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مقـــــــــــــــــــــــــدمة

:ممن اھتدى بھداه إلى یوم الدین وبعد
تخریج األصول من الفروع  / ھذه سلسة من الدروس التطبیقیة في مقیاس 

الفقھ المقارن وأصولھ قسم الطالبات ) 1(أعددتھا وجمعتھا لطلبة الماستر 

أرجو أن تكون مفیدة ونافعة ، وهللا من وراء القصد

الدكتور عبد الكریم حامدي
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حصر أدلة مالك على وجه اإلجمال

يستحسن اإلشارة يف البداية إىل ما يفيد عددها من خالل ما قبل الدراسة التفصيلية ألدلة اإلمام مالك،
.وأصحابهروي عن مالك 

قال :"حيث قال ،"ابن وهب"اآلي املنقول عن وقد أشار مالك إىل أدلة األحكام إشارة إمجالية بالنصّ 
فذلك احلكم واجب،أو أحكمته السّنة،ما يف كتاب اهللا: ني الناس حكماناحلكم الذي حيكم به ب:يل مالك

-جامع بيان العلم-"ّفقفلعله يو ،كم الذي جيتهد فيه العامل برأيه، واحللكل الصواب
:فهذا الكالم من اإلمام مالك يشري إىل نوعني من األحكام

.األدلة النقلي: األول
.بالرأي عند عدم األدلة النقليةاالجتهاداألدلة العقلية القائمة على : الثاين

لكنهم اختلفوا يف طريقة عدها على ،اإلمام مالكعلماء املالكية أدلة عد مجاعة من : أدلة مالكعدّ 
:منهجني

.،عد الكتاب على أنه دليل واحد: األول
.ابن العاصم،والقرايف،سار على هذه الطريقة ابن القّصاروممن - 

:وهي،أدلةعد الكتاب على أنه مخسة : الثاين
أي (تنبيهه -)أي مفهوم األوىل(مفهومه –)أي مفهوم املخالفة(دليله –)العمومأي (ظاهره -نص الكتاب

).التنبيه على العلة
.كاملتقدمة يف الكتاب- 
.شاطلوالشيخ اواحلجوي،ن محدون،بوا،أبو حممد صاحل:على هذا املنهج وممن سار- 
،املفهوموهو ،والسنة،دليال سادسا يف الكتاب- املنهجا ممن سار على هذ–وزاد بعض املتأخرين - 

.الفحوىالسابق ذكره فسموه املفهوم باألوىلوأما ،ءداللة اإلقتضاوفسروه بأنه 
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وإن كان نص ،هذا إحصاء معقول:"يب حممد صاحل قال الشيخ حممد أبو زهرة بعد ذكر أدلة مالك عند أ- 
وكذلك هذه األمور ،وهو القرآن،اخل يف أصل واحدد،كل هذا وتنبيهه،ودليله،ومفهومه،القرآن ،وظاهره

"اخلمسة يف السنة،

وكذلك السنة ألن ما،الذي جيعل القرآن دليال واحدا،هو املنهج األول،والراجح عند بعض الباحثني-
،وتارة بالدليل،حيث يثبت تارة بالنص،اختالف الطرق الدالة على األحكامذكر يف املنهج الثاين يعترب من قبيل 

.يف طرق الداللة ال جيعلها عدة أدلةوهذا االختالف ،وتارة بالتنبيه،وتارة باملفهوم

أربعة عشر سبيل احلصر فإن أدلة مالك على ،علماء املالكية يف عد أدلة مالكذكرهومن استقراء ما- 
:هي،دليال

املصاحل املرسلة-القياس-شرع من قبلنا- قول الصحايب–أهل املدينةعمل-اإلمجاع- ةالسن- الكتاب

.االستدالل- مراعاة اخلالف- العوائد-الذرائع-االستحسان- االستصحاب

.وأخرى عقلية،هذه األدلة تنقسم إىل أدلة نقليةو - 

وما عداها أدلة شرع من قبلنا،-قول الصحايب-عمل أهل املدينة-االمجاع- السنة–الكتاب :قلية هي نفال
.عقلية

