّ 

.كوتوهو االشرتاك يف االعتقاد أوالقول أو الفعل أو السّ : االتفاق/ 1
.مجاعإلاهم مل ينعقد ــ 
، دٍ فيه من متعدّ ه يف زمن ما؛ ألن االتفاق ال بدّ إذا انفرد وجودُ . ال يكفي صدور اإلمجاع من جمتهد واحدٍ ــ 

.ةً ه حجّ 
.دت اآلراء مل يكن إمجاعاــ 
أن يكون االتفاق :/ 2

.استنباط األحكام من مآخذها
.وينعقد اإلــ 
) (مجاع أكثر من اثنني ألن كلمةاتر، ويكفي يف اإلالتوّ ــ 

.على مجاعة املؤمننياجلمع ثالثة، وهي تصدقُ مجع، وأقلّ 
3 /
 ّيفوليسالنبويةنةة يف السّ إمجاعا؛ ألنه إذا وافق الرسول صلى اهللا عليه وسلم الص
.اعمجاإل

ى إىل أدّ راد االتفاق يف مجيع العصور، وإالّ أي يف زمن ما من األزمنة، وليس امل: يف عصر من العصور/ 4
مجاع مبجرد م، بل ينعقد اإلوال يشرتط يف العمل باإل؛ مجاععدم حتقق اإل

.رأي اجلمهوروهذا . ة
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ة، وهذا رأي اجلمهور، وذهب داود إّن إمجاع أي عصر حجّ وال خيتص اإلمجاع ببعض الصحابة، بلــ 
.حابة فقطأن اإلمجاع املعترب هو إمجاع الصّ وأمحد بن حنبل يف رواية إىلحزم، وابن يالظاهر 

حكم  ، ويف كلّ ل أمرٍ وشامل لكذهب بعض العلماء إىل أن اإلمجاع عامٌ : مارٍ االتفاق يف أمْ / 5
بالشرعيات فقط من األحكام ات، وذهب آخرون إىل أنه خاصّ يلعرفكالشرعيات واللغويات والعقليات وا

.التكليفية
:حجية اإلجماع في أصول المذهب

ة شرعية وإن  ة حجّ إمجاع األمّ " :من أصوله، يقول الباجيوهو أصلٌ ة عند مالك وأصحابه، اإلمجاع حجّ 
أن الشرع  قد ورد بأن اخلطأ عليها من جهة العقل كما جيوز على سائر األمم من اليهود والنصارى إّال كان جيوزُ 
".صّ ة قد خُ هذه األم
."وغريه من الفقهاء أن إمجاع األعصار حّجةٌ ــ رمحه اهللاــ فذهب مالك:"وقال ابن القصارــ 
".ة خالفا للّنظّام والشيعة واخلوارجعند الكافة حجّ ــ إلمجاعأي اــ وهو":وقال القرايفــ 
وافض، وإمجاع كل عصر ة خالفا للخوارج والرّ ة عند مجهور األمّ حجّ ــ أي اإلمجاعــ وهو":وقال ابن جزيــ 

عنهمارضي اهللاــ أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيانهم الذين أظهروا اخلروج على اإلمام علي بن: اخلوارج."ةحجّ 
سألوه عن رأيه وذلك ملارضي اهللا عنهلب علي بن احلسني بن علي بن أيب طاوافض هم الذين رفضوا زيد بن والرّ ــ 

ا رفض ، عند ذلك تركوه ملّ جديكانا وزيري: فأثىن عليهما خريا، وقال هلمــ رضي اهللا عنهماــ يف أيب بكر وعمر
.م الروافضاسق عليهم من ذلك  الوقت طلِ رفضتموين، فأُ : مأيب بكر وعمر، وقال هل: أن يتربأ من الشيخني

: بية اإلجماع في أصول المذهة حجّ أدلّ 

ار، والقرايف، والباجي، نة، ذكرها ابن القصّ ة من القرآن والسّ ية اإلمجاع بأدلّ استدل املالكية على حجّ 
.وغريهم

:دليل القرآنــ 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تَـ ﴿:قوله تعاىل َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ َوىلَّ َوُنْصِلِه َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

).115:النساء(﴾َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا
ن اهللا تعاىل توعد على اتباع غري سبيل أــ ارال الباجي والقرايف وابن القصّ كما قــ  ووجه االستدالل من اآلية

ه أمر باتباع سبيل املؤمنني، أي أن ثبوت الوعيد على املخالفة يدل على وجوب املؤمنني، وذلك يقتضي كونُ 
.املتابعة

، وقوله )59:النساء(﴾يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ﴿:قوله تعاىل
ُهمْ ﴿:تعاىل ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ قال ابن ، )83:النساء(﴾َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَْمِر ِمنـْ
من ترك رفأمر تعاىل باتباع سبيل املؤمنني، وحذر من ترك اتباعهم، كما حذّ ":ار عند ذكره هلذه النصوصالقصّ 
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يف أويل األمر هم : وقيل، األمر منهم، وجعلها مقرونةبطاعته، وطاعة رسولهوأمر بطاعة أويل اتباع الرسول
رايا، على يف العلماء وأمراء السّ ةً رايا، وهو من العلماء أيضا، فيحتمل أن تكون اآلية عامّ أمراء السّ :وقيل،العلماء

دّ حابة وفقهائهم، فأمر اهللا تعاىل بالرّ من علماء الصّ عليهم إّال وّيل ألنه مل يكن يُ رايا من مجلة العلماء؛ أن أمراء السّ 
".ة ال جيوز خالفهمأنه حجّ إليهم واتباع سبيلهم، فصحّ 

:نةدليل اإلمجاع من السّ 
على ذلكلّ وما يد: ة تدل على أن اإلمجاع حجة، حيث قالالباجي جمموعة من النصوص النبويّ ذكر 

ة اإلمجاع ونْفي اخلطأ يف صحّ املتواترة املعَىن عن الرسولوي من األخبار املتظافرةنة ما رُ من جهة السّ ــ اإلمجاعــ
و " ال جتتمُع أّميت على خطأ:"حنو قوله....وجوب اتباعهم وتعظيم القول والشأن يف مفارقتهم عن أهله و 

َمْن سرّه "و" يت على ضاللة فأعطانيهاأن ال جتتمع أمّ سألت اهللا " و" يت على ضاللةمل يكن اُهللا الذي جيمع أمّ "
التزال طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت "و" ر اهللامن أميت على احلّق حىت َيظهر أموال تزاُل طائفة"  و "حببوحة اْجلنَّة فَليْلزم اجلََْماَعة

وفارق من خرج َعن اجلََْماَعة"و" اء
".قيد شرب مات ميتًة جاهليةاجلماعة

ته قوًال هذا قد قال يف أمّ م مبجموعها  َضرورةً أن النَّيبإننا نَعل:" يراد هذه األخبارإمث قال الباجي بعد ــ 
والّضالل عنها ولُزوم اتباعهم، وإن  تىل تعظيم شأن أمّ معناه، وأنه قاصد به إ

".معناهاذلك ال ُخيْرُجنا عن العلم ضرورًة، فإنه قد قال قوالً هذها،و مننعلم صدق رَاٍو يف كلِّ واحد كنَّا ال
:عبارات مالك في احتجاجه باإلجماع

الذي ال األمرُ "أو"مع عليه عندنات":مثل،عليه بعّدة عبارات وصيغيعُرب و حيتج مالك باإلمجاع، 
".                                                                                   العلم ومل خيتلفوا فيهاجتمع عليه مْن قوِل أهل الفقه و هو ما و :"، وفّسره بقوله"الف فيه عندنااخت

لناُس عندنَا و جرت به اوهو ما عمل:" ة قائالشرح هذه العبار و " األمر عندنا:"وكذلك يُعّرب على اإلمجاع،بقولهــ 
.                                                                             اع أهل املدينة، و املراد به ِإمجْ "العامبه األحكام وَعرفه اجلاهل و 

:به نوعانوعلى هذا فاإلمجاع يف عبارات املوطأ يرادُ 
."ماعلى أمرٍ هذه األمة يف عصرٍ من : ع العاماإلمجا / 1
.وهو عمل أهل املدينة: اإلمجاع اخلاص/ 2

:أمثلة عن اإلجماع ِمَن الموطأ
"    أنه ال يكره االعتكاف يف كل مسجد ُجيمُع فيه:األمر عندنا الذي ال اختالف فيه:"قال مالكــ 
أّن ما ال يؤكل رطًبا و إّمنا يؤكل بعد حصاده من احلبوب  :عندنااألمر الذي ال اختالف فيه :"وقالــ 

."فإنه ال ُخيْرصكّلها،
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إّن الرّكاز إمنا هو دْفٌن يوجُد : الذي مسعُت أهل العلم يُقولونهألمر الذي ال اختالف فيه عندنا و ا:"وقالــ 
وَال مؤونٍة، فأما ما طُلب مباٍل و ُتِكّلَف عملكثريْف فيه نفقٌة وَال  ومل يتكلّ ، اجلاهلية ما مل يُْطَلْب مبالٍ ِمْن دْفنِ 

".فيه كبُري عمٍل فُأصيب مرّة وأخطأ مرّة فليس بركاز
أن النخل خيرص على أهلها األعناب،ُخيرص من الثمار إالّ النخيل و ه الأنّ :ع عليه عندناتم":قالــ و 

".صدقتُه مترًا عند اجلذاذَحّل بيعُه، ويُؤَخُذ منهرؤوسها إذا طاب و رها يفمثو 
ه ال ُيشَرتى الغنم وما أشبه ذلك من الُوحوش، أنّ ع عليه عندنا يف حلم اإلبل والبقر و تم":وقالــ 

ثًال مبثٍل،يًدا بيٍد، وال مى أن يكونَ ببعض إّال ِمثًال مبثل وزنًا ِبَوْزن يًدا بيٍد، وال بأس به، إن َلْمُيوَزْن إذا حترّ هبعضُ 
، وما أشبه ذلك من الُوُحوش، كلَّها اثنني بواحد أو أكثر منيٍد بيٍد، يتان بلحم البقر، واإلبل، والغنمحلبأس بلحما

."فإْن دخل األجل فال َخْري فيه
راد به اإلمجاع العام، حيتج باإلمجاع، بعبارات متفقة يف املعىن، واملاففي هذه املسائل جند اإلمام مالكــ 
. "العلم ومل خيتلفوا فيهع عليه القوُل أهل الفقه و تمع عليه، فهو ما اجتمفيه األمر كانما  و ":حيث قال

:اعمْن يُعتبر َقولُه في اإلجم
اُء فقط؟ ة، هم العلمعامتها،أويُعترب بعُض األمّ ها و ة علماؤُ يف اإلمجاع كلُّ األمّ هل يُعترب :اختلف العلماءــ 

:ياء الالّمع، وهيالشيخ احللولو يف كتابه الضّ هاب، نقلها عنالوهّ القاضي عبدعلى ثالثة مذاهب ذكرها
منسوٌب إىل القاضي أيب اإلمجاع، مبا يف ذلك العلماُء والعاّمُة، وهو اعتباُر األمة كّلها يف:المذهب األول

.)ضاللةال جتتمع أميت على : (لدخول العوام حتت عموم األّمة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم؛قالينابكر الب
العاّمة يف املسائل املشهورة، ائل الّدقيقة، فيعترب العلماُء و املساملسائل املشهورة و التفريُق بني:المذهب الثاني

.جيقول اْختاره الباال، وهذا و يُعتُرب العلماء يف املسائل الّدقيقة
عاّمة، فيجُب اعتبار إمجاع اخلاّصة و العاّمة يف ما كلِّفت األُّمة خاّصة و أنقد ثبت:"حكامقال الباجي يف اإل

:ذلك أن األحكام على ضربني، و ة والعاّمة معرفة احلكم فيهبه اخلاصّ 
األّمهات واألخوات الة واحلج والّصيام وحترمي الصّ كوجوب : اخلاّصة معرفتهاأحكام جيب على العاّمة و ــ 
،ترب فيه إمجاع اخلاّصة والعاّمةالعام، فهذا يُعيستوى يف وجوب العلم به اخلاص و السرقة، وغري ذلك مماوالقتل و 

.رة أو املعلوم من الدين بالضرورةوهذه هي املسائل املشهو 
ملدبر واملكاتب ودقائق ابعْلمه احلكام واألّمة والفقهاء، كأحكامالضرب الثاين من األحكام ما ينفردو ــ 

غري ذلك من األحكام اليت ال يعلمها العاّمة، أحكام الطالق والظهار والوديعة والرهن واجلنايات والعيوب، و 
ُحيرم خالفُه، فهذا ال يُعترب فيه ء فيها وعلى أنه حّق جيب اتباعه و ولكنها جممعة على التديْن مبا أمجع عليه العلما

يعترب خبالفهم وال يكون إمجاع العلماء :ة الفقهاء، وقد قاله القاضي أبوبكر،وقاأليضاامّ خبالف العاّمة، وبه قال ع
].                                              وهذه هي املسائل الدقيقة[دون العاّمة حجة 

ه اخلاّصة فقط مبعرفته  رفته اعُتربت فيه العاّمة، وما كّلفت بالعاّمة مبعو ما كّلفت اخلاّصةُ : قال الباجي يف اإلشاراتو 
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البيوع ملشّقتها : : غريها مل يُعترب فيه العوام، قالكالبيوع و 
.عليه

اَألكثرين، وهو ذهب مأي مسألة كانت دون العاّمة، وهو اعتباُر العلماء فقط يف :المذهب الثالث
نّص ، و "وعند غريهمالك ــ رمحه اهللا ــ فال يُعترب فيه العواُم عند ":،حيث نّص على ذلك القرايف، فقالمذهب مالك

املختاُر إلغاُء العوام عن االعتبار يف اإلمجاع، فال يُعترب وفاُقهم للمجتهدين، بل املعترب اتفاُق :"عليه الشنقيطي فقال
وال يُعترب فيه ِوفاُق ":، وقَال الواليت"لى عدم اعتبارهم، وبه قال مالك واحملِققونع الّصحابة ع

".جتهاداد بالعوام َمْن مل يبلغ درجة اال
: َسَنُد اإلجماع

بعض أنواع الّسند، ستنُد عليه، كما اتفقوا علىيَ ى أن اإلمجاع البّد له من َسندٍ اتفق أكثر العلماء علــ 
.واختلفوا يف البعض اآلخر

لى ذلك بعض املالكية األمارة والقياس، وقد نّص عو ومذهب مالك أن يصح انعقاد اإلمجاع عن الّدليلــ 
.القرايف، وابُن عاصم، والواليتكابن جزي، و 

."القياسعن الدليل واألمارة و جيوز عند مالك انعقاُد اإلمجاع":قال ابن جزيــ 
."الداللة واألمارةانعقادُه عن القياس و ــ رمحه اهللاــ جيوزعند مالك":و قال القرايفــ 
:وقال ابن عاصمــ 

و قياس َقْد بََدااز أن ينعقدا         عن الّدليألمالك أج
وعْن أمارٍة لديه َحيُْصُل       وهو إذا ما كان يوًما يُنقلُ 

:الّدليلومن األمثلة على اإلمجاع املستند إىل
.اهللا عنهايف التقاءاخلَِتاننييضر بة باإلستنادإلىحديث عائشةإمجاع الّصحابة على وجوب الَغسل من اجلناــ 
خالتها باإلستناد إىل حديث الرسول صلى اهللا عمتها، وبني املرأة و و حترمي اجلمع بني املرأة إمجاُعهم على ــ 

، وهو حديث آحاد رفع اإلمجاع سنده من مرتبة "خالتهابني املرأة و ال ها و عمتال جيمع بني املرأة و ":عليه وسلم
.الّظن إىل القطع

.أعطاها السُّدس، ومستنُده أن النبيصلى اهللا عليه وسلمإمجاُعهم على مرياث اجلّدةــ 
يننا رضيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألمر د:قالواإمجاُعهم على إمامة أيب بكر استناًدا إىل القياس،حيثــ 

.أفال نرضاه لدنيانا؟
.اتفقوا على حترمي شحم اخلنزير قياًسا على حترمي حلمهــ 
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أراه إذا سكر هذى، ":على حد القاذف، قال عليأمجعوا على أن حّد شارب اخلمر مثانون جلدة قياًسا ــ 
".إذا هذى افرتى، وحد املفرتي مثانونو 

الربهان موضوعان يف ارة ما أفاد الّظن؛ ألن الدليل و باألمالقطع، و راد بالّداللة ما أفاد أن امل: وبّني القرايف
.علًما، واألمارُة ملا أفاد الّظنُعرف أرباب األصول ملا أفاد 

فكذلك ...ألمطارفاألمارُة كالَغيْم الرطب إذا َشاهدُه أهُل األرض كلهم اشرتكوا يف غلبة الّظن من ِقَبِله باــ 
.حكامغريه من األأماراُت القياس و 

حديثًا من اع قد يكوُن دليًال من القرآن أو إنَّ مذهب مالك يرى أن َسَند اإلمج: ومن هنا يصُح أن يقالــ 
.منهماقياًسا على َنصّ أو السّنة،

".كتاٍب أو ُسّنٍة أْو قياسمن ُمستند منــ اإلمجاعــ والبّد له":قال الواليت
:أنواع اإلجماع

. ُسُكويتنُْطِقي، و :على قسمنيــ اإلمجاعأي ــ وهو:قال الواليت
.                                                منهماحلكم بالّنطق به من كّل واحدٍ هو :فالنُّطقيــ 

.هو أن ينطَق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو حجة ظّنية:السُّكوِيت ــ 
: طقي على قسمنيوالنّ 

.هو املشاهُد أو املنقول بالّتواتر: فالقطعي منهــ 
.ة ظنيةحجّ املنقول خبرب اآلحاد الّصحيح، وهو هو :والظّين ــ 
رضُه من الكتاب حّجة قطعية، وهو الذي ُميَنُع خرقُه إلحداث قوٍل زائد، ويُقّدم على ما عا: والقطعيــ 

القياس حيتمُل قيام املعاِرض، أو فوت و ،النسخ والتأويلالسّنة يقبالنوالسّنة والقياس ولو اجللّي، ألن الكتاب و 
.قاله الواليت، "هذا كلهمنومصرط من شروط، واإلمجاُع القطعي معش

على استقرّ لم أنه يعمُّ مساُعه املسلمني، و انتشر حبيث يُعيب أو اإلمام إذا ظهر و قول الّصحا: قال الباجيــ 
وقال القاضي . حّجة، وبه قال أكثر أصحابنا املالكينيفإنه إمجاع  و ،مبنِكرمسُِع لهالذلك، ومل يُعلم له خمالف و 

.ال جيوز إمجاعاً، وبه قال داود الظاهري:أبو بكر
الذين اجلمُّ الغفريُ أنه ال جيوز أنَيسمع العدُد الكثري و رية مستقرّة علىأن العادة جا:الدليل على ما نقولهو ــ 
خالفه، بل إظهار نه مث ُميسك مجيُعهم عن إنكاره و الّتشاعر قوًال يعتقدون خطأه وبطالعليهم التواطؤ و ال يصحّ 

أن م مل يُعلم أن له خمالف ُعلِ م يتّسرع إىل ذلك ويتسابُق إليه، فإذا ظهر قوٌل وانتشر وبلغ أقاصي األرض و أكثره
.إقراٌر ملا جرت عليه العاَدةُ ذلك الّسكوت رًِضى منهم به، و 
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ة وسكَت الباقون، فهو ُحّجة وإمجاٌع، ويسمى اإلمجاع الّسكويت، ذا حكم بعُض األمّ وإ:"زيوقال ابن جــ 
".مجاعإليس بهو ُحّجٌة و :وقيل

ة أن الّسكوَت ظاهٌر يف الّرَضى،ال حجية َمْن قال بأنه اإلمجاع الّسكويت حجّ :"قال الشنقيطي يف نثر البنودو 
الَساكُت موافًقا كان إذا كان، و ":"م يف البكرالسالة و املّدة، ولذلك قال عليه الصالسيما َمَع طول 

".ًة عمالً باألدلة الّدالة على كْون اإلمجاع ُحجَّةً حجّ إمجاًعا و 
ِإنَّ السكوَت قد يكون ألنه يف ُمْهلِة :" ليس ُحجًَّة، فقالذكر القرايف ُحّجة القائلني بأن اإلمجاع الّسكوتيو 

جمتهد ُمصيٌب، أو عنده ُمْنِكر نظٍر، أو يـَْعتقُد أن قول خْصِمه ممّا ميكن أن يذهَب إليه َذاهٌب، أو يَعتقد أن كّل 
للّساكت : ال يقالُ لكن يعتقُد أن غريه قام باإلنكار عنه، أو يَعتقد أن إنكاره ال يُفيد، ومع هذه االحتماالت و 

؛ألنه إذا مل يكن إمجاًعا ال يكون حّجة، و "ال يُنسُب إىل ساكٍت قول: "موافق للقائل، وهو َمْعىن قول الشافعي
إن سكوت " :كويت ليس إمجاعااإلمجاع السّ ة القائلني بأن وقال الباجي مبينا حجّ ". قوُل بعِض األُمَّة ليس حبّجة

عن إنكار القول يف فروع لرضا به، وال على أنه مذهب له؛ ألنه قد يسكتُ ل على ااكت عن القول ال يدّ السّ 
ل جمتهد مصيب، أو يسكت العتقاده أن خمالفه غري آمث، بل هو مأجور فيه، وإذا احتمكلّ يانات العتقاده أنالدّ 

."ةألمّ ملا خياف فيه من الضرر على ااكت سكت أو جيوز أن يكون السّ ... هذا مل جيب محله على الرضى به
:إشكالية المصطلح في اإلجماع

به يف مل خيتلف علماء األصول يف املذهب أن مالكا يقول باإلمجاع، وأنه أصل من أصوله، وأنه احتجّ 
اع الذي يقول به مالك، هو إمجاع العديد من املسائل يف املوطأ، غري أن هناك من األصوليني من يرى أن اإلمج

.هل املدينةأ
اإلمجاع يتم بإمجاع علماء املدينة، أم ال يتم إال ربُ عتَ ختلف العلماء يف رأيه، أهو يَ القد " :زهرةيقول أبو ــ 

."نا يف حبث اإلمجاعبإمجاع اجلميع؟ ذلك هو األمر الذي يهمّ 
ة يف إمجاع أهل املدينة احلجّ : قال مالك" :الغزايل يف املستصفى، حيث قالوهذا القول منسوب إىلــ 

عت، وعند م ذلك لو مجَ أراد مالك أن املدينة جتمعهم، فمسلَّ فإن" :على هذا القول بقولهدّ قام بالرّ مث . "فقط
م، بل مل جتمع املدينة مجيع العلماء ال قبل اهلجرة وال بعدها، بل لَّ ذلك ال يكون للمكان تأثري، وليس ذلك مبسَ 

؛ةعمل أهل املدينة حجّ : أنه يقولم مالك إالّ متفرقني يف األسفار والغزوات واألمصار، فال وجه لكالامازالو 
: األكثرون، والعربة بقول األكثرين، أو يقول

منإذ يستحيل أن يسمع غريهم حديثا ؛ مٌ الشريعة، وهذا حتكُّ عنهم مداركُ الوحي الناسخ نزل فيهم، فال تشذُّ 
ة يف اإلمجاع وال إمجاع، ه، فاحلجّ في سفر أو يف املدينة، لكن خيرج منها قبل نقلِ صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول
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لى اهللا عليه وسلمصوا بثناء الرسولورمبا احتجّ 
."بسكناهم املدينة، وال يدلّ 

ن من فقهاء أهل ثبت أن اإلمجاع يف نظر مالك هو ما يتكوّ هذا كالم الغزايل، وهو يُ " :يقول أبو زهرة
."فقط، وال يدخل فيهم أحد من غريهماملدينة 

جتماع العلماء يف أمر، ابحتجّ اأن مالكا يف املوطأ كلما ــ أي قول الغزايلــ ي هذا القولويزكّ " :مث يقولــ 
يةُ ندِ والعِ ،)(كلمة بُ يعقُ ) عند(فيه كلمة ِر املوطأ جتدْ قْ تَـ هذا هو : قال

يف رسائله ويف رضي اهللا عنهي ذلك أن مالكاً كما يزكِّ . املكان، أي األمرُ ديةُ نْ عِ بً هي بال ريْ 
، وعلى عليه إمجاعاً ونَ عُ مِ ما جيُ أن يعتِربَ القول يوجبُ قُ طِ منْ هلم يف الفقه، فَ أهل املدينة تبعاً رَ غيْـ فقهه، كان يعتربُ 

، وأنَّ ماعليه أهل املدينة هو اإلمجاعُ من االحتجاج، أي أنّ نوعاً أهل املدينة واحداً وعملُ اإلمجاعُ ذلك يكونُ 
."ون سواهمُ فقهائها دُ إمجاعُ هوَ اإلمجاعَ 

أهل ي قول الغزايل بأن اإلمجاع عند مالك هو إمجاعُ زكّ ة و القرائن اليت تُ ماقاله أبو زهرة من األدلّ هذا ــ 
.املدينة فقط 

ختالطه بني اإلمجاع العام، واإلمجاع اخلاص، فالذين انظري يعود إىل اشتباه  املصطلح و ذلك يف وسببُ ــ 
ا يدل على هذا التفريق والتمييز، ما ذكره خمتلفان عند مالك، وممّ ذهبوا هذا املذهب مل مييّ 

.أصحاب مالك يف أصوهلم
ستدالالت منها الكتاب والسنة واإلمجاع، واال: ند مالكمعية عمن األصول السَّ " :ارقال ابن القصّ ــ 
يراد به اإلمجاع العام عند طالقُ مان، وهذا اإلالزّ د باملكان وال بِ ، فذكر اإلمجاع جاء هنا مطلقا غري مقيّ "والقياس

، حتدث فيه عن مستقالً أصل من تلك األصول فصالً لكلِّ خصّ ار،ا يدل على ذلك أن ابن القصّ مالك، وممّ 
أيضا لّ ه يف كتاب اهللا عز وجوأما اإلمجاع فأصلُ : فصل يف اإلمجاع: ، فقالق به من مسائليته وما يتعلّ معناه وحجّ 

َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَْمِر ﴿:وقال) 59:النساء(اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِياْألَْمِر﴾﴿َأِطيُعوا:قال تعاىل... 
ُهْم﴾ ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ : روقيل يف أوىل األم...أمر بطاعة أوىل األمر منهم ...)83:النساء(ِمنـْ

ار، يشري إىل أن املراد ، فهذا الشرح و التفسري ملعىن اإلمجاع من ابن القصّ "راياسّ أمراء ال: اء، وقيلالعلم
.باإلمجاع،هو اإلمجاع العام من مجيع علماء املسلمني، ال خيتص بزمان وال مبكان 

ماذكره ابن ــ 
، مث "م يف إمجاع أهل املدينة و عملهمباب الكال":حتت عنوان،،يف موضع آخر من مقدمته األصوليةارالقصّ 
ة، ويف مذهب مالك العمل على وسائر العلماء القول بإمجاع األمّ ــ اهللارمحه ــ م أن مذهب مالكقد تقدّ ":قال
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ــ عليه السالمــ منه أنه توقيف منه أو أن يكون الغالبُ وقيف من الرسولإمجاع أهل املدينة فيما طريقه التّ 
."....كإسقاط زكاة اخلضروات

اإلمجاع العام عن إمجاع أهل املدينة يف موضعني خمتلفني صلَ كذلك فعل الباجي يف إحكامه، حيث فَ ــ و 
م العرب ويف االصطالح، ، فعّرف اإلمجاع يف كال)القول يف اإلمجاع وأحكامه(:ل حتت عنوانمن كتابه، ذكر األوّ 

قد " :حيث قال،)فصل يف ذكر إمجاع أهل املدينة:(ة، مث ذكر الثاين يف موضع آخر بعنوانيته مع األدلّ وذكر حجّ 
حتجاج به، ومحل ذلك بعضهم على غري وجهه يف ذكر إمجاع أهل املدينة واالــ رمحه اهللاــ أكثر أصحاب مالك

."ــرمحه اهللاــ ققون من أصحاب مالكره يف ذلك احملعليه وعدل عما قرّ فُ ع به املخالِ فتشنّ 
وأصالن خمتلفان عند ، بني اإلمجاع وعمل أهل املدينةلَ صَ وكذلك فعل القرايف حيث فَ ــ 

ل الصحايب، قو الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، وإمجاع أهل املدينة، والقياس، و هي":ةمالك، فقال يف باب األدلّ 
.."ستصحابواملصلحة املرسلة واال

ذكر يف مثّ " ...للنظام والشيعة و اخلوارجة خالفاً وهو عند الكافة حجّ " :وبني حكم اإلمجاع العام، فقالــ 
."ة خالفا للجميعالتوقيف حجّ هُ وإمجاع أهل املدينة عند مالك فيما طريقُ " :، فقالموضع آخر إمجاع أهل املدينة

اإلمجاع العام، وإمجاع أهل املدينة، غري أن أبا : بنوعني من اإلمجاعحيتجّ امام مالكعلى أن اإلوهذا يدلّ ــ 
بل لقد وجدنا الشيخ ...نزع منزع القرايفياملالكية كلّ إنّ :ستطيع أن تقولنوال " :ة يعلق على كالم القرايف قائالزهر 

صوص  ل املدينة هو اإلمجاع عند مالك، فينقل عنه بعض النّ املالكية بأن اتفاق أهنععليش يف فتاويه ينقلُ 
له من مستند قد يعرف وقد ال يعرف، ة ال بدّ ومعلوم أن اإلمجاع حجّ " :، وقوله"واتفاقهم عنده إمجاع" :كقوله

الَ إذْ ؛ملخالفتهم من مستندفهو مثله، أعين البدّ فإن كان اتفاقهم إمجاعا كما يقول اإلمام، فاألمر ظاهر، وإالّ 
."ليلهمضْ سبيل لتجهيلهم وال لت

بصرحيه على أن مالكا يعترب وهذا الكالم يدلّ " :ة على أقوال الشيخ عليش، فيقولب أبو زهر يعقّ مثّ ــ 
عبارته يف املوطأ تصرح عند ة، فإذا أضيف إىل مانقلناه عن الغزايل، وأنّ فاق أهل املدينة إمجاعا يكون حجّ اتّ 

به مالك هو إمجاع ، تنتهي إىل أن اإلمجاع الذي كان حيتجّ )(أنه االحتجاج باإلمجاع هي ب
."أهل املدينة
.ح كالم الغزايل وبعض املالكية كالشيخ عليش يف فتاويههذا ما انتهى إليه أبو زهرة، ورجّ ــ 
ف يف  يوسحممد نور أمحدالباحث- 

سبت نُ ":، وهذا تلخيص موجز ملا ذكره، قال"ني مصطلحات مالك وآراء األصولينيعمل أهل املدينة ب:"كتابه
ال ابن ق. ،إىل مالك أقوال

ة إمنا إمجاعهم إمجاع وحجّ : اختلفوا، فقالت طائفة منهمهو إمجاع أهل املدينة، مثّ اإلمجاع: قالت املالكية" :حزم
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قل كان أو من جهة ة من جهة النّ هم إمجاع وحجّ إمجاعُ : قل فقط، وقالت طائفة منهمفيما كان من جهة النّ 
. "جتهاداال

. "خبالف غريهمإذا أمجعوا على شيء مل يعتدّ : ه قالنقل عن مالك أنّ " :البزدويوقالــ 
طوعا مقإذا أمجع أهل املدينة على شيء صار إمجاعاً : ه قالحكي عن مالك أنّ " :املسودةواوقال مؤلفــ 

."عليه، وإن خالفهم فيه غريهم
ا دار اهلجرة، وموضع جج هؤالء، وهي اآلثار اليت تدلّ مث نقل حُ ــ 
ومهبط الوحي، وجممع الصحابة، ومستقر اإلسالم، وفيها ظهر العلم، وأن أهلها يه وسلمى اهللا علصلقرب النبي

وعرفوا الناسخ واملنسوخ، وأن لى اهللا عليه وسلمصيل، وشهدوا آخر العمل من النيبشاهدوا التنزيل، ومسعوا التأو 
....رواية أهل املدينة مقدمة على رواية غريهم

فات ال ة اليت خصت املدينة بالشرف والعلم والفضل، وأن تلك الصّ مث ذكر ردود اجلمهور على تلك األدلّ ــ 
.ة املكرمةتنفي الفضل والعلم عن غريها من املدن واألقطار، كمكّ 

.صولينيالبن حزم، وغريه من األُ اإلحكام يف أصول األحكامة من كتابدود ملخصّ وهذه الرّ ــ 
نة هو اإلمجاع، حيث قال عن القاضي عياض ماروي عن مالك من أنه يعترب إمجاع أهل املديمث نقل ــ 
بو حامد الغزايل، أن مالكا املخالف فيما نقل عن مالك، من ذلك ماحكاه الصرييف، وأوكثر حتريفُ " :القاضي

.صحابهمن أوال أحد ،وهذا ما ال يقوله هو،)ال يعترب إال بإمجاع أهل املدينة دون غريه(:يقول
ة، أو أن فهو ينكر أن يكون املراد من عبارة مالك بإمجاع أهل املدينة، هو اإلمجاع العام، أو إمجاع األمّ ــ 

.غريهمهمإمجاعهم هو املعترب وإن خالف
ومحل الكثري ــ أي إمجاع أهل املدينةــ ، هو الذي حجب حقيقة هذا اإلمجاعلتباس يف اإلطالقوهذا االــ 

.اعالنزّ وأن يتكلموا يف غري حملّ ــةأي إمجاع األمّ ــ اعنني يف اإلمجاعبه على الطّ تجّ وا مبا حيُ عليه أن حيتجّ هميف ردّ 
فيد العلم قل املتواتر الذي يُ ة، وإمنا يعين النّ د أن إمجاع أهل املدينة، ال يعين عند مالك إمجاع األمّ ا يؤيّ وممّ ــ 

ا من جهة نقلهم املتواتر، ة من حيث إمجاعهم، بل إمّ إمجاع أهل املدينة ليس حبجّ (:ق، قول أيب العباس القرطيباحملقّ 
.)الة على مقاصد الشرعا من جهة مُ وإمّ 

(:، أي بقولهة، فما الذي أراد به إذنْ وإذا مل يكن إمجاع أهل املدينة عند مالك إمجاع األمّ ــ 
.، وغريها من العبارات اليت التبس على العلماء يف ضبطها)لذي ال اختالف فيه عندنااألمر ا(، )عليه عندنا

:لقد ذكر العلماء تفسريات خمتلفة لذلك، منها
.املراد به أن روايتهم مقدمة على رواية غريهمــ إن 

.إن إمجاعهم أوىل، وال متتنع خمالفته: وقيلــ 
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.اجتهاد غريهمإنه أريد به ترجيح اجتهادهم على : وقيلــ 
وكما اختلفوا يف تفسري املراد من تلك العبارات املنقولة عن مالك، اختلفوا كذلك يف تعيني األمور اليت 

:
. "وقيفة فيما طريقه التّ بأنه حجّ " :فقال القرايفــ 
.ة، كاألذان أو اإلقامةبأنه حممول على املنقوالت املستمرّ : وقيلــ 

:لفوا أيضا يف األفراد املعتربين فيهكما اخت
. بأنه أراد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقيلــ 
. بأنه أراد إمجاع الصحابة والتابعني: وقيلــ 
.يليهمحابة والتابعني ومنْ بأنه أراد إمجاعهم يف زمن الصّ : وقيلــ 

عن اإلمام مالك أنه يرى أن إمجاع أهل املدينة سف أن ما نقلواخلالصة اليت انتهى إليها أمحد حممد نور يو 
قلي الذي ثبت عندهم ه، ماعدا العمل النّ ستبعد وغري صحيح، إمنا هو أوىل، وال متتنع خمالفتُ ة مُ هو إمجاع األمّ 

ني عمل أهل املدينة ب:من كتاب. انتهى. "سع أحد يف نظرهم خمالفتهقل املتواتر، وأفاد العمل احملقق الذي ال يَ بالنّ 
.ــ بتصرفــ مصطلحات مالك وآراء األصوليني

مدخل "ة، وإمجاع أهل املدينة، ذكرها أيضا حممد املختار ولد أباه يف كتابه فرقة بني إمجاع األمّ وهذه التّ ــ 
:يظهر أن اإلمجاع عند اإلمام مالك على نوعني" :حيث قال،"إىل أصول الفقه املالكي

األمر الذي ال (أو ) (:وطأ بقولهكتابه املهو الذي يعرب عنه يف: أحدمهاــ 
).وهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم ومل خيتلفوا فيه(:ره بقوله، وفسّ )اختالف فيه عندنا

ا وهو ما عمل به الناس عندن: (، وشرح هذه العبارة قائال)األمر عندنا: (عنه بقولهماعّرب : وثانيهما- 
).وجرت به األحكام وعرفه اجلاهل والعام

ابن خلدون يف مقدمته، ط وعدم التمييز بني عبارات اإلمجاع عند مالك،الذين أشاروا إىل هذا اخللْ ومنَ ــ 
أهل من مسائل اإلمجاع فأنكره؛ ألن دليل اإلمجاع ال خيصّ ــ عمل أهل املدينةــ وظن كثري أن ذلك" :حيث قال

ــ يين عن اجتهاد، ومالكعلى األمر الدّ ا هو االتفاقُ ة، واعلم أن اإلمجاع إمنّ م، بل هو شامل لألمّ املدينة من سواه
للجيل إىل أن من حيث اتباع اجليل باملشاهدةمل يعترب عمل أهل املدينة من هذا املعىن، وإمنا اعتربهُ ــ رمحه اهللا

."اقتدائهم بهوضرورةــ صلوات اهللا وسالمه عليهــ ينتهي إىل الشارع
مييز ، هذا اخللط يف املصطلح وعدم التّ "العرف والعمل يف املذهب املالكي:"وذكر عمر اجليدي يف كتابهــ 