من خالل ما خرجه أتباُعه وأصحابُه من أقواله ،راسة نتعرف على أصول اإلمام مالكويف هذه الد- 
.ونصوصه وفتاويه

األصول المتعلقة بالقرآن الكريم

:معنى القرآن-
به القرآن ونعين،هو أصل األدلة وأقواها،ب العزيزالكتا:"فقال ،املالكي القرآنعرف ابن جزي -
"نقال متواترا بالقراءة املشهورةاملنقول إلينااملكتوب بني دفيت املصحف،العظيم،

أرى أن :"حيث قال يف القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود ،م مالك التواتر يف القرآن الكرميويعترب اإلما-
يف تفسري قول مالك )اجلد(قال ابن رشد،"مينعهم أن يقرؤوا به ويظهروه،ويضرب من قرأ به،االمام من بيعهمينع 
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يأخذ رآن إمنا والق،ونقل اآلحاد غري مقطوع بهإذ إمنا نقلت نقل آحاد،،إ:"
"ةوهو النقل الذي تنقله الكاّفة عن الكافّ ،بالنقل املقطوع به

فهو حجة بال خالف عند املتقدمني واملتأخرين ،خالف بني العلماء يف حجية القرآنال : حجته-
يدل على ذلك خبالف املتقدمني من األصولني مل ترد عنهم إال إشارات ،وقد حبث املتأخرون حجيته وذكروا ما

ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل :" عند قوله تعاىلار املالكيحجيته ،كقول ابن القصّ تدل على  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
) 88:االسراء "(َهَذا اْلُقْرآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا

فثبتت  آياته ولزمت،هر عجزهم أن يأتوا بسورة من مثلهوظ،وبإعجازهفقطع عذر اخللق به ،أي عونا
"ُحّجُته

:القراءات الشاذة
الغرناطيسعيد بن لبُّ أبو وقد حكى " الّشاذ ما نقل باآلحاد على أنه قرآنٌ :"قال الشنقيطي : تعريفها

وعلى أن ،جيب أن يكون متواتراى أن القرآن ول علاتفق علماء األص:"فقال،اتفاق األصوليني على هذا الضابط
"،ءة الشاذة هي اليت نقلت نقل أحادالقرا

هي ما نقل بطريق اآلحاد على أنه وكذا عند أكثر علماء القراءات،،القراءة الشاذة عند علماء األصولف- 
.قرآن

ونقتصر ،كتب علوم القرآنو ،كن اإلطالع عليها يف كتب التفسريمي،لشاذة كثريةواألمثلة على القراءات ا- 
:وهي،الشاذة اليت أوردها اإلمام مالكهنا  على ذكر القراءات

إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فامضوا إىل ايأيها الذين آمنو :(قراءة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه.1
)ذكر اهللا

صالة العصر وقوموا و حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى (قراءة عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما.2
).هللا قانتني

).فصيام ثالثة أيام متتابعات(قراءة أيب بن كعب رضي اهللا عنه .3

).( قراءة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما .4
.ذكرها مالك يف املوطأ والطربي يف تفسريه،)فَاْسَعْوا ِإَىل ذِْكِر اللَّهِ (ية األوىل املشهورة يف اآلفالقراءة- 
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أخرجها ،)َوُقوُموا لِلَِّه قَانِِتنيَ َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى :(ورة يف اآلية الثانية والقراءة املشه- 
.يف تفسريهوالطربي ،يف املوطأمالك

.أخرجه مالك يف املوطأ،)َفِصَياُم َثَالثَِة أَيَّامٍ (آلية الثالثة والقراءة املشهرة يف ا- 
.أخرجها مالك يف املوطأ،)(اآلية الرابعة والقراءة املشهورة يف- 