أشار أي عبارات مالك يف املوطأ اليتــ هاعتُ وقد تتبّ " :ة عند مالك، حيث قالبني عمل أهل املدينة وإمجاع األمّ 
ها وإن اختلفت ، وكلّ )233(رت مائتني وثالثا وثالثني مرة يف املوطأ، ــ 
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الناس الذي كان ه، عملُ وحدَ ها اإلمجاع، أو أن مالكاً منميكن أن يفهم ال
."دينة سائرين عليه يف عصره وقبلهأهل امل

الذي مل يزل عليه أهل "، أو "عليه الناس وأهل العلم ببلدناكت هذا األمر الذي أدر " :وهذه العبارات هيــ 
األمر الذي ال "، أو ""، أو "أعرف شيئا مما أدركت عليه الناسما"، أو "بلدناالعلم ب

السنة اليت ال اختالف فيها"، أو "ليس على هذا العمل عندنا"، أو "السنة عندنا"، أو "اختالف فيه عندنا
ليس العمل على "، أو "نا واليت ال شك فيهاالسنة اليت عند"، أو )من أهل العلماألمر الذي مسعتُ "، أو "عندنا
."هذا

:منكر اإلجماع
: " :خيتلف حكم منكر اإلمجاع حبسب اــ 

.ضروري، ومشهور، ونظري
.رضي اهللا عنهنكار إمامة أيب بكرإمي الزنا، و ، كتحر ه بال خالفٍ ر جاحدُ هو الذي يكفّ : الضروريــ ف
ه تكذيب دَ نة؛ ألن جحْ يف الكتاب أو السّ ه على املشهور إن كان منصوصاً جاحدُ يكفرّ : واملشهورــ 

.ربا الفضل، وربا النسيئة: حترمي الربا بنوعيه: للشارع، مثاله
، كفساد احلج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، ، ولو كان منصوصاً ه اتفاقاً ر جاحدُ فال يكفّ : ظريا النّ أمّ ــ 

."ذين جممع عليهما، ولكنهما نظريانلب، فإن هوكاستحقاق بنت االبن السدس مع بنت الصّ 
مجاعات ة خالفا ألكثر الناس، ألن هذه اإلواإلمجاع املروي بأخبار اآلحاد املظنونة حجّ " :وقال القرايفــ 

. "لواحد، غري أنّا ال نكفر خمالفهامعترب يف األحكام، كالقياس، وخرب ا، والظنّ وإن مل تفد العلم، فهي تفيد الظنّ 
واختلف يف تكفري خمالفة اإلمجاع بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك يتقدم على الكتاب والسنة، " :وقال
."ظّين : وقيل

ا ين، أمّ من الدّ تكفري املخالف : قال يف الشرح
رون يف املتبحّ عليها إالّ اليت ال يطلعُ من األمورمن جحد ما أمجع عليه من األمور اخلفية يف اجلنايات وغريها

.ره، إذا عذر بعدم االطالع على اإلمجاعالفقه، فهذا ال نكفّ 
مما علمه قد وقعاما قد أمجعا      عليهاجلاحدُ الكافرُ و :قال يف املراقي

وصاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان منصــــــــــــــــــــــإن كومثله املشهور يف القوى         
لفف                إن قدم العهد باإلسالم السّ ــــر اختلـــــــي الغيـــــــــــوف

ين : هقال شارح
، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، وحترمي اخلمر والزنا، ولو كان كاة واحلجّ وم والّز الة والصّ رورة، كوجوب الصّ بالضّ 
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وام من غري قبول للتشكيك، والعهو ما يعرفه اخلواصُ واملعلوم بالضرورة ...ية البيع واإلجارةكحلّ أو جائزاً مندوباً 
ألن ؛هفيتكذيب النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن جحده يستلزم ؛ين بالضرورةاملعلوم من الدّ ر جاحدُ فّ كُ وإمنا  

.ماع منه صلى اهللا عليه وسلمه كمباشرة السّ سنده القطعي يصريّ 
يوجب التكفري، وال يكفّ ال نكار حكم اإلمجاع الظّين إواتفقوا على أن ــ 

.ود بغدادفاقا، كوجُ اتّ بالّضرورةينالدّ غري 
نة، اس، املنصوص عليه بالكتاب والسّ ــ 

،ية البيعحلّ : املشهور على املنكر، ومثالهر جلواز أن خيفى حكم ال يكفّ : ه، وقيلر جاحدُ حيح أنه يكفّ والصّ 
.ولولُ رورة، كما ذكر حُ ين بالضّ ا علم من الدّ ما ممّ وحرمة الرّ 
ين ــ 

واإلميان هو التصديق مبا علم ضرورة أنه من دين حممد صلى اهللا رورة من دين حممدصلى اهللا عليه وسلم، بالضّ 
.اإلنكارميان و الكفر وال بني التصديق و عليه وسلم، وال واسطة بني اإل

ر ا حديث العهد به فال يكفّ سالم، أمّ إلبقدمي العهد باواخلالف يف تكفري منكر اإلمجاع املشهور خاصّ ــ 
.رورة، فضال عن غريهضّ الين بدّ 

، كفساد احلج باجلماع قبل اخلواصّ ر جاحد احلكم اخلفيُّ وكذلك ال يكفّ ــ 
لب، فإنه قضى به منصوصا عليه، كاستحقاق بنت االبن السدس مع بنت الصّ الوقوف بعرفة، ولو كان اخلفيُّ 
.رواه البخاري يف صحيحهالنيب صلى اهللا عليه وسلم كما 

:فوائد معرفة اإلجماع

):رفبتصّ (صها فيما يلي مجاع، أخلّ اإلاألشقر جمموعة من فوائد العلم بذكر عمر سليمان
ة حبيث ال يستطيع أهل ظهر حجم األمور اليت اتفقت فيها األمّ رورة يُ ين بالضّ اإلمجاع املعلوم من الدّ - 1
.الل إفساد دين املسلمنيضالزيغ وال

الباب ف قلوب املسلمني، ويسدّ ين، ويؤلّ - 2
.ة وبث الشقاق فيهاستقرار األمّ الني الذين يعملون على زعزعة على املتقوّ 
.إىل القطعيا، فريفع اإلمجاع مرتبته من الظنّ ظنّ ند الذي قام عليه اإلمجاع قد يكون السّ - 3
قييد أويل والتخصيص والتصوص حتتمل اخلالف يف الثبوت، ويف الداللة، حيث حتتمل التكثريا من النّ - 4

.ة عليها، ارتفع اخلالف وصارت يف مرتبة القطعي ثبوتا وداللةوالنسخ وخالف الظاهر، فإذا أمجعت األمّ 
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، وليزجروه عن خالفه، مال أهل العلم إىل معرفة اإلمجاع ليعظموا خالف من خالفه" :يقول ابن حزم
على الكذب، حيث عاء اإلمجاع، جرأةً اس، لتكذيب من ال يبايل بادّ إىل معرفة اختالف النّ اوكذلك مالو 

."يف كذبهاللجاج االختالف موجود، فريدعونه بإيراده عن
:مرتبة اإلجماع بين األدلة

".نة والقياسوهو مقدم على الكتاب والسّ " :قال القرايف
خفاءه نة، والقياس حيتمل قيام الفارق و سخ والتأويل وكذلك السّ ألن الكتاب يقبل النّ : الشرحجاء يف ــ 

الذي مع وجوده يبطل القياس، وفوات شرط من شروطه، واإلمجاع معصوم وقطعي ليس فيه احتمال، وهذا 
أما أنواع اإلمجاعات الظنية  اإلمجاع املراد به هاهنا، هو اإلمجاع القطعي اللفظي املشاهد، أو املنقول بالتواتر، و 

.كويت وحنوه، فإن الكتاب قد يقدم عليهكالسّ 
رورة على غريه يف األدلة  ين بالضّ ة يف تقدمي إمجاع ما علم من الدّ ا فإنه ال خالف بني األمّ نمن هــ 

ا غري أمّ . الداللةصوص القطعية الثبوت والداللة على ماهو ظين الثبوت، أو ظين نة ؛ ألن تقدمي النّ كالكتاب والسّ 
نصوص السنة نة وال تكون قبلها،أي نصوص القرآن، مثّ 

.القياساإلمجاع ، مثّ ، مثّ 
عمل أهل المدينة: األصل الرابع

ومل يسلم له هذا ،اإلمام مالك دون غريه من العلماء
،ومراتبه،يتهوحجّ ،ةمما جعل علماء املذهب ينهضون لبيان عمل أهل املدين، من املخالفة واملعارضة والّنقداالنفراد

وعدم اّتضاح مدلوله " عمل املدينة"يف ذلك يعود إىل غموض مصطلح ولعّل اختالف العلماء. والرّد على املخالفني
أهل املدينة هو مما أوحى لدى الكثريين أّن عمل،بعبارات كثرية متداخلةلك لدى الكثريين؛ حيث عّرب عنه ما

ل املدينة عند مالك أصل فإّن عمل أه،ا سابقانّ وهذا غري صحيح كما بيّـ ،أي إمجاع األّمة،اإلمجاع األصويل
.مغاير لإلمجاع  األصويل

بيان موقف ّمث ،مدلوله واملراد منه عند مالكيان وب،ا املصطلحذوضبط ه،ولنبدأ بتعريف عمل أهل املدينة
.مثّ اإلشارة إىل مراتبه وأقسامه وموقف العلماء منها،يتهعلماء األصول من حجّ 

تعريف عمل أهل المدينة: أّوال
ديد املراد منه عند هذا املصطلح يف حتوبقي غامضاً ،ملالكية القدامى عمل أهل املدينةمل يعرف علماء ا

وما ،ع والتضييقملعترب فيه بني التوسّ والّزمن ا،يتهم اخلالف بني األصوليني يف حجّ ومن هنا احتد،اإلمام مالك
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أّما املعاصرون فقد حاولوا ضبط مفهوم . ا ال يُعتربممّ وكذا ما يُعترب من الّنقل ،ما ال يُعتربيُعترب يف عمل عملوه و 
: لعّل أحسنها التعريف اآليت،الل جمموعة من الّتعاريف واحلدودعمل أهل املدينة من خ

،والتَّابعنيحابةيف زمن الصّ ،كلُّهم أو بعضهم؛  اتفاق العلماء والفضالء باملدينةهو :" عمل أهل المدينة
".على حكم سنُده الّنقل املستمر أو االجتهاد

:براز أهمِّ عناصره ومكوِّناتهإشرح التعريف مع 
:سواء أصل هذا االشرتاك ،القول أو الفعلحصول االشرتاك يف ومعناه :ــ اتفاق

. ـــ عمل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي مات عليه باملدينة
.والّصحابة الذين عاشوا باملدينة،مل اخللفاء الرّاشدين من بعدهـــ أو ع

،سليمان بن يسار،سّيبسعيد بن امل: الفقهاء السبعةوعلى رأسهم،التَّابعنيمنعلماءالــ أو عمل كبار 
.خارجة بن زيد،عبيد اهللا بن عقبة،عروة بن الزبري، القاسم بن حممد،سامل بن عبد اهللا

قال ابن ،لماء والفضالء دون عاّمة النَّاسأي أّن املعترب يف عمل أهل املدينة هم  الع:ــالعلماء والفضالء
لك عمل يريد بذ،يف موطئه وغريه بعمل أهل املدينةوالذي أقول به أّن مالكا ــ رمحه اهللا ــ إّمنا حيتجُّ :" عبد الرب

إّن :" نب أنس يقولمسعت خايل مالك:" أيب أويس قالوعن،"ال عمل العامَّة السَّوداء،العلماء واخليار والفضالء
عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلمقال :"عني ممن يقوللقد أدركت سب،ونهن تأخذا العلم دين فانظروا عمّ هذ

إّن أحدهم لو،ليه وسلم ــ  فما أخذت عنهم شيئاــ وأشار إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عهذه األساطني
أنَّ مالكا  فمن هذه النُّصوص يتبني، "م مل يكونوا من أهل هذا الشأن،ائتمن على بيت مال لكان أمينا

.كان يتحرَّى عن الثّقات من العلماء
:وهذا قيد لالحرتاز به من،أي علماء املدينة:ـــ باملدينة

.وهو الدليل الثالث من أدلَّة اإلمام مالك واألصوليني كافّة،اع العام أي إمجاع علماء األّمةاإلمج
وهذا الذي ُحيمل عليه ،ولو خالفهم غريهم،والفقهاهم مالك وأخذ عنهم العلم وهم الذين ارتض:ـــكلُُّهم

أهل منإمجاع من ارتضاهم فمراده ،"" و" األمر الذي ال اختالف فيه عندنا:" قول مالك
.ال إمجاع مجيع أهل العلم والفقه يف املدينة،املدينة

مام الشَّافعي يف كتابه الرِّسالة واألم حيث بط خروج من اإلشكال الذي طرحه اإلحديد والضّ ويف هذا التّ 
وأجدُ ،أهل العلم كثريا يقولون خبالفهوأجد من املدينة ِمنْ " :" وقد أجده يقول :" يقول يف الرِّسالة

أو ، علم أهل املدينة إمجاعا كلُّهُ إن كان:" ويقول يف األم، ":" لى خالف ما يقولعاّمة أهل البلدان ع
،وإْن كان عملهم اقرتان،ينة يف كلِّ قرن يف بعض أقاويلهملقد خالفُت أعالم أهل املدبل ،فقد خالفته،األكثر منه

".فَِلَم ادَّعيَت هلم اإلمجاع
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،هم من أهل العلم والفقه باملدينةواملراد منه ما اختلف فيه الذين أخذ عنهم مالك وارتضا: ــ أو بعضهم
ومن .واختار ما رأى أّن عليه العمل وإن خ،فرّجح نقل بعضهم دون بعض

:أمثلة ذلك
جل أن الزهري وربيعة بن أيب عبد الرمحان باملدينة يُفتون بأنه جيوز للر شهابب وابنكان سعيد بن املسيّ - 

عن ابن عمر ال يصوم ا ُرِويَ مل،ومل ير العمل به،كوذهب مالك إىل خالف ذل،ان عاجزاكعن غريه إذا  حيجّ 
.الةيام والصّ يف معىن الصّ فجعل احلجّ ، عن أحدٍ ي أحدٌ وال صلّ ،عن أحدٍ أحدٌ 

ب وأبا بكر بن عبد الرمحان كانا يقوالن يف الرجل يُوِيل من وُرِوَي عن ابن شهاب أّن سعيد بن املسيّ - 
.نت يف العّدةاجعة ما كفهي تطليقة ولزوجها عليها الرّ ،: تهامرأ

جل من امرأته مل يقع إذا آىل الرّ :" ـــ وروى مالك عن جعفر بن حممد عن علي بن أيب طالب أنَّه كان يقول
.وذلك األمر عندنا: قال مالك. وإمَّا أن يفيء،ّما أن يُطلِّقفإ، وقفَ حىت يُ ،طالق وإن مضت األربعة أشهريهعل

ا رجل آىل من امرأته:" قولــ وُرِوَي عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أنَّه كان ي فإنَّه إذا مضت  األربعة ،أميُّ
. إذا مضت األربعة أشهر حىت يوقف،وال يقع عليه طالق،ُوِقَف حىت يُطلِّق أو يفيء،أشهر

وخالف ما ،وغريمهاومواله ابن نافعهب إليه ابن عمر فهنا أخذ مالك بعمل أهل املدينة املستند إىل ما ذــ 
.بكر بن عبد الرمحانوب وأبعليه ابن شهاب وسعيد بن املسيّ 

ويف زمنيف زمن الرسولصلى اهللا عليه وسلمعمالذلك ما كانويستوعبُ :في زمن الصحابة والتَّابعنيفــ
وال يتعدَّى ذلك زمن أتباع التَّابعني؛ ألّن مراد مالك من عمل أهل ،ويف زمن التَّابعنيرضي اهللا عنهمة الصحاب
وقد اقتصر مالك يف رسالته ،بعون؛ فهم الذين تلقى عنهم العملوهم الّتا،هو ما أدرك عليه الّناس يف زمنه،املدينة

ا النَّاس فإ:" ا جاء فيهاوممّ ، مل يتعّدهم إىل أتباع الّتابعنيو ،حابة والتَّابعنيإىل الليث بن سعد على ذكر مزايا الصّ  منَّ
ني أظهرهم ، إليها كانت اهلجرة، تبع ألهل املدينة

له ما عنده ــ صلوات اهللا حىت توفاه اهللا واختار ، وَيُسنَّ هلم فيتَّبعونه،ويأمرهم فيطيعونه، حيضرون الوحي والتنزيل
كان الّتابعون من بعدهم مثَّ ... ه ممن ويل األمر من بعدهعليه ورمحته وبركاته ـــ مثَّ قام من بعده أتبع النَّاس له من أمَّت

فإذا كان األمر باملدينة ظاهرا معموال به مل أر ألحد خالفه للذي يف ،ننل ويتَّبعون تلك السّ يبيسلكون تلك السّ 
ففي هذا النَّص ما يدل على أنّأهل املدينة هو ، ..."هاا وال ادِّعاؤُ جيوز ألحد انتحاهلُ أيديهم من تلك الوراثة اليت ال 

.وعن الّصحابة مثّ عن التَّابعنيرسول اللهصلى اهللا عليه وسلمالما وجده مالك ممّا أُثِر عن 
:وهي،ريقة الوصول إىل مالكوخيتلف هذا احلكم باختالف ط:على حكمــ 
.الة املكتوبةالبسملة يف الصّ قراءةوترك،كاآلذان واإلقامة: ـ نقل األقوالــ1
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مل يبُلْغين يف :فقال، ِئَل عن تثنية اآلذان واإلقامةجاء يف املوطأ أنَّ مالكا سُ ،ففي صفة اآلذان واإلقامةــ 
.يزل عليه أهل العلم ببلدناذي مل وذلك ال، النداء اإلقامة إالَّ ما أدركت النَّاس عليه؛ فأمَّا اإل

ال يُقَرأُ يف :" كا قالوأمَّا ترك قراءة البسملة يف الصالة املكتوبة؛ فقد جاء يف املدوَّنة عن ابن القاسم أنَّ مالــ 
ي الُسنَّة وعليها أدركت وه:كقال مالو :قال،،يف املكتوبة،اهللا الرمحان الرحيمسم الصالة ب

.النَّاس
.إذا كان معه أرض بياض،ومساقاة الشجر،نقل وقف األوقاف:وذلك مثل: ــ نقل األفعال2

قال ، ال حبس على فرائض اهللا:الك أّن شرحيا القاضي كان يقولــــ أمَّا وقف األوقاف؛ فإنّه ملا بلغ م
يتكّلم فيما مل حيط به أن الفينبغي للمرء ، حابةفريى أحباس الصّ ، يرد املدينةبلده ومل بإّمنا تكّلم شريح:مالك
ها وصدقاته ينقلهذه أوقاف رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم:لما سأله أبو يوسف عن األحباسوقال مالك. ُخْرباً 

.قل املتواترُيشري بذلك إىل النّ ، أهل املدينة خلفهم عن سلفهم
على أّن من أمر الّناس الذي مضىذلك و :قال مالك:ء يف املدّونة أّن ابن وهب قالفقد جا، ساقاةـــ وأما امل

فأخرب مالك أنّه من ،رض البيضاء وفيها الشيء من األصلويكرون األ، َساقون األصل وفيه البياض تبعٌ 
. وأنَّه الذي مضى من أمرهم،عمل الّناس

به العمل يف م أقرّه الرسولصلى اهللا عليه وسلموجرىلَ السّ : ومثاله: إنكارلك دون ــ تقرير ملا شاهده ما3
.وجرى به العمل بعده يف املدينةأقرّه الّنبيصلى اهللا عليه وسلم،وكذا عقد القراض واملضاربة،املدينة

،األمور مل يلزمهم إيّ اهللا عليه وسلمىأي نقل تركهصل: ـــ نقل ترك4
نَّة السُ :؛ جاء يف املوطأ أّن مالكا قالاخلضروات مع علمهصلى اهللا عليه وسلممناةكوكرتكه أخذ الز 

الرمان ، س يف شيء من الفواكه كلِّها صدقةوالذي مسعت من أهل العلم أنّه لياليت ال اختالف فيها عندنا
ضب وال يف البقول كلِّها القَ وال يف :قال، وما مل يشبهه إذا كان من الفواكهوما أشبه ذلك ،نيوالفرسك والتّ 

.)اهوما أكل من النبات املقتضب غضّ : ضبالقَ (. صدقة
ا علموه وورثوه ممّ ،مالك مبا وجده عند أهل املدينةذ فقد أخ،مثل حتديد الصَّاع واملدِّ : اديرــ حتديد املق5
.حابة الذين أخذوه عن الّنبيصلى اهللا عليه وسلمعن الصّ 

وحنو ذلك من األماكن املختّصة ، ليفةأهل املدينة املعروف بذي احلُ كتحديد ميقات : ــــ حتديد املكان6
.بالشعائر
من الّتابعني إىل الصحابةرضي اهللا أي ما كان طريقه الّنقل املتصل املستمرمن ز :سنده الّنقل املستمرــ 

.وهذا النوع موضع اتفاق عند املالكية واألصوليني، عنهموانتهاء بالرسولصلى اهللا عليه وسلم
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وهو ما اختاره واستحسنه مالك من اجتهادات ل، واالستدالالرأيُ أي ما كان طريقهُ :سنده االجتهادــ 
.فرّده مجهورهم يف حني ارتضاه بعضهم، الكيةوهذا موضع خالف بني امل، ابعنيالتّ 

:مذاهب العلماء في حجية عمل أهل المدينة
هب األصولية حول عمل أهل وجدال حاد بني علماء املالكية وغريهم من املذا،لقد ثار خالف واسع

:وسبب ذلك يعود إىل أمرين اثنني، يتهوطعنوا يف حجّ ، حيث أنكره معظم األصوليني، املدينة
حيث فهم الكثريون منهم أّن مالكا يرى أنّ ، صطلح وعدم وضوحه لدى األصولينيغموض امل: األّول

.وه مجلة وتفصيالومن مثَّ ردّ ، أهل املدينة هو اإلمجاع األصويلعمل 
الّنقل املتصل إىل رسول ما كان طريقهبنيأّن األصوليني رّدوا عمل أهل املدينة دون أن يفرّقوا: الثاين

عند و ، الكيةيته عند املفاألّول مّتفق على حجّ ،ما كان من باب الرأي واالجتهادوبنياللهصلى اهللا عليه وسلم
.والثاين خمتلف فيه عند املالكية أنفسهم، مجيع األصوليني عند التحقيق

ستحسان عندما وهو الذي حدث لألحناف مع اال، دث للمالكية مع عمل أهل املدينةوهذا الذي حــ 
يقولون مع أّن الشافعية ، من استحسن فقد شرّع:وقال قولته املشهورة، الشافعي تلك الغارة عليهمشنّ 

وكذلك شّن الّشافعي ؛صطلح فظهر االتفاق على القول بهإىل أن ُضِبَط امل،
.رفيه يف ذلك الوقت املبكّ القولغارة أخرى على عمل أهل املدينة؛ لعدم وضوح املصطلح وغياب الّتفاصيل

اعلموا أكرمكم اهللا أّن مجيع أرباب املذاهب :" فقال، مالكالقاضي عّياض عن هذه الغارات ضدّ وقدعّرب ــ 
ون لنا فيها خمطئُ ، حد على أصحابنا على هذه املسألةمن الفقهاء واملتكّلمني وأصحاب األثر والّنظر ِإْلٌب وا

ا، وعّد مثالِبهعن يف املدينة ب والّتشنيع إىل الطّ عصّ هم حّد التّ ضُ جتاوز بعح هلم حىتون علينا مبا سنَ حمتجّ ،بزعمهم
ا فتكّلموا فيها على ختمني ق مذهبنر املسألة وال حتقّ فمنهم من مل يتصوّ ، الفخوهم يتكّلمون يف غري موضع 

".أطاهلا وأضاف إلينا ما ال نقوله فيهاومنهم منْ ، ه عناقْ ن مل حيقِ ممّ فيهاومنهم من أخذ الكالم، دسوحَ 
، ع أهل املدينة الذي قال به مالكأقواهلم حول إمجا هذه بعض : ادِّعاءات األصوليني من غري املالكيةــ 

.بغريهإمجاع األّمة وال يُعتدّ والذين ادَّعوا بأنه يعتربهُ 
.ةدينة وحدهم حجّ إمجاع أهل امل:ُحكَي عن مالك أنّه قال:بصريقال أبو احلسني الــ 
به جَ هذا قول هلَ : قال، دينةاإلمجاعهو إمجاع أهل امل: يف إبطال قول من قال:وذكر ابن حزم فصال بعنوانــ 

.  وهو يف  غاية الفساد، املالكية قدميا وحديثا
إذا أمجع أهل املدينة على شيء صار إمجاعا مقطوعا عليه : ُحكي عن مالك أنّه قال:وقال أبو يعلى الفرّاءــ 

.وإن خافهم فيه غريهم
.ال يُعَتدُّ خبالف غريهماملدينة ذا أمجع أهل إ:وقال مالك:ـــ وقال أبو إسحاق الشريازي
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.ة يف إمجاع أهل املدينة فقطاحلجّ قال مالك:ــ وقال الغزايل
.الك إمجاع أهل املدينة وحدها حجةقال م:ـــ وقال الرّازي

مالك هو إمجاع أهل وغري ذلك من أقوال األصوليني الذين اتفقت كلمتهم على أّن اإلمجاع الذي يقول به
، كماباإلمجاع األصويلوأنَّ مالكا حيتجّ ،اع ردود املالكية على هذا القولحبث اإلمجُت يفينبوقد ، املدينة فقط

. حيتجُّ بإمجاع أهل املدينة
:ما يلي حجج القائلني بإمجاع أهل املدينة وأدلّتهموفيــ 

الليث ومن رسالة مالك إىل، نقلية وعقلية مأخوذة من املوطأية عمل أهل املدينة بأدّلةاحتّجوا على حجّ 
.ابن سعد

كما ينفي الكري خبث تنفي خبثها  إّن املدينة:" ه يف فضل املدينة كقولتجمموع اآلثار اليت جاء: أّوال
". رهاميان ليأرز إىل املدينة كما تأرزاحلّية إىل حجُ إّن اإل" وقوهلصلى اهللا عليه وسلم، بخاري ومسلمال، "داحلدي

).بعضه إىل بعضينضمُّ وجيتمع : يأرز(،البخاري ومسلم
وهذا يدلُّ على ،نفيا عنهامواخلطَُأ من اخلبث؛ فكان ، نفى اخلبث عن املدينةووجه الّداللة أّن الرسول

وهو دليل على فضلها ،يأوي إىل املدينة وينضمُّ إليهاميانلك دّل احلديث الثّاين على أن اإلوكذ،عصمة أهلها
.ل من فيها من العلماء وُحجَُّة قوْ 

: واملعىن،البخاري ومسلم". لح يف املاءاملألهل املدينة إّال إْمناَع كما ينماعُ أحدٌ ال يكيدُ :" قوله: ثانيا
ذا دليل على فضل وه،امللح يف املاءأوذوبصاص ال يريد أحد أهل املدينة بسوء إّال أذابه اهللا يف الّنار ذوبان الرّ 

.ة قوهلمحّ صأهل املدينة و 
وُمَتبَـوَّأُ ، سالمومستقرُّ اإل،وجممع الّصحابة،ومهبط الوحي،هرب وموضع قأّن املدينة دار هجرة النَّيب:لثاثا

.أهلهاعن قولفال خيرج احلقّ ،ومنها صدر، وفيها ظهر العلمن، ميااإل
،من غريهمالّرسولف الّناس بأحوال ر عوكانوا أ،ومسعوا التأويل،إن أهل املدينة شاهدوا الّتنزيل:رابعا

.فوجب أّال خيرج احلق عنهم
.وعرفوا ما ُنسخ منه وما مل يُنسخم شهدوا آخر العمل من الّنيب:خامسا
كابن مسعود إذا أفىت بفتيا أتىاملدينة وكان، فقد ُشِغل باجلهاد، حابة عن املدينةإّن من خرج من الصّ :سادسا

.فإذا أُْفِيتَ خبالف فتياه رجع إىل الكوفة وفسخ ما عمل،فيسأل عنها
وألّن أخالفهم تنُقل عن أسالفهم فيخرج نقلهم من ، املدينة مقّدمة على رواية غريهمإن رواية أهل: سابعا

. حّجة على غريهمفكان إمجاعهم ،إىل اليقنيحيِّز الظنّ 
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ويعرفه األقل وهم ، ،على األكثرليه وسلممن احملال أن خيفى حكم الّنبيصلى اهللا عإنّه :ثامنا
عن إّال ُجيمعون الني باالجتهاد ضي بأّن مثل هذا اجلمع املنحصر من العلماء األحقّ تقوالعادةُ ، اخلارجون عنها

.راجحٍ 
: ية إجماع أهل المدينةالمانعين في حجّ دودُ رُ 

،اشتملت عليه من األوصاف املذكورةلشرفها ملا إّمنا هو إظهارٌ ، آلثار اليت خّصت املدينة بالذّكرإّن ا:أّوال
.لشيء من ذلكعلى أّن اإلمجاع منحصر يف علمائها؛ إذ ليس فضل البقعة واملكان موجباً ذلكوال يدلّ 

على انتفاء اخلال يدلّ ، نة على صفات موجبة لفظها وشرفهاإّن اشتمال املدي: ثانيا
".ال جتتمع أّميت على ضاللة:" إّمنا العصمة لألّمة كما جاء يف احلديث ، وال عصمة  للبعض،ّمةبعض األ

،نّه من اخلبث الذي تنفيه املدينةألنَّ كل من خرج منها فإة؛من خرج من املدينمّ ذإّن ظاهر احلديث : ثالثا
.الصَّحابة وسكنوا خارج املدينةمجع كثري من خيار ل؛ ألنّه خرج منها بعد النَّيبوهذا باط

ألنّه مل بزمن الّنيببل هو خاصٌّ ،س وصفا عاما هلا يف مجيع األزمنةلي"تنفي خبثها" إّن قوله:رابعا
رسول اهللا راد احلديث حال املدينة يف عهدفيكون م، اإلقامة معه إّال من ال خري فيهعنيكن خيرج منها رغبةً 

ا من املنافقني واألعراب ، وكان املسلمون جيتمعون فيها، حني كانت اهلجرة فريضة
. وفسادٍ من هرجٍ األوىل بدليلما حدث يف املدينة بعدالقرون،اجلهلة

ومن تقوم ،ون من أهل احلل والعقدواملعتربُ ،يدّل على احنصار أهل العلم فيهاأّما شهود الّتنزيل فال:خامسا
بل  ،ا يرجع إىل النظر واالعتبار سواءوكّلهم فيم،متفرقني يف األمصار،كانوا منتشرين يف البالدة بقوهلماحلجّ 

، نن واآلثاروكل واحد رحل مبا معه من السّ ،إىل الكوفة والبصرة والّشام ومصرحابة صاروا كثري من أعيان الصّ 
.ن خرج من املدينةهم ممولو خالفهم غريُ ّجةمل أهل املدينة هو احلفكيف يكون ع
فالّصحابة اخلارجون عن املدينة ،م ما ُنسخ وما مل يُنسخوعلمهُ وأّما شهودهم آخر حكمه:سادسا
كعلي وابن مسعود وأنس وغريهم؛ فال فرق بني من كان ،  ك كالذي شهده املقيم منهم  سواءشهدوا من ذل

.ومن خرج عنهابذلك باملدينة يف العلم 
وأّما ما ،فقوهلم هذا باطل،فاجلهاد ال ُيشغل عن تعّلم الدينجلهاد؛ بااشتغال من خرج بعليل أّما التّ : سابعا
فال ميكن ،للمسلمنيوكان عمر خليفةً ،فأمر عمر بفسخ ذلك،سعود؛ فإّمنا جاء يف مسألتني فقطوقع البن م

.هخالفُ 
موجٍب للجمع ومتثيل من غري دليل، واية يف التقدمي؛ فهو قياس باطلهم لالجتهاد على الر أّما قياسُ : ثامنا

وملا كان أهل ،وحضرتهوادث املروية يف زمن النَّيب ووقوع احل،بني الرِّواية والدِّراية؛ ألّن الّرواية مستندها السَّماعُ 
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واالستدالل ظر أّما االجتهاد فطريقه النّ ، كانت روايتهم أرجحُ ،رب إىل معرفة املرويوأق،رف النَّاس بذلكعاملدينة أ
.وال باختالف املكان، ذلك مبا ال خيتلف بالقرب والبعدو ،بالقلب على احلكم

أّما إذا عارضها رواية األكثرين؛ ، إذا مل يعارضها رواية األكثرينمثَّ إنَّ رواية أهل املدينة مقدَّمة على غريها
.فال تُرجَّح

ميكن أن يكون ذلك ،هم الذين باملدينةو ،عى من عدم خفاء احلكم على األكثرأّما ما يدّ : تاسعا
من ،طريق كل من باملدينة من الصحابةصحيحا لو وجدت مسألة رويت عن

واألكثر ،الواحدويعلمهُ ،حابةفر من الصّ عن النّ فممكن أن يغيب حكم الّنيب،وال يوجد هذا، أماحابةالصّ 
وال ،وميكن خالف ذلك،،ر ذلك احلكم خيرج من املدينةي حضوميكن أن يكون الذ،منهم
.فرق

.وليس منهم أحدٌ ، ن يطلع على القول الراجح غريهممثّ إنه ال ميتنع أــ 
.درةفإّن اطالع األقل ال يستلزم النّ ،هم األقلوغري ،ــ 
وها على بعض حابة الذين عاشوا باملدينة مث فارقُ أن يطلع عليه بعض الصّ وعليه فإنّه من اجلائز واملتوّقعــ 

الذين غادروا املدينة،وأيب موسى األشعري، وعبد اهللا بن مسعود، علي بن أيب طالب: ون غريهم مثلاألحكام د
.إىل العراق

:أدلّة منكري عمل أهل المدينة
مجاع اتفاق  واإل، األصويل املتعباملعىنأهل املدينة ليس إمجاعاً إّن إمجاع:أّوال

.
فكان ، ومل تثبت عصمة البعض، من اخلطأإّمنا أثبتت عصمة الكلّ ،ية اإلمجاعاألدلّة الواردة يف حجّ :ثانيا
.حجةهوقول الكلّ 

وقد اتّفق العلماء على أّن إمجاعهم بعد ،ثبت ذلك يف كل العصور،ةلو كان إمجاع أهل املدينة حجّ : ثالثا
.ةلة ليس حبجّ العصور املفضّ 

فال يكون إمجاع أهل ،متناولة ألهل املدينة وغريهم،ةوألّن األدّلة الّدالة على كون اإلمجاع حجّ : رابعا
.ةاملدينة وحدهم حجّ 

ومن عاّمة ،كان من أهل املدينة يرى خالفها،  دينة عليهاى فيها إمجاع أهل املوألّن املسائل اليت اّدع: خامسا
من خالف مالك كالليث بن سعد الذي أحصى على مالك سبعني مسألة وقد احتج بذلك ، البلدان من ُخيالفها

.وسلمصلى اهللا عليهمالك قد خالف فيها سّنة الّنبيرأى أّن 
.يه عمل أهل املدينة أو املنكرين لهحبجّ هذه هي جمموع األدلّة سواء عند القائلنيــ 
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:زاع في عمل أهل المدينةالنّ تحرير محلّ 
ومعارضيه الكمبنيخللط بني اإلمجاع العام وعمل أهل املدينة هو الذي أّدى إىل هذا اخلالف احلادّ اإّن ــ 

وأنّه يفّرق بينه وبني ، وحيتجُّ بهول باإلمجاع األصويل وقد سبق بيان أّن اإلمام مالك يق، يهمن الذين أنكروا عل
ومعارضيه؟ الكماخلالف بني هو سببما: ومن هنا يتبادر السؤال اآليت، العمل

ذلك أّن اإلمام مالك مل يضبط هذا املصطلح ، وضوحهعدم واجلواب يكمن يف إشكالية مصطلح العمل و ــ 
الّتمييز بني فلّما حبث األصوليون مسألة اإلمجاع أشكل عليهم ، يفّرق بينه وبني اإلمجاع العامومل، معناهدومل حيدّ 

.من األصولينيغريهُ بإمجاع أهل املدينة ويعتربه إمجاعا لألّمة وإن خالفهُ حيتجّ فظّنوا أّن مالكا،العمل وبني اإلمجاع
وما ،يومنا هذانا ما تريد بالعمل إىلوما عرف،على العملتَ إّنك أحلْ :" ومن ذلك قول الّشافعي ملالكــ 

".  اما بقينَ هُ فُ ر عْ نا أرانَ 
،ل أهل املدينة ضمن مباحث اإلمجاعفاألصولّيون حبثوا عم؛نهج يف دراسة األدلّةاملكذلك يعود األمر إىل ــ  

ولو ،بس واجلدال احلادّ فلو حبثوا هذه املسألة مستقّلة عن اإلمجاع ملا كان هذا اللّ ، والتبسفاختلط عليهم األمرُ 
ويّتفقون ،

ولو :" 
مذهب : مثل، أو مع األدلّة املختلف فيها،وتقريرهل الّنيبــ يف باب فعذكرت املسألة ــ عمل أهل املدينة

."،واالستصحاب، وشرع من قبلنا، الّصحايب
بحثون يف املسألة من أجل ضبطها جعل املالكية ياألصولينيالف بني مالك ومجهوروهذا اجلدال اخلــ 

، غري مسبوقةم إىل نتائج وقد توّصل حبثهُ ،عناهايضاحها وحتقيق مإو 
.املسألة

:عمل أهل المدينة وحجية كل مرتبةمراتب
،ول يف املذهب غريهم من األصولينيعلماء األصإّن ممّا سبق إليه

:واالاالتّفاق عليهاويف ، ، يتهاومراتب خمتلفة يف سندها وحجّ 
.)ه371ت (األندلسي القاسم بن خلف اجلربي الطرطوشيتقسيم أبو عبيد: أوال

استنباط : أحدمها: اع أهل املدينة على قسمنيمجط بني مالك وابن القاسم أن إذكر يف كتابه التوسّ 
.توقيف: واآلخر

ل عليه، رب الثاين فهو الذي يُعوّ أما الضّ سائر أهل األمصار فيه، و ل ال فرق بينهم وبني فالضرب األوّ 
إجازة ذان، والتكبري على اجلنائز، و سقاطهم الزكاة يف اخلضروات، واآلإ: يُعرتض على خرب الواحد به، حنوو 

.الوقوف
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) ه397ت (ار البغدادي صّ تقسيم ابن الق: ثانيا
ام، وعمل أهل املدينة، حيث ز بني اإلمجاع األصويل العه ميّ مل يبسط القول يف هذه املسألة، غري أنّ 

من مذهب مالك العمل على ة، و سائر العلماء القول بإمجاع األمّ و ــ رمحه اهللاــ قد تقدم أن مذهب مالك":قال
الم،  أو أن يكون الغائب منه أنه توقيف منه عليه السّ وقيف من الرسولإمجاع أهل املدينة فيما طريقه التّ 

ل إمجاع أهنقل أنه أخذ منها الزكاة، و مل يُ و النيبوقتكإسقاط زكاة اخلضروات
بذلك يف مسائل كثرية يكثر ــ رمحه اهللاك ــ املدينة على ذلك، فعمل عليه، وإن خالفهم غريهم، وقد احتج مال

مث ، "ا أنه مذهبهنّ هذا من خرب التواتر الذي قد بيّـ ، و "األمر الذي ال خالف فيه عندنا"ها، حيث يقولدُ اتعد
.ة و احلجج على عمل أهل املدينةذكر األدلّ 

.ه مبنزلة اخلرب املتواترقلي، و أنّ ار، و قد اختصر على عمل أهل املدينة النّ هذا ما ذكره ابن القصّ 
تقسيم القاضي عبد الوهاب البغدادي: ثالثا

إىل مراتب إمجاع أهل املعونة على مذهب عامل املدينة، حيث تطرق
من طريق االجتهاد خمتلف يف  ة حترم خمالفته، و حجّ إمجاع أهل املدينة نقالً :"ية كل مرتبة منها، فقالحجّ املدينة، و 

".ال حيرم الذهاب إىل خالفهح به على غريه، و حيح عندنا أنه يرجّ الصّ ة، و كونه حجّ 
.حترم خمالفتهو ة بال خالف هو حجّ نقلي و ـــ :أهل املدينة قسمانأي أن إمجاع

.هال حترم خمالفتُ ح به، و يرجّ يته، و هو خمتلف يف حجّ اجتهادي، و ــ 
م إىل نقل قول، ه يقسّ ا إمجاعهم من طريق النقل أو ما يف معناه، فإنّ فأمّ :" مث قسم اإلمجاع النقلي، فقالــ 

فيهم، وا به على خمالاحتجّ نا الكالم يف كثري من مسائلهم، و عليه بىن أصحابترك، و ونقل فعل، ونقل إقرار، ونقل 
، املدّ اع و الصّ ذان للفجر قبل وقتها، و قدمي اآلتذان، واإلقامة، و نقل اآل: تركوا له أخبار اآلحاد واملقاييس، وهو مثلو 

".غري ذلكوف و قُ وترك أخذ الزكاة من اخلضروات، وإثبات األحباس والوُ 
توفرت شروطه من تساوي سنده كاخلرب املتواتر الذية، وهواتصال نقله و ليل على كونه حجّ بّني الدّ مثّ ــ 
.واطؤ عليهامتناع الكذب و التّ أطرافه، و 
هو ة، و ه ليس حبجّ وجه القول بأنّ و :" يته، فقالاالجتهادي، و دليل عدم جحّ ةهل املدينذكر عمل أمثّ ــ 

عاليسري كافة البغداديني من أصحابنا إالّ ري، و كان يقول به شيخنا أبو الذي
بعض ما اجتهدوا فيه، معهم، و قد وقع اخلطأ يفنُ ة دون بعضها فال يؤمَ العصمة تثبت جبميع األمّ ويصيب، و 

".التغيريوهذا زيادة منهم على التبديل و 
ة و ال حترم إذا ثبت أنه ليس حبجّ :" تعارضان، قالجد خربان مُ رجح به إذا و بّني أن عمل أهل املدينة يُ مثّ ــ 

".ي عنهرِ عَ ربين املتعارضني رجح به على ما هو أوىل من اجتهاد غريهم إذا اقرتن بأحد اخله، و خمالفتُ 
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تقسيم الباجي: رابعا
االعرتاض على االستدالل بإمجاع أهل : بعنواناملنهاج يف ترتيب احلجاج، باباً :ذكر الباجي يف كتابه

ه أهل املدينة فيما طريقُ به أيضا على وجه اإلمجاع، وليس بإمجاع على احلقيقة، إمجاعُ ا حيتجّ و ممّ : املدينة، قال فيه
.ر عنهقصُ أن يَ : الثاين.  التواترأن يبلغ حدّ : أحدمها: على ضربنيا هو احتجاج خبرب، وهو إمنّ قل، و النّ 

روري اإلنصاف؛ ألن العلم الضّ االعرتاض عليه مع التحقيق و التواتر، فإنه ال يصحّ ا الذي يبلغ حدّ فأمّ ــ 
خلفهم عن سلفهم نقلُ أهل املدينة و ن هذا إمجاعُ أع ا احتجاج مالك على أيب يوسف بالصّ : ذلك مثليقع به، و 

صلى اهللا عهد رسول اهللاه مل يزل من اإلقامة أنّ ذان و اآلأمرو اع الذي كان يف عهد رسول اهللاأن هذا هو الصّ 
ا يضطر إىل العلم به هذا ممّ و وال نقل تغيري، إىل وقتنا هذا يؤذن يف مسجد رسول اهللا من غري إنكار،عليه وسلم

.ــرمحه اهللاــ مالكامن بلغه على الوجه الذي بلغ 
التولية أهل املدينة الستثناء اإلقالة والشركة و روايةواتر، فمثل عن التّ نقلههو ما قصرو : الثاينضرب ا الوأمّ 

على مزيته اعرتض على اآلحاد، و إمنّ فائه، فإنه يصح االعرتاض عليه بكل ما يُ يمن النهي عن بيع الطعام قبل است
.جيح عند أكثر الفقهاءذلك وجه من وجوه الرتّ عمل أهل املدينة، و ه منان مبا يصحبُ غريه إذا تساوى اإلسناد

ذلك مثل أن يستدل املالكي أي والقياس، و قد أحلق بذلك بعض أصحابنا ما أمجعوا عليه من جهة الرّ و ــ 
هذا ليس بدليل : على قطع احلاّج التلبية عند الّرواح إىل املوقف بأن ذلك إمجاع أهل دار اهلجرة، فيقول املخالف

الشرع، و الذي دّل عليه الشرع ة من جهة ة من جهة العقل، و إمنا حجّ ة مل يكن حجّ عندي ألن إمجاع األمّ 
.ةعت عليه األمّ مجما أصّحة

أما التعّلق بإمجاع أهل ق به من أثبت هذا احلكم، و بّني الّدليل الذي تعلّ حيح يف ذلك أن يُ الوجه الصّ و ــ 
.لٍ دَ من جهة النظر، و ال ينتصر جبَ جهة االستنباط، فال يكاد يصحّ مناملدينة

:ىل نوعنيإمراتب عمل أهل املدينة "حكاماإل"وقّسم الباجي يف كتابه ــ 
هر ببسم اهللا الرمحان ذان، و ترك اجلصل، كمسألة اآلعمل أهل املدينة فيما طريقه النقل املتّ : الضرب األول

اتصل العمل املسائل اليت طريقها النقل و غري ذلك منوترك إخراج الزكاة من اخلضروات و الّصاعمسألةالرحيم، و 
.يقطع العذروَحيُجُّ نقل نقال املدينة على وجه ال خيفى مثله و 

االجتهاد، باالستنباط و من طريق اآلحاد أو ما أدركوهُ ما نقلوه من سنن رسول اهللا هو: الضرب الثاين
ابه قال حمققو الّدليل والرتجيح، و ده إىل ما عضّ ن املصري منه علماء غريهم يف أة و فهذا ال فرق فيه بني علماء املدين

.هو الصحيحار، وأبو متام و صّ ري، وابن الق



125

إمجاع أهل املدينة فيما ن مل ميعن النظر يف هذا الباب إىل أنّ ممّ مذهب مالك ن ينتحلُ وقد ذهب مجاعة ممّ ــ 
.به قال أكثر املغاربةنده، و ة عطريقه االجتهاد حجّ 

ال ورود الشرع بتصويب ة، ولو طأ على األمّ به أن العقل ال حييل اخلالّدليل على أن هذا بإمجاع حيتجّ و ــ 
بتصويب أهل املدينة دون غريهم، واإلخبار عن مل يرد شرعٌ و . املؤمنني مل نقطع 

.تنزيههمة و حابيل الصّ ضرد الشرع بتفو ك، وإمنا ال سبيل إىل نقل ذلعصمتهم، و 
كعلي بن أيب طالب، وطلحة، والزبري، وعبد اهللا بن ــ  أي املدينةــ عنهاتهم مجاعةٌ لّ وقد خرج من جــ 

من مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أيب وقاص، وحذيفة، وأيب عبيدة، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الّصامت، و 
ؤالء املذكورين فيها أوفرُ وهلحابة إّال لة الصّ ة توجد يف مجُ ال فضيلحابة وأئمتهم، و من أفاضل الصّ صى كثرةً ال حيُ 
.أعلى رتبةو حظٍّ 

ال ة على إمجاع أهل املدينة، و ة على هؤالء، كان إمجاع هؤالء أيضا حجّ فإن كان إمجاع أهل املدينة حجّ ــ 
.فرق بني املوضعني

. ها الّنقليف املواضع اليت طريقُ بإمجاع أهل املدينة إالّ الباجي أّن مالكا مل حيتجّ أكدّ و ــ 
.الربهانص ما ذكره الباجي وأيّده بالّدليل و هذا ملخّ 
تقسيم القاضي عياض: خامسا

:، و بّني أن إمجاع أهل املدينة على ضربني"ترتيب املدارك"ذكر هذا التقسيم يف كتابه 
نقله ة، وعملت به عمال ال خيفى، و ة عن الكافَّ الذي تؤثره الكافَّ احلكايةقل و ضرب من طريق النّ : األول

إقرار، أو قول، أو فعل، أو نقلُ نقلُ : هذا الضرب منقسم إىل أنواع أربعةو مهور عن اجلمهور عن زمن النيباجل
.نقل ترك

.الةترك اجلهر ببسم اهللا الرمحان الرحيم يف الصّ ة و مذان واإلقانقل اآل: أما نقل القول، فمثالهأــ 
فطر هأنّ ، و املدّ اع و نقلهم الصّ : الفعل، فمثالهأما نقلُ ب ــ 

ــ أي األحباســ وكالوقوف
رورةً لم ضَ غري ذلك مما عُ ه و نتديمفنقلهم هلذه األمور من قوله وفعله، كنقلهم موضع قربه ومسجده ومنربه و ــ 
.لكأشباه ذَ من أحوا

.شبه ذلكل عهدة الرقيق و قْ ل عن إنكاره، كنَـ مل ينقمنهم و دهُ فهو نقل ملا شاهَ ا نقل إقرارهأمّ - ج



126

خذ الزكاة ظهورها فيهم، كرتكه أم، و مل يلزمهم إيّ أحكام ألمور و أما نقل تركه-د
.عندهم كثريةمن اخلضروات مع علمه صلى اهللا عليه وسلم

من خرب الواحد هُ يرتك ما خالفَ املتصل، حجة يلزم املصري إليه، و هذا النوع من إمجاعهم الذي طريقه النقل و 
.ه الظنونق معلوم، موجب للعلم القطعي، فال يرتك ملا توجبُ قل حمقَ القياس؛ فإن النّ و 

فهذا النوع خمتلف فيه بني املالكية إمجاعهم على عمل من طريق االجتهاد و االستدالل، : الضرب الثاين
:على ثالثة أقوال

:هذا قول ُكرباء البغداديني، منهمال فيه ترجيح، و ة و أنه ليس حبجّ مجهورهم إىلذهب معظم املالكية و / 1
القاضي أبو بكر ، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، و املنتابأبو احلسن بني، و أبو يعقوب الراز ، و بكريابن 

.ارأبو احلسن بن القصّ ، وأبو التمام، و ي
أنكر هؤالء أن يكون منّ ة إة، واحلجّ مّ حجّ و ــ 

.هة أصحابُ ال األئمّ لك يقول هذا، أو أن يكون مذهبه و ما
غريهم، وهو قول مجاعة من د ح به اجتهالكن يرجّ ة،و بعض املالكية إىل أنه ليس حبجّ ذهب و / 2

.غريهمأئمتنا و قُ قِّ ، وال حمَُ هيهم، وبه قال بعض الشافعية، و متفقّ 
ل كالم أمحد عليه يدّ وه عن مالك، و حكُ ل، و ة كالنوع األوّ ذهب بعض املالكية إىل أن هذا النوع حجّ و / 3

سني بن أيب عمر من البغداديني، ومجاعة من املغاربة من و احلإليه ذهب القاضي أببن املعذل، وأيب مصعب، و 
.ملالكسبهُ من نَ ح قولُ ال يصّ على خرب الواحد والقياس؛ و مقدماً أصحابنا، ورآهُ 

:يتهاحجّ الخالصة في عمل أهل المدينة و 
من وإمجاعصل،قل املتّ إمجاع من طريق النّ : اتفقت كلمة املالكية على أن إمجاع أهل املدينة ضربان)1

.االستنباططريق االجتهاد واالستدالل و 
.نقل تركإقرار، و قول، ونقل فعل، ونقلُ نقلُ : قسم إىل أربعة أنواعقلي يناتفقوا على أن اإلمجاع النّ )2
يرتك خرب الواحدة يلزم املصري إليه، وحترم خمالفته، و ألربعة، حجّ قلي بأقسامه ااتفقوا على أن اإلمجاع النّ )3

.ق معلوم موجب للعلم القطعيه نقل حمقّ ه؛ ألنّ تالقياس عند معارضو 
: قلي إىل قسمنياملدينة النّ انفرد الباجي بتقسيم عمل)4

.ة قاطعة للعذر ال جيوز خالفهاهذا النوع حجّ صال متواترا، و املنقول نقال متّ : األول
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على غريه إذا يزااآلحاد، و إمنا متخربحكمهذا حكمهو من سنن الرسولاملنقول نقال آحاداً : الثاين
.أهل املدينة فإنه يكون راجحا على اآلخرتساوى خربان وتقّوى أحدمها بعمل 

:االجتهاد، على أقوالأهل املدينة املستند إىل الرأي و ة عمل ياختلف املالكية يف حجّ )5
هو أوىل من اجتهاد غريهم إذا و ه، ال حترم خمالفتُ و ح على غريه،رجّ اضي عبد الوهاب إىل أنه يُ قذهب الــ 

.َعرَي عنهابه على مرّجحاقرتن بأحد اخلربين املتعارضني 
هل املدينة املستند إىل ، و ليس بإمجاع أصحّ ة، والعربة بالدليل إذا ثبت و ذهب الباجي إىل أنه ليس حبجّ و ــ 
.ة إمنا هي جلموعهاو احلجّ ة، به قال مجهور املالكية البغداديني؛ ألن أهل املدينة بعض األمّ الرأي، و 
.القياسم على خرب الواحد و ة مقدّ أكثر املغاربة إىل أنه حجّ هب بعض املالكية من بغداد، و ذو ــ 
حكى مجهورهم على قل، و اتفقت كلمة املالكية على احتجاج مالك بعمل أهل املدينة الذي طريقه النّ )6
.االجتهادج بالعمل الذي سنده الرأي و أنه مل حيتّ 
: كذا خنلص إىل أن عمل أهل املدينة ينقسم باعتبار سنده إىل ثالثة أقسامهو 

.ة باالتفاقهو حجّ صل، و قل املتواتر املتّ ل سنده النّ عم: األول
.عارضح به األخبار عند التّ عمل سنده نقل اآلحاد، و هذا يرجّ :  الثاين

ة عند أكثر املغاربة  هو حجّ املالكية، و ة فيه عند أكثراالجتهاد، و هذا ال حجّ عمل سنده الرأي و : الثالث
.القياسم على خرب الواحد و قلي املتواتر يقدّ كالعمل النّ 
:تقسيم المالكية لعمل أهل المدينة عند األصوليينأثر

، ما كان غامضا عند األصوليني، ةمرتبية كل حجّ يم املالكية لعمل أهل املدينة، وبيان مراتبه، و لقد أزال تقس
اتباعهم يف هذا قتناع مبا ذكره املالكية، بل و ألصوليني إىل االابحداا، ممّااتضح مصطلح و 

.ةم اجلوزيّ قيّ قسيم وموافقتهم هلم، ومن هؤالء اإلمامان ابن تيمية وابن التّ 
:تقسيم ابن تيمية لعمل أهل المدينة

مراتب إمجاع أهل ،"ة أصولهصحّ املدينة و تفصيل مذهب اإلمام مالك وأهل :" التهذكر ابن تيمية يف رس
التحقيق يف مسألة إمجاع أهل املدينة، أن ع أهل املدينة يف تلك األعصار، و يف إمجا لكالماو : املدينة، حيث قال

به إّال بعضهم؛ منه ما ال يقولُ ة املسلمني، و منه ما هو قول مجهور أئمّ ما هو متفق عليه بني املسلمني، و منه 
:ع أهل املدينة على أربع مراتبذلك أن إمجا و 
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صدقة اخلضروات، نقلهم ملقدار الّصاع واملّد، وكرتك: مثلقل عن النيبرى جمرى النّ جيما : األوىل
ة عندهم بال نزاع، كما ا الشافعي وأمحد و ة باتفاق العلماء، أمّ ا هو حجّ فهذا ممّ . األحباسو 

.أصحابهو أيب حنيفةذلك مذهب ة عند مالك، و هو حجّ 
ة يف مذهب مالك، وهو ، فهذا حجّ رضي اهللا عنهملدينة قبل مقتل عثمان بن عفانالعمل القدمي با: الثانية

.احملكي عن أيب حنيفة أيضاد و محاملنصوص عن الشافعي، وكذا ظاهر مذهب أ
.ه احلقأنّ ف يف قلبك ريباإذا رأيت قدماء أهل املدينة على شيء فال تتوقّ : قال الشافعيــ 
ت يف املدينة فهي خالفة نبّوة، ومعلوم أن بيعة أيب بكر وعمر وعثمان كانت كانكل بيعة: وقال أمحدــ 

.بعد ذلك مل يعقد باملدينة بيعةخرج منها، و كذلك بيعة علي كانت يف املدينة مثّ املدينة، و ب
ة بسنّ يت و عليكم بسنّ :" أنه قالباض بن سارية عن النيبرْ ت يف احلديث الصحيح حديث العِ بوقد ثــ 

بدعة حمدثات األمور فإن كلّ وا عليها بالنواجذ، وإياكم و عضّ اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسّ 
ة ثالثون خالفة النبوّ :" أنه قالالسنن من حديث سفينة عن النيبيفأبو داود والرتمذي وابن ماجه، و " ضاللة

.انبأبو داود والرتمذي والنسائي، وابن ح"سنة يصري ملكا عضوضا
ة الرسوللسنّ قدمي على عهد اخللفاء الراشدين خمالفٌ بأهل املدينة عملٌ علمُ ما يُ و ــ 

أحدمها يعمل به أهل ح، و هما أرجّ جهل أيّ عارض يف املسألة دليالن كحدثني وقياسني، و إذا ت: الثالثةاملرتبة 
:املدينة، ففيه نزاع

.ح بعمل أهل املدينةالشافعي أنه يرجّ و فذهب مالكــ 
. ح بعمل أهل املدينةمذهب أيب حنيفة ال يرجّ و ــ 
وهو قول : الثاينح،ابن عقيل أنه ال يرجّ وهو قول القاضي أيب يعلى و : مهاأحد: ألصحاب أمحد وجهانو ــ 

.هذا هو املنصوص عن أمحد: ح به، قيلغريه، أنه يرجّ أيب اخلطاب و 
.وافق مذهب مالك يف الرتجيح ألقوال أهل املدينةة تُ مجهور األئمّ فهذا مذهب ــ 

ه أم ال؟ة شرعية جيب اتباعُ حجّ ر باملدينة، فهل هوالعمل املتأخّ : الرابعةاملرتبة 
هو قول احملققني من أصحاب ة شرعية، وهذا مذهب الشافعي، وأمحد، وأيب حنيفة، و جحبأنه ليس ــ 

.مالك
.أهل املغربة عند بعض هو حجّ و ــ
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ة، و مل أر يف كالم مالك ما يوجب جعل هذا حجّ و : قال ابن تيمية
إىل اإلمجاع القدمي، ، يصريُ "ل عليه أهل العلم ببلدنايز ملالذي:" تارة يقولعليه عندهم، فهو حيكي مذهبهم، و 

إن خالفت النصوص ة اتباعها و على مجيع األمّ ة جيبُ حجّ رتأخّ ن مالك يعتقد أن العمل املاولو ك. ذكرتارة ال يو 
ة اليت ال بتاحلديث والسّنة الثاإتباعاس بذلك حّد اإلمكان، كما جيب عليه أن يلزمهم لوجب عليه أن يلزم النّ 

إنّ : قالفامتنع من ذلك، و " موطئه"علىعرض عليه الرشيد أو غريه أن جيعل الناسقد تعارض فيها وال إمجاع، و 
.إمنا مجعت علم أهل بلدي، أو كما قالتفرقوا يف األمصار، و صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا

ة، ُعلم ه إذا تبني أن إمجاع أهل املدينة تفاوت فيه مذاهب مجهور األئمّ أنّ بخلص ابن تيمية إىل القول مثّ ــ 
حا تارة مرجّ ة قوية، و تارة حجّ ة قاطعة، و ارة يكون حجّ ه تأنّ ورأيا، و ح أقوال أهل األمصار روايةً بذلك أن قوهلم أصّ 

.أمصار املسلمنيية لشيء من ليل، إذ ليست هذه اخلاصّ للدّ 
: معيارا زمنيا مّيز به بني نوعني من عمل أهل املدينةعوهكذا نرى أن ابن تيمية وضــ 
: هو على ثالثة أنواعن، و مل أهل املدينة الذي جرى قبل مقتل عثماع/ 1
.ة قاطعةحجّ وهو قل املتواتر،ما جرى جمرى النّ ــ أ

.ة قويةهو حجّ قل املتواتر، و ما كان دون النّ ــ ب
ة ما ة عند مجهور األئمّ هو حجّ لتعارض من األخبار أو األقيسة، و حا ألحد الدليلني عند اما كان مرجّ ــ ج

.عدا احلنفية
ة األربعة مالك، فاق األئمّ ة باتّ ليس حبجّ هوعثمان، و عمل أهل املدينة الذي جرى بعد مقتل /2

.بعض البغدادينييته أكثر املغاربة و ذهب إىل حجّ و . والشافعي، وأبو حنيفة، وأمحد
:ة لعمل أهل المدينةم الجوزيّ تقسيم ابن قيّ 

:رين اثننياة عمل أهل املدينة خمالفا ابن تيمية، باعتبقسم ابن قيم اجلوزيّ 
.حوله أو االختالفتفاق باعتبار اال: األول
.باعتبار مصدره: الثاين

: هو على ثالثة أنواع، هيو : االختالفل أهل املدينة باعتبار االتفاق و أقسام عم
عمل أهل املدينة أحقّ : قالو ه،ة جيب اتباعُ هو حجّ أهل املدينة خالفهم فيه غريهم، و علم أن ما ال يُ / 1

وأصحابه وزمن خلفائه صلى اهللا عليه وسلمزمن رسول اهللاان يف ة هو العمل القدمي الذي كأن يكون حجّ 
.تركه لعمل حادثيسوغ خالفه و الراشدين وهذا العمل ال
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.ة؛ الفتقاره إىل الدليلهو ليس حبجّ خالف فيه أهل املدينة غريهم وإن مل يعلم اختالفهم فيه، و ما/2
.فتقاره إىل الدليلهو ليس حبجة؛ الخلالف بني أهل املدينة أنفسهم، و ما فيه ا/3

: قّسمه إىل نوعني: أقسام عمل أهل املدينة باعتبار مصدره
: هو على ثالثة أضربكان طريقه النقل واحلكاية، و ما : األول

:، وهو على أربعة أنواعنقل شرع مبتدأ من جهة النيب/1
نقل تركهــ نقل تقريره        دــ نقل فعله     جــ نقل قوله    بــ أ

تقع، مل ذان على املكان ، كنقل األوقاف، واملزارعة، واآلصل زمنا بعد زمن من عهدهنقل العمل املتّ /2
. ذان، وإفراد اإلقامة، وغريهاذان للصبح قبل الفجر، وتثنية اآلواآل

.ة متلقاة بالقبولسنّ ة جيب اتباعها، و العمل حجّ قل و هذا النّ و ــ 
ل، كنقلهم الّصاع واملّد، وتعيني موضع املنرب، تتغري عن حاهلا األوّ قادير ملمماكن وأعيان و نقل أل/3

قل جارٍ هذا النّ الة، والقرب، واحلجرة، ومسجد قباء، وتعيني الروضة، والبقيع واملصلى وحنو ذلك، و موقفه للصّ و 
.اإلحراممواضع فا واملروى ومىن ومواضع اجلمرات ومزدلفة وعرفة و جمرى نقل مواضع املناسك كالصّ 

ة ما ذكره م اجلوزيّ نقل فيه ابن قيّ زال واجلدال، و معرتك النّ جتهاد واالستدالل، وهو ما كان طريقه اال: الثاين
.يتهااخلالف يف حجّ اب من تقسيماته و القاضي عبد الوهّ 

:عنده قسمانة، أن عمل أهل املدينة م اجلوزيّ ما ذكره ابن قيّ ميكن تلخيصُ ــ
ة ملزمة هو حجّ فق عليه بني أهل املدينة وغريهم، و هذا هو املتّ صل املتواتر، و قل املتّ النّ ما كان طريقه : األول

.إىل زمن اخللفاء الراشدينسولزمنه العمل القدمي ابتداء من الرّ ال جيوز خالفه، و 
القاضي عبد ا ذكره بنقل مل القول فيه، وإمنا اكتفى فصّ يُ ملان طريقه االجتهاد واالستدالل، و ما ك: الثاين

.يتهالوهاب من اخلالف يف حجّ 
.يتهيرى عدم حجّ ما بينهم، أو خالفوا فيه غريه، و ما اختلف فيه أهل املدينة في: الثالث

: غريهم يف تقسيم عمل أهل املدينةمقاربة توفيقية بني املالكية و 
يف دينة حبسب اعتبارات خمتلفة ة يف تقسيم عمل أهل املاجلوزيّ ملقد اختلف املالكية، وابن تيمية، وابن قيّ ــ 

.تائجها متقاربة يف النّ لكنّ الظاهر، و 
فالعمل القدمي يريد به قبل رضي اهللا عنهمين، وحّدده مبقتل عثمانلقد اعتمد ابن تيمية على املعيار الزّ ــ 

من َمث فإنّ كلمتهم متفقة يف معظم األمور، و كانتحابة كانوا جمتمعني باملدينة، و أكثر الصّ ة؛ ألنمقتله، وهو حجّ 



131

ر، أي بعد مقتل عثمان، ا العمل املتأخّ نقل اآلحاد حجّ قل املتواتر أو عملهم املستند إىل النّ 
على ال مزية ملن بقي فيهاحابة غادروا املدينة، و ألن الكثري من الصّ ة فيه؛ ألنه قام على الرأي واالجتهاد؛ و فال حجّ 

.من غادرها
ــ أّما ابن قّيم اجلوزيّة، فإنه أضاف معيارا آخر، وهو االتفاق واالختالف، فالعمل الذي اتفق عليه أهل 

.حّجة ملزمة ال جيوز خالفه، وأماّ ما اختلفوا فيه فيما بينهم، أو مع غريهم فال حّجة فيهاملدينة مع غريهم 
إىل نقل اآلحاد، أو املختلف فيه ما كان مستنداو قل املتواتر،ىل النّ أن املتفق عليه ما كان مستندا إالظاهر و ــ

.االجتهادإىل الرأي و 
:مراتب العمل عند الدكتور أحمد محمد نور يوسف

: "اء األصولينيآر أهل املدينة بني مصطلحات مالك و عمل:"تابهالدكتور أمحد حممد نور يوسف يف كذكر
ة، خلص إىل هذا م اجلوزيّ ابن قيّ عند علماء املالكية، وابن تيمية، و ل املدينة بعد أن ذكر مراتب عمل أه

: التقسيم
مبعارضة يستقلّ ة عند مالك وعند اجلمهور، و حجّ من جهة النيباملبتدأهو الشرع قلي، و العمل النّ : أوال

.ننالسّ 
.العمل املتأخرالعمل القدمي، و : العمل االستداليل، وهو قسمان: ثانيا

: هذا نوعانو : القدميالعمل 
عند ة عند مالك و الّسنن، و هذا حجّ ه ال يعارضُ لكنّ جهة االستدالل، مل يعتضد بشيء، و عمل من /1

.أمحدافعي و اجلمهور كما حكى ذلك ابن تيمية عن الش
أما ت، يف املروياجيح ال يكون إالّ وع ما سبق من يف حجج اجلمهور، و هو أن الرتّ لكن يرّد على هذا النّ ــ 

.هذا حيتاج إىل فريد حبثيف االجتهاد فال ترجيح، و 
ة هذا حجّ مل يعارض، و وتضد بسنن، سواء عارض سننا أخرى أعمل من جهة االستدالل، لكنه اع/2

.عند اجلمهور، كما حكى ذلك ابن تيميةعند مالك و 
ه بل ظاهر كالمه أنّ النزاع، أما عياض فلم يذكره يف مصادر العمل،وهو مصدر اجلدل و : العمل املتأخر

ال تتضح حقيقة هذا النوع إّال و . ةأنه ليس حبجّ فرييان أن هناك عمال متأخراً، و م،ابن القيّ ينفيه، وأما ابن تيمية و 
.بتتبع قضايا العمل ودراسة بعضها، فلعّل يف دراستها ما يعني على جتديد ذلك
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عمل أهل املدينة عند املالكية و عالقته :" كتابهور يف مراتب عمل أهل املدينة يف  ردُ رأي الدكتور إلياس دَ 
:الكلّيةباألدلة

النتائج أهم " مقاربة نقدية"م، ذكر حتت عنوان بعد أن ذكر تقسيمات املالكية، و ابن تيمية، و ابن القيّ 
.إليهالاليت توصّ 
مثل ابن تيمية إىل زمن اختلف العلماء يف تقسيم مراتب عمل أهل املدينة، فمنهم من قسمه باعتبار ال/1

تهادي، كما ذهب إليه عمل استداليل اجه باعتبار مصدره إىل عمل نقلي، و ممنهم من قسّ القدمي، واملتأخر، و 
العمل املتأخر قلي عند املالكية، و مني، فالعمل القدمي عند ابن تيمية هو العمل النّ يال فرق بني التقساملالكية، و 

.عند املالكيةعنده هو العمل االجتهادي االستداليل
قل يرتك ما خالفه من خرب الواحد أو القياس؛ ألن هذا النّ ة يلزم املصري إليه، و قلي حجّ إن العمل النّ / 2

.ونالظنُ ه غلبةُ حمقق معلوم، موجب للعلم القطعي، فال يرتك ملا توجبُ 
:االجتهادي، فإنه خمتلف فيهأن العمل االستداليل و /3
.ةنه حجّ فغري املالكية ال يرو ــ أ

.ة أصالجّ والباجي واألندلسيني أنه ليس حبار صّ مجهور املالكية من العراقيني واجلبريي و ابن القــ ب
.ةأنه حجّ البغدادينيكية من املغاربة و بعض لو يرى أكثر املاــ ج
الذهاب إىل اد فال حيرم ا ما كان طريقه االجتهمّ ة، حترم خمالفته، وأقل فهو حجّ إن ما كان طريقه النّ / 4
.الرتجيحده الّدليل و ح به على غريه؛ ألن املصري يف هذا إىل ما عضّ إمنا يرجّ خالفه، و 
بني ما كان طريقه لتفريق بني ما كان طريقه النقل و ية عمل أهل املدينة دون ايرى أن مالكا يرى حجّ و /5

مله الشافعي على مالك وأصحابه حلقلي ملا كان ية العمل عنده قاصرة على العمل النّ لو كان حجّ االجتهاد، و 
فما هجوم ر ذلك ابن تيمية، ة باتفاق املسلمني كما قرّ قلي حجّ ذلك أن العمل النّ والتشنيع عليهم أيّة معىن، و 

.ية العمل االجتهاديألجل النزاع يف حجّ الشافعي إذن على مالك وأصحابه إالّ 
مالك، فما الذي جعل مجهور احملققني من ة عنداالجتهادي حجّ قلي و إذا كان العمل بقسميه النّ و /6

ة؟ ه حجّ ل على أنّ ال يرون يف أقوال مالك ما يدّ ة، و املالكية ال يرون يف العمل االجتهادي حجّ 
ض ينهقل المنتقديهم، فرأوا أن ما كان طريقه النّ و ّدة فعل ملا وجدوه من معارضيهماجلواب أن ذلك ر و ــ 

ضته وارد؛ ألن طريقه االستنباط ما كان طريقه االستدالل، فسبيل معار أما املعارضون على منازعتهم فيه، و 
ىن مجهور املالكية القسم األول ضا للخطأ، فلذلك بما كان هذا طريقه كان معرّ واية، و الرّ قل و االجتهاد ال النّ و 
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مالك الكثري من االحتجاج له دون الثاين، يف حماولة منهم حلماية هذا األساس املتني الذي بىن عليه اإلمام و 
.الفروع

:مراتبهداللة مصطلح العمل عند مالك ومصادره و 
أهل املدينة بني عمل "ل إليه الدكتور أمحد حممد نور يوسف يف كتابه هذا املبحث خالصة ما توصّ 

".راء األصولينيآمصطلحات مالك و 
.ما كان رأيا واستدالال هلمأو سنن، نقال مستمرا من زمن النيبما نقله أهل املدينة من : تعريف العمل

النيبسنن منقولة من زمن ــ :مصادره

.رضي اهللا عنهمرأي واستدالل من الصحابةــ 
.رأي و استدالل من التابعني، عند من يقول بوجود العمل املتأخرــ 

.ة متفق عليهاحجّ سنة و ملنقول من زمن النيبــ ا:مراتبه
.اجلمهورة عند مالك و ول عن الصحابة باملدينة حجّ االستدالل املنقــ 

).ينيدبعض البغداأكثر املغاربة و (بعض املالكية ة عند االستدالل املنقول عن التابعني حجّ ــ 
يرجع و " إمجاع أهل املدينة"ل املدينة كثريا ما كان يطلق مالك على عمل أه:مصطلح العمل عند مالك

مطلقة يف " اإلمجاع"مل يستعمل مالك كلمة ، و ""له مالك يستعمذلك إىل وجود املصطلح الذي 
اخلالف، فاّدعى البعض أن مالكا يرى أن عمل نتج استنتاجات كانت مثار اجلدل و املوطأ، ممّا جعل الكثري يست

عون أن مالكا الن يدّ آخرو واّدعى البعض أن مالكا يرى أن عمل أهل املدينة إمجاع كّله،،مجاعاإلأهل املدينة 
.إمنا اإلمجاع عنده، هو إمجاع أهل املدينة فقطيعرف حقيقة اإلمجاع األصويل، و 

قضاياه، أن األصل الذي حيتج به مالك هو و من دراسة مصطلحات العمل عند مالك بنيالذي تو ــ 
.استدالالل املدينة، أو ذهبوا إليه رأيا و الذي تناقله أه" العمل"املسمى ب

. ا على عدم وجود خالف يف املسألة، أو فيها خالف عن البعضيدّل إمّ " العمل"ذا هو ــ 
" األمر الذي ال اختالف فيه"أو " "يستعمل مالك مصطلح : ففي احلالة األوىل/ 1

"األمر عندنا:"د العمل كقولهيستعمل مصطلحات تدل على جمرّ : يف احلالة الثانيةو / 2
ال دينة أو اختالفهم يف املسألة، و تقييده باإلمجاع، ال يريد به مالك إّال اتفاق أهل املالعمل، أوفوصف ــ 

.اإلمجاع األصويل" "يعين أبدا مبصطلح 
: في تقسيم عمل أهل المدينةرأيي
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أن التقسيم الذي ذكره م، بدا يلابن القيّ من خالل تقسيمات املالكية وغريهم من األصوليني كابن تيمية و 
إمنا ن جممعا عليه بني أهل املدينة، و لو كاة لذاته و جّ حالعمل ليس الباجي أوىل هذه التقسيمات، فهو يرى أنّ 

ر الزمين الذي وضعه ابن تيمية، والتمييز كما أن املعيا.استند عليه من جهة الثبوت والداللةليل الذياحلجة يف الدّ 
إىل دليل صحيح ثابت، يستندُ ا؛ إذ قد يوجد من العمل املتأخر مقداملتأخر، ال يسلم من النّ بني العمل القدمي و 

ة عند مالك؟ر حجّ رين، هل العمل املتأخّ املتأخّ اخلالف بني الباحثني املتقدمني و من هنا وقع ، و فيكون مقبوالً 
:ينة على مراتبمن هنا فإين أرى أن تقسيم الباجي أرجح من غريه، فيكون عمل أهل املدــ 

.القياساالتفاق يرتك ألجله خرب الواحد و هذا حجة قاطعة بقل املتواتر، و العمل املستند إىل النّ : األول
من طريق اآلحاد، أو ما أي ما نقلوه من سنن رسول اهللاقل غري املتواتر،العمل املستند إىل النّ : الثاين

منا مزيته على غريه إذا إه بكل ما يعرتض به على اآلحاد، و االعرتاض عليح االجتهاد، فهذا يصّ باالستنباط و أدركوهُ 
فال فرق فيه بني علماء ما عدا ذلك املدينة، كان راجحا على غريه، و تساوى اإلسنادان مبا يصحبه من عمل أهل

.الرتجيحده الّدليل و إىل ما عضّ فيهاملدينة وعلماء غريهم يف أن املصري 
لعمل القائم على الباجي، فالعربة بالسّند الذي قام عليه عمل أهل املدينة، فأقواه اص ما ذكرههذا ملخّ ــ 

فق عليه ال شك أن العمل املتعمل القائم على االستدالل، و اليليه العمل القائم على نقل اآلحاد، مثّ النقل املتواتر،
.أرجح من املختلف فيهاملستند إىل دليل ثابت وصحيح أقوى و 

قول الصحابي: األصل الخامس
نهم، خاّصة من أصول مالك األخذ بأقوال الّصحابة وفتاويهم وأقضيتهم، وكان حريصًا على معرفة ذلك م

وقد تلقى كل ذلك عن الفقهاء الّسبعة باملدينة، الذين نقُلوا إليه اختالف ضي اهللا عنهر أقضية عمر بن اخلطاب
الّصحابة، ومعارفهم، وفتاويهم، وكتابُه املوطأ 

األحكام، ويف هذا املبحث نتناول تعريف قول الّصحابة وحجّ 
.أصول املذهب

:معنى قول الّصحابي
:اختلف العلماء يف ضبط مفهوم الّصحايب على قولني: تعريف الصحايب
، أي سواء ››الّصحايب َمْن لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلمًا ومات عَلى ِإْسالمه ‹‹ :ـ تعريف احملّدثني

".الصحايب"طالت صحبُته أو َقُصرت، فمن لقي منهم النيب صلى اهللا عليه وسلم مرًّة واحدة، َيْصدُق عليه اسم 
، فهم ››عليه وسلم مْؤمًنا به والزمه زمنًا طويًال هو َمْن لقي الرسول صلى اهللا ‹‹ :ـ تعريف األصوليني

.
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َمْن ‹‹ :ه ابن تيميةرمحه اهللا ـ يذهب يف تعريف الّصحايب مذهب احملّدثني، حيث نقل عنـ واإلمام مالك ـ
حابه، لُه من سنًة أو شهراً، أو يوماً، أو رآه، مؤمنًا به، فهو مْن أصصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.صّحة أصول مذهب مالك: ذكره يف رسالته›› الصحبة بقدر ذلك 
قول الصحايب، أو فتواه، أو رأيُه، أو مذهُبه، كّلها تدل على معىن واحد عند : تعريُف قول الّصحايب

.األصوليني
.››قوُل الّصحاِيب رَأيُه الّصادُر َعِن اجتهاد ‹‹ :قولهبـ عرّفه الواليت 

صلى اهللا لَدينا عن أحِد أصحاب رسول اهللاهو َما نُقل إلينا وثبت ‹‹ :مصطفى ديب البغا بقولهه عرفـ و 
.››من فْتوى أو قضاء يف حادثة شرعية، مل يَرِْد فيها نّص من كتاب أو سّنة ومل حيصل عليها إمجاع عليه وسلم

و ِفْعل يف أْمٍر من أمور الصحابة من قول أاملراد منه ما أُثر َعْن أحد من‹‹ :وعرّفه بابكر حممد الشيخ بقولهـ
.››الّدين

هو رأيُه أو فتواه أو قضاُؤه يف قضية شرعية تكليفية مل يرْد "يؤخذ من هذه التعاريف أن َقول الّصحايب•
."فيها َنٌص وال إمجاعٌ 

:ُحّجية قوُل الّصحابي

، وال إتباعه:"قال الواليت:ية قول الّصحايبمعىن حجّ 
 ."