:تخريج رأي االمام مالك في القراءة الشاذة

ص عن األمام مالك وال يوجد ن،على أّن ما نقل آحادا فليس بقرآننص ابن احلاجب من علماء املالكية  
، واملشهور عن لكن ميكن التعرف على رأيه يف قرآنية القراءة الش،يف هذه املسألة

:من خالل أقواله اآلتيةيظهر ذلك،م جواز القراءة بالقراءات الشاذةمالك أنه يرى عد

)1/84(املدونة " فليخرج وليرتكهمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود: " قال - 
،وَيضرُب من قرأ به،أرى أن مينع االمام من بيعه:"بقراءة ابن مسعود اليت تذكر فيهوقال يف املصحف- 

)9/374(ان والتحصيل يالب- " مينعهم أن يقرؤوا به ويُظهروهُ 
وهذا يدل على عدم الشاذة،اتوال ندرك أن مالكا يرى عدم جواز القراءة بالقراءهذه األقومن- 

.قرآنيتها
جيزىء أن يقرأ أ: قيل ملالك:" فقد قال ابن وهب ،جواز القراءة بالقراءات الشاذةلكن نقل عن مالك - 

)12/111(املعيار املعرب- "جائز قال ذلك: ؟ قال)فامضوا إىل ذكر اهللا(بن اخلطاب عمر همبا قرأ ب

مال إليه مجع من وهو الذي،ل املشهور عنه القول بعدم اجلوازب،القول باجلواز غري مشهور عن مالكو 
:لذلك اختلفوا يف تأويل رواية اجلواز على قولني ،علماء املالكية

فال يثبت معناها عن ،مل تصح: قالإنكار هذه الرواية وممن رأى ذلك أبو سعيد بن لّب حيث : األول
"خلروجها عن أصوله وعدوهلا عن املعلوم من مذهبه،مالك

ية اجلواز ثقة يف نقل أقوال وابن وهب الذي نقل روا،فة الثقة ملن هو أوثق منهلخماومعلوم أن الشاذ- 
.نقل أقوال مالكوابن القاسم أوثق من ابن وهب يف،ابن القاسم الذي نقل رواية املنعإال أنه خالف ،مالك
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:"بقوله أوهلا ابن عبد الرب ، ولقد التسليم بالرواية، لكن مع تأويلها: الثاين- 
."غري الصالة 
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:حجية القراءة الشاذة 
تعد حجة إلثبات األحكام لكن هل،تعد قرآنا عند مالكتبني مما سبق أن القراءة الشاذة ال

؟القرآن؟ولتفسريالشرعية
ل- 

ولذلك أجاز العلماء نقل ،بأقوال الصحابة يف التفسري صحيحواالحتجاجهلا أن تكون أقوال صحابةاو حأ
.القراءات الشاذة وتدوينها يف كتبهم

ما جاء يف باب( بدليل أنه أورد بابا يف املوطأ عنوانه ،بالقراءة الشاذة يف التفسريواالمام مالك يأخذ- 
يوم يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من (مث أورد يف قراءة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،السعي يوم اجلمعة

كتابه بالّسعي على األقدام وال االشتداد فليس السعي الذي ذكر اهللا يف  " :مث قال،)اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهللا
"وإمنا عين العمل والفعل

فَاْسَعْوا ِإَىل (اعترب قراءة عمر بن اخلطاب مفسرة للقراءة املشهورة لتلك اآلية كوهذا ظاهر يف كون مال-
).ذِْكِر اللَّهِ 

تبني عدة آيات من القرآن استشهد ب،)فامضوا إىل ذكر اهللا(مر الشاذة عمث إن مالكا بعد ايراده لقراءة-
بل عضدها بفهمه من ، العمل والفعل وكأنه مل حيتج بقراءة عمر بن اخلطاب وحدها أن املراد بالسعي يف القرآن

.آيات أخرى

فقد اختلف النقل عن املالكية يف حكاية ،قراءة الشاذة يف األحكام الشرعيةأما احتجاج مالك بال-
:قولني مذهب مالك يف هذه املسألة على 