:تحرير محل النزاع
كان البّد من بيان املقبول، ومنه املردود بال خالف، ومنه املختَلف يف قبوله ورّده؛ لذا  قول الّصحايب مْنه

.حمّل النزاع يف هذه املسألة بإخراج ماَال يدخل فيها
صلى رُفوع إىل النيبقول الّصحايب فيما ال جمال فيه للرأي، كالعقائد والعبادات والتقديرات، له حكم امل:أوال

.اهللا عليه وسلم
، فال يدخل يف حمّل الّنزاع؛ ألنّ إذا كان قوُل الّصحايب ُمْعتمًدا على دليل من كتاٍب أو سّنة أو إمجاع: ثانيا

.ة يف الّدليل الذي اعتمد عليهاحلجّ 
: كليفية، كأن يقولحايب يف َمسألة غري شرعية وغري تإذا جاء َقول الص: ثالثا

.زاع؛ ألنه ممّا ال تكليف فيه، وال يرتتب عليه حكم شرعيالنّ فال يدخُل يف حملّ 
.إذا قال الّصحايب قوًال، ووافقه الباُقون من الّصحابة، فليس من حمّل النزاع؛ ألنه حينئذ يعترب إمجاعاً : رابعا

.إذا قال الّصحايب قـَْوًال، وَخاَلَفُه َغريُه من الّصحابة، فـََلْيس من حمّل الّنزاع: خامسا
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: ادساس
. الّنزاع، إمنا يدخل قولُه يف مسائل االجتهاد واخلالُف يف حّجيته على غريه من الّصحابة، كالّتابعني َوَمْن بـَْعَدهم

اِلٌف منهم، وانْتشر َهَذا الَقوُل واْشتَـَهر، فهذا هو اإلمجاُع إذا قَال الّصحايب َقوًال، ومل يُعرْف له خمُ : سابعا
. السُّكويت، وهو حمّل نزاع عند األصوليني

إذا قَال الّصحايب قوًال، ومل يُعرْف لُه خماِلٌف منهم، ومل يْنَتشْر هذا القوُل وَيشتهر، وهو َحملُّ الّنزاع بـَْني : ثامنا
.األصوليني

ْن َخَال ِمْن أهل رأي الصّ ":ـ قال الشنقيطي
. املراد برأيه مذهُبه يف املسألة قوًال كاَن أو فْعال، أو حاكما، أو مفتًياو ... األصول 

رواية صرحية أو كالصرحية بأن كان ال حايب وغريه اتفاقًا، فال يُعمل مبا جاَء عنه إّال ما كانفغري حجة على الصّ 
"جمال لالجتهاد فيه 

. ورأُي الّصحايب على األصحاب َال       يكون حّجة ِبَوْفق َمْن َخَال :  ـ قال يف املراقي
: حابي قوالن ُهَماية الصّ ُروي عن مالك في حجّ :في ُحجّية قول الصحابيـ رأي مالك

.ة مطلقاقول الصحايب ليس حجّ :األول 
الصَّحيح الذي نهإ:ط عن القاضي عبد الوهاب، حيث قالركشي يف البحر احملينقل هذا القول الزّ ــــ

ة ه الحجّ أنّ ــ رمحه اهللاــ اهر من مذهب مالكالظّ :(حكام فقالكما ذكره الباجي يف اإل،يقتضيه مذهب مالك
وهو ،ةنتشر ليس حبجّ يذا مل يظهر و إحابةمن الصّ قول الواحد:(املنهاج يف ترتيب احلجاج، فقالوذكره يف) فيه

والثاين (:يف القول الثاين عن مالك، قال، وحكاه الشنقيطي يف نشر البنود)ــرمحه اهللاــ الظاهر من مذهب مالك
.ةينعنه حسن املشاط يف اجلواهر الثم، ونقله)املنع مطلقا، وهو مرويٌّ عن مالك أيضا :

على وجوب اِالجتهادـــ وسند هذا القول ما احتجَّ به ي ، واتباع ما يؤدّ القاضي عبد الوهاب أن مالكا نص َّ
.)وابا هو خطأ أو صَ حابة َسَعٌة، وإمنّ وليس يف خالف الصّ :(، فقالنظرإليه صحيح ال

حايب املختلف فيه، فريى أنه قابل لِالجتهاد؛ لكونه ــــ واعُرتض على هذا بأن هذا جواب مالك يف قول الصّ 
النزاع؛ وقد سبق القول أن الّصحايب إذا قال قوًال وخالفه غريُه من اخلطأ والّصواب؛ وهذا خارج عن حملّ حيتمل 

زاع يف قول الّصحايب الذي مل ينتشر ومل يُعَلم له زاع، فال حّجة يف قول بعضهم، إمنا النّ النّ الّصحابة، فليس من حملّ 
.حابةُخماِلف من الصّ 

ضا، فريّجح أحُدمها بكثرة حابة على قولني، فهما دليالن تعار اختلف الصّ وأما إذا:" قال ابن جزيــ 
".جوع إىل دليل آخرأو مبوافقة أحد اخللفاء األربعة، وإن استويا وجب الرّ العدد،

".وإن ُخولَف فليس حبّجة؛ ألن القول اآلخر يُناقُضه:" نقيطيوقال الشّ ــ 
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حايب حجَّة شرعيةقول الصّ :الثاينــ 
حايب ا قول الصّ وأمّ (:، وقال القرايف)ه حجَّةقد روي عنه ـــأي مالك ـــ أنّ و (:القول الباجي، فقالذكر هذا

يف ه انتشر ذلك القولا قول الّصحايب إذا مل يكن له خمالف، فإنّ وأمّ (:بن جزياوقال ، )فهو حجَّة عند مالك
: والثالث( :، وقال الشنقيطي)مالك أنه حجَّةن مل ينتشر فمذهب فهو حجَّة كاإلمجاع السُّكويت، وإةحابالصّ 

فليسه حجَّة بشرط أن ال يُعَلم له خمالف؛ ألنه حجَّة إمجاع، وإن خولفالتفصيل، وعزاه الباجي ملالك، وهو أنّ 
.)حبجَّة؛ ألن القول األخر يناقضه

بن ااملوطأ، وقد قال يفستدالالته الكثرية بقول الصحايب احتجاج مالك و االقول راجٌع إىل وَسَند هذا ــ 
لق مبسائل مل ، فالعديد من تلك األقوال تتع)يف موطئه دليل عليهوتصرُّفُه(:قيم بعد حكاية هذا القول عن مالكال

.َتشهر ومل تـَْنـَشر
حايب حجَّة، وهذا ما ذكره القرايف، والباجي، ومل يذكر اجح هو القول الثاين، وهو أن قول الصّ والرّ :اجحالرّ 
.حيتها يدل على ُضعفه وَمْرُجوالقول األخر، ممَّ عن مالك 

رمحه اهللاــ ة مذهب مالكيه وسلم مْن أدلّ إن القول املروي عن أصحاب الرسول صلى اهللا عل(:قال الواليتــ 
قوًال أو ما، وسواء كان حايب إماما أو مفتيا أو حاكسواء كان الصّ ــرمحه اهللاــ ة شرعية عند مالك يـَْعين أنه حجّ ــ 

.)فْعالً 
".هتديتماقتديتم اكالّنجوم بأيهم أصحايب:" قرايف لقوله صلى اهللا عليه وسلمحتج هلذا القول الاو ــ 
:الك إىل أصول مذهب اإلمام مالكسّ حاشية إيصال الوأنَّ له حكم اإلمجاع السُّكويت، كما جاء يفـــ 
رضي اهللا عنهة إشارة إىل َفْضل الصَّحابيث بن سعد وفيها ا ذكره يف رسالته إىل اللّ مالك ممّ حتجّ اكما ــ  

حلَّ احلالل، نزل القران، وأُ اس تبٌع ألهل املدينة إليها كانت اهلجرة، و فإمنا النّ (:ة أقواهلم، حيثجاء فيهايوحجّ م
ته ممَّن ويل األمر مْن مْن أمّ اس لهأتْـَبُع النّ ــ أي بعد وفاة الرسولــ قام مْن بعدهمثّ ( :إىل أن قال، )م احلراموُحرّ 

وا بأقوى ما وَجدوا يف َذلك يف بَعده، فما علموه أْنفذوه، ومامل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، مث أَخذُ 
.)رُه غريه أْقوى مْنه تُرك قولُهأَمْ : م، وإْن خالَفهم خمالٌف، أو قالجتهادهم، وحداثة عهدها

:حتاج مالك بقول الّصحابياأمثلة من 
.ه مسح اليدين إىل املرفقنيم، وأنّ بن عمر يف صفة التيمّ احتج مالك بقول ا/ 1
يضع عليه جبهتُه ه كان يضع كفَّْيه على املكان الذيأنّ و بن عمر يف صفة السجود،احتج مالك بفعل ا/ 2

.يف السجود
مث يصلي ،بعد الفْجرستيقظ ومل يوتر، فإنه جيوز له الوتر ابن عباس، فيمن نام مث احتج مالك بفعل ا/ 3

.الصبح بعد ذلك
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ة كّ مبن عباس بني ار، وهي أربعة برد، حيث كان يقصر بن عباس يف مسافة القصاحتج مالك بفعل ا/ 4
.ي مقررة بأربعة بردة، وهة وجدّ والطائف، وبني مكّ 

ويرى جواز ، ن اإلبلطاعمان ينهى عن الصالة يفه كحتج مالك بقول عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنّ ا/ 5
. الة يف مراح الغنمالصّ 

. حتج مالك بقول أيب هريرة يف النهي أن يـُْتَبَع املّيُت بعد موته بنارا/ 6
.ا كانت تَلي بنات أخيها، وهلّن احللّي، ومل تكن ُختْرُج من ُحليهّن الزكاةحتج مالك بفعل عائشةا/ 7
). بن عمراوَيستأنف هلما املاء، وكذلك فعل األذنان يف الرأس، :(قال مالك/ 8
وغري ذلك من )مرأته الوضوءامن قبلة الرجل : عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقولبلغين عن:(قال مالك/ 9
. عتمد عليها يف بناء األحكاماالك يف املوطأ، و حتجّ احابة اليت أقوال الصّ 

:قول الصَّحابييءحاالت مج
:قول الصحايب من أربع حاالتوال ْخيل
ة عند حجّ ريح، وهوفق عليه الباقون صراحًة، وهذا هو اإلمجاع الصّ ن يقول الصحايب قوًال، ويتّ إ:األوىل

. مالك
ة فيه عند مالك، قال حايب قول، ويعلم به الباقون، وَخيتلفوا يف األخذ به، وهذا ال حجّ أن يقول الصّ :الثانية

، "فانظر يف ذلك،وابٌ صخطأ و :"ختالف أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقالاسئل مالك عن :أشهب
ليس كما :" مسعت مالكا والليث يقوالن، يف اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:وقال ابن القاسم

جتهاد الأي أن ا" جتهادفعليك باال":ويف رواية، "ليس كذلك، إّمنا هو خطأ وصواب" فيه توسعة"قال ناٌس؛ 
.قدَّماً على الرْأي والقياسظر واجٌب يف األخذ بالراجح مْن أقواهلم يف هذه احلالة، ويكون قوهلم مُ والنّ 

بني الناس، وهذا هو اإلمجاع يُعلم له خمالٌف، ويْنتشر قولُه ويشتهرُ حايب قوًال، والأن يقول الصّ :الثالثة
، وقال "هو مذهب املالكية:"وقال القرايف، "قول أكثر املالكيةهو ":ة عند مالك، قال الباجيالسُّكويت، وهو حجّ 

ألن قوله ؛عَلْم لُه خمالٌف وَظَهَر َقولُهحايب الواحد إذا مل يُ اهر بقول الصّ وجيوز عند مالك ختصيص الظّ ":بن القصَّارا
".صيص به؛ ألنه جيري جمرى اإلمجاعيجب التخفيْلزُم، 

ة عند يُعلم له خمالٌف، وال ينشر وال يشتهر بني الناس، والراجح أنه حجّ أن يقول الصحايب قوًال، وال:الرابعة
.مالك

:حابي عند مالكمنزلة قول الصّ 
السنَّة، حىت اعُترب نَ عترب فتاويهم مِ ير من الرجوع إىل أقوال الصَّحابة، و يكثــ رمحه اهللاــ كان اإلمام مالك

حابة، سبة للصَّ ملا بالغ مالك يف هذا املعىن بالنّ " :قال يف املوافقاتاطيب، حيث ة يف عصره، على رأي الشّ نّ إمام السّ 
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عاصرون ملالك يتبعون أثاره لغريه، فقد كان املتعاىل قدوةً جعله اهللاُ بسنَّتهم،سنتّ ااأو من 
ورضوا عنه ــــ ـ رضي اهللا عنهمتبعهم ـــاهللا ورُسوهلم عليهم، وجعلهم ومن ه ملن أثىن اَباعِ تـِّ اون بأفعاله بربكة دويقت

."حونأال إن حزب اهللا هم املفل،حزب اهللا
اإلمام أمحد ــــ رضي اهللا لصَّحابة وأقضيتهم، ولعلَّه هو و هذا نظر مالك إىل فتاوى ا":قال أبو هريرة تعقيباــ 

قاعدة لغريها من األقضية ختاذهااالّصحابة، وأكثرهم حرصا عليها، و بفتاوى ستمساكاً اة األئمّ عنهما ــــ أشدّ 
وقد أخذوا بأقوال الصّ ... والفتاوى

."يف أعماهلم، أو جهة الرأي الذي أُثر عنهم
من شعب ه شعبةٌة، وأنّ ه حجّ حايب على أنّ أكان مالك يأخذ بقول الصّ : نريد أن نثري مسألة هي:مث قالــ 

حايب إما أن يكون بنْقل عن الرسول فهو ُسنٌَّة بال رْيب، وإما أن يكون باجتهاد ورأي، وهم نة؛ ألن قول الصّ السّ 
ةً صرحيًة فهو نة الصحيحة؛ إذ هم شاهدوا التْنزيل، فهو إْن مل يكن سنّ إىل الّدين والسّ يف اجتهادهم بالرأي أقربُ 

."ملحٌق بالسنة
:حابة ال خترج عن ستة أوجهأن فتوى الصّ :"القيمبن اوقد ذكر ــ 

.ن النيب صلى اهللا عليه وسلمأن يكون مسعها م: أحدمها
.ــأي من النيب صلى اهللا عليه وسلمن مسعها ـــأن يكون مسعها ممّ : الثاين

.ية من كتاب اهللا فـَْهما َخفَي عليناآأن يكون فهمها من : الثالث
.ليه مْلُؤهم ومل يُنقل إلينا إالّ تفق عاأن يكون قد : الرابع

لقرائن حالية اقرتنت نفرد به عنَّا، أو اغة وداللة اللفظ على الوجه الذي أن يكون لكمال علمه بالل: اخلامس
ومشاهدة أفعاله وأحواله، وسريته، ومساع  ية النيب ؤ أمور فهمها على طول الزمان من ر 

.ه حننُ فعل، فيكون َفهَم ماال نفهمُ كالمه، والعلم مبقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بال
. ة علينا جيب اتباعهاوعلى هذه التقادير اخلمسة تكون فتواه حجّ ــ 

".ى اهللا عليه وسلم وأخطأ يف فهمهأن يكون فهم مامل يرْده الرسول صل:ادسالسّ 
ة، حايب حجّ عتباره قول الصّ اا لنظر مالك يف ح أن يكون بيانً حسٌن َيصّ هذا توجيهٌ " :بو زهرة معّقباأيقول ــ 

ة كان من قوال الصّ أإذ إنه إْن أخذ ب....تباعاد على أنه تقليد وجمرّ الة،ه سنّ ه يأخذ به على أنّ وأنّ 
خر بوسائل الرتجيح ح أحدمها على اآلرجّ حاد إن عارضْتها، ويكون يف موضع التعارض مع أخبار اآلاملمكن أن ت

د  ولق.حيث ال سنةٌ 
وكان هذا من أسباب اخلالف بينه وبني تلميذه الشافعي، كما ترى رضي اهللا عنهكان األوَّل هو مسلك مالك
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حاد وأخذ يف مسائل بأن مالًكا ترك خرب اآلصريح، ففيه التّ "اختالف مالك "الشافعي الذي أمساه ذلك يف كتاب 
".حايب، وقد نقده الشافعي لذلك وخالفهُ بقول الصّ 

. والّصحيح أنه رّجح بني روايتني بقول الّصحايب: أقول
: خرآحابي على خَبرلواحد بقول الصّ ح فيها اإلمام مالك خبر امسائل رجّ 

: هرة نْقالً من كتاب األم للشافعيذكر هذه املسائل أبو ز 
عمر بن حاك عن ، فإن مالكًا كرهها، وأخذ يف ذلك بنقل الضّ جاء يف العمرة يف أشهر احلجّ ما/1

التمّتع سألت الشافعي عن " :فقد جاء يف األم َما نصُّهاخلطاب، ومل يأخذ بنقل سعد بن أيب وقاص عن النيب 
وَما احلجَّة فيما ذكرت، :قلتُ .... حسٌن غُري مكروه، وقد نقل ذلك بأمر الرسول : احلّج، فقالبالعمرة إىل 

أخربنا مالك عن بن شهاب، عن حممد بن عبد :ري َوْجه، وقد حدثنا مالك ببعضهااألحاديث الثابتة من غ: قال
ّج معاوية بن أيب سفيان، ومها اص والضحاك بن قيس عام حه مسع سعد بن أيب وقّ اهللا بن احلارث بن نوفل أنّ 

بِئَسَما قلت يا: ال يضع ذلك إالّ َمْن َجِهَل أمر اهللا، فقال سعد: حاك، فقال الضّ يتذاكران التمتع بالعمرة إىل احلجّ 
وصنعناها معه، قد صنعها رسول اهللا : ف: حاكابن أخي، فقال الضّ 

صلى اهللا عليه إيلَّ ِمْن قول َسْعٍد، وعمُر أعلُم برسول اهللاحاك أحبّ لك قول الضّ د قال ماق:فقلت للشافعي
".وسلم ِمْن َسْعدٍ 

ُعَمُر أعلم برسول :ورّد حديث سعد بن أيب وقاص، وقالمن هذا نرى أنه رجَّح قول عمر، :قال أبو زهرةــ 
مْن سعد، فهو قد اعتمد قول عمر على أنه ُسنَّة، وإذا عارضها حديث صريح رجََّح بينهما، وقد ترجََّح اهللا 

. لديه قول عمر كما رأيت
احملرم ال حيتجم إالَّ من ضرورٍة، أْخذاً : عمر يف احلجامة يف اإلحرام، قالوقد أخذ مالك بقول ابن/ 2

حيتجُم وال حيلُق شعراً، : الشافعي عن احلجامة للمحرم، فقالسألتُ " :األمجاء يفبقول ابن عمر، وهذا ما
أخربنا مالك عن حيي ابن سعد عن سليمان بن يسار أن النيب : ؟ فقالةُ وما احلجّ : حيتجُم من غري ضرورة، فقلتو 
،له منه وقال مالك مثل دّ أن يضطر إليه، البإالّ ال حيتجم احملرم:فإنا نقول: فقلت للشافعياحتجم وهو حمرم

".ذلك
واية ويرتك الرّ ه يأخذ بقول ابن عمر على أنه رواية عن رسول اهللا وترى من هذا أنّ : ةقال أبو زهر ــ 

.ثواية واحلديال عن َجْهل بالرّ 
ه كان حدثين عن مالك عن نافع بن عبد اهللا بن عمر أنّ : جاء يف املوطأورواية ابن عمر، هي ما: أقولــ 

. الحيتجم احملرم إالّ من ضرورة :ا ال بّدله منه، قال مالكممّ ال حيتجم احملرم إّال : يقول
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كان يتطّيُب، ومن ذلك الطّيُب للمْحرِم باحلّج قـَْبل حتلُّله، فقد روى مالك بسنده املتصل أن النيب / 3
رضي اهللا عنه عن الطيب قبل اإلحالل، وذلك ألنه 

يرى أن عمر أصدُق نـَْقالً عن رسول اهللا

بن اخلطاب لم موىل عمر بن اخلطاب أن عمر رواية مالك، فهو ما أخرجه يف املوطـأ، عن نافع عن أسفأما ــ 
منك :أمري املؤمنني، فقالِمين يا:الطيب، فقال معاوية بن أيب سفيانوجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن هذا 

. لَتَـْرجعنَّ فلتْغِسْلَنهكعزمت علي: عمرري املؤمنني، فقالإن حبيبة طيبتين يا أم: َلَعْمُر اهللا، فقال معاوية
َرم، حلرمه حني أحْ طيبُت رسول اهللا ":لف حلديث عائشة املروى يف مسلم، قالتوما أخذه مالك خماــ 

".وِحيّله قَبَل أن َيطوفَ 
واَزَن حايب على بعض األخبار إذا بالبناء على هذه القاعدة، كان مالك يُقّدم قول الصّ : يقول أبو زهرةــ 

اس، أو من أصول الشريعة العامة ما بينهما، وَوَجدَ من وجوه الرأي، أو من عمل أهل املدينة، أو من أقوال النّ 
ه قد وردت روايتان يف عتبار أنّ اولكن على نة،حايب على السّ م قول الصّ يرّجح قول الصحايب، وهو يف ذلك ال يقدّ 

زان بينهما تلك املوازنة، وانتهى إىل قبول إحدامها، ورّد األخرى، فهو مل يرّد يان إليه، فوَ السّنة، قد اختلفتا فيما تتأدّ 
. خبرب أخر أوثق وأْصدُق نقالحايب، َبْل رّد خرباً عن الرسول بقول الصّ قول الرسول 

إنه يرّد األصل بالفرع، ويـَُرّد األقوى : الشافعي يف ذلك املسلك،وقال عنهولقد خالف تلميذه :مث قال
حايب على خرب الرسول باعتباره رأْيا باألضعف، ولكن الظاهر الذي يتسق به الفقه املالكي أنه ال يقدم قول الصّ 

، فمعاذ اهللا أن يكون ذلك مسلك إمام دار اهلجرة وشيخ احملدثني يف ــمه على قول الرسول حايب يقدّ للصّ 
ذا مل يكن إصادقٌ فهو نقلٌ اه عن رسول اهللا قّ ا تلحايب فهمذكرناه، وهو أنه يعترب قول الصّ ماجيله، بل احلقّ 

ــ عليه خربين عنهبنيمباشرة، فليست املوازنة إالّ وبني خرب عن الرسول ذا عقد املوازنة بينهُ إريب يف ناقليه، و 
. "الصالة السالم ــ

كان يعتمد عليه يف ترجيح األخبار عند التعارض، وقد حايب عند مالك، حيثُ هذه هي منزلة قول الصّ ــ 
حديثان خمتلفان، وبلغنا ذا جاء عن النيبإ" :وله فيما حكاه عند حممد بن احلسنه على ذلك بقمالك نفسُ نصّ 

."فيما عمال بهخر، كان يف ذلك داللة على أن احلقّ مر عمال بأحد احلديثني، وتركا اآلأن أبا بكر وع
:حابي وتخصيص العامقول الصّ بيان المجمل ب

ثار عن الصّ يف موطئه وغريه ـــ اإلتيان باآلفعادة مالك ابن أنس ـــ" :يقول الشاطيبــ 
. "ا، وهو دأْبُه ومذهبه

ذا مل يُعلم له خمالف، إحايب الواحد اهر بقول الصّ الظّ وجيوز عند مالك ختصيص" :اروقال ابن القصّ ــ 
. "صيص به؛ ألنه جيري جمرى اإلمجاعوظهر قوله؛ ألن قوله يلزم؛ فيجب التخ
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املغرب يف اليومني يف بِنبِّينا حممد ــ عليه السالمــ ى جربيلومن الشواهد على ذلك، أنه حني صلّ ــ 
نة للمقيمني، وخّص فيه املسافرين، حيث يرى أنه جيوز هلم تأخري بالسّ وقٍت واحد، أخذ مالك بعموم احلديث 

. ")ابن عمر يؤخرها يف السَّفر قليالوقد كان ( :لتخصيص إىل فعل ابن عمر، حيث قالاملغرب قليال، واستند يف ا
اا عّجلو خبري ماسُ ال يزال النّ :" يل يف قوله حايب للمجمل، التعجعلى بيان قول الصّ واهدومن الشّ ــ 

: الثاين، و عند غياب الشمس وقبل صالة املغرب: أوهلما: عجيل يف احلديث جممل؛ ألنه حيتمل معنينيفالتّ ،"الفطر
أّول الليل ولو كان بعد صالة املغرب، وقد أخذ مالك بالتفسري الثاين، فكان يرى أن من أّخر الفطر إىل ما بعد 

ــ رضي اهللا عنهماــ يان ذلك إىل فعل عمر وعثمانبعجيل، واستند يفصالة املغرب يصدق عليه التّ 
الة، فعن مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحان،أن عمر بن كانا يّصليان املغرب مث يفطران بعد الصّ 

الة لصّ اخلطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان املغرب حني ينظران إىل الليل األسود قبل أن يُفطرا مث يُفطران بعد ا
.وذلك يف رمضان
:الخالصة
: حايب املوقوف عليه له حالتانأن قول الصّ :ا ذكر الشنقيطي يف املذكرة، قالوأختم مب

.أن يكون ممَّا له فيه جمالٌ :ا ال جمال للرأي فيه، الثانيةأن يكون ممَّ : األوىل
. صالقياس، وخيّص به النّ م على جمال للرأي فيه، فهو يف حكم املرفوع، فيقدّ ا اله كان ممّ فإنّ ــ 
كويت، وهوحابة ومل يظهر له خمالف، فهو اإلمجاع السّ وإن كان ممّا للرأي فيه جمال، فإن انتشر يف الصّ ــ 

. ة عند األكثرجّ ح
.برتجيح بالنظر يف األدّلةحابة، فال جيوز العمل بقول أحدهم إّال وإن علم له خمالف من الصّ ــ 
حايب حضر التنزيل فعرف التأويل ملشاهدته ة على التابعي ومن بعده؛ ألن الصّ حجّ : ن مل ينتشر، فقيلإو ــ 

ن خيطئ وأن يصيب، ليس حبجّ :  لقرائن األحوال، وقيل
. واألّول أْظهرُ 

شرع من قبلنا:صل السادساأل
قبلنا من األمم يف القرون املاضية، فما هو هذا األصل وما من أصول املذهب املالكي، األخذ بشرع من

يته واألخذ به عند مالك وأتباع مذهبه؟مدى حجّ 
:معنى شرع من قبلنا

شرع " :التعاريف هيا جاء تعريفه عند املعاصرين، وأحسنُ مل يعرف القدامى من األصوليني هذا األصل، إمنّ 
."هه وال ما يقرّ ابقة، وليس يف شرعنا ما ينسخُ الشرائع السّ هو ما نقل يف شرعنا من أحكام : من قبلنا
:وابط لتحديد شرع من قبلنا، هييتضمن هذا التعريف جمموعة من القيود والضّ : شرح التعريفــ 
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.نةأن يكون شرع من قبلنا منقوال يف شرعنا، أي يف الكتاب والسّ / 1
.سخ فليس شرعا لناليس يف شرعنا ما يثبت نسخ ذلك الشرع، فلو ثبت النّ / 2
ذلك الشرع يف حقنا؛ ألنه إن جاء فيه ما يُقرُّه، فإنه يكون شرعا مبتدأ لنا، ال ليس يف شرعنا ما يقرّ / 3

.لكونه شرعا ملن قبلنا
:حجية شرع من قبلنا عند مالك

يعترب شرع من قبلنا شرعا لنا عند مالك وعند أصحابه وأتباع مذهبه؛ جاء ذلك على لسان أصوليي 
.املذهب، وهذه أقواهلم

اهللاومذهب مالك رمحه" :ع من قبلنا من األنبياء، مث قالباب الكالم يف شر : جاء يف مقدمة ابن القّصارــ 
".اتباعهمعلينايدل أنّ 

عنا ما أخرب اهللا تعاىل به من شرائع من قبلنا من األنبياء الزم لنا، إال أن يأيت يف شر " :وقال ابن رشد اجلدــ 
.ذكره يف املقدمات-"ــرمحه اهللاك ــ خه، وإىل هذا ذهب مالما ينس

."عليه يف كتاب الديّاتشرع من قبلنا شرع لنا، ال خالف عند مالك فيه، وقد نصّ " :وقال ابن العريبــ 
من د بشرع فمذهب مالك ومجهور أصحابه، أنه متعبّ م ــ الالة والسّ عليه الصّ ــ ا بعد نبوتهوأمّ : وقال القرايفــ 

."ليله الدّ ما خصّ ته إالّ قبله، وكذلك أمّ 
بشرع من قبله عند مالك ومجهور فون بعد نزول الوحي إليهته مكلّ يعين أنه هو وأمّ ":وقال الشنقيطيــ 
."أصحابه

:ية شرع من قبلنااألدلة على حجّ 
أن نافأمر نبيّ : ار،قال ابن القصّ )90األنعام(﴾اقْـَتِدهْ فَِبُهَداُهمُ اللَّهُ َهَدىالَِّذينَ أُولَِئكَ ﴿:تعاىلهلو قــ 

.
َناُمثَّ ﴿:تعالـ وقال  قال ابن ،)123:النحل(﴾اْلُمْشرِِكنيَ ِمنَ َكانَ َوَماَحِنيًفاِإبـْرَاِهيمَ ِملَّةَ اتَِّبعْ َأنِ إِلَْيكَ أَْوَحيـْ

.اتباعهمفدّل على أن علينا : ارالقصّ 
واحتجوا بأن األحكام اليت مل تنسخ يف الشرائع السّ ــ 

.نا
َنا بِِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى﴿:تعاىلهلو قــ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َوِعيَسى َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه  كام ين اسم جامع ملا يُدان اهللا تعاىل به من العقائد واألحفالدّ ، )13:الشورى(﴾َأْن أَِقيُموا الدِّ
.والشرائع، فدلت اآليات على وجوب اتباعنا لشريعة نوح ومن بعده من األنبياء

:أقسام شرع من قبلنا
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:ينقسم شرع من قبلنا إىل قسمني
ميان بالكتب والرسلإلاوإفراد اهللا تعاىل بالعبودية، و ميان، األديان، كالتوحيد وما يتعلق باإلأصول : األول

.واملالئكة والقضاء والقدر واليوم اآلخر
قال ؛ابقة هو شرع لنارائع السّ للخالف بني العلماء، فقد اتفقوا على أن ما جاء يف الشّ 

﴿:، وقال تعاىل)25:األنبياء(﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن {تعاىل
ُهمْ الطَّاُغوتَ َواْجَتِنُبوااللَّهَ اْعُبُدواَأنِ َرُسوًال أُمَّةٍ ُكلِّ ِيف بـََعثْـَناَوَلَقدْ  ُهمْ اللَّهُ َهَدىَمنْ َفِمنـْ َعَلْيهِ َحقَّتْ َمنْ َوِمنـْ

ِبنيَ َعاِقَبةُ َكانَ َكْيفَ فَاْنظُُروااْألَْرضِ ِيف َفِسريُواالضََّالَلةُ  )36:النحل(﴾اْلُمَكذِّ
: األحكام العملية، وهلا ثالث حاالت: الثاين

.العلماءوهذا شرع لنا باتفاق : كما ثبت يف شرعنا، يف الكتاب ويف السنة/ 1
تـَتـَُّقونَ َلَعلَُّكمْ قـَْبِلُكمْ ِمنْ الَِّذينَ َعَلىُكِتبَ َكَماالصَِّيامُ َعَلْيُكمُ ُكِتبَ آَمُنواالَِّذينَ يَاأَيـَُّها﴿قال تعاىل: ومثاله

.تباعا واقتداء مبن سبقنااشرعه لنا أصالة وابتداء، وليس لكن يالحظ أن اهللا تعاىل،)183:البقرة(﴾
:ثبت يف شرعنا أنه منسوخما / 2

َماِإالَّ ُشُحوَمُهَماَعَلْيِهمْ َحرَّْمَناَواْلَغَنمِ اْلبَـَقرِ َوِمنَ ظُُفرٍ ِذيُكلَّ َحرَّْمَناَهاُدواالَِّذينَ َوَعَلى{:ومثاله قوله تعاىل
فهذه اآلية ، ]146: األنعام[﴾َلَصاِدُقونَ َوِإنَّابِبَـْغِيِهمْ َجَزيـَْناُهمْ َذِلكَ بَِعْظمٍ اْختَـَلطَ َماَأوْ احلََْوايَاَأوِ ظُُهوُرُمهَاَمحََلتْ 

َأِجدُ َال ُقلْ :قوله تعاىلب، لكنها نسخت يف القرآن دلت على حترمي بعض أنواع من اللحم والشحم على اليهود
ِفْسًقاَأوْ رِْجسٌ فَِإنَّهُ ِخْنزِيرٍ حلَْمَ َأوْ َمْسُفوًحاَدًماَأوْ َمْيَتةً َيُكونَ َأنْ ِإالَّ َيْطَعُمهُ طَاِعمٍ َعَلىُحمَرًَّماِإَيلَّ أُوِحيَ َماِيف 

رَ اْضطُرَّ َفَمنِ بِهِ اللَّهِ ِلَغْريِ أُِهلَّ  وهذا املنسوخ ليس شرعا ، ]145: األنعام[﴾َرِحيمٌ َغُفورٌ َربَّكَ فَِإنَّ َعادٍ َوَال بَاغٍ َغيـْ
.تفاقلنا باال

:يف شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، وال كونه منسوخاأن يرد / 3
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف َواْألُُذَن بِاْألُ :قوله تعاىل: ومثاله ُذِن َوالسِّنَّ وََكَتبـْ

ِبهِ َوأَنَابَِعريٍ ِمحْلُ بِهِ َجاءَ َوِلَمنْ {﴿:ف، وقوله يف قصة يوس)45:املائدة(﴾بِالسِّنِّ َواْجلُُروَح ِقَصاٌص 
ل على مشروعيته لنا أو ابقة ومل يرد يف شرعنا ما يدّ رائع السّ ، فاآليتان تثبتان حكمني يف الشّ )72:يوسف(﴾َزِعيمٌ 

.انسخه عنّ 
واخلالف إمنا هو فيما ثبت بشرعناأنه شرع :" وحلولة؛ قالزاع واخلالف بني األئمّ النّ وهذه احلالة هي حملّ ــ 

ا هو أيضا إمنّ ا ما ثبت فيه أحد الطريفني فال نزاع فيه، واخلالفُ من قبلنا، ومل يثبت فيه ناسخ وال أنه شرع لنا، أمّ 
".يف الفروعاليت ميكن اختالف الشرائع فيها
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:شواهد من احتجاج مالك بشرع من قبلنا
:ساء، وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل قال يف كتابهوالقصاص أيضا يكون بني الرجال والنّ " :املوطأقال مالك يف / 1

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف َواْألُُذَن بِاْألُ  ُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْجلُُروَح ِقَصاٌص وََكَتبـْ
".هرحها جبُ رحُ ، وجُ رّ ة بنفس الرجل احلفس، فنفس املرأة احلرّ فس بالنّ فذكر اهللا تعاىل أن النّ ، )45:املائدة(﴾

فاإلــ 
ملالك ) اجلد(ار وابن رشد ؛ وقد استشهد ابن القصّ يف التوراة، فهو شرع من قبلنااحلكم كتبه اهللا على بين إسرائيل

.قبلنا
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ :بقوله؛ ألنه احتجّ "مذهب مالك يدل أن علينا اتباعهم":ارقال ابن القصّ ــ  وََكَتبـْ

وهذا ، )45:املائدة(﴾وَح ِقَصاٌص النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْجلُرُ 
.خطاب ألهل التوراة يف شريعة موسى عليه السالم

شرائع من قبلنا من األنبياء الزم لنا، إال أن يأيت يف شرعنا ما ينسخه عنا، وإىل هذا ": وقال ابن رشدــ 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها ﴿:يف موطئه، بقوله تعاىلألنه قد احتجّ ــ رمحه اهللاــ هب مالكذ ﴾َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ وََكَتبـْ

."يف التوراةيريد) 45:املائدة
َأنْ أُرِيدُ ِإينِّ قَالَ ﴿البكر وال تستأمر ما يف القرآنمن عربة إنكاح ":/ 2

".  ا، مل يذكر يف هذا استئمار )27:القصص(﴾ِحَججٍ َمثَاِينَ تَْأُجَرِين َأنْ َعَلىَهاتـَْنيِ ابـَْنَيتَّ ِإْحَدىأُْنِكَحكَ 
ذهبت طائفة أخرى من أصحابنا ومن سائر املذاهب إىل أن شريعة من قبله من األنبياء " :قال الباجيــ 

ق به مالك يف مواضع، منها ما ذكر يف وهذا هو األظهر عندي، وقد تعلّ .ليل على نسخهشريعة له، إال ما قام الدّ 
أَنْ َعَلىَهاتـَْنيِ ابـَْنَيتَّ ِإْحَدىأُْنِكَحكَ أَنْ أُرِيدُ ِإينِّ قَالَ ﴿:ج ابنته البكر وال يستأمرها؛ لقوله تعاىلجل يزو العتبية أن الرّ 

".،ومل يذكر االستئمار، وبه أخذ)27:القصص(﴾ِحَججٍ َمثَاِينَ تَْأُجَرِين 
اآلية يدل على أن شريعة من قبلنا " ):اجلدّ (وقال ابن رشدــ 

".االزمة لنا عنده، إذ مل يكن يف شرعنا ما ينسخها عنّ 
القياس في أصول المذهب المالكي: األصل السابع

، حيث استعمل القياس يف الكثري من املسائل "القياس"
فيها، وقاس املثيل على املثيل والنظري على النظري، واتبع يف ذلك سنة من سبقه من الصحابة صّ والقضايا اليت ال ن

الفقهاء من عصر رسول اهللا ": والتابعني الذين أخذوا بالقياس، ولقد صدق املزين صاحب الشافعي، عندما قال
نهم، وأمجعوا على أن نظري احلق صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا استعملوا املقاييس يف مجيع األحكام يف أمر دي
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أن القياس أمر أي،"ألنه التشبيه باألمور والتمثيل عليها؛ حق، ونظري الباطل باطل، فال جيوز ألحد إنكار القياس
.فطري، تقره الفطر والعقول السليمة، فإنكاره إنكار ملا جاءت به الفطرة والعقل

ه عند مالك، وأركانه وشروطه، وما يتعلق بعلته، ويف هذا املبحث سنتعرف على حقيقة القياس، وحجيت
.باختصار حسب ما يْقتضيه احلالُ 

تعريف القياس: أوال
قاس الثوب بالذراع مبعىن قدره، ويقال فالن ال يقاس : معناه التقدير والتسوية، يقال: القياس يف اللغة

.واهِقسُت النعل بالّنعِل، أي َقدرته به فسا: بفالن، أي ال يساويه، وحنو
ـــ قاس اجلرح باملِْيل: التقدير والتسوية، يقال: لغة": جاء يف نشر البنود وهو يعرف القياس يف اللغة، فقالــــ 

"فالن ال يقاس بفالن، أي ال يساويه: مقياسا، ويقال"املِيل"أي املردود، إذا قدر عمقه به، وهلذا مسي ــــ الكسر
:املالكية بتعاريف متقاربة منهاعرفه : القياس يف االصطالحــــ 
محل أحد املعلومني على اآلخر يف إجياب بعض األحكام هلما أو ": حكامتعريف الباجي، قال يف اإلــــ 

"إسقاطه عنهما بأمر جيمع بينهما
على اآلخر يف إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جيمع لومني عالقياس محل أحد امل":وعرفه يف احلدود، فقالــ 

".بينهم
."ْمحل معلوٍم على معلوٍم يف إثبات ُحكم هلما أو نفُيه عنهما بأْمٍر َجامع فيهما: "وعرّفه ابن جزي، فقالــ 
."هو محل معلوم على معلوم ملساواة احملمول للمحمول عليه يف علة ُحكمه: "وقال يف َنشر البُنودـــ 

:شرح التعريف 
يف ُحْكمه، فاحلمُل واإلحلاُق عبارة عن وجوب املساواة بني الَفرع أي ِإحلاقُِه به :محُل معُلوم على معلومٍ ـ 
.األصلِ محُل الفرْع على: وكذا املراد حبمألحد املعُلومني على اآلخر؛ واألْصل

.مشاركُة أحد املعلومني لآلخر يف ُحكمه" اَحلْملُ "ومعىن ــــ 
.هو األصلُ :هو الفرع، واملعُلوم الثاين:املُعلوم األولُ ـــ و 
. أنيساوي األول يف الثاين يف ِعلة حكمه، بأْن توجد بتمامها يف احملمول: املرادباملساواةـــ 
.عتقاد الّظنّ االمطلُق اإلدراك الشامل لليقني و : واملراد بالعلمــــ 
: واحلاملُ ـــــ

وهو ما وافق نفس األمر، والقياس الَفاسد وهو خبالفه، وممّا يدل على أن اسم القياس : الّصحيحالقياس
. قياس صحيحٌ اهذا قياس فاسٌد، وهذ: شامل للّنوعني، قول أهل اللغة

أن القياس املستعمل بني الفقهاء، تارة يكون إلثبات حكم " يف إثبات حكم أْو إسقاطه: "قولهواملراد بِ ــ 
على األْصل، وتارة يكون إلسقاط هملاتِّفَق على ثبوته يف األصل، فرييُد القائس إثباَت ذلك احلكم يف الَفرع حب

.على ِإسقاطه أو انتفائه من األصل، فرييد إحلاَق الفرع به يف ذلكحكم اتّفق
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".كم أو إسقاطهيف إثبات ح:"يفسره قوله" جياِب بعض األحكام هلما أو إسقاطه عنهماإيف :"قولهـــــو 
هو ُمساواُة فرٍع :"عرفه ابن احلاجب املالكي تعريًفا مغايرًا يف اللفظ ملا سبق،  فقال: تعريف ابن احلاجب

".ألصل يف عّلة ُحْكمه
.اء كانت بني األصل والفرع أْم الجنس يف التعريف يشمل كّل مساواة، سو ):مساواة(ــــ 
.املراد به اّحملل الذي نّص على حكمه): األصلُ (ينّص على حكمه، يُقصد به اّحملل الذي مل ): فرعُ (ـــــ 
.املشرتك بني األصل والفرعاجلامع هي الوصف ): يف الِعّلة(ـــــ 
.أي حكم األصل):حكمه(ــــــ 
والّرب قياس األُرز على البـُّر يف حترمي الربا، جبامع أن كلٍّ منهما مطعوم مقتات مدخر، فاألرز فرع، :ومثالهُ ــــــ 

هو األصل، واحلكم الذي َساوى بني الفرع و األصل هو حترمي الّربا، والوصف اجلامع املشرتك بني الفرع واألصل،
.                                                                             االدخاروصُف الطعم أو االقتيات و 

:ُحجِّيُة القياس عند مالك
الكتاب والّسنة واإلمجاع بيتهعند مالك وأصحابه و أتباعه باتفاق، واستدّلوا على حجالقياس حجة

.املعقولو 
".ـــــعليهماهللا ةرمحـــــ ومجاهري العلماء ـــــ رمحه اهللاــــ حجة عند مالكـــــأي القياســــ وهو :" يقول القرايفـــــ 
".صحابة فمن بعدهم إال الظاهريةالعلماء من الاس حجة عند يوالق:"يقول ابن جزي ـــــ 
﴿ فَاْعَتِربُوا يا :﴾ إىل قوله...﴿ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتابِ :فمن أدلة الكتاب قوله تعاىلــــــ 

بار،واالعتباُر من الُعبور، وهو ُجماوزة الشيء ﴿ فَاْعَتِربُوا يا أُوِيل اْألَْبصاِر﴾،أْمر باالعت: أُوِيل اْألَْبصاِر﴾فقوله تعاىل
واالعتباُر عند أهل :"ذلك بّرد النظري إىل نظريه، وهذا هو القياُس، قال أبو الوليد الباجيو وانتقالُه إىل شيء آخر، 

للفظ ال اللغة هو متثيُل الشيء بغريه وإجراء حكمه عليه وُمساواتُه به، وال خيرج القياُس عن هذا، والعربُة بعموم ا
اعلموا أنكم إذا صرمت إىل اخلالِف والشقاق، صارْت : خبصوص الّسبب، وكان اهللا تعاىل يقول يف هذه اآلية

."
َأَال َأْخبَـْرتِيَها (:ّم سلمة وقد سألتها بعض الّنساء عن قُبلة الّصائمألومن الّسنة الدالة على القياس، قوله ـــــ 

.على جواز قُبلة الصائم لعموم الّناس قياًسا عليهأخرجه مالك يف املوطأ، ففيه تنبيه منه) َأينِّ أَفْـَعُل َذِلكَ 
ُقُص : (وقد ُسئل عن جواز بيع الرُّطب بالتمر، فقالومنها قوله ـــــ  ، نعم: فقيل) الرَُّطُب ِإَذا َجفَّ ؟أَيـَنـْ

ه، وهي التفاضل يف القّلة والكثرة بني التمر دُ ، ففيه التنبيه على العّلة، اليت هي أساس القياس وعمو )َفَال إذنْ (:فقال
، فال جيوز بيع مبثله متفاضال الحتاد اجلنس وعلة الطعم مع االقتيات و  .االدخار عند املالكيةوالّرطب عندما جيفُّ

إن أيب أدركُه اإلسالم، وهو شيخ كبري ال يستطيع : فقالثعم جاء إىل الرسول خومنها أن رجًال من ـــــ 
أََرأَْيَت َلْو َكاَن َعَلى أَبِيَك : نعم، قال: أنت أكُرب ولده، قال: ركوب الرَّْحِل، واحلج مكتوب عليه، فأحج عنه؟ قال
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رواه الشيخان، فالرسول صلى اهللا عليه " فَاْحُجْج َعْنهُ : نـََعْم، قَالَ : َذِلَك َعْنُه؟  قَالَ َدْيٌن فـََقَضْيَتُه َعْنُه، َأَكاَن ُجيْزِئُ 
.العباد يف وجوب القضاءعلى دينــــحلجـــ اقاس هنا دين اهللا تعاىلوسلم

قـَبـَّْلتـَُوأَنَا َعِظيًماأَْمرًا يا رسول اهللا َصنَـْعُت اْليَـْوَم :"ضي اهللا عنهقال لرسول ر ومن ذلك ما رواه عمر 
َال بَْأَس ِبَذِلَك، : فقالأََرأَْيَت َلْو َمتَْضَمْضَت ِمبَاٍء، َوأَْنَت َصائٌِم؟ : َصائٌِم، فـََقاَل َله َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

اليت هي مقدمة اجلماع على قاس القبلة أي يف أي أمر هذا األسف، فالرسول" َفِفيَم؟: فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 
. هما ال تفسد الصوممناملضمضة اليت هي مقدمة الشرب يف أن كال

ُوِلَد ِيل يَا َرُسوَل اللَِّه،: فـََقالَ أََتى النَِّيبَّ ومن احتجاجه صلى اهللا عليه وسلم بالقياس، ما ورد أن رجل ــــ 
) َهْل ِفيَها ِمْن أَْوَرَق؟: (ُمحٌْر، قَالَ : قَالَ ) َما أَْلَوانـَُها؟: (نـََعْم، قَالَ : قَالَ ) َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل؟: (ُغَالٌم َأْسَوُد، فـََقالَ 

فقاس ما وقع ) فـََلَعلَّ ابـَْنَك َهَذا نـََزَعُه ِعْرق: (َلَعلَُّه نـََزَعُه ِعْرٌق، قَالَ : قَالَ ) فََأىنَّ أتَاها َذِلَك؟: (نـََعْم، قَالَ : قَالَ 
بله، فكما أن احلمر من اإلبل قد تنتج األورق إذا نزعه عرق، فكذلك املرأة البيضاء تلد مرأته على ما وقع إلال

.احلديث أخرجه البخاري ومسلم.األسود إذا نزعه عرق
رضي اهللا عنهم احتجوا بالقياس يف مسائل كثرية ، وعملوا به من غري ثبت أن الّصحابة:أما اإلمجاعــــ و 

.على ُحجّية القياسنكري، فكان فعلهم إمجاًعا منهم
على العمل بالقياس، وذلك ـــــ رضواُن اهللا عليهمــــ ومما يدلُّ على القياس إمجاُع الصحابة:" قال القرايفـــــ 

                    ."
اهري الفقهاء واملتكلمون بعدهم مجعهم ومجأالذي ذهب إليه الّصحابُة بو :"قال الغزايل يف املستصفىــــ 

وأما اإلمجاع، فهو أن الّصحابة اتفقوا على استعمال :" ، وقال اآلمدي"رمحهم اهللا تعاىل وقوع التعّبد به  شرًعا
".                                                           القياس يف الوقائع اليت ال نّص فيها مْن غري نكري من أحٍد منهم

اعرف األشباه و األمثال : "موسى األشعريأيبومن ذلك ما ُروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىلـــــ 
".مث قيْس األموَر برأيك

إذا شرب سكر،وإذا سكر هذى، وإذا هذى :"ومن ذلك قوُل علي رضي اهللا عنه يف حّد شارب اخلمرــــ 
.        ، فقاس حد الشارب على حد القاذف"افرتى، فحدُّه حّد املفرتي

أال يتقي اهللا زيٌد جيعُل ابن االبن ابًنا، و ال :" ومن ذلك قول عباس لزيدرضي اهللا عنهما يف مسألة اجلدّ ــــ 
". "جيعل أب األب أبًا

فهذه األمور كلها ظاهرة :"إىل أن قال،لقياسوقد توّسع الباجي يف ذكر احتجاج الصحابة بالرأي واـــــ 
.أي القياس،" جلّية، وأمثاهلا ممّا يطول به الكتاب، يدل على إمجاع الّصحابة على صحة القول بالرأي

من أُصول الشَّرِيَعة َوَدلِيل من َدَالِئل اْلملَّة، انقرض عصر اْلقَياس أصل :"وقال ابن العريب يف احملصول ـــــ
ه و َحىتَّ حّدثت الرافضُة فأنكر ، اْألَْعَيان واجلِّلة على ِصحَّة الَقْول بِهِ مَوهُ ـــــرضَوان اهللا َعَلْيِهمــــــة َوالتَّابِِعنيَ الصََّحابَ 

سار يإن العلماء مل يزالوا على إجازة القياس حىت َحدََّث إبراهيم بن :"، وقال ابن عبد الّرب "ألغراض رديئة َهلُم
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و خالفوا ما مضى عليه يف نفي القياس واالجتهاد يف األحكام،همن املعتزلة سلكوا طريقالنظام و قوم 
..".السلف

: ــــ وأّما املعقول
خامتة الشرائع، وحاكمٌة لكل زمان ومكان، ، وقد ثبت أن الشريعة اإلسالمية حمدوديتهاالّنصوص و نظراً لقلة 

.الوقائع اليت ال نّص فيهاو جتهاد لبناء األحكام فوجب الرجوع إىل الرأي واال
وهو أكمل الرأي وجمال االجتهاد، وبه تثبت أكثر األحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة :"قال ابن جزي

العلماء إىل أن يثبتوا عنها بالقياس ملا مل يثبْت اضطرفحمصورٌة ومواضع اإلمجاع معدودة، والوقائع غري حمصورة، 
."بنّص وال إمجاع

وباجلملة تعلم قطعا ويقينا أن احلوادث والوقائع  يف العبادات والتصرفات ممّا ال يقبل : "قال الشهرستاينـــــ 
النصوص إذا كانت احلصر والعدَّ، ونعلم قطعا أيضا أنه مل يرد يف كل حادثة نص، وال يُتصوُر ذلك أيضا، و 

جتهاد والقياس واجُب االعتبار حىت  يكون بصدد  ُمتناهية، وما ال يتناَهى ال يضبطه ما يتناهى، ُعِلم قطعا أن اال
. قالُه يف امللل والنحلـــــ "  كّل حادثة اجتهاد

مالك، وعند فهذه األدّلة من القرآن والسّنة وإمجاع الّصحابة واملعقول تدل على حجية القياس عندـــــ 
.علماءاألئمة األربعة ومجهور ال

:شواهد من القياس عند مالك
توسع يف القياس أحيانًا إىل أنه لقد َأَخذ مالُك بالقياس يف العديد من املسائل عند فُقدان الّنص، كما 

ى القياس على درجة أنه خصََّص به النُّصوص، وأجراُه يف احلدود والكّفارات واملقّدرات والّرخص، كما انه أجر 
.الفرع املقيس، كما أنه قّدم القياس املعّضد بالقواعد على خرب الواحد

: ويف الشواهد اليت تدل على ذلك أخذ مالك بالقياس نذكر
وسئل مالك عن احلائض :" عدمت احلائض إذا / 1

."لتتّيمم، فإنه مثلها مثل اجلنب إذا مل جتد ماء تتيمم:نعم تطهر فال جتد ماء، هل تتيمم؟ قال
ال أرى أن تنكح املرأة بأقل من رُبع :"قياس أقّل الّصداق على أقّل ما جيب فيه القطع يف السرقة، قال/ 2

."ديناٍر، وذلك أدَىن ما جيُب فيه القطع
قـَتَـَلُهنَّ يفِمَن الدََّوابِّ ليس على احملرمَمخٌْس :"قياس كّل ما عدا من غري الفواسق املذكورة يف احلديث/3

ِيف اْلَكْلِب العقور الذي أُمر بقتله يف :قَاَل َماِلكٌ ، "اْلُغرَاُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَعْقَرُب،َواْلَفْأرَُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ : جناح
ْئِب، فـَُهَو اْلَكْلُب اْلَعُقوُر؛ : ْم، ِمْثلاحلرم،َأنَّ ُكلَّ َما َعَقَر النَّاَس َوَعَدا َعَلْيِهْم َوَأَخافـَهُ  اْألََسِد ،َوالنَِّمِر، َواْلَفْهِد، َوالذِّ

، وهي العقْر فقاس ما مل يرد يف احلديث على ما ورد فيه جبامع العقْر و هو اَألذى و الُعدوان، ةبالعلّ فمالك أخذ 
.فعّدى إليه حكم النّص، و هو القتل يف احلرم
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داري حُبس على :من قال: "ء البنات يف احلبُس على منعهم يف املرياث، جاء يف املدونة قياس منع أبنا/4
".

5/
احتج يف ذلك مبا رواه راجعها، فلم تبلغها الّرجعُة فتزوجت بغالغائب اليت طّلقها مث

َا اْمرَأٍَة فـََقَدْت َزْوَجَها فـََلْم َتْدِر : "سيب أن عمر بن اخلطاب، قالامليف املوطأ عن حيي بن سعيد عن سعيد بن  أَميُّ
: ِسِنَني، ُمثَّ تـَْعَتدُّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا ُمثَّ حتَِلُّ قَاَل َماِلكٌ أَْيَن ُهَو؟ فَِإنـََّها تـَْنَتِظُر أَْرَبَع 

َمْرأَِة يُطَلُِّقَها َزْوُجَها ِيف الْ : 
ُلُغَها َرْجَعُتُه َوَقْد بـََلَغَها َطَالقُُه ِإيَّاَها فـَتَـَزوََّجتْ  َها ُمثَّ يـُرَاِجُعَها، َفَال يـَبـْ :"َوُهَو َغاِئٌب َعنـْ

َها ْعُت ِإَيلَّ ِيف َهَذا : ، قَاَل َماِلكٌ "وَِّل الَِّذي َكاَن طَلََّقَها ِإلَيـْ َوَهَذا َأَحبُّ َما مسَِ
سبيل لكل منهما على زوجته ى زوجة املطّلق يف احلكم، وهو ال، فاإلمام مالك قاس زوجة املفقود عل"َوِيف اْلَمْفُقودِ 

.صمة الزوج بعد انقضابسبب خروج الّزوجة من ع
ي ينبش و األمر عندنا يف الذ:"كذلك قاس مالك قطع يد الَنباش على قطع يد الّسارق ، قال مالك /6

القطُع، و ذلك أن القَرب حرٌزملا فيه،كما أن فيه خرج من القرب ما جيُب فيه القطُع  فعليه القبوَر أنه إذا بلغ ما أ
".البيوت حرز ملا فيها

:مالكمجاالت القياس عند 
:تخصيص العموم بالقياس عند مالك

:لعمومات به، ومن األمثلة على ذلك نذكرلهبالقياس، ختصيصمالك 
ومذهبه ــــ رمحه اهللا ــــ أن اآلية العاّمة إذا مل يكن يف العقل ختصيصها فإنه جيوز أن :" ـــــ يقول ابن القصار

".وكذلك بالسنة املتواترة، وخبرب الواحد، واإلمجاع، والقياسخيّص باآلية اخلاصة، 
فيجوز عند مالك وأصحابه ختصيصه ــــ أي العموم ــــــ بالعقل، وبالقياس اجللّي واخلفّي :" ــــــ وقال القرايف
".للكتاب والسّنة املتواترة
".احملفوظ عن أكثر أصحابناجيوز ختصيص العموم بالقياس اجللّي واخلفّي، هذا:" ـــــ وقال الباجي

: ــ قاس مالك البكر العانس على الثيب، وقال1
تعلم من شؤون النكاح بطول العمر وكثرة الّسماع ما

ـ أخرجه مالك يف املوطأـ" ":قوله صلى اهللا عليه وسّلم 
:"ـــ قال ابن العريب

القياس و لعموم بيعلُمه األيامى، وخّص هده العمومات بالقياس، وكذلك ـ رمحه اهللا ـ يرى ختصيص االسماع ما
.سبقاله يف الق". املصلحة



151

حّل بيع اُألرز باألرز متفاضلة ونسيئة، يقتضي،"َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا: "وظاهر عموم قوله تعاىلـــــ 2
مالك من هذا العموم، بالقياس على منع الرب بالرب، والشعري بالشعري متفاضلة ونسيئة، لعلة االقتيات صلكن خصّ 

خار، فلو مل ختّصص من عموم اآلية، ألّدى ذلك إىل إمهال القياس، ولو خّصْصناه ألعملنا القياس واآلية واالدّ 
والقياس أعملنامها ــــاآليةفإن:"ل أحدمها، يقول القرايفمعاً، وإعماُل الدليلني عند اإلمكان أوىل من إمهاهلما أو إمها

من القياس، حرمي ـــ أَحبَْنا التفاضل باآلية ومنعناه بالقياس، فيجتمع النقيضان، أو ألَغْينامها فـَُتلغي اِحلّل من اآلية و التّ 
يقتضي أن ال حيّل، وإلغاء القياس فيحّل وال حيّل، وهو ارتفاع النقيضني أو اجلمع بني النقيضني، فإّن إلغاء العموم 

يقتضي أن ال حيرم، وان قّدمنا العموم لزم تقدمي األضعف، فإّن العموم جيوز إطالقُه بدون إرادة األرز، وقياس األرز 
".ال ميكن أن يثبت بدون الّتحرمي يف األرز

:جواز القياس في الحدود
ا يُعقل معناه، وأخذ يف ذلك بعمل الّصحابة، حيث ا كانت ممّ ذـــــــ يرى مالك جواز القياس يف احلدود إ

.قاسوا حّد شارب اخلمر على حّد القاذف
ـــــــ وممّا يدّل على صّحة القياس عند مالك يف احلدود، قياسُه الّنباش على الّسارق يف وجوب القطع، كما 

.على البْيت يف كونه حرزًا ِلما يوضع فيهسبق بيانه، ألّن القرب يُعدُّ حرًزا ِلما فيه من أحوال امليِّت، فقاس القرب
:جواز القياس في الكفارات

.ر يف كّل منهما
قال مالك يف القوم ُيصيبون الصَّيد مجيعًا وهم :" ــــــ ومن أمثلة القياس يف الكّفارات، ما جاء يف املوطأ

م هأرى أّن على كّل إنسان منهم جزاَءه، إْن ُحِكم عليهم باهلْدي، فعلى كل إنساٍن من: أو يف احلرم، قال،حمرمون
القوُم يقتلون الرجَل خطًأ، : كان على كل إنسان منهم الّصيام، وِقيل ذلكهْدي، وإْن ُحِكم عليهم بالّصيام،

".فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعني على كل إنسان منهم
ــــــ فقد قاس املشرتكني يف إجابة الصيد يف احلرم على املشرتكني يف قتل إنسان خطأ يف وجوب الكفارة، 

.شرتاك يف القتلتكون على كل واحد منهما قياسا على كفارة القتل اخلطأ على كل قاتل منهم عند اال
:راتالقياس في المقدّ 

ق على أقل نصاب السرقة، كما سبق بيانه، ّصدارات، حيث قاس أقل الجيوز القياس عند مالك يف املقدّ 
؛اعتبارا بأقل ما تقطع به يد السارق، وهذا اعتبار صحيحق ثالثة دراهم، ّصداأقل الفجعل حدّ :"قال ابن رشد

ألن اهللا تعاىل أوجب قطع يد السارق إذا سرق مطلقا دون تقييد مبقدار، وقام الدليل على أنه الجيوز أن يستباح 
الفرج مبثل ذلك يف الشيء احلقري، فلما وجد ما يقطع فيه يد السارق مقيدا يف السنة مبقدار، وجب أن حيمل 

".نكاح املطلق عليهال
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إذا ثبت التعبد بالقياس، وأنه دليل شرعي، فإنه يصح أن يثبت به الكفارات واحلدود :" قال الباجي
".ة أصحابنامواملقدرات واألبدال، هذا قول عا

: خصلرّ اــ القياس على 
احلاجة، فإن خصص خص مااملقصود بالرّ 

:التخصيص، أو عقل وكان عدمي النظري، فال يقاس عليه يف احلالنيىنعاملستثىن حبكم ومل يعقل م
ختصيص النيب واستثناؤه يف جواز الزواج بتسع نسوة، ويف نكاح املرأة على سبيل اهلبة : ــــــ مثال احلال األول

وص املعلوم بالنص، وإبطاله بالقياس غري اخلصلك إبطال يقاس عليه؛ ألن يف ذنني، فمثل هذا الممن دون املؤ 
.جائز

لك ذرخص السفر يف القصر، واملسح على اخلفني، وضرب الدية على العاقلة، وحنو : ــــــ ومثال احلال الثانية
دَ قْ فَـ ال يقاس عليه أيضا؛ لعدم وجود نظري لذلك مما يتناوله النص أو اإلمجاع، فمثل هذا وإن عقل معناه إال أنّ 

.ة يف غري املنصوص عليه يكون مانعا من إجراء القياس فيهالعلّ 
.ـــــ وأما إذا كان املستثىن معقول املعىن، ووجدت له نظائر، فهذا موضع النزاع واخلالف عند األصوليني

:وقد اختلف علماء املذهب يف القياس على الرخص على قولني
. ابن القصار، والقاضي إمساعيل، والباجياجلواز، وممن ذهب إىل ذلك : ـــــ األول

إن املخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإىل هذا ذهب إمساعيل رمحه اهللا :"ـــــ قال ابن القصار
﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا  :ق عليه احلكم، وذلك مثل قول اهللا تعاىللّ ة، فإذا وجدت عُ أن احلكم للعلّ هي واحلجة فيه 

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة﴾كُ  ، فكان ذلك عاما يف كل زانية وزان، سواء كان عبدا أو حرا، مث خص )2:النور(لَّ َواِحٍد ِمنـْ
قتصار ، مث أحلق العبيد باإلماء يف اال)25:النساء(﴿فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب﴾:ذلك بقوله

القياس، وكانت العلة اجلامعة بني اإلماء والعبيد وجود الزنا مع الرق، فيثبت بذلك على نصف حد احلر من طريق 
.صو جواز القياس على املخص

جيوز القياس على ماورد به اخلرب خمالفا للقياس، وبه قال القاضي أبو بكر؛ ألن ماورد ال: ـــــ وقال الباجي
قاس عليه، كما جيوز ذلك فيما مل يستثىن من أصل مستثىن من أصل كلي يعترب أصال بنفسه، فجاز أن يعلل وي

."آخر
، مطلق الرخصة عند "أرخص لصاحب العرية أن يبيعهاإن رسول اهللا :"قوله، وقال عن حديث العراياـــــ 

الفقهاء يقتضي أن خيص بعض اجلملة احملظورة باإلباحة، ومنع أبو حنيفة وقوم من أصحابنا القياس عليه، وجعلوا 
ون بذلك كل حكم ال مُّ سَ م يُ دَّ عَ جيوز أن يُـ سم الرخصة عليه حكما مفردا، والاعليه بإطالق 

ته ، فإن كانت علَّ عليها يف الشرعقَ لَّ ة ذلك احلكم الذي عُ والصواب أن ينظر إىل علّ . ه، وليس هذا بصحيحونَ دُّ عَ يُـ 
.اه وأثبت احلكم املعلّ ية عدّ ته متعدّ ن كانت علّ إواقعة عني، قصر احلكم على موضعها، و 
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صاحب الشرع ملصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل لفهُ احجة اجلواز أن الدليل إمنا خيَُ :"وقال القرايف
ستقراء، وتقدمي األرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك املصلحة اليت عمال باال

الَ أن خيُ جبَ خولف الدليل ألجلها يف صورة وَ 
".هالدليل ال خمالفت

نشر يفاملنع، وممن قال به ابن العريب، ونسبه القاضي عبد الوهاب ألكثر املالكية، قال الشنقيطي: الثاين
تتعدى حملها ، وأما الرّ :"البنود

:على القولني فروعا كثرية منهااوخرجو 
على خفّ س خفّ بـــــ ل

".يف السفر يف جواز التيمم للنافلة
".وتتعدى إىل أقوى منه اتفاقا ومتنع تعديتها إىل األدىن اتفاقا:"مث قالــــ 

على االقياس على الرخص، وخرجو حكى املالكية عن مذهب مالك قولني يف جواز " :ــــــ وقال القرايف
".ذلكوغريعلى خفٍّ القولني فروعا كثرية يف املذهب، منها لبس خفٍّ 

أن الرخص خمالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إىل كثرة خمالفة الدليل، :"وقال القرايف يف حجة املنع
".فوجب أن الجيوز

."للشافعيوالجيوز القياس على الرخص خالفا:" قال ابن جزي
:ومن الشواهد عند مالك على جواز القياس على الرخص نذكر

ها فيما دون صأرخص يف بيع العرايا خبر أن رسول اهللا :"يب هريرةأل مالك بيع العرايا يف حديث علّ ــــ 
طب، يف الرُّ ي يف كفايته، والعرية وردت فق باملعرّ ي والرّ ، علله برفع الضرر عن املعرّ "مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق

.ييبس ويدخر من الثمار، كاجلوز واللوز والتني وما أشبه ذلكلكن مالكا قاس عليه العنب، وكل ما
األسفل يف مجيع األعلى على اخلفّ خص عند مالك ، وقد قاس اخلفّ ـــــ واملسح على اخلفني من الرّ 

يه، مث لبس أحدث فمسح على خفّ يه على طهر، مث وقال مالك يف رجل لبس خفّ :"أحكامه، جاء يف املدونة
".ميسح عليهم عند مالك: يه أيضا فأحدث، قالني آخرين فوق خفّ خفّ 

يه، مث أحدث فمسح على أ فغسل رجليه ولبس خفّ ألن الرجل إذا توضّ :"وجه القياسمابن القاسوقد بنيَّ ـــــ 
طهارة مث أحدث فإنه ميسح عليهما والني على ، أي أن املتوضئ إذا لبس اخلفّ "يه ومل ينزعهما فيغسل رجليهخفّ 

األسفل، فإنه يقتصر على مسح األعلى بعد مسح اخلفّ بس اخلفّ ينزعهما ليغسل رجليه مرة أخرى، فكذلك ال
ني على فإذا لبس خفّ :"ملقاسذكر، ولذلك قال ابن اينزعهما للمسح على األسفل قياسا على مااألعلى وال

".نيقياس القدمني واخلفّ ني وقد مسح على الداخلني، فهوخفّ 
:ـــــ والصحيح يف املسألة أن للمالكية ثالثة آراء
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ورد به اخلرب أصبح مل مينع من ذلك مانع؛ وذلك ألن مارأي باجلواز، إن عقل معناه، ووجد يف غريه، ما/1
.أصال بنفسه، فجاز استنباط معىن منه والقياس عليه كسائر األصول

يوجد إذا جاز القياس على هذا األصل املخالف لألصول، بطل اخلصوص، إذ الرأي قائل باملنع؛ ألنه /2
.وبذلك خيرج من كونه خمصوصا من القياسفرق حينئذ بينه وبني سائر األصول،

التفصيل، وهو إن كان األصل املقيس عليه ثابتا بالنص جاز القياس عليه، وإن كان ثابتا بالرأي /3
ره الزركشي عن بعض املالكية يف البحر احمليط ــــــــــــ ذك. جتهاد مل جيزواال

:القياس في األسباب والشروط والموانع
.اختلف املالكية يف هذه املسألة أيضا، كسابقتها

هو إثبات سببية شيء حلكم قياسا على وصف ثبت أنه سبب لذلك : ــــــ ومعىن القياس يف األسباب
.احلكم

أن يشرتط شيء يف أمر فيلحق بذلك الشيء آخر يف كونه شرطا لذلك : ــــــ ومعىن القياس يف الشروط
.الشيء

أن يوجد مانع يف صورة غري منصوص على احلكم فيها، فيقاس وجوده يف تلك : ـــــ ومعىن القياس يف املوانع
.الصورة على وجوده يف الصورة اليت نص على احلكم فيها

:ومن الشواهد على القياس في األسباب
لسكران على القاذف يف وجوب احلد؛ فهو قياس يف األسباب؛ ألن امام علي رضي اهللا عنهاقياس اإل

.القذف سبب حد القاذف مثانني، وقد قيس عليه السكر
ـــــ ومثاله ماتقدم عن مالك رمحه اهللا يف قياس النباش على السارق، فهو قياس يف األسباب؛ ألن السرقة هي 

.رقة، فقاس مالك نبش القرب وأخذ الكفن منه على السّ ارقعلى السّ سبب إقامة احلدّ 
وجدت رفقة ايسقط عنها لعدم وجود حمرم أو زوج، بل إذرورة، والـــــ وأوجب مالك احلج على املرأة الصّ 

قال مالك يف الصّ :"، قال يف املوطأمأمونة من النساء يلزمها اخلروج معهنّ 
ترتك فريضة اهللا عليها يف احلج لتخرج مل

".يف مجاعة من النساء
فقد أقام مالك مجاعة النساء مقام احملرم أو الزوج حلصول األمن مبثلهن، فاحملرم أو الزوج سبب لألمن 

.عليها، فقاس مالك عليه مجاعة النساء
اشرتاط النية يف الوضوء قياسا على اشرتاطها يف التيمم جبامع أن كال منهما : ــــــ ومثال القياس يف الشروط

.
جبامع أن كال منهما سقاط الصالة عن املرأة، إقياس النفاس على احليض يف : عنــــــ ومثال القياس يف املوا

.أذى وقذر
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، فجاز تيممه، ولو تذكر ل على املانع من استعماله حسا، كالسبع واللصّ حــ وكذا قياس نسيان املاء يف الر ــــــ
املاء بعد الصالة فإنه يعيد يف الوقت، كما يعيد اخلائف يف الوقت إذا زال سبب اخلوف، أما بعد الوقت فال 

يبلغه فعليه أن يعرف موضع املاء، إال أنه خياف أن الواخلائف الذيوأما املريض:"نةيف املدو كإعادة، قال مال
وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر : قال:"وورد يف الناسي" يعيد إن قدر على املاء يف وقت تلك الصالة

كان يف الوقت، عيد ماأرى أن ي: فنسي أن معه ماء، مث يتمم فصلى، مث ذكر أن معه ماء، وهو يف الوقت، قال
."فإذا ذهب الوقت مل يُعدْ 

.ـــــ ففي هذه الشواهد دليل على أن مالكا كان جيري القياس يف األسباب والشروط واملوانع
.إجراء القياس يف هذه املذكوراتمنعـــــ وذهب مجهور املالكية إىل

كقياس الّلواط على الزنا يف وجوب احلّد؛ ألنه املشهور أنه ال جيوز إجراء القياس يف األسباب،  :" قال القرايف
".:ال َحيُسن أن يقال يف طلوع الشمس

:" مث قال
نقطع بالّسرقة وإن مل يـُْتلف املال بأن ُوِجَد ولذلك إمنا يرتتب احلكم على سببه ُوجدت احلكمة أم ال، بدليل أننا

ٌل، فعلمنا أن احلكمة إمنا هي مرعيٌة يف بخيتلط نسٌب، بل حتيض وال يظهر حمع الّسارق،وُحندُّ الزّاين وإن مل 
اجلملة، واملعترب إمنا هو األوصاف، فإذا ِقْسنا فإمنا جنمع باحلكمة، وهي غري منضبطة، واجلمع بغري املنضبط ال 

".وزجي
أّن الّسببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر األحكام، وألّن الّسبب إمنا  : وحّجة اجلواز:" مث قال

".يكون سبباً ألجل احلكمة اليت اشتمل عليها، فإذا ُوجدت يف غريه، َوجب أن يكون سبباً تكثرياً لتلك احلكمة
أن يقول يف طلوع الشمس أنه موجٌب للّصالة  : ألسباب مثلوال يدخل ــــ القياس ــــ يف ا:" ـــــ وقال ابن جزي

."
إن القياس يف األسباب والشروط واملوانع خمتلف فيه عند املالكية، فالذين ذهبوا إىل منع :والخالصةــــ 

ُصوص 
املقيس واملقيس عليه، فيفقد املقيس عليه استقالله بالسَّببية نتيجة إجراء القياس، فيكون السبب أحد األمرين، 

.وهذا ال جيوز، وكذلك األمر يف الشرط واملانع
ــــــ وأجيب عن هذا بأن املعىن املشرتك بني األصل والفرع هو املعترب، وهو ما اشتمل عليه السبب أو الشرط 

.املانع مما يتحّقق  وجوُده يف غريهأو

ختصيص القياس ببعض فإنإدراكها، وعليهمتّ الّعلة أمكن أن تتَـعَّدى إىل أمثاهلا، كما تـََتعدَّى الّعلة يف غريها إذا 
كام دون بعٍض حتكُّم من غري دليل، بل إّن أدلة حجية القياس جاءت عامة مل تفرق بني صورة وأخرى، أي األح

.مل تُفرق بني األوصاف واألسباب والشروط واملوانع
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:القياس على المقيس عند مالك
أصل، صار ذلك ـــــــ املراد بالقياس على املقيس عليه أّن احلكم إذا ثبت يف ففرع من الفروع بقياسه على 

.الفرع أصالً بنفسه، وجاز القياس عليه بنفس الّعلة، أو بّعلة أخرى  ُمستنبطة
.على هذا فال يشرتط كون األصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إمجاع، بل جيوز إثباته بالرأي واالجتهادو ـــــ 

لى ما ثبت أصله بنص من كتاب أو سنة أو ــــــ وقد تبّني لنا فيما سبق أن مالكاً ــــــ رمحه اهللا ــــ كان يقيس ع
إمجاع، أو بفتاوى الصحابة، فهل كان يقيس على ما ثبت حكمه باالجتهاد؟ 

:ــــــ واملسألة تنحصر يف حالني
.أن يكون املقيس عليه فرعاً ألصل آخر ثابت بّنص أو إمجاع:احلالة األوىل

:الثاين هي نفسها يف املقيس عليه األّول، وقد ختتلفانـــــ ويف هذه احلال، قد تكون الّعلة يف املقيس عليه 
:ــــ فإن اّحتدتا جاز القياس عليه عند مالك، ومن الشواهد على ذلك، نذكر1

ــــــ قاس مالك ــــ رمحه اهللا ــــ الثياب اليت مث غسلها ونشرها للتجفيف، فيسرق منها شيء على الغنم اليت 
سرق منها شيٌء، فال قطع على كل سارٍق منها، واجلامع بينهما أّن كّل منهما سرق تكون يف املرعى خارج املراح في

.غري حرزهيف
ال قطع يف مثر معّلق، وال يف َحرِيَسة :" ــــ وقد ورد الّنص يف املقيس عليه، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم

."
: : موضع مبيت الغنم، اجلُرين: حُ را ـــ املـ

.نفسه من وقع الّسيوف، وتسّمى الرتس
ليس فيما ُيسرق من املاشية : ليس فيما ُحيَرُس باجلبل إذا ُسرِق قطٌع، وقيل): ة جبليسَ رِ حَ يف وال (ـــــ ومعىن 

.عٌ باجلبل قط
ـــــ مث إن مالكًا قاس الثياب اليت ّمت صبغها ونشرها على حبال احلوانيت للتجفيف، فيسرق منها شيء على 

.الثياب املغسولة املنشورة يف احلكم بنفس الّعلة
وهذا هو األصل (والفرع األول الثياب املغسولة املنشورة تسرق ــــ ـــــ فاألصل األول الغنم تسرق يف غري املراح

الثياب املصبوغة املعّلقة على حبال احلوانيت، وهذا مقيٌس على األصل الثاين بنفس عّلة :والفرع الثاينـــــ )الثاين
.األصل األول

شّبه مالك املسألة الثانية :" ــــ قال ابن رشد اجلّد، مبّينا قياس املسألة الثانية على األوىل والعّلة اجلامعة بينهما
موضوعة يف غري مْلٍك ال حارس بٌ ايباألوىل، فلم ير في

".عليها
ــــ وإن اختلفت العّلتان ــــ والفرع أصل لفرع آخر ــــــ جاز القياس أيضا عليه، وهو املشهور يف املذهب 2

.ك شواهد عليهفروع اإلمام مالإىل مالك، ويف ) اجلد(ابن رشد هاملالكي، ونسب
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فغذاء الغنم منها كما ربح املال :" ـــــ قياس مالك ــــ رمحه اهللا ــــ سخال الغنم يف الزكاة على ربح العني يف قوله
ــــــ سخال " وهذا قياس صحيح:" ، مث قال"ن مالكاً قاس نسل الغنم منها على ربح العني منهإ:" ، قال الباجي"منه

.الغنم ــــــ وَكُدها
اء كل منهما حادثاً من ذاته، فوجب إكمال نصاب كل منهما بنمائه منـــ واجلامع بني األصل والفرع، كون ـــ

.احلادث منه
أصال لفرع آخر، وقاس عليه بعّلٍة أخرى غري العّلة اليت " سخال الغنم"نه جعل هذا الفرع الذي هو إــــ مث 

.
سخال "عن أخذ ردئ التمر يف زكاته، ولكّنه يعّد على صاحبه، فقاسه مالٌك على ــــــ فقد ورد النّهي 

."الغنم
".وإمنا مثل ذلك الغنم تعّد على صاحبها بسخاهلا، والّسخل ال يؤخذ منه يف الّصدقة:" قال مالك

.منه أن ردئ التمر يـَُعدُّ على صاحب املال وال يؤخذ منه يف الصدقةاملراد ) مثل ذلك(واإلشارة يف قوله 
: ّصرح مالك بقياس ذلك على الغنم، فقال:" ـــــ قال الباجي

".بسخاهلا وال تؤخذ يف الصدقة
أخذ الزكاة منه اإلمام، فلم َجيُز أن خيرج يف 

.زكاته الّردئ منه
، وهذا الفرع قد أصبح "سخال الغنم"، والفرع "ربح العني"ـــــ ففي هذا املثال جند أن األصل األول هو 

.أصالً يف القياس الثاين، حيث قيس عليه فرع آخر، وهو ردئ الّتمر بعلٍة أخرى مستنبطة
أ: احلالة الثانية

:
ـــــ قياس مالك سخال الغنم على ربح املال، فاملقيس عليه خمتلف فيه عند العلماء، فاجلمهور يرون أن ربح 

الزكاة ما مل يكن األصل نصاباً، ومالك ير وجوب الزكاة إذا بلغ رأس املال مع رحبه نصابا قبل املال ال ّجتب فيه 
.

مالك ال يزكي جتارته ـــــ قياس مالك زكاة الّدين لغري املدين على زكاة عروض احملتكر، فالّتاجر احملتكر عند 
إّال بعد بيعها، ولعام واحد، ولو مضى عليها  عّدة سنوات، خبالف اجلمهور يرون أن الزكاة واجبة على الّتاجر 
سواء كان مديرًا أو حمتكراً، فاألصل الذي مث القياس عليه قد انفرد به مالك، والفرع الذي هو زكاة الّدين غري 

بعد قبضه، ورأي آخر يرى وجوب كامالً رى أنه ال زكاة فيه، وإمنا يستقبل به حوالً املدير خمتلف فيه أيضا، فرأٌي ي
زكاته لكّل حوٍل، ورأي ثالث يرى أنّه يزكى لعام واحٍد، وهذا الذي أخذ به مالك، واحتج فيه بالقياس على 

.احملتكر
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: ملاء الذي يـَُبلُّ فيه اخلبز، قلتال يتوضأ من ا: كوقال مال: قال"ــــــ ما جاء يف املدونة يف مسألة الوضوء، 
".إمنا سألناه عن اخلبز، وهذا مثل اخلبز: فما قوله يف الفول والعدس واحلنطة وما أشَبه ذلك؟ قال

فاملقيس عليه هو املاء الذي تغّري لونه بوضع اخلبز فيه، وهذا احلكم خمتلف فيه بني احلنفية وغريهم، فهم 
.عدم جواز الوضوء مبا تغّري لونه ممَّا ينفكُّ عنه غالباً نلك ومن وافقه يرو يرون جواز الوضوء باملائعات، وما

ألبُس : فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول، فقال: قلت البن القاسم:" ــــــ ما جاء يف املدونة
خري فيه، والبوُل هذا ال: سألت مالكًا  عن هذا يف النوم فقال: ُخفّي كما إذا أحدثُت َمَسحُت عليهما، قال

." والبول عندي مثله:" ، فقوله"عندي مثله
مسألة اجتهادية، وهو ما يسمى بتخريج على حو كثرية، وهي القياس عند مالك نّ الـــــ واألمثلة على هذا 

.الفروع على الفروع
.يس، سواء كان املقيس عليه ثابتا بنّص أو اجتهادأن مالك جييز القياس على املق: ــــ واخلالصة

إذا ثبت احلكم يف فرع على أصل جاز أن جيعل هذا الفرع أصًال لفرع آخر يُقاس عليه :" ــــ يقول الباجي
".بعّلة أخرى

إذا ُعلم احلكم يف فرع صار أصًال، وجاز القياس عليه بعّلة أخرى مستنبطة ):"  اجلد(ـــــ وقال ابن رشد 
أيضاً، منه وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصًال بثبوت احلكم فيه فرع آخر بعّلة مستنبطة ... همن

."
وليس كما يقول بعض من جيهل أن املسائل فروٌع، فال يصّح قياس :" ــــ مث رّد على من منع ذلك فقال

...".القياس على الكتاب والسّنة واإلمجاع، وهذا خطأٌ بّنيٌ يصح ضها على بعض، وإمنا بغ
واعلم أن هذا املعىن مما اتفق عليه مالك وأصحابه :" ــــ مث أّكد نسبة هذا املعىن إىل مالك وأصحابه، فقال

حيح يف املعىن، وإن خالف ومل خيتلفوا فيه، على ما يوجد يف كتبهم من قياس املسائل بعضها على بعٍض، وهو ص
".فيه خمالفون

:أركان القياس في أصول المذهب المالكي
.اجلانب األقوى من الشيء: مجع ركن، وهو يف اللغة: األركان

أركان الشيء أجزاءه ومكوناته اليت ال حيصل إالّ حبصوهلا، وهي داخلة يف حقيقته وماهيته، : ويف االصطالح
.والفرع، والعّلة، واحلكماألصل،: وأركان القياس أربعة

.عليه احلكمينهو دليل احلكم، وهو النّص أو اإلمجاع الّدال على احلكم؛  ألنه هو الذي بُ :ــــ األصل
.هو اّحملل الذي مل يرد فيه حكم بنّص وال إمجاع: ــــ الفرع
.هي الوصف الذي بين عليه حكم األصل؛ وهي اجلامع بني األصل والفرع: ـــــ العّلة

.هو احلكم الشرعي الذي ورد به النّص أو اإلمجاع يف األصل، ويُراد تعديته إىل الفرع: ــــ احلكم



159

حترمي النبيذ قياسا على اخلمر، فاألصل هو اخلمر الذي ثبتت حرمته بالّنص، والفرع هو احملّل : ومثال ذلك
هي اإلسكار، أما احلكم الذي يراد تعديته من الذي مل يرد فيه نّص، وهو النبيذ، والعّلة اليت من أجلها حرم اخلمر 

.األصل إىل الفرع، هو حترمي النبيذ
:أمثلة من استدالالت مالك بالقياس مع بيان أركانه

املعدن مبنزلة الّزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الّزرع، يؤخذ منه إذا خرج من املعدن من يومه :" قال مالك
".خذ من الّزرع إذا حصد العشر، وال ينتظر أن حيول عليه احلولذلك، وال ينتظر به احلوُل، كما يؤ 

هو الّزرع، وهو املقيس عليه، وقد ثبت : ـــ فاألصل : ـــــ يالحظ أن مالك استخدم القياس يف هذه املسألة
مل يرد فيه نّص ﴾، والفرع هو املعدن، وهو املقيس الذيَوآتُوْا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ ﴿:حكمه بالنّص القرآين يف قوله

هو وجوب إخراج زكاته فورًا دون انتظار احلول، والوصف : وال إمجاع، وقد أحلق مبا ورد به النّص، وحكم األصل
.

هللا ــــــــ فأركان القياس كاملة يف هذا القياس األصويل عند مالك ــــ رمحه ا
قال مالك يف الذي يسرق ما جيب عليه فيه القطع، مث يوجد معه ما سرق فريّد إىل صاحبه :" ـــــ مثال آخر

فإمنا هو :" قال" كيف تقطع يده وقد أخَذ املتاع منه وُدفع إىل صاحبه؟: فإن قال قائل:" وقال". أنه تُقطع يده
وإمنا ُجيلد احلّد يف املسكر إذا : به سكر، فيجلد احلّد، قالمبنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب املسكر، وليس 

مل لو شربه وإن مل يسكره، وذلك أنه إمنا شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق يف السرقة اليت أخذت منه، و 
."

.ئمة ومتوفرةـــــ ففي هذا القياس جند أن أركانه قا
.الشارب يوجد منه ريح الشراب املسكر وليس به ُسْكرٌ : ـــ األصل
.سارق املتاع: ــ الفرع

.فيجلد احلّد، وهذا هو حكم األصل الذي يُراد نقله إىل الفرع: ــ احلكم
اإلسكار الذي من أجله شرب املسكر، ويفهم من قول مالك أنه لو شرب املسكر من غري قصد: ـــ العّلة

.ذلك الّسارق ُحيُد ولو مل ينتفع باملسروقكاملسكر حني شربه من أجل الّسكر، فيحدُّ ولو مل ُيسكره، ف
:شروط القياس في أصول المذهب

شروط األصل:أوال
:الشروط اآلتيةيشرتط يف األصل 

: أن يكون حكم األصل شرعيا/1
فال يصح القياس إذا كان األصل عقلياً أو لغويا، والفرع شرعيا الختالل نظام الكالم، فالبد أن يكون كالَّ 

.من الفرع واألصل يف األحكام الشرعية
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: أن ال يكون األصل خمصوصا باحلكم/2
أو القياس على الّرخص، وقد تنازع علماء األصول يف هذا واملراد به القياس على املخصوص من األصول، 

الشرط، فمنهم من يرى أن ختّلفه يرتتب عليه بطالن القياس، ومنهم من يرى أن ختّلفه ال يؤثر على صّحة إجراء 
.القياس

:ــــ واملخصوص من القياس ينقسم إىل أربعة أقسام هي
على اختصاص املستثىن باحلكم، فال يقاس عليه غريه، ألن أ ــــ ما كان مستثىن من قاعدة عامة، ودّل دليل

.القياس عليه يُزيُل صفة االختصاص، وهذا القسم يستوى فيه ما عقل فيه معىن االختصاص وما مل يُعقل
جتزئ عنك وال : " مثل اختصاص أيب بردة بالتضحية بَعَناق نظرا لفقره، حيث قال له النيب : ـــــ فاألول
".بعدكجتزئ عن أحد 
من شهد له خزمية ":مثل اختصاص خزمية بقبول شهادته وحده، حيث قال له النيب : ــــ والثاين

له جبواز زواج أكثر من أربع، وهبة املرأة نفسها : ومثل هذا القسم ما خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم". فحسبه
.من غري مهر، وغري ذلك من خصائصه

على مثل هذا، فهو موضع اتفاق بني األصوليني، غري أن اخلالف قد يقع يف ـــــ واإلمام مالك مل يقس 
احلكم على الواقعة هل هي من اخلصوصيات أم ال؟

ما اختلف فيه الفقهاء يف حكم تطييب احملرم املّيت وختمري رأسه، فقد أفىت مالك ــــ رمحه اهللا : ذلكمثال ــــ و 
إمنا يعمل الّرجل ":الذي وقصته ناقته خاص به ال يقاس عليه غريه، وقالـــ جبواز ذلك، ورأى أن احلديث الوارد يف
".ما دام حّياً، فإذا مات فقد انقضى العمل

اغسلوه مباء وسدر، :"يف احملرم الذي وقصته ناقتهالنيبــــ ودليل التخصيص عند مالك ومن وافقه قول
النّص من هذا فالتخصيص ظاهٌر يف ،"بعث يوم القيامة ملبّياً يمّروا رأسه، فإنه وكفنوه يف ثوبني، وال حتّنطوه وال خت

:وجهني
أن هذا التعليل يفهم منه أن هذا األمر ال يتحّقق يف غريه، فيكون : ، قالوا)فإنه يبعث ملبّياً (قوله ـــ : األول

.خاّصاً بذلك الّرجل
َعُب دماً :(قال، كما )فإن احملرم:(إنه لو أريد الّتعميم يف كّل حمرم، لقال: الثاين ).أن الشهيد يُبعث وجرحه يـَتـْ

.فَإنَّ احملرِمَ : ـــــ فالتخصيص إذا ظاهٌر من التعليل، ومن الُعُدول عن القول
.وذهب فقهاء آخرون، ونفوا التخصيص، وعمّموا احلكم، وقاسوا عليه كّل من مات ُحمرِماً 

منع التطّييب عند اإلحرام بطيب تبقى له رائحٌة بعده، ــــ ومثال ذلك، ما ذهب إليه مالك ــــ رمحه اهللا ــــ من
إلحرامه قبل أن حيرم وحلّله قبل أن كنت أطيُب رسول اهللا :" 

، وبه أخذ عمر وعثمان وابن عمر رضي اهللا عنهم قالوا بأن هذا احلديث من خصوصيات الرسول ". يطوف
لو كان حكم حديث عائشة للناس عامة ما جهله عمر وعثمان وابن عمر، :" الّرب مؤيدا التخصيصقال ابن عبد 
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مع علمهم باملناسك وغريها وجاللتهم يف الّصحابة، وموضع عطاء من علم املناسك موضعه، وموضع الزهّري من 
".علم األثر موضعه

وجواز استدامته بعده، وأنه ال يضرُّ بقاء لونه ـــــ وذهب اجلمهور إىل استحباب التطّيب عند إرادة اإلحرام،
من احلديث إن الذي حيرم هو ابتداُء الطيب يف اإلحرام، ومل يروا : ورائحته، مستدلني حبديث عائشة الّسابق، وقالوا

.اخلصائص يف شيء
ر معرفة العّلة، ومل يؤخذ من أصٍل آخر، وال يعقل معناُه، فال يقاس عليه غريُه؛ لتعذرع ابتداءً ب ــــ ما شُ 

، وُنصب الزكوات، ومقادير احلدود والكّفارات، وهذا موضع اتولكونه غري معقول املعىن يف ذاته، كأعداد الركع
.اتفاق بني األصوليني

قاسُ أنه ال يوجد له نظر، فال يُ ريج ــــ ما ُشرع ابتداًء غري مأخوذ من أصل آخر، وهو معقول املعىن، غ
.لذي هو أحد أركان القياسر الفرع اعليه، لتعذّ 

رخص الّسفر، فعّلتها الّسفر، وهو معىن مناسب للرخصة ملا فيه من املشقة، لكن هذه العّلة مل : ـــــ ومثاله
توجد يف حملٍّ آخر، ولذلك ال يباح الفطر وال قصر الصلوات الرّباعية ملن يزاول أعماًال شاقًة وإن فاقت مشّقة 

.احلكم، وهذا ما يسمى عند األصوليني بالعّلة القاصرةمتصفاً بالّسفر الذي هو مناطُ الّسفر، ما مل يكن صاحبه 
يفــــ وقد عّلل مالك بالعّلة القاصرة، النقدين، فعلتهما 

خلها، خبالف احلنفية الذين جعلوا دْ إن الربّا يَ اختذت أمثانًا عند الّناس، فاملعادن كاحلديد، والنحاس، والزنك، إالّ 
.العّلة يف النقدين مطلق الوزن ال خصوص الثمنية

من بيع التمر ل معىن معقول، كبيع الّرطب بالتمر يف العرايا، فإنه استثينجمن قاعدة عامة ألد ــــ ما استثين
أينقص :" عن بيع الّرطب بالتمر، فقالئل النيب ا سُ مبالتمر متفاضًال، وقد جاء النهي عن ذلك يف احلديث عند

.، لكن استثىن من ذلك بيع العرايا للحاجة"فال إذن:" نعم، قال: قالوا" الرطب إذا يبس
ـــــ وقد أفىت اإلمام مالك، جبواز القياس على هذا النوع من املخصوص، وأجاز بيع العنب بالزبيب، بالقياس 

.ُس ويّدخر من الثمار، كاجلوز واللوز والتني والزيتون والفستقبَ يْ ز كّل ما يَـ على بيع الّرطب بالتمر، كما أجا
:أن يكون حكم األصل ثابتا بنّص أو إمجاع/3

ــــ فلو مل يثبت حكم األصل مل يتوجه القياس إليه؛ ألن املقصد من القياس هو أن يثبت احلكم يف النوع، 
.وهذا متفرّع عن ثبوته يف األصل

األصل فرعًا عن أصل آخر عند مالك وأصحابه، كما سبق بيانه، فيجوز أن يكون شرتط كونُ ــــ وال يُ 
فإذا علم احلكم يف الفرع، صار أصًال وجاز القياس عليه :" األصل فرعًا ألصل آخر، يقول ابن رشد يف مقدمته

واعلم أن :" ، مث يقول"دعْ ه احلكم بَـ بعّلة أخرى مستنبطة منه، وإمنا ُمسي فرعاً ما دام مرتدداً بني األصلني مل يثبت ل
هذا املعىن متفق عليه بني مالك وأصحابه ومل خيتلفوا فيه على ما يوجد يف كتبهم من قياس املسائل بعضها على 

".بعض، وهو صحيح يف املعىن وإن خالف فيه خمالفون



162

وهو بصدد ، قال ذلك"رأن ال يكون األصل املقيس عليه فرعًا عن أصل آخ:" ــــ وقال الشريف التلمساين
ونقلوا عن احلنابلة وأيب واعلم أن هذا الشرط قد اعتربه األصوليني:" تعداد شروط األصل عند األصوليني، مث قال

جيوز عندنا القياس على أصل بلعبد اهللا البصري من املعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا يف املذهب ليس بشرط 
".ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر

.ــــ وقد تقدمت أمثلة يف املذهب املالكي، حيث قاس مالك على الفروع
وأنه ال يكون فرعاً خالفاً :" ــــ وخالف املالكية يف ذلك، ابن احلاجب املالكي، حيث قال يف شروط األصل

ك على ، ويقول أبو العباس الونشريسي، املالكي، وهو ينتقد قياس ابن حبيب الّداعي املشرت "للحنابلة والبصري
إنه ال يتم البن حبيب القياس، ألنه قياس فرع على فرع مقيس على :" الّصانع املشرتك يف وجوب الضمان، يقول

عّدة : قاله يف كتابه" واحملققون ــــ ما سوى احلنابلة والغزايل والبصري والباجي وابن رشد ــــ يأبون ذلك. األصل
.الربوق

:ت بالّنص واإلجماعمن الشواهد على قياس مالك على ما ثب
م، فإنه مثلها مثل نعم لتتيمّ : م؟ قالسئل مالك عن احلائض تطهر فال جتد ماًء هل تتيمّ :" ــــ جاء يف املوطأ

فقد قاس احلائض اليت ال جتد ماء لتتطهر به على اجلنب، وقد ثبت األصل املقيس ". ماجلنب إذا مل جيد ماء يتيمّ 
.﴾فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا﴿ :يف قوله تعاىلعليه بالنصّ 

:" ـــــ وكذلك من قياسه على نصوص السنة
إذا ُسرِقَا من حرزمها وغلقهما، فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزمها وغلقهما فليس على من سرقهما 

".وإمنا مها مبنزلة حريسة اجلبل والتمر املعّلق: قطع، قال
ــــ فقد قاس سارق الصّيب على سارق حريسة اجلبل والتمر املعّلق يف سقوط حّد الّسرقة، جبامع أن كًال 

رق التمر املعّلق وحريسة اجلبل، وقد ورد فيهما النّص النبوي وهو امنهما أخذ يف غري حرزه، واملقيس عليه؛ س
".مثة جبل، فإذا آواه املراح أو اجلرين فالقطع فيما يبلغ يسَ رِ يف مثر معّلق وال يف حَ ال قطع:" قوله

ليس لولد البنات شيء إذا قال : وقال مالك:" على أصل ثابت باإلمجاع، ما جاء يف املدونةأقيستهــــــ ومن 
يُوِصيُكُم اللَُّه ﴿:البنات شيء، قال تعاىلهذه الدار ُحْبٌس على ولدي، فهي لولده وولد ولده، وليس لولد : الرجل

﴾، فاجتمع الناس أنه ال يقسم لولد البنات يف املراث شيء إذا مل يكن له ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ 
وقهم إذا مل بناٌت من صلبه، وأن بين البنني الذكور واإلناث، يقسم هلم املرياث، وحيجبون من حيجبه من كان ف

".يكن فوقهم أحدٌ 
.

قال عمر : قال مالك:" ع مالك يف إجراء القياس على فتاوى وآثار الّصحابة، وجاء يف املدونةـــــ وقد توسّ 
... رج مبنزلة ذلكفوأنا أرى أن داء ال: يف النكاح من اجلنون واجلذام والربص، قال مالكُد املرأة رَّ تُـ : بن اخلطاب
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، فقد قاس هنا عيوب فرج املرأة يف الرّد على داء اجلنون واجلذام والربص املذكور يف أثر عمر "وكذلك عيوُب الفرج
".فوَُّت املقصد من النكاحمنهما مما يُ جبامع أن كالً ،رضي اهللا عنه

ـــ كما كان يقيس مالك على رأيه يف بعض املسائل، فقد قاس زكاة الّدين لغري املدير على زكاة عروض ــ
يرتّبص هو الذي: التاجر احملتكر(، )يبع السلعة بسعر يومها، كأرباب احلوانيتهو الذي: التاجر املدير( احملتكر، 
مالك ال يزكي جتارته إّال بعد بيعها، ولعام واحد، ولو فالتاجر احملتكر عند) غالء األسعار وارتفاع األمثانبسلعته

.
ــــــ فاألصل الذي مت القياس عليه قد انفرد به مالك، والفرع الذي هو زكاة دين غري املدير خمتلف فيه أيضاً، 

يستقبل به حوًال كامًال بعد قبضه، وهناك من يرى  وجوب زكاته لكّل حوٍل، فهناك من يرى أن ال زكاة فيه، وإمنا
والّدليل على الّدين يغيُب أعواماً مث يقتضي فال يكون فيه إالّ :" ورأى مالك يُزكيه لعام واحٍد، قال مالك يف املوطأ

".زكاة واحدة كالعروض تكون للتجارة عند الّرجل أعواماً مث يبيعها فليس عليه يف أ
.ــــ فاستدّل بقياس دين غري املدير على عروض احملتكر، جبامع عدم القدرة على الّنماء يف ُكلٍّ 

شروط الفرع: ثانيا
.أنه توجد يف الفرع مثل عّلة األصل تامة:الشرط األول

.جنسهاوهذا ال يتم إال بتحقق املساواة بني عّلة األصل وعّلة الفرع يف نوعها أو 
: ـــــ ومثاله

.اخلمر هي عْنيُ العّلة يف النبيذ، وهذا مثال لتساوي العّلة من جهة الّنوع
فاجلناية جنٌس إلتالف الطرف ـــــ وأيضا قياس الطرف على الّنفس يف وجوب القصاص جبامع اجلناية، 

.والنفس، فعّلة احلكم يف األصل والفرع هي اجلناية، ال إتالف النفس، وإتالف الطرف
.أن يكون احلكم يف الفرع مماثالً حلكم األصل فيما يُقصد من َعْنيٍ أو جْنس:الشرط الثاني

د يف وجوب القصاص، فإن احلكم فيهما ــــ ومثاله يف املماثلة يف العني، قياس القتل مبثقل على القتل مبحدّ 
.واحد، واجلامع كون القتل عمداً عدواناً 

ـــــ كما مثلوا للمماثلة يف جنس احلكم، قياس بضع الصغرية على ماهلا يف ثبوت الوالية لألب، جبامع 
.الصغر، فالوالية جنس، الختالف حقيقة والية النكاح عن حقيقة والية املال

.حكم الفرع خمالفا حلكم األصل بطل القياس، النعدام املقصود منهــــ وعليه فإن كان
.أن يكون الفرع غري منصوص على حكمه ال نفياً وال إثباتاً :الشرط الثالث

على حكم الفرع نفياً، وذلك كأن يكون احلكم املنصوص عليه خمالفا للقياس، فالقياس باطل؛ صَّ ــــــ فإننُ 
ألن النص مقدم عليه عند معارضة بالقياس إذا كان النّص قطعيا، أما إن كان ظنيا، فهو موضع خالف بني 

.املالكية، كما سبق بيانه يف معارضة القياس خبرب الواحد
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، وذلك كأن يكون حكم الفرع املنصوص عليه موافقًا للقياس، وكان اكم الفرع إثباتن ُنصَّ على حإـــــ أما 
النّص الّدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دّل على حكم األصل، فالقياس باطل أيضا؛ ألنه ليس جعل 

.تلك الّصورة أصًال واألخرى فرعاً بأوىل من العكس
باب تعاضد األدلة على منلقياس جائز عند أكثر العلماء، ويكونـــــ وإن كان النّص غري نص األصل، فا

.مدلوٍل واحٍد، وهو غري ممتنع
.أن ال يثبت احلكم يف الفرع قبل ثبوته يف األصل:الشرط الرابع

قياس الوضوء على التيمم يف اشرتاط النّية، فالوضوء فرض قبل التيّمم، ويرتتب على هذا القياس : مثالهو ــــ 
.فرع، الذي هو الوضوء، من غري دليل، وهذا غري جائزثبوت ال

إن حمّل هذا الشرط فيما إذا مل يكن حلكم الفرع دليل سوى ذلك األصل املتأخر، فإن كان عليه : ــــ وقيل
: دليل آخر سوى القياس، كما يف قياس الوضوء على التيمم، فللوضوء دليل آخر على وجوب النية، وهو قوله 

، فإنه يف هذه احلالة جيوز أن يتقدم حكم الفرع على األصل لثبوت حكم الفرع بالّدليل "ل بالنياتإمنا األعما" 
.اآلخر، ويكون القياس بعد ذلك من تعاضد األدلة على مدلوٍل واحدٍ 

:شروط العّلة
.فهي الوصف الظاهر املنضبط املشتمل على احلكمة:تعريف العّلة

دفع الّضرر عنه، وهو ما يتوقع من دخول غريٍب يف الشركة ال يالئمه ـــــ فثبوت الشفعة للشريك، حكمته
.وال حيسن خمالطته وعشرته فيتّضرر لذلك

ـــــ واحلكمة من شرعية القصاص، حفظ النفوس، فاإلنسان إذا علم أنه إذا قتل سوف يُقَتص منه كفَّ عن 
.﴾َحَياٌة يَاأُوِيل اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص ﴿:القتل وامتنع عنه، قال تعاىل

:وأهم شروط العّلة عند األصوليني
.أن تكون العّلة وصفاً ظاهراً :الشرط األول

لثبوت الوالية ةعلّ : ــــــ فثبوت القصاص علته القتل العمد العدوان، وهذا وصف ظاهر، وكذلك الّصغر
.املالية، والزواج، وهو وصف ظاهر

ـــــ أما الوصف اخلفي، فال يعّلل به؛ لذا ال يعّلل مبجرد الرضا على إجراء العقود، ألنه أمر خفي ال يدرك؛ 
.لذا أقيم الّلفظ الّدال عليه، وهو اإلجياب والقبول

.أن تكون وصفاً منضبطاً :الشرط الثاني
باحة الفطر يف رمضان، وال أي ال خيتلف باختالف األشخاص واألحوال والبيئات، لذا مل يربط الشارع إ

.
.أن تكون وصفاً مناسباً :الشرط الثالث
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أي وصفًا يكون مِظنة لتحقيق احلكمة من تشريع احلكم، حبيث إذا رُبط به احلكم حتقق املقصد من 
إذ الباعث على تشريع األحكام هو حكمتها من جلب املنافع ودفع احلكم، وهو جلب مصلحة أو دفع مفسدٍة؛ 

.املّضار
.ــــ فاإلسكار عّلة مناسبة من حترمي اخلمر؛ ألنه مظنة  حفظ العقول

.ـــــ والقتل العمد العدوان عّلة مناسبة من تشريع القصاص؛ ألنه مظنة حفظ النفوس
.أن تكون العّلة وصفاً متعّديا:الشرط الرابع

ـــ فالتعدية شرط يف صحة القياس، فإن كانت ال تتعّدى حمّل النص، لكونه خمصوصاً، أو مل يوجد نظري هلا، ــ
.مل يّصح نقل حكم الّنص إىل غريه، كما سبق بيانه

فذه
.ملعرفة تشريع ذلك احلكم

ـــــ ورأى احلنفية بطالن التعليل بالعّلة القاصرة، ويرون أنه ال فائدة منها، ألن فائدة التعليل التعدية للفرع، 
.ّلة القاصرةوهذا ممتنٌع يف الع

:شواهد من تعليالت مالك لألحكام
يثب بالنّص أن رسول اهللا )1

".واإلسالم يومئٍذ كان ذليل، وإن اهللا قد أعّز اإلسالميتألفهاأن رسول اهللا كان:" قائالً 
".ال:" ـــــ وبقول عمر أخذ مالك، وقال

يرى مالك أن الزوج إذا ترك وطاء زوجته ُمضارّة ال من غري ميني، فإن حكمه حكم املوىل الثابت بالنص )2
.يف القرآن، وعند اجلمهور ال يلزمه حكم اإليالء بغري ميني

ّضرر لرتك الوطء، وحكم اإليالء إمنا لزمه لرتك ـــــ وحجة مالك النظر إىل العّلة، وهي مل حيصل للمرأة من ال
الوطء ضرراً، فإذا ُوجد ذلك املعىن ترتب عليه احلكم سواء كان بيمني أو بغري ميني، ألن األحكام إمنا تثبت 

.ملعانيها ال أللفاظها
لفأرة، ا: مخس فواسق يقتلن يف احلرم:(أثبت مالك قتل احملرم لغري الفواسق املنصوص عليها يف احلديث)3

، فعّلق مالك احلكم يف الكلب بالعّلة، وهي العقر والعدوان، ومل )والعقرب، والغراب، واحلدأة، والكلب العقور
خيّصه بالكلب املعروف، كما فعل أبو حنيفة، بل عمّمه ليشمل كّل حيوان مفرتس إذا ُوجدت فيه العّلة، قال 

سد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما األ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل:" مالك
".الضبع والثعلب واهلر وما أشبههّن من السباع فال يقتلهن احملرم، فإن قتله فداه: كان من السّباع ال يعدو مثل
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ارة على من جامع أهله يف رمضان؛ باحلديث ـــــ أي حديث األعرايب ـــــ وأحلق مالك  أوجب الشارع الكفّ ) 4
الشرب،ومل يراع خصوص اجلماع، بل أناط احلكم بانتهاك حرمة الشهر، وأل من انتهك حرمة رمضان باألكل ك

.خبالف الشافعي الذي أناط احلكم بالعّلة املنصوص عليها وهي اجلماع
أوجب مالك الرّبا يف كّل ما يقتات ويّدخر من األطعمة، ويف كّل ما يتخذه الناس أمثاناً من العمالت، ) 5

فاحلديث نّص على الذهب والفضة، وأحلق به مالك كل ما يتعامل به الناس ويتعارفون عليه من العمالت سواء  
.كانت ذهبا أو فضة أو غري ذلك كاألوراق النقدية يف زماننا هذا

. كما أحلق بالرب والشعري والتمر وامللح، كّل مقتات مدخر، وكّل ما يصلح الطعام من الّتوابل
االستحسان: الثامناألصل 

من أصول املالكية االستحسان، فما معناه، وما الدليل على حجيته يف أصول املذهب؟ هذا ما 
.سيتبني يف هذا املبحث

معنى االستحسان في اللغة واالصطالح: أوال
.هو عّد الشيء واعتقاده حسنا، ويستحسنه يعّده حسنا: االستحسان في اللغة

:اختلف علماء املذهب يف تعريف االستحسان على عدة أقوال:االستحسان في االصطالح
القول : هوــــــرمحه اهللا ـــــ معىن االستحسان الذي ذهب إليه مالك" :تعريف ابن خويز مندادـــــ1

واالستحسان عندنا :" ، وذكره ابن العريب يف أحكام القرآن، قالاإلحكام، ذكره الباجي يف"بأقوى الدليلني
" العمل بأقوى الّدليلني:نفية هووعند احل
أُوثُر ترك ما يقتضيه : أستحسن كذا، معناه: إن قول مالك وأصحابه:" قال: تعريف ابن العريبــــــ 2

ونقله . ، ذكره  يف احملصول"الّدليل على طريق االستثناء والرتخص مبعارضة ما يعارضه يف بعض مقتضياته
، ذكره يف "إيثار ترك مقتضى الّدليل على طريق االستثناء: االستحسان:" الشاطيب عن ابن العريب فقال

.االعتصام ويف املوافقات
، ذكره "االستحسان هو األخذ باملصلحة اجلزئية الكائنة يف مقابلة دليل كلي" :األبياريتعريفـــــ3

االستحسان استعمال :"وذكره الشاطيب يف املوافقات ومل ينسبه ألحد فقال. يصال السالكإالواليت يف 
.، أي تقدمي االستدالل املرسل على القياس"مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي

أن يكون : عم من القياس هوأاالستحسان الذي يكثر حىت يكون " :بن رشد اجلداتعريف ـــــ 4
ؤثر يف احلكم خيتص واضع ملعًىن ييف احلكم ومبالغة فيه، فُيعدل عنه يف بعض املغلوّ إىل طرحا لقياس يؤدي 

إن العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا :" ، وقريب منه ما ذكره ابن العريب"به ذلك املوضع
حنيفة يريان ختصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معىن، ويستحسن مالك أن ُخيص باملصلحة، 

.ذكره يف أحكام القرآن" ارد خبالف القياسويستحسن أبو حنيفة أن ُخيص بقول الواحد من الصحابة الو 
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" إن االستحسان هو ختصيص الّدليل العام بالعادة مبصلحة الناس يف ذلك: " تعريف أشهبـــــ 5
. يصال السالكإذكره الواليت يف 

نفسإنه دليل ينقدح يف : وأحسن ما قيل فيه:" ف احلطابتعريـــــ 6
.قال يف شرح نظائر الرسالةذكره يف حترير امل" التعبري عنه

:الستحسانلنظرة في هذه التعاريف 
أن الدليل الذي يعسر على ،الذي القى اعرتاضا من العلماء، مفادهف احلطايبتعريثنيناإذا استـــــ

ويعجز الّلسان عن بيانه ال الذي ال يتصور يف الذهن، حمل

.واملعاين
.هابـــــ 
من الدليل الكلي أو القاعدة العامة، ستثناءخذ بأقوى الّدليلني، أو االفاالستحسان يأيت مبعىن األـــــ

أو األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي، أو استعمال مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي، أو ترك 
القياس يف بعض املواطن دفعا للمبالغة والغلو يف احلكم، أو هو ختصيص العموم بأي دليل، كاملصلحة، أو 

.العادة
، بأنه العمل بأقوى الّدليلني، فاملراد به أن تكون الواقعة مرتددة بني أصلنيأما تعريف االستحسانـــــ

جار، أو مصلحة، أو دفع مفسدة وغري ذلك رفٍ لعُ 
.من املرجحات

يقا ملصلحة الفقراء القياس أن بيع العرايا باطل؛ لعلة الربا، لكن جاءت السنة جبوازه حتق: ومثالهــــ 
.واحملتاجني
فإن وكذلكــــ 

.على الرعاف، واستثنائه من عموم احلكم بالبطالن، بالنظر إىل رفع احلرج واملشقة
االستثناء أو التخصيص من فاالستحسان الذي هو العمل بأقوى الدليلني، يدخل يف مفهومـــــ 

.املصلحة أو دفعا ملفسدةالدليل العام حتقيق
.ـــــ

استعمال مصلحة جزئية يف " وكذلك يتفق مضمونه مع ما جاء يف تعريف االستحسان بأنه ـــــ 
". ترك القياس يف بعض املواطن دفعا للغلو واملبالغة يف احلكم"أو،"كليمقابلة قياس  

فاملراد ليس ترك الّدليل كلية، وإمنا ترك العمل بالدليل يف بعض جزئياته، وإعطائها حكما آخر ــــ 
.للقياس، حتقيقا ملصلحة أو درءا ملفسدةاً خمالف

. فة متحدة املعىنوهكذا تصبح ألفاظ االستحسان وتعاريفه املختلـــــ 
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والدليل املستثىن منه أو املخصوص، ال يقتصر على القياس، بل يكون عاما، كتابا أو سنة أو ـــــ 
.إمجاعا أو قياسا

وكذلك الدليل املخصص ال يقتصر على املصلحة، بل يتعّداها إىل العرف والعادة، وغريها من ـــــ
.املخصصات، كالنص، واإلمجاع

االستحسان هو العمل بأقوى الّدليلني ترجيحا :" يار التعريف اآليت لالستحسان فأقولوميكن اختــــ 
".من القاعدة الكلية جلبا ملصلحة أو درءا ملفسدةأو ختصيصا من العموم أو استثناءً 

ن طريق عالعمل بأقوى الدليلني : فيدخل يف هذا التعريف صور ومظاهر االستحسان اليت هيـــ 
.ن طريق الرتجيح بني قياسنيعن طريق االستثناء، و عالتخصيص، وكذا 

.ويف التعريف إبراز للمقصد من االستحسان، وهو جلب مصلحة أو دفع مضرةـــــ 
حجية االستحسان عند مالك: ثانيا

أخذ مالك باالستحسان واحتج به يف مواطن كثرية، وكذلك من بعده من أتباعه وأصحابه، حىت 
.ول املذهب وقاعدة من قواعدهغدا االستحسان أصال من أص

وقد رأيت مالكا  :" قال ابن القاسم عن مالك يف بعض املسائل اليت استند فيها إىل االستحسانـــــ
".كأنه يعجبه هذا القول ويستحسنه

".ومسائل من مذهبهّول مالك وبىن عليه أبواباً عليه عَ :" داد عن االستحسانموقال ابن خويز ـــــ
القياس كذا يف مسألة، واالستحسان  : وعلماؤنا من املالكية كثريا ما يقولون:" ن العريبوقال ابـــــ

".واالستحسان عندنا وعند احلنفية هو العمل بأقوى الّدليلني:" ، وقال"كذا
ـــــ معتربا ــــ".حنيفةوأبوإن االستحسان يراه معتربا يف األحكام مالكٌ :" وقال الشاطيبـــــ
".االستحسان تسعة أعشار العلم:" األقوال املأثورة عن مالكومن ــــ 
وما هو بالقياس، ولكنه ... إمنا يستحسن مالك:" وقال ابن القاسم يف بعض مسائل املدونةـــــ

".استحسان
... ، والقياس فيه أنه منسوخ إمنا هو استحسانٌ :" وقال أشهب يف مسألة من مسائل الكتابـــــ

".اسخ، ولكين استحسن أنه جائز؛ ألن هذا ممّ ينُ فالقياس فيه أنه 
يف عرقَ إن املِ : وقد بالغ أصبغ يف االستحسان حىت قال:" ونقل الشاطيب عن أصبغ املالكي فقالـــــ

".العلمالقياس يكاد يفارق السنة، وإن االستحسان عمادُ 
".من القياسغلبُ واالستحسان يف العلم يكون أَ ":"املستخرجة"وقال أصبغ يف بعض مسائل ـــــ
الفروع عن املالكية مملوءة مبسائل االستحسان، كالبيان والتحصيل البن رشد اجلّد، والنوادر بُ تُ وكُ ـــــ

.ا من كتب الفروعوالزيادات البن أيب زيد القريواين، وغريمه
مسائل مأثورة عن مالك في االستحسان: ثالثا
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:الشفعة يف نقض األرض احملبسةثبوت ـــــ 1
سئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها، مث إن أحدهم و :" قال ابن القاسم يف املدونة

حنن نأخذه بالشفعة، أفرتى يف : مات، فأراد بعض ورثة امليت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان،فقال إخوته
دور واألرضني، وإن هذا الشيء ما مسعت فيه شيئا، ما الشفعة إال يف ال: مثل هذا شفعة هلم؟ فقال مالك

وما أرى إذا نزل مثل هذا إال وهلم يف ذلك شفعة، ونزلت يف املدينة فرأيت مالكا استحسن أن جيعل يف 
".مثل ذلك الشفعة

:كانت أو مع النخلثبوت الشفعة يف الثمرة إذا بيعت مفردةــــ 2
ك يف الثمرة إذا طابت فاشرتها رجل مع النخل أن فيها فلم قال مال: قلت:" جاء يف املدونةــــ 

إنه لشيء ما علمت أنه قاله يف الثمرة أحد : ال أدرى إال أن مالكا  كان يفرق بينهما ويقول: الشفعة؟ قال
".فأرى أن يعمل به،من أهل العلم قبلي إن فيها الشفعة، ولكنه شيء أستحسنه ورأيته

:الشاهد واليمنيثبوت القصاص يف اجلرح بـــــ 3
مل أجاز مالك شهادة رجل واحد يف اجلراحات العمد مع : قلت البن القاسم:" جاء يف املدونةــــ 

ال جتوز شهادة الرجل الواحد مع ميني الطالب : مالكقال ميني الطالب وليست اجلراحات عمدا مبال، وقد 
ا كان ويل الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا مل إال يف األموال، ال جتوز يف الفرية، وقد قال مالك يف الدم إذ

: فلم قال مالك ذلك يف جراحات العمد، وما حجته يف ذلك؟ قال: قلت. يكن له أن يقسم مع شاهده
".إنه ألمر ما مسعت فيه شيئا من أحد ممن مضى، وإمنا هو شيء أستحسنه: كّلمته يف ذلك، فقال

:اإلبلــــ 4
َعْقُل اُألصُبع متاما، يف كل : : قلت:" جاء يف املدونةـــ 

."
".:" قال الشيخ خليل يف خمتصره

انا يف هذه املسألة، وال ابن القاسم، لكن األصحاب ذكروا هذه املسألة ومالك مل حيك استحســــ 
النظائر، ضمن املسائل األربعة اليت رووا فيها القول باالستحسان عند مالك، وقد نظمها ابن غازي يف

:فقال
يف شفعة األنقاض والّثمار***    وقال مالك باالختيــــــــــــــار    

***   حكام واجلرح مثل املال يف األ
: وقال غريه

فتمثلّن منها صاحب الوتر يشفع*** وما استحسن املتبوع إن ُعدَّ أربع
*** بناء ومثـــــــــــــر والقصــــــــــــاص بشاهــــد 
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ال يصحُّ مع قوله , األربعالقول بأّن مالك مل يقل باالستحسان إّال يف هذه املسائلإّن : وقد قيلـــ 
وإّمنا تفسري ذلك راجع إىل أن مالك مل يسبقه إىل القول , بأن االستحسان تسعة أعشار العلم

.باالستحسان يف هذه املسائل  أحد من أهل العلم
"مالكا مل يقل باالستحسان إّال يف مخس مسائلواعلم أن :" قال, مسةــــ وزاد ابن ناجي مسألة خا

إذا أوصت :" وصيُّ األم على ولدها الّصغري، فقال: فذكر األربع مسائل السابقة، وأضاف اخلامسة وهي
".األّم بالصّيب ومباهلا، فإن كان يسرياً حنو سّتني ديناراً فال يُنتزع من الّصّيب، استحسنه مالك وليس بقياس

رجل مباهلا، فقال إىل سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت :" كما جاء يف املدونةـــ ونص املسألة  
، مث قال ابن "هذا يسٌري وجّوزه يف اليسري: دينارًا أو ستني، قالمخسني : كم تركت؟ قالوا له: مالك

، إمنا استحسن مالك يف األم، وليست األم كغريها من هؤالء، ألّن األم والدة، وليست كغريها:" القاسم
".وما هو بالقياس ولكنه استحسان

:وجه االستحسان في المسائل الّسابقة
ــــ أجاز مالك الشفعة يف نقض احلبس، والقياس أنه ال شفعة يف ذلك؛ ألن من شروط الشفعة أن 
يكون الشفيع مالكًا لرقبة األصل، وهذا الشرط غري متحقق يف األرض احملّبسة؛ ألن الذين ُحبست عليهم 

.ميلكون غري منافعهااألرض ال
ـــ ويف املسألة الثانية أجاز الشفعة يف الثمرة إذا بيعت ُمفردًة على رؤوس األصل أو مع األصل، 

: وانفرد مالك عن مجهور العلماء، أنه قال:" 
كّل منقول ال شفعة فيه كالعروض، وهذا قياس : ائر العلماءالشفعة يف الثمار، وهو من املنقوالت، وقال س

: عّول مالك على ركنيني أحدمهاو جلّي، 

أرخص يف بيع وهو أن النيب : الركن الثاين... ة لألصول، وهي تنفصل عنها وتنقطع عنها، الشفعة تابع
".العرايا، واستثناها من الربا لضرر املداخلة، وكذلك ضرر املداخلة يف الثمرة مثله

ّري عـــــ فقد قاس الّضرر الالحق بالشريك بسبب الشركة على الّضرر الّالحق باملعّري يف كثرة ترّدد امل
.عليه يف بستانه، خمافة أن يطلع على أهله

ذلك ال جيوز إّال يف األموال أو نز القضاء بالشاهد واليمني يف جراح العمد، فالقياس أاـــ وأّما جو 
وال :" ما يؤول إليها؛ ولذلك ضّعف ابن أيب زيد القريواين القضاء بالشاهد واليمني يف جراح العمد، فقال

: أو طالق أو حّد، وال يف دم عمد أو نفس إال مع القسامة يف الّنفس، وقد قيليُقَضى بذلك يف نكاح 
".يُقضى بذلك يف اجلراح
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ــــ ووجه االستحسان يف القضاء بذلك عند مالك، هو القياس اخلفي الذي قوَي أثره عنه، وهو أن 
سامة، وذلك صيانًة للدماء، النفس ـــوهي أعظم خطرًا من الطرف ـــ تُقتل أحيانًا بالشاهد واليمني يف الق

. ـــ يف اجلراح ــــ أوىلسفألن يقتص بالشاهد واليمني فيما دون النف
,

, ،سانفلم تثبت باالستح, 
فقد جاء يف السنة النبوية يف حديث عمرو بن حزم حيث قال , , , قبله

".عشر من اإلبلهنالك ويف كل أصبع ممّا :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أنواع االستحسان في أصول المذهب: رابعا

ومن الذين قسموا , تنوع االستحسان عند املالكية إىل أنواع حبسب الّدليل الذي قام عليهي
وقد تتبعناه ـــ أي االستحسان ـــ يف مذهبنا :" حيث قال, يف احملصول, ابن العريب, االستحسان إىل أنواع

:وألفيناه أيضا متضمنا أقساما
.ــــ فمنه ترك الّدليل للعرف

.الّدليل للمصلحةــــ ومنه ترك 
.ـــ ومنه ترك الّدليل إلمجاع أهل املدينة

".وإيثار التوسعة على اخللق, ــــ ومنه ترك الّدليل يف اليسر لرفع املشقة
.ـــ مث ذكر مثاال لكل نوع

ترك الدليل للعرف ـــ االستحسان بالعرف ـــ : النوع األول
".رّد األميان إىل العرف" بــ, عرفلرتك الدليل بال, ـــ مّثل ابن العريب والشاطيب

مع أن اللغة تقتضي يف , فإن رّد األميان إىل العرف, ـــ من مذهب مالك أن يرتك الّدليل للعرف
فهو حينث بدخول كل موضع يسمى , واهللا ال دخلت مع فالن بيتا: كقوله, ألفاظها غري ما يقتضيه العرف

, إال أن عرف الناس أّال يطلقوا هذا اللفظ عليه, لى ذلكفيحنث ع, واملسجد يسمى بيًتا, بيتا يف اللغة
.فال حينث, فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ

﴿:ن مساه بيتا يف قوله تعاىلآألن القر , حىت املسجد, ـــ فالقياس أن حينث احلالف إذا دخل أي بيت
فال حينث استحسانا , لكن عدل عن مقتضى القياس، ﴾ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَُّه َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُهُ 

فهذا العدول عن مقتضى القياس , بدليل العرف؛ ألنعرف الناس أال يطلقوا على املسجد بيتا يف كالمهم
.فهو ترجيح للعرف على مقتضى اللغة, وهو املسمى باالستحسان
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نا بالعرف؛ ألن السمك فإنه ال حينث استحسا, ال يأكل حلما فأكل مسًكاأــــ ومن ذلك من حلف 
َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَن حلًَْما قال تعاىل﴿, وإن كان يطلق عليه اللحم يف اللغة, يسمى حلما يف عرف التخاطبال 

.لكن عدل عنه استحسانا بالعرف, فالقياس هو احلنث, ﴾
لحة ـــ االستحسان بالمصلحة ـــ ترك الدليل للمص: النوع الثاني

فالقياس يقتضي بعدم تضمينهم؛ ألن , كالصباغ واخلياط, احلكم بتضمني األجري املشرتك: ومثاله
ولكن جرى االستحسان على تضمينهم , فال يضمنون إّال بالتعّدي أو التقصري يف احلفظ, األجراء مؤمتنون

.م من الضياعواهلموهي احملافظة على أ, رعاية ملصاحل الّناس
, وتضمني محّال الطعام, وتضمني صاحب السفينة, ـــ وكذلك تضمني صاحب احلمام الثياب

.والسبب يف ذلك عني السبب يف تضمني الصناع
, لكن عارض هذا الدليل املصلحة العامة, ـــ فاألجراء مؤمتنون بالدليل الشرعي ال بالرباءة األصلية

.رعاية ملصاحل الناس, خالفا لألصل, الشرعي العام املقتضي عدم التأمنيفاستثنيت هذه املسائل من الدليل 
ترك الدليل إلجماع أهل المدينة ـــ االستحسان بإجماع أهل المدينة ـــ : النوع الثالث

أي أن الواجب عليه غرم قيمة عموم البغلة  , على من قطع ذنب بغلة القاضيمِ ر إجياب الغُ :ـــ ومثاله
.ال غرم قيمة الذنب خاصة, كاملة

هلا بسبب فحش ذلك هكوبر وقد امتنع , أن بغلة القاضي ال حيتاج إليها إال للركوب: ووجه ذلكـــ
أنه ال يغرم إال قيمة النقص وكان القياس , العيب يف منزلته حىت صارت بالنسبة إىل ركوبه مثله كالعدم

لكن عدلوا عن ذلك استحسانا بإمجاع أهل املدينة؛ لفوات الغرض املقصود من هذا املركوب , خاصة
.بالنظر إىل منصب القاضي ومنزلته

من أن مالكا أجاز البيع واإلجيار يف نفس , ـــ ويشبه ذلك ما أورده ابن رشد يف البيان والتحصيل
والثوب على أن على البائع , كالقمح على أن على البائع طحينه, ية ابن القاسم عنهيف روا, الشيء املبيع

لنهيه صلى اهللا عليه "استحسانا على غري قياس؛ ألن القياس يقتضي عدم جواز البيع مع الشرط؛ , خياطته
؛ وألنه يتناىف مع مقتضى العقد؛ لكن جاز ذلك "عن صفقتني يف صفقةيه"و" وسلم عن بيع وشرط

.استحسانا ملصلحة الناس
.دخل يف هذا القسم, ـــ فهذا االستحسان إذا جرى به عمل أهل املدينة

.ترك الدليل للتوسعة ورفع الحرج: النوع الرابع
.ترك مقتضى الدليل يف التيسري؛ لتفاهته ونزارته؛ لرفع املشقة وإيثار التوسعة على اخللق: ومعناه
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وإجازة البيع بالّصرف إذا كان أحدها تابعا ،ري يف املراطلة الكثريةإجازة التفاضل اليس: ـــ ومثاله
.رفقا بالناس ورفعا للحرج،وإجازة بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما،لآلخر

،سواقهمأ:" ـــ ورد ذلك يف مساع ابن القاسم قال
, حىت أن الرجل ليأيت بالدراهم الوازن، وأرى يف ذلك رفقا بالناس، بل أرى أن ترتك: فقال؟ غّري أترى أن تُ 
فأرى أن يرتكوا وال مينعوا وهو مرفق ، واملرأة تأيت بغزهلا وما أشبهه، بالناقصى به إال شبه ما يعطىفما يعط
".بالناس

رأى تغيري الدراهم الناقصة ومنع الناس من :" ـــ قال ابن رشد
".يتساحمون فيها

رفع احلرج عن ،مع ما فيها من الربا، ـــ فاملعىن الذي من أجله أجاز مالك كل تلك املعامالت
فال ينبغي ،ألن الناقص يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه الوازنو الناس؛ ليسارة الفرق بني الوازن والناقص؛ 

.ن التعامل بذلكمالناس لإلمام أن مينع 
ـــ والقياس منع مجيع تلك املعامالت؛ ملا جاء يف احلديث من منع بيع الذهب بالذهب والفضة 

لكن عدل عن هذا القياس ،وإن من زاد أو استزاد فقد أرىب،سواء بسواء،بالفضة إال مثال مبثل
.استحسانا

ويف ذلك إيثار للتوسعة على الناس ، والتفاهة يف حكم املعدوم، تفاهة الفرق، ـــ ووجه االستحسان
.ومها مرفوعان على املكلف،وأن املشاحة يف اليسر قد تؤدي إىل العسر واملشقة، لحرج يف التعامللورفع 

وترجيح ، ترك الدليل لالحتياط: مثل،ـــ وهناك أنواع أخرى من االستحسان ذكرها علماء املذهب
.ومراعاة اخلالف، الضرورةواستحسان، قياس جلّي على قياس خفي أقوى منه

االستحسان باالحتياط: خامسا
َجَعل ":ذكره ابن عاشور، ومثل له بقول مالك يف القصاص يف القسامة بالشاهد الواحد، قال

بابه؛ ألن القصاص ليس من األموال، ن الشاهد الواحد مع القسامة موجبا للقصاص، مع أنه عدول ع
."الدماءحفظهو االحتياط يفلدليل لكن ذلك 

فاالستحسان هنا هو العدول عن القول بالشاهدين إىل القول بالشاهد مع اليمني، احتياطا يف 
.حفظ الدماء

االستحسان بالقياس الخفي: سادسا
اختالف املرتاهنيني، فهل القول قول الراهن أو : أي ترك قياس جلي لقياس خفّي أقوى منه، ومثاله

:
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جبامع ؛ : فقال أشهبــ 
.اماألمانة؛ ألنه أمني مثله

مع ميينه، قياسا للمرتاهنني على املتبايعني يف أن القول قول منهماالقول قول األشبه : وقال أصبغــ 
.األشبه منهما

أن قول أصُبغ فقياس أشهب، وإن كان أجلى، إالّ ":أصبغ، حيث قالح ابن عاشور قول وقد رجّ ــ 
أحسن؛ ألنه معضود بضعف األمارات، وبأن الراهن سلّ 

قول أصبغ استحساٌن، وقول أشهب إغراق يف القياس، ":إليه، فليس كاملودِع، وهلذا قال ابن رشد يف البيان
."طَرَد القياسيعين 

فاالستحسان هنا هو العدول باملسألة عن حكم نظائرها لتأخذ حكما آخر خمالًفا بقياس آخر، ــ 
أي العدول عن قياس جلي ظاهر إىل قياس خفي، هذا العدول هو نوع من الرتجيح بني األقيسة، عندما 

.صلحةيتجاذُب املسألة قياسان، فريجح القياس احملقق للتيسري ورفع احلرج وامل
االستحسان بالضرورة: سابعا

ن والفجل، اوسألت مالكا عن معاصر الزيت، زيت اجللج": جاء يف املدونة عن ابن القاسم قالــ 
منا أكره هذا ألن بعضه خيرج إ: قال. يأيت هذا بأرادب، وهذا بأخرى، حىت جيتمعوا فيها فيعصرون مجيعا

أكثر من بعض، فإذا احتاج الناس إىل ذلك فأرجو أن يكون خفيفا؛ ألن الناس البد هلم مما يصلحهم، 
به وال أرى - إن شاء اهللا–والشيء الذي ال جيدون عنه غًىن، وال بد، فأرجوا أن يكون هلم يف ذلك سعة 

."ال خري فيه: بأسا، والزيتون مثل ذلك، قال سحنون
قول سحنون هو القياس، وقول مالك استحسان دفعه الضرورة ": وجه االستحسان:قال ابن رشدــ 

ألن الناس البد هلم مما ": وقول مالك"ن والفجل على حدتهاإىل ذلك، إذ ال يتأتى عصر اليسري من اجللج
استحسان الضرورة وعلى القول أن دليل على أن االستحسان عند مالك مبناه رعاية املصاحل"يصلحهم

.التوسعة  ورفع احلرج السابق ذكرهحسانهو نفسه است
االستحسان بمراعاة الخالف: ثامنا 

أما الصلوات ": جاء يف العتبية أن مالكا سئل عن الصيب املراهق، أيؤم الناس يف الصلوات؟ فقالــ 
أفيقدَّمون يف رمضان؟ : قيل. الناس فيهااملكتوبات اليت هي الصلوات فال، وأما يف النوافل، فالصبيان يأمون 

"نعم ال بأس بذلك: فقال
أجز يف هذه الرواية أن يّؤم الصيب يف النافلة ويف قيام رمضان، وهو استحسان على ": قال ابن رشدــ 

ملن يرى صالة املأموم غري مرتبطة بصالة إمامه، فيجيز إمامة الصيب يف الفريضة لقو غري قياس، مراعاة 
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ك ال يؤم الصيب لوالقياس على مذهب مالك أن صالة املأموم مرتبطة بصالة إمامه وعلى ذ. والنافلة
املصلي وراءه أن يصلي به على غري وضوء أو بغري نية، إذ ال حرج عليه يف نُ أمَ البالغني يف النافلة، إذ ال يَ 

"ال جيوز له ذلكمكلف بالغ واللف،كذلك لكونه غري م
ة اخلالف يف هذه املسألة، حيث جوز غري املالكية إمامة الصيب يف استحسان على مراعفهنا قام االــ 

.الفريضة والنافلة
األدلة على حجية االستحسان في أصول المذهب

مما ذكرنا من أقوال مالك أن االستحسان حجة، وأنه ينقسم إىل أنواع كثرية، لكن بقي تبنيلقد ـــــ 
.الربهان على حجيته، وأنه ليس قوال بغري دليل، أو قوال باهلوى والتشهي

: ــ 
بث، وال تقدير للماء املستعمل، يد مدة اللّ قيتإمجاع الصحابة على جواز دخول احلمام من غري/ 1

وهذا ال جيوز يف األصل للجهالة قياسا على إجارة سائر املنافع، لكنهم أجازوا ذلك وخالفوا القياس العام 
.استحسانا جلريان العرف يف ذلك

ن عمل الصحابة رضي اهللا عنهم فقد أفتوا وقضوا يف مسائل كثرية قائمة على االستحسان، وإ/ 2
مل يصرحوا به يف ذلك الوقت املبكر، الذي مل يكن عصر تقعيد واصطالح؛ ومن املسائل اليت أفتوا فيها 

:باالستحسان نذكر
املرأة يتزوجها رجالن، وال يعلم الثاين بتقدم عقد األول إال بعد الدخول، فأفىت عمر ومعاوية ــ 

ري قياس؛ ألن األصل أن املرأة املعقود عليها ال للثاين استحسانا على غاواحلسن وعلي

.
من هذا األصل، فجعلوا املرأة حالة ما بعد الدخول والكن الصحابة فرقوا بني احلالتني، فاستثنــ 

:هلا على العاقد األولُمِفيتاً دامل
: ووجه االستحسانـــــ 

ذلك وُعدل عن األصل املصلحي إبقاء العقد الثاين وعدم فسخه وإن مل يصادف حمال صحيحا، لكن جاز
.درء املفسدة، وغري ذلك من املعاين واألسرارلاستحسانا للمصلحة أو 

ـــــ 
.ا
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عموم باملصلحة اجلزئية، وختصيص العام لية االستحسان أنه ختصيص لومن األدلة على حجّ ــــ 3
وكذلك أصل االستحسان " :ل هلذا املعىنصّ ؤ قال الشاطيب وهو يوحجة شرعية،رد يف أصول الشريعة،طَّ مُ 

".لى القياس على رأي مالك ينبين على هذا األصل؛ ألن معناه يرجع إىل تقدمي االستدالل املرسل ع
وإذا كان هذا معناه عن مالك وأيب حنيفة، فليس خبارج عن األدلة البتة؛ ألن األدلة يقيد " :وقال

."بعضها بعضا، وخيصص بعضها بعضا، كما يف األدلة السنية مع القرآنية
هو إال ترجيح قياس على اآلخر، أو استثناء من قاعدة عامة أو أصل  فحقيقة االستحسان ماـــــ 

.لي، أو ختصيص لدليل عام مبصلحة جزئية، فلم خيرج عن دائرة األدلة الشرعيةك
من األدلة على حجية االستحسان االستقراء، حيث دلت الكثري من الشواهد : دليل االستقراءــــــ 4

على أن الشارع استثىن من األدلة العامة الكثري من الصور واحلاالت، كما خصص الكثري من الصور 
:ات من عموم األدلة؛ وهذا هو عني االستحسان، ومن الشواهد على ذلك نذكرواجلزئي

تشريع القرض وإباحته استثناء من عموم ربا النسيئة، ملا يف ذلك من الرفق والتوسعة على الناس، ـــــ 
.أجل ما هو إال من الربا، لكن جاز ذلك استحسانا لرفع احلرجإىل فاالقرتاض 
بيع الرطب باليابس، الذي منع جها بالتمر اليابس على األرض، فإنه استثناء من بيع العرايا خير ــــــ 

.جاءت به السنة، لكنه جاز استحسانا حلاجة الناس ورفقا باحملتاجني، وقد سبق بيان ذلك
الشارع استثناء أجازهااملساقاة واجلعل، فاألصل فيها املنع، للجهالة املفضية للغرر والتنازع، لكن ــــ 

املساقاة رفق الشريعة، ورخصة من اهللا ":قبيل االستحسان حلاجة الناس ورفعا للحرج، قال ابن العريبمن 
"

لكن أجازه الشارع استثناء للحاجة األصل فيه املنع؛ للجهالة املفضية للغرر والتنازع،: بيع اجلزافـــــ 
بيع اجلزاف فيما يتأتى فيه الوزن أو الكيل غرر، إال أن ":ودفعا للحرج، قال ابن رشد يف البيان والتحصيل

بيع اجلزاف األصل فيه أن يباع  ":، وقال"السنة قد جوزته ملشقة مؤونة الكيل أو العد فيما يف عده مؤونة
".جازته السنةكيال أو وزنا، رخصة وتوسعة أ

لقد أورد الشاطيب بعض هذه األمثلة لالستدالل على صحة احتجاج مالك باالستحسان، مث ـــــ 
."اهذا منط من األدلة الدّ ": قال

المصالح المرسلة في أصول المذهب المالكي: األصل التاسع
املالكي، املصاحل املرسلة، فما حقيقتها، وأقسامها، ومدى حجيتها يف املذهب؟من أصول املذهب 

.هذا ما سيتبني يف هذا املبحث حبول اهللا تعاىل
تعريف المصلحة
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. واحدة املصاحل: واملصلحة الّصالح، واملصلحة: كاملنفعة وزناً ومعًىن، قال ابن منظور:المصلحة في اللغة
فكّل ما كان فيه نفٌع، سواء كان باجللب والتحصيل، كاستحصال الفوائد واألرباح والّلذائذ واملتع، أو كان بالّدفع 

.ة أيضاواإلبعاد واالتقاء، كاستبعاد املضاّر واملهالك واآلالم، فهو يسمى مصلح
:المصلحة في االصطالح

ومقصود الشرع من اخللق : ، مث قال"املصلحة هي احملافظة على مقصود الشرع:" ـــــ عرفها الغزايل بقوله
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول , وهو أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم: مخسة

.،فهو مفسدة، ودفعها مصلحةاخلمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول 
".املصلحة هي احملافظة على مقصود الشرع يف جلب منفعة أو دفع مضرة:" ـــ وعرفها الواليت بقوله

".احملافظة على مقصود الشارع بدفع املفاسد عن اخللق: املراد باملصلحة:" ـــ وعرفها اخلوارزمي بقوله
حة عندنا ما فهم رعايته يف حق اخللق من جلب املصاحل ودرء فإن املراد باملصل:" ـــ وعرفها الشاطيب بقوله

املفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال، فإن مل يشهد الشرع باعتبار ذلك املعىن، بل برده كان مردوداً 
".باتفاق املسلمني

ائما أو غالباً، املصلحة وصٌف للفعل حيصل به الصالح، أي النفع منه د:" ــــ وعرفها ابن عاشور بقوله
".للجمهور أو اآلحاد

هي ما قصده الشارع من جلٍب منفعٍة : " أن املصلحة يف اصطالح الشرع: ــــ واخلالصة من هذه التعاريف
".أو دفع مضرّة

ــــ وهذا القدر من معىن املصلحة هو املتفق عليه عند العلماء بني سائر الّتعاريف، وما زاد على ذلك فهو 
.د للمصلحة املعتربة شرعاً تفصيٌل وتقيي

أنواع المصالح
:تنقسم املصاحل إىل أقسام باعتبارات خمتلفة
.مصاحل ضرورية، ومصاحل حاجية، ومصاحل حتسينية: 

.مصاحل قطعية، مصاحل ظنية، ومصاحل ومهية: ـــــ وتنقسم باعتبار الثبوت إىل
.مصاحل عامة، ومصاحل خاصة: ار العموم واخلصوص إىلـــ وتنقسم باعتب

. مصاحل كلية، ومصاحل جزئية:  ـــ وتنقسم باعتبار الكّلي واجلزئي إىل
.مصاحل معتربة، ومصاحل ملغاة، ومصاحل مرسلة: ـــ وتنقسم حبسب اعتبار الشارع إىل

.وهذا التقسيم األخري هو الذي يهمنا يف هذا املبحث
حسب اعتبار الشارعأقسام المصالح ب
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ومصاحل ملغاة،ومصاحلمعتربة،مصاحل: تنقسم املصلحة من حيث اعتبار الّشارع وعدمه إىل ثالثة أقسام
.مرسلة

هي اليت اعتربها الشارع وأقرها ودعا إىل حتصيلها واحملافظة عليها، كمصلحة حفظ : ــــ المصالح المعتبرة1
عن كّل ما يّضره، فحّرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم 

.يضر بسالمة العقل، قياسا على حترمي اخلمر وسائر املسكرات
:" ــــ واملراد باعتبار الشارع ورود احلكم على ِوفقه، وليس املراد التنصيص عليه وال اإلمياء إليه، قال الغزايل

".منه من حيث إن احلكم ثبت شرعاً على ِوفقهونعين بشهادة أصل ُمعّني أنه مستنبطٌ 
ـــ وحاصل هذه املصلحة راجع إما إىل النص، أو اإلمجاع، أو القياس، ألن املصاحل املقصودة شرعا إما دعا 



د مسالك العّلة؛ حيث يتم إحلاق احلكم مع املصلحة اليت دلَّ عليها النص أو اإلمجاع إىل الوقائع عليها بأح

واملشغلة عنها، حبكم البيع املنصوص عليه،حلفظ وكإحلاق أنواع املعامالت املفّوتة لصالة اجلمعة . حفظ العقل
.الدين وإقامة شعرية اجلمعة

:ــــ المصلحة الملغاة2
.واألضرار

ـــــ وضابطها كّل مصلحٍة نّص الشارع على إلغائها أو أمجعت األمة على 
.

التسوية بني الذكور واإلناث يف املراث، بدعوى املساواة بني اجلنسني، فهي ملغاة مبخالفتها قوله : ــــ ومثاهلا
.﴾نـْثـَيَـْنيِ يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُ ﴿:تعاىل

ــــ زراعة العنب والكروم لعصره مخرًا وبيعه للكفار، خدمة لالقتصاد الوطين والسياحة وغري ذلك من املنافع 
.املاّدية، فهذه مصاحل ملغاة ملعارضتها النصوص احملرمة للخمر مهما كان الغرض من ورائها

العتبار وال باإللغاء، فهي مصاحل مسكوت وهي اليت مل يشهد هلا الشارع با:ـــــ المصالح المرسلة3
.عنها

ــــ ومثاهلا مجع القرآن يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه وزيادة األذان يف عهد عثمان رضي اهللا عنه وتوحيد 
.

وأما املصلحة، :" املالكية ،كالقرايف، وابن جزي، وغريهم، قال ابن جزيــــ هذا التقسيم للمصلحة ،ذكره
قسم شهد الشرع باعتباره، وهو قياس املناسبة املبين على الّنظر املصلحي من حتصيل : فهي على ثالثة أقسام



179

من الّديوان، املصاحل ودرء املفاسد، فهذا حّجة عند مجيع القائلني بالقياس، من ذلك ما فعله عمر رضي اهللا عنه،
.وإحداث السجون وغري ذلك

.ــــ وقسٌم شهد الشرع بعدم اعتباره ،كاملنع من غراسة العنب لئالّ يعصر منه مخٌر، فهذا ال يقول به
ــــ وقسٌم مل يشهد الشرع باعتباره وال بعدم اعتباره، وهو املصلحة املرسلة ، وهو حّجة عند مالك خالفا 

".لغريه
رسلةتعريف المصلحة الم

؟"املرسلة"ــــ لقد مت تعريف املصلحة فيما مضى، فما معىن 
أرسل الكالم : أرسل الشيء أطلقه فكه من قيده، ويقال: املطلقة ،يقال: معناها يف اللغة:ــــ المرسلة

: ال يتقيد بقافية واحدة، ومنه احلديث املرسل: ال يتقيد بسجع، وشعر مرسل: أطلقه من غري تقييد، ونثر مرسل:
.صحايبهو ما أرسله التابعي، وأطلقه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري تقييد بال

: ــــ ومعىن املصلحة املرسلة
.يف الشرع، أي مالئمة لتصرفاته، بأن تدخل ضمن ما ورد يف الشريعة من شواهد وأمارات ُمزكَية هلا

الشرع باالعتبار وال اإللغاء، وكانت مالئمة كّل منفعة مل يشهد هلا :" ــــ وعليه، فإن املصلحة املرسلة
".لتّصرفات الشارع ومناسبة ملقاصده

كّل مصلحة رجعت إىل حفظ مقصود شرعي، علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة :" ــــ يقول الغزايل
كون واإلمجاع فليس خارجا من هذه األصول، لكنه ال يسمى قياساً، بل مصلحة مرسلة ؛إذ القياس أصل معٌني، و 

هذه املعاين مقصودة عرفت ال بدليل واحد، بل بأدلة كثرية ال حصر هلا، من الكتاب والسنة وقرائن األحوال، 
وتفاريق األمارات، تسمى لذلك مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشارع، فال وجه 

".للخالف يف اتباعها، بل جيب القطع بكونه حجَّة
: :" ،"املرسلة"ن عاشور وهو حيدد معىن ــــ قال اب

حكمًا معّينًا ،وال يلقى يف الشريعة هلا نظري معّنيُ له حكم شرعي فتقاس هي عليه، فهي إذن كالفرس املرسل غري 
".املّقيد

:ــــ تعريف المالكية للمصلحة المرسلة
وهو كّل معًىن قام به قانون الشريعة، وحصلت به املنفعة : املصلحة:" ريب يف كتابه القيســـ تعريف ابن الع

، أي أن املصلحة هي املعاين اليت دّل عليها قانون الشريعة؛ أي أصوله وقواعده، أي ليست "العاّمة يف اخلليقة
ها بأن حتقق نفعًا عامًا للخلق املصاحل اخلاصة اليت دّلت عليها النصوص أو اإلمجاعات أو األقيسة، كما قّيد

.والبشرية
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هو : القياس املرسل:" حيث عرب عنها بالقياس املرسل، فقال: 
هو الذي ال يستند :  القياس املرسل:" ، وأبان هذا التعريف وأوضحه بقوله"الذي ليس له أصل معّنيٌ يستنُد إليه

ليه يف الشرع إّال ما يعقل من املصلحة الشرعية فيه، ومالك ـــ رمحه اهللا ـــ يعترب املصاحل وإن مل إىل أصل منصوص ع
".يستند إىل أصول منصوص عليها

.كثرية وأمارات وقرائن كما قال الغزايلأو قياس، وإمنا دّلت عليها شواهد
االستدالل املرسل الذي اعتمده مالك :" ـــ وقريٌب من تعريف ابن رشد، جاء تعريف الشاطيب، حيث قال
".والشافعي، فإنه وإن مل يشهد للفرع أصل معّني، فقد شهد له أصٌل ُكّلي

تعريفه للمصلحة املرسلة، واملراد من األصل ـــ فاألصل الكّلي هو القانون العام الذي ذكره ابن العريب يف
.الكّلي ما دّلت عليه الشواهد واألمارات والقرائن املبثوثة يف  تضاعيف الشريعة وتفاصيلها

.الشرع وقانونه وكّلياته العاّمة
.ألفاظ مرادفة للمصلحة المرسلة

القياس املرسل، : ـــ جرت عادة األصوليني على التعبري عن املصاحل املرسلة بعبارات خمتلفة، مثل

.د احلفيد، والشاطيب على اخلصوصاألصل يف علم األصول، كابن رش
حّجية المصالح المرسلة عند مالك ــ رحمه اهللا ـــ

املصلحة املرسلة حجة عند مالك وعند أصحابه مجيعا إّال ما روي عن أبو بكر الباقالين وابن احلاجب من 
رّدها وإبطاهلا، شهده بذلك نصوصهم وأقواهلم املنقولة عن مالك ـــ رمحه اهللا ـــ

وقد ":" القياس املرسل"ــــ 
مالك ــ رمحه اهللا ــ يعترب املصاحل ،وإن :" ، وقال أيضاً "أنكره كثري من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به

".مل يستند إىل أصول منصوص عليها
ما مل يشهد له  باعتبار وال بإلغاء، وهو املصلحة املرسلة، وهي :" شرح تنقيح الفصولـــ وقال القرايف يف

".عند مالك رمحه اهللا حجة
وقسٌم مل يشهد الشرع باعتباره وال بعدم اعتباره، وهو املصلحة :" ـــ وقال ابن جزي عند تقسيم املصلحة

".املرسلة، وهو حجة عند مالك خالفاً لغريه
:جّية المصالح المرسلة عند مالكاألدلّة على ح
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استند مالك وأصحابه يف حجّية املصاحل املرسلة إىل عمل الصحابة رضي اهللا عنهم يف الكثري من القضايا 
:املبنية إىل املصاحل املرسلة، وهذه بعض الشواهد على ذلك

عدد كبري من قرّاء وقع ذلك بعد أن استّحر القتل يف: ــــ مجع القرآن يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه
وإين أرى :" الصحابة يف موقعة اليمامة، فكّلم عمر رضي اهللا عنه أبا بكر رضي اهللا عنه فيما وقع للقرّاء، وقال له

هو ـــ : كيف أفعل شيئًا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال يل: فقلت له: أن تأمر جبمع القرآن، قال
.االجتماع باالتفاق على مجع القرآن الكرمي، وانتهى "واهللا ـــ خريٌ 

ــ فهذا العمل وهو مجع القرآن، مل يستند إىل نّص من كتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإمنا  
.كان مبناه الّنظر املصلحي، وهو حفظ القرآن من الضياع مبوت القرّاء

وسلم مبا صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحًة ومل يرد نّص عن النيب صلى اهللا عليه:" ـــ قال الشاطيب
".تناسب تّصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجٌع إىل حفظ الشريعة

، مث انشراح صدر أيب بكر، نعلم منه أنه من املصاحل؛ ألن "هو واهللا خري"فقول عمر :" ــــ وقال ابن عاشور
".اخلري مراد به الّصالح لألمة

يداّ على أن سند مجع القرآن يف عهد أيب أيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا ك:" ــــ وقول أيب بكر لعمر
".بكر، هو املصلحة املرسلة اليت مل يشهد هلا الشرع باالعتبار وال باإللغاء

فعل ذلك ملا اختلف املسلمون يف قراءة القرآن، فأفزعه : ـــ توحيد املصاحف يف عهد عثمان رضي اهللا عنه
يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب  :" ة بن اليمان إىل عثمان، فقال لهذلك، فجاء حذيف

".كما اختلفت اليهود والنصارى
ـــ وحينئذ أرسل عثمان إىل حفصة بنت عمر، يأمرها أن تأتيه مبا عندها من صحائف القرآن، فأمر عثمان 

فعلوا ذلك ، مث نسخ جمموعة من املصاحف، وأحرق ما عداه، بنسخ القرآن وكتابته حسب نزوله بلسان قريش، ف
.وبعث بنسخ جديدة إىل األمصار
وهو مجع األّمة حول كتاب اهللا تعاىل بقراءة موّحدة تُنهي , مبناه النظر املصلحي, ـــ فهذا العمل من عثمان

آن من االختالف ،وحفظ مصلحة حفظ القر : ففي هذا العمل مصلحتان, اخلالف املؤّدي إىل التنازع والشقاق
.األّمة كذلك من الّتصدُّع والشِّقاق

:ـــ ترك الفاروق عمر رضي اهللا عنه قسمة أراضي العراق
لكن عمر توقف يف , , عندما فتح املسلمون العراق

, يُدفع لبيت مال املسلمني, مع فرض اخلراج عليها, ورأى عدم قسمة األرض, األمر
.ويأخذ الغامنون والفاحتون رواتبهم منها
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ووجه املصلحة يف ذلك , يقرر هذا املعىنإذ مل يأت نصّ , ـــ وهذا االجتهاد العمري مبناه املصلحة املرسلة
كها مع ضريبة اخلراج يُوفِّر دخال تستعني به يف املصاحل , ثابتا خلزينة الّدولةواضح؛ إذ إنَّ إبقاء األرض يف أيدي ُمالَّ

.ومدِّ اجلسور، وغريها من املشاريع, , كرواتب اجلند, العاّمة
ال :" ونُِقل عن علي رضي اهللا عنه أنَّه قال, قضى اخللفاء الرّاشدون بتضمني الصّناع: ــــ تضمني الصنَّاع

".ُيصلح الّناس إّال ذاك
ووجه ذلك أّن ترك الضمان يُؤّدي إىل ترك حفظ , ملصلحة املرسلة؛ إذ مل يرد يف ذلك نصـــــ وسند ذلك ا

:حمالة إىل أمرينوذلك يُؤدي ال, والّتهاون يف ذلك, أموال الّناس
.ويف ذلك حرج كبري على الّناس, مع مسيس احلاجة إليه, ـــ إّما ترك االستصناع كلِّية1
.ويف ذلك ضرر على الّناس من ضياع أمواهلم وتلفها, نــ بقاء االستصناع مع عدم الضما2

وحق , حق الُصنَّاع يف الصناعة والعمل: فكان االستصناع وسيلة حلفظ حقوق الّناس من جهتني
.املستصنعني يف قضاء حوائجهم

من قضى الصحابة بأّن اجلماعة إذا اشرتكت وتعاونت يف قتل شخص؛ فإنّه يُقتصُّ : ـــ قتل اجلماعة بالواحد
لو متاأل عليه أهل صنعاء :" حيث قال عمر يف الواقعة اليت حدثت باليمن, ال فرق بني املباشر للقتل وغريه, اجلميع

".لقتلتهم به 
لعدم ورود نص يف هذه املسألة؛ حيث إّن القصاص ورد يف قتل الّنفس , ـــ وسند ذلك هو املصلحة املرسلة

َنا َعلَ ﴿بالّنفس يف قوله تعاىل .﴾ْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ وََكَتبـْ
ألفضى ذلك إىل انتشار واستفحال جرمية القتل ماعة  أنّه لو مل يقتص من اجل, ـــ ووجه املصلحة يف ذلك

.هروبا من القصاص, باالشرتاك
كاف على وهي دليل  , ـــ هذه بعض األدّلة من عمل الصحابة رضي اهللا عنهم على العمل باملصاحل املرسلة

ال لتقّدم , إّن الصحابة ــ رضوان اهللا عليهم ــ عملوا أمورا ملطلق املصلحة:" قال القرايف يف شرح الّتنقيح. حجيتها
ووالية العهد من أيب بكر لعمر رضي اهللا عنها , كتابة املصحف؛ ومل يتقّدم فيه أمر وال نظري: حنو, شاهد باالعتبار

واختاذ , وعمل الّسّكة للمسلمني, وتدوين الّدواوين, كذلك ترك اخلالفة شورىو , ومل يتقّدم فيها أمر وال نظري
فعل ذلك عمر رضي اهللا عنه وهّد األوقاف اليت بإزاء مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتوسعة , السجن

فعله عثمان رضي , لوهو اآلذان األوّ , فعله عثمان رضي اهللا عنه وجتديد اآلذان يف اجلمعة بالسوق, 
".ملطلق املصلحة, وذلك كثري جّدا, اهللا عنه ،مث نقله هشام إىل املسجد

شواهد من احتجاج مالك بالمصلحة المرسلة
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وهذه بعض الشواهد الّدالة على , لقد استند مالك ـــ رمحه اهللا ــ يف الكثري من املسائل إىل املصلحة املرسلة
:ذلك

.إذا مل يكن بينه وبني املُدَّعي خمالطةـــ حتليف املّدعى عليه 1
فإن كان بينهما خمالطة أو مالبسة ُأْحِلَف املّدعى , من اّدعى على رجل بدعوى نُِظرَ :" قال مالك يف املوطأ

..".عليه
ما ,فال حيلف املدََّعى عليه, وكانت الّدعوى يف األموال, من هذا الّنص ،يرى مالك أنّه إذا اختلف رجالن

حىت ال يتَوصَّل النَّاس إىل , اك خلطة قائمة بني املدعي و املدعى عليه وحّجته يف ذلك املصلحة املرسلةمل تكن هن
.ولئال يبتذل أهل الّسفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا يف اليوم الواحد, تعنيت بعضهم بعضا
حيلفه حّىت يثبت املّدعي فهل حيلف املدََّعى عليه بنفس الّدعوى أم ال , وإذا كان يف املال: قال ابن رشد

لعموم قوله صلى , اليمني تلزم املّدعى عليه بنفس الدعوى: اخللطة؟ اختلفوا يف ذلك ،فقال مجهور فقهاء األمصار
".واليمني على املُدَّعى عليه" ويف رواية " البيِّنة على املّدعي واليمني على من أنكر:" اهللا عليه وسّلم

ورأى أّن املُدَّعى عليه ال حيلف إّال إذا أثبت املدَِّعي اخللطة يف املال , يثــــ لكن مالكا خالف هذا احلد
". ولئال يبتذّل أهُل الّسفه أهَل الفضل بتحليفهم مرارا يف اليوم الواحد, زيادة يف الّتثبت والتَّحري, بينهما

:ـــ شهادة الصبيان يف اجلراح2
إذا كان , وال جتوز يف غري ذلك, م فيما بينهم يف اجلراح وحدها:" ـــ قال مالك يف املوطأ

".فإن افرتقوا فال شهادة هلم, أو يعّلموا , قبل أن يتفرقوا أو خيّببوا 
لكن أفىت مالك جبوازه فيما بني الّصبيان إذا وقعت , ـــ األصل يف الشهادة أّال تُقبل من الصيب لعدم بلوغه

.و يُعّلموابينهم جراح قبل أن يفرتقوا أ
حيث ال يوجد معهم كبري يشهد , وهو حفظ حقوق الصبيان, ــــ وسند مالك يف ذلك املصلحة املرسلة

., على ما وقع بينه
:ـــ زواج املرأة املفقود زوجها3

, بأن متكث أربعة سنني تنتظر ظهوره وعودته, إذا مل يظهر عليه خرب, أفىت مالك بزواج املرأة املفقود زوجها
مث تعتد عدة الوفاة , فإنه جيوز هلا أن تطلب الطالق من القاضي, إذا مل يظهر خربه, لكن بعد مضي هذه املّدة

.مث تتزوج زوجا آخر, أربعة أشهر وعشر
أّميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين:" ــــ وهذا ما أفىت به عمر بن اخلطاب حيث قال

".سنني مث تعتد أربعة أشهر وعشرا مث حتل
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لعدم , راجع إىل املصلحة املرسلة, ـــ فهذا القضاء من عمر رضي اهللا عنه ، والذي أقر به مالك وأفىت به
كن ُعدل ل, أو ثبوت وفاته بالبينة, وألن األصل أن املرأة ال حتل لزوج آخر إّال بعد طالقها من زوجها, وجود نص

, , ونظرا ملصلحة املرأة اليت تبقى من غري زواج طيلة مّدة غياب الزوج, عن هذا لتعّذر ذلك
.فكانت املصلحة يف زواجها

:ــــ اشرتاك الكبري والصغري ،والعامد واملخطئ يف القتل4
وعلى الصغري نصف , على الكبري أن يُقتلأنّ , يف الكبري والصغري إذا قتال رجال مجيعا عمدا:" قال مالك 

".الدية
وال , فإنّه يُقتصُّ من الكبري؛ لكونه بالغا مكّلفا, ـــ يرى مالك أّن الكبري إذا اشرتك مع الصغري يف القتل

.يُقتصُّ من الّصغري، بل جيب يف حقه نصف الديّة؛ لعدم بلوغه وتكليفه
فإّن مالكا يرى أّن , واآلخر أخطأ ومل يقصد القتل, تعّمد القتلأحدمها, ــ وكذلك لو اشرتك اثنان يف القتل

يف الّرجل ُميسك الّرجل للرجل فيضربه :" قال مالك, وعلى املُخطئ الضرب واحلبس, القصاص على املتعمِّد
د الضرب مما وإن أمسكه وهو يرى أنّه إّمنا يري, فيموت مكانه أنّه إن أمسكه وهو يرى أنّه يُريد قتله قُِتال به مجيعا

وُيْسَجُن سنًة؛ ألنّه , فإنّه يـُْقَتُل القاتل ويُعاقب املمسك أشدَّ العقوبة, ال يرى أنّه عمد لقتله, يضرب به الّناس
".أمسكه وال يكون عليه القتل

فالّنظر املصلحي يَقتضي , لعدم ورود نصٍّ فيها, املصلحة املرسلة, ـــ فعمدة مالك يف هاتني املسألتني
وكذلك الّنظر املصلحي يقتضي , الّتكليف، والعمد: من القاتل عمدا إذا توّفرت شروط القصاص، ومنهاالقصاص 

وكالسجن على املُخطئ , عقوبة من عاونه على القتل وإّن كان صغريا أو ُخمطًئا بالغا؛ كنصف الديّة على الصغري
.درحفظا للدماء والنُّفوس من اهل, البالغ إذا تعاونا وشاركا يف القتل

5:
ّقق فيه شروط تحـــ 

الناس إىل حاكم يقدمونه جلريان األحكام، وتسكني ثورة الثائرين، واحلياطة على دماء املسلمني االجتهاد، وافتقر
". ولو تُرك ذلك لكان ضرراً على املسلمني:"وأمواهلم، قال مالك

ـــ وسند مالك هو املصلحة املرسلة، ووجه ذلك أن اشرتاط االجتهاد يف اخلليفة، يعّرض الناس للفوضى 

. ل إذا عاد على أْصله بالبطالن مل يعتربوقد ثبت أّن املكمّ 
:ــ جواز بيعة املفضول مع وجود الفاضل6
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كذلك أجاز مالك ــ رمحه اهللا ــ بيعة اإلمام املفضول مع وجود الفاضل؛ درءًا للفتنة؛ إذ هو يف هذه احلالة 
وغري ذلك من املقاصد اليت هو املناسب احملّقق ملقاصد الّشريعة، من حفظ الّدين، وحفظ الّنفوس، وحفظ األمن 

. ال تتحّقق إالّ بوجود اإلمام القادر على سياسة الّناس ومجع مشلهم
يا أبا :" ذلك مل يوافق مالك على طلب أيب عبد الرمحان عبد اهللا بن عبد العزيز، حينما جاءه فقال لهلـــ و 

أتْدري ما الذي منع عمر بن : رية أيب جعفر، فما ترى؟ فقال له مالكسعبد اهللا بايـََعين أهُل احلرمني، وأنت ترى 
لكين أنا أدري، إمنا كانت البيعة ليزيد بن : ال أدري، قال مالك: عبد العزيز أن يوّيل رُجًال صاحلا؟ فقال العمري

لقيام، فتقوم هجمٌة، عبد امللك بن مروان بـَْعَده، فخاف عمر إن وّىل رجًال صاحلًا أن ال يكون ليزيدُ بُدٌّ من ا
". فيفُسد ما ال يصلح

ــــ هذه بعض الّشواهد الّدالة على احتجاج مالك باملصاحل املرسلة، وقد توّسع يف ذلك إىل درجة ْختصيص 
. عمومات الّنصوص باملصلحة املرسلة، كما يظهر يف املطلب املوايل

:تخصيص العام بالمصلحة المرسلة عند مالك
مل يكتف مالك ــ رمحه اهللا ــ باالستدالل باملصاحل املرسلة فيما مل يرد فيه نّص أو إمجاع أو قياس أو 

. استحسان، بل توّسع يف الّنظر املصلحي حىت خّصص به عمومات النصوص، وهذه شواهد على ذلك
وجاء يف سياق ،"وكذلك رضي اهللا عنه يرى ختصيص العموم بالقياس واملصلحة:" ـــ قال ابن العريب

قدَّمان على العموم أم يهل : وهذا ينبين على األصل، وهو أن القياس واملصلحة:" احلديث عن هذا املعىن فقال
 ."

صيص العموم بأّي دليل  العموم إذا استمّر والقياُس إذا اطّرد، فإّن مالكاً وأبا حنيفة يريان خت:" ـــ وقال أيضا
...". كاَن ِمْن ظاهر أو معًىن، وَيْستحِسُن مالك أن ُخيَّص باملصلحة

: ـــ ومن الشواهد على ختصيص مالك العموم باملصلحة املرسلة، نذكر

اشرتاط مالك اخللطة يف حتليف املّدعى عليه، وإجازة مالك لشهادة الّصبيان، وقد سبقت هذه األمثلة، البكر، و 
. إالّ األوىل

: ـــ ترك تغريب الزانية البكر
البكر بالبكر جلد :" يرى مالك عدم جواز تغريب الزانية البكر، َختصيصا هلا من عموم حديث الرسول 

وَمْن خّصص املرأة من هذا العموم، فإمنا :" تخصيص باملصلحة املرسلة، قال ابن رشد، وهذا ال"مائة وتـَْغريب عام
خّصصه بالقياس؛ ألنه رأى أّن املرأة تتعّرض ألكثر من الزنا، وهذا من القياس املرسل، أْعِين، املصلحي الذي كثرياً 

".ما يقوُل به مالك
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ومن جهة املعىن أن املرأة عورة، :" ، وقال الباجي"فيوضياعها بالنّ نثىوألنه خيشى فساد األ:" وقال الزرقاين
".ويف تغريبها تعريض هلا لزوال الّسرت عليها

:" ـــ وقال يف اشرتاط مالك اخلِلطة يف حتليف املّدعى عليه
، وهذا النظر املصلحي هو ختصيص "يتطرق الناُس بالّدعاوى إىل َتعنيت بعضهم بعضا، وإذاية بعضهم بعضاً 

". البّينُة على املّدعي واليمني على املّدعى عليه:" لعموم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإجازة مالك لذلك هو ِمْن باب إجازته قياس :" ــــ وقال ابن رشد يف إجازة مالك لشهادة الّصبيان

. ادات، وهو شرط التكليف والبلوغ، وهذا ختصيص مصلحي لألصل العام يف الشه"املصلحة
:ـــ قتل الزنديق

يرى مالك قتل الزنديق، وهو الذي ُيسِرتُ الكفر ويُظهر اإلميان، ويُقتُل حّداً ال ُكفراً، وال تُقبل توبتُه إن ظهر 
ْشِر أفكاره عليه، وتقبل إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه، وقتُله مصلحة ظاهرة، وهي دفع شرّه حّىت ال جيد جماًال لنَ 

.اهلّدامة، فُيحفُظ بذلك الّدين وعقائد املسلمني
، فالزنديق يقتل حّدا "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إّال اهللا:" ـــ وقتُله خمصوص من عموم قوله 
. ولو أعلن اإلميان، ألنه منافق ال ُيصدَّقُ 

:ـــ سقوط الرّضاع عن املرأة الشريفة
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني﴾، ﴿:رضاع واجب على املرأة؛ لعموم قوله تعاىليرى مالك أن ال

إّال أّن مالكًا دون :" غري أنّه خّصص هذا العموم، فأخرج منه املرأة الشريفة، باملصلحة املرسلة، قال ابن العريب
ة، وخّصها فيها بأصل من أصول ال يلزمها إرضاعه، فأخرجها من اآلي: فقهاء األمصار استثىن احلسيبة، فقال

". الفقه، وهو العمل باملصلحة
أن هذا أمٌر كان يف اجلاهلية يف ذوي :" ـــ ووجُه املصلحة يف ذلك ما ذكره ابن العريب تعليل هلذا التخصيص

لرُّضعاء احلسب، وجاء اإلسالم عليه فلم يُغّريه، ومتادى َذُوو الثروة واألحساب على تفريغ األّمهات للمتعة بدفع ا
". فحّققناه شرعا... إىل املراضع إىل زمانه، فقال به

: ـــ األكل من الغنيمة قَبل القْسمة
من األصول أن الغنيمة قبل القسمة ال جيوز األكل منها، وال التّصرف فيها بأّي وجه من الوجوه، بدليل ما 

سفٍر فأصابت الناَس حاجٌة شديدة َوجهٌد، يف خرجنا مع رسول اهللا : رواه أبو داود عن رجل من األنصار قال
وأصابوا َغَنماً فانتهُبوها، فإّن قدورنا لَتغلي؛ إْذ جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي على قـَْوِسِه فأْكَفَأ قدوَرنَا 

).بأَحلَّ من الّنهبةالّنهبة ليست بأَحلَّ من امليتة، وإّن امليتة ليست:( بَقوِسه، مث جعل يـَْرِمل اللحم بالرتاب، مث قال
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:يرملالغارة والسلب،:الغلبُة على املال والفقر،  الّنهبُ : أخذوها من غري قسمة   ــ االنتهاب: انتهبوها
.يلِقه بالرتاب ويلطُخه

َنا إبًال وغنما، بذي اخلليفةكنا مع النيب :" ـــ وروى رافع بن خديج، قال ، فأصاب الناَس ُجوع، وأصبـْ
مث قسَّم فعدل عشرة من الغنم فأكفئتأخريات الناِس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدوريفوكان النيب 

. "...بعريب
ـــ فمقتضى احلديثني أنه ال جيوز األخذ من الغنيمة إّال بعد القسمة، لكن مالكًا خّصص هذا العموم 

أمجعت األمة:" باملصلحة املرسلة، فجّوز األكل منها، قال ابن العريب
إليه القسمة، وقد استثىن من ذلك علماؤنا ما تدعو إليه احلاجة 

، فـََتْطرأ احلاجُة وتعرُض الفاقة، بالد العدوّ وإمنا املعّول يف ذلك على املصلحة، فإن املسلمني يدخلون ... يعجفوها
ُقّسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً يف القضّية، وَخْرماً يف احلال، ولو ُمنع الناس األكل منها حىت فلو 

".رضي اهللا عنه
.صيص الُعموم باملصلحة عند مالك ـ رمحه اهللا ـ ــــ هذه بعض الشواهد الّدالة على ختَْ 

شروط ومجال العمل بالمصلحة المرسلة في أصول المذهب المالكي

:هذه الشروط هيتوفر فيها ليتم العمل مبوجبها ومقتضاها،تعلماء املذهب، جيب أن 
ارعملقصد الشاملالئمة: الشرط األول

كون املصلحة املرسلة مالئمة ملقاصد الشرع، حبيث ال تنايف أصال من أصوله، وال تعارض نّصاً تأي أن ـــــ 
مع املصاحل اليت قصد الشارع إىل حتقيقها، بأن تكون من متفقة أو دليًال من أدلّته القطعية، بل جيب أن تكون 

 .
املوافقة لقْصد الشارع، ألن املصاحل إمنا اعُتربت مصاحل من حيث وضعها اعتبارال بّد من :" قال الشاطيب

أصًال من ملقاصد الشرع، حبيث ال تنايفاملالئمة:" املرسلةوقال أيضا عند ذكره لشروط املصلحة " الشارع كذلك
".أصوله، وال دليًال من أدلته

العامة مرفوضة يف هتتالءم وكلياتالـــ ومن هنا فإن أّي مصلحة مرسلة تتناىف ونصوص الشرع أو تعارضه أو
.الّدين

.ال العباداتأن تكون معقولة املعىن جارية يف املعامالت والعادات : الشرط الثاين
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هذا الشرط يتضمن جمال العمل واالجتهاد يف املصاحل املرسلة، وهو جمال األحكام املعقولة املعىن اليت 

.ة منها التعّبد اخلالصالعقول، وال تدخلها املصاحل املرسلة؛ ألن الغاي
موضوع املصاحل املرسلة ما ُعِقل معناه على التفصيل، والتعّبدات من حقيقتها أن ال يُعقل :" ـــ قال الشاطيب
ها مجلة، فإنه ال يعقل معناها على التفصيل، فال من؛ أي أّن العبادات وإن ُعلمت احلكمة "معناها على التفصيل

.االجتهادال يدخلها القياس و 
املصلحة العاّمة الالزمة يف نظر العقل قْطعا أو ظّناً قريبا منه، :" ــ وقال ابن عاشور، وهو يؤّكد قول الشاطيبـ

". ــــالشاطيبـــفلذلك ال تدخل التعّبدات على التحقيق، وهو خمتار
ف يف اخلوض يف ذلك، ـــ ومن هنا فإّن مالكًا ـ رمحه اهللا ـ مل يلتفت إىل العلل واملعاين يف العبادات، وتوقّ 

ولذلك التزم مالك يف العبادات عدم االلتفات إىل املعاين، وإن ظهرت لبادئ الرأي، وُقوفًا مع ما :" قال الشاطيب
َفِهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه، أي أن املقصد من العبادات التعّبد والتسليم هلا كما 

. واهرها من دون خوض يف املعاين
ولذلك مل يلتفت مالك يف إزالة النجاسات ورفع احلدث إىل مطلق النظافة، بل اشرتط يف رفع احلدث ــــ 

.العباداتمن
.ئعاتـــ ومل يَقس غري املاء على املاء، وإْن حتّققت معه الّنظافة، فاشرتط املاء املطلق دون غريه من املا

. ، وكذا مل جيوز القراءة بغري العربية، وترك القياس يف ذلك)اهللا أكرب(ـــ ومل جيّوز التكبري بغري 
.ـــ ومل جيّوز إخراج القيم يف الزكاة، مع أّن املعىن الذي من أجله شّرعت الزكاة هو إغناء الفقري عن السؤال

.ـــ وأخذ يف الكّفارات بالعدد املنصوص عليه ظاهراً 
:اتيجريان املصاحل املرسلة يف الضروريات واحلاجيات والتحسين: الشرط الثالث

ــ ممّا ال خالف فيه أن املصلحة املعتربة شرعاً، تتناول املراتب الثالث من ضروري وحاجي وحتسيين، ألن 
حلاجي على 

. التحسيين، وال يلتفت إىل األدىن يف مقابل األعلى
ـــ فهل هذا ينطبق على كّل املصاحل وإن كانت من جنس املصاحل املرسلة اليت مل يرد نّص باعتبارها وال 

بإلغائها؟
يف احلاجيات، ـــ واجلواب أن علماء املذهب أقروا واتفقوا على أّن املصاحل املرسلة معتربة يف الضروريات وكذا 

. اتيلكنهم اختلفوا يف وقوعها واعتبارها يف رتبة التحسين
.ات الشاطيب وابن عاشوريـــ فمن املانعني من اعتبار املصاحل املرسلة يف رتبة التحسين
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."كّل تقدير، فليس منها ما يرجع إىل الّتحسني والتزيني البّتةىوعل:" ـــ قال الشاطيب
:" ، وقال"ّيد الغزايل املصلحة بأن ال تكون يف مرتبة الّتحسني، وهو قيد الزمٌ وق:" ـــ وقال ابن عاشور

حاشية : قاله يف حاشيته املسماة" وشرطها أن تكون يف غري مرتبة التحسني، هذا صريح مذهب مالك ـ رمحه اهللا ـ
.التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح للقرايف
. أن تكون ضرورية، قطعية، كلية: املرسلة، فاشرتط فيها ثالثة شروطـــ والغزايل شّدد يف األخذ باملصاحل 

املناسب املرسل يُعترب إن كانت املصلحة ضرورية، قطعية، كلية، وإّال فال، فالضرورية هي اليت تكون من :" بقول
قطعية فهي وأّما ال. حفظ الّدين والنفس والعقل والّنسب واملال: إحدى الضروريات اخلمس بالرتتيب اآليت، وهي

".اليت تكون موجبة لفائدة عامة املسلمنياليت جيزم حبصول املصلحة فيها، والكلية،هي
ال حنكم باملصلحة :" ــــــ ومن الذين ذهبوا إىل التطبيق يف اعتبار املصاحل املرسلة، اإلمام الرازي، حيث قال

".املرسلة يف حمل احلاجة و التتمة؛ ألنه إثبات شرح بالرأي
رد القرايف بأن املصاحل املرسلة معتربة يف أي مرتبة كان و استند يف ذلك إىل عمل الصحابة رضي اهللا ــــ و 

سواء تقدم هلا نظري أم ال، وهذا يفيد القطع ...حددوا أمورا باملصاحل املرسلة، و أمجعوا عليها:"
".حلاجات أو التّتماتباعتبار املصاحل املرسلة مطلقا، كانت يف مواطن الضرورات أو ا

ــــــ وهذا هو الراجح؛ ألن القول بأن املصاحل املرسلة خمتصة بالضروريات كما ذكر الغزايل والرازي ،أو خمتصة 
بالضروريات واحلاجيات كم ذكر الشاطيب و ابن عاشور، حتكم من غري دليل، بل إن األدلة اليت دلت على اعتبار 

.مة ألنواع املصاحل يف خمتلف الرتباملصاحل املرسلة، جاءت مطلقة، عا
:أن تكون املصلحة املرسلة كلية عامة: الشرط الرابع

اشرتط بعض األصوليني كالغزايل أن تكون املصلحة املرسلة عامة ال خاصة، أي أن تتعلق بعموم الناس ال 
.باألفراد

وهو كل معىن قام به : املصلحة": ــــــ وهذا الشرط أشار إليه بعض علماء املذهب، كابن العريب حيث قال
أي حقق مصلحة عامة للناس، وهذا قيد يف اعتبار املصاحل " قانون الشريعة، وحصلت به املنفعة العامة يف اخلليقة

.فال عربة باملصاحل العائدة إىل األفراد
و رعي وليس القول يف سد الذرائع:"ـــــ و كذلك قيد ابن عاشور املصاحل املرسلة بالعموم، حيث قال

يفرضانه يف مبجموع األمة من خواصها، حبيث الاملصاحل املرسلة بأقل أمهية من القول يف الرخصة، وتعلقهما 
وأن تكون عامة، هذا صريح مذهب مالك ...وشرطها:"وقال أيضا عن شروط املصلحة املرسلة" أحوال األفراد

".رمحه اهللا
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، وأن املصاحل املرسلة البد أن يكون جماهلا النفع العام ال ـــــ واستقراء فروع املذهب، تدل على هذا الشرط
:اخلاص، ومن شواهد ذلك نذكر

:منع كراء األفنية اخلاصة/ 1
سئل مالك عن األفنية اليت تكون يف الطريق، يكريها أهلها، أترى ذلك هلم، وهي "ـــــ جاء يف العتبية أنه 

ضع فيه شيء أضر ذلك باملسلمني يف طريقهم، فال أرى أنه ميكن إذا كان فناًء ضيقًا إذا و : طريق املسلمني؟ قال
أحد من االنتفاع به وأن مينعوا، وأما كل فناء إن انتفع به أهله مل يضّيق على املسلمني يف طريقهم شيئا لسعته، مل 

املسلمني ما ، فإذا وضع يف طريق"ال ضرر وال ضرار"أر بذلك بأسا ــ قال ــ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
."

ـــــ ففي هذه املسألة منع لكراء األفنية اخلاصة، إذا أدت إىل ضيق الطريق العام الذي يسلكه املارة يف 
.الشوارع، فهو التفات إىل املصلحة املرسلة العامة دون اخلاصة

:ىلتطليق القاضي على املو / 2
دة اإليالء، ورفع األمر إىل القاضي، فطلب منه أن يطلق أو أن يفيء، ذا آىل الرجل من امرأته ومضت مإ

فهل يطلق عليه القاضي، أو ليس له ذلك؟
ــــــ ذهب مالك إىل أن يطلق عليه القاضي إذا أىب الفيء أو الطالق، وعمدة مالك املصلحة املرسلة العامة، 

يطلق السلطان وهو نظر : ذلك على النساء، قالومن راعى الضرر الداخل من:" 
".إىل املصلحة العامة، وهذا هو الذي يعرف بالقياس املرسل، واملنقول عن مالك العمل به

".ـــــ فمالك نظر إىل املصلحة العامة، أي مصلحة النساء، ومل يلتفت إىل مصلحة الرجال اخلاصة
:منع ذبح األنعام الفتية للمصلحة العامة/ 3

ذهب مالك إىل منع ذبح صغار األنعام من البقر والغنم واإلبل، احملتاج إليها يف احلرث والنسل والنقل، 
مينع من بيع الفتايا من البقر القوية على احلرث، نظرا :"وعمدته يف ذلك عموم املصلحة، قال ابن رشد اجلد

".للعامة، وصالحا هلم
:سقوط التسعري على اجلالب/ 4

ن التسعري خيضع للسوق، ولرأي اإلمام، وللمصلحة العامة، غري أن مالكا خص من التسعري من املعلوم أ
اجلالب، الذي جيلب البضائع والسلع واملؤن إىل األسواق العامة، فهذا ال يسعر عليه، فله أن يبيع بالسعر الذي 

زم كغريه بسعر السوق، لكان ذلك يراه مناسبا؛ وعمدة مالك يف ذلك النظر إىل املصلحة العامة؛ ألن اجلالب لو أل
وهذا مبين على قاعدة املصلحة، فإن :"سببا يف ترك اجللب، مما يؤدي إىل الضرر العام باألسواق، قال ابن العريب
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إما أن تبيع بسعرنا ،وإما أن تقوم عن سوقنا ،النقطع اجللب : اجلالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل السوق
".واستضر الناس

هذه بعض الشواهد الدالة على أن من شرط اعتبار املصلحة املرسلة أن تكون عامة، أي يعود نفعها على ــــ 
.عموم الناس

إىل هنا تنتهي هذه احملاضرات، واحلمد هللا رب العاملني

األستاذ الدكتور عبد الكرمي حامدي