وقد جزم ابن جزي هذا القول يف إثبات األحكام ك عدم حجية القراءة الشاذة عند مال:األول -
.ملالك،حيث مل يورد غريه، ووصفه حلولو بأنه القول املشهور

، مع روايته لقراءة أيب بن كعب جب التتابع يف صيام كفارة اليمني، بأنه مل يو واستشهد حلولو، ملالك-
).ام متتابعات فصيام ثالثة أي(

لق إال مبا يصح التعال":حيث قال ،هم الباجينله وماواستدلو ،وقد-
وقال ،"مل يصح التعلق به،وإذا مل يصح كونه قرآنا،إذا مل يكن متواترا مل يكن قرآناألنه ،يثبت على وجه التواتر
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بن وقال ا،"حكما ألنه إذا سقط أصلها، فأوىل وأحرى أن يسقط حكمها ال توجب القراءة الشاذة :" ابن العريب 
"ألنه ليس بقرآن وال خرب؛)فصيام ثالثة أيام متتابعات(مثل ،ال جيوز العمل بالشاذ:"احلاجب

ألن القول املشهور يقابله قول آخر بات األحكام الشرعية؛ يرى مالك حجية القراءة الشاذة يف إث: الثاين
:فقال،وقد صرح ابن العاصم بالقولني معاغري مشهور 

به على شيء من املداركال احتجاج عند مالك : وقيل
)مهيع الوصول.         (يف كتابهإياهلنقلهوالظاهر اعتداده ببابه 

هلذا القول أن مالك نقل أن الظاهر اعتداد مالك بباب الشاذ من القراءات والشاهد :ومعىن البيت األخري 
.الشاذة يف كتابه وهو املوطأالقراءات

:فقال،واستدل له،أورد ابن عاصم القول الثاين مالككما 
"ومالك ظاهر اعتداده            به ألنه صح به استشهاده" 

اعتباره أي،مالك االعتداد بالشاذ من القرآنيعين أن ظاهر مذهب: "قال الواليت يف شرح هذا البيت -
ألجل أنه صح استشهاده بالشاذ على األحكام الشرعية يف قطع ميني السارق فإنه ؛حجة يف األحكام الشرعية

،ملنقول عنه عدم جواز االحتجاج بهمع أن ا،):(احتج عليه بقراءة ابن مسعود 
-نيل السول- "ولكن ظاهر 

ربا ن القراءات الشاذة إما أن تكون قرآنا أو خألوالظاهر أن مالكا يرى حجية القراءات الشاذة ،وذلك -
جند ،،فعلى األخذ بأضعف االحتماالت،أو قول صحايب،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

.، فتكون القراءة الشاذة حجة عندهالصحايب حجة عند مالكأن قول 

مع ايراده ،رى التتابع يف صوم كّفارة اليمنيوأّما استشهاد حلولو لعدم احلّجية بكون مالك ال ي-
ومن خمالفة السنة ،مالك رّد السنة املخالفة للقرآنذلك أن من قواعد،ففيه نظر،)ثالثة أيام متتابعات(لقراءة

صحايب املخالف فقول ال،اعدته يف السّنة املخالفة للقرآنوإذا كانت هذه ق،عنده أن تأيت بتقييد ما أطلقهآن للقر 
.ال لرده القراءات الشاذة،لقاعدة من قواعدهفيكون قد رد هذه القراءة ملخالفتها ،للقرآن أوىل بالرد

)(لكن قد يعرتض على هذا الكالم بأنه سبق استدالل مالك بقراءة -
.ُردالقرآن فكان من الواجب خترجيا على القاعدة املذكورة أن يَـ 

:والرد على هذا االعرتاض من وجهني-
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،)(باستدالل مالك بقراءة عدم التسليم : األول-
هعلى فرض التسليم باستدالل:الثاين-

.تقطع هي اليمنيُ 

:الخالصة
ال أي أنه إذا كان يف املسألة قول صحايب،منزلّة منزلة قول الصحايب،مالكأن القراءة الشاذة حجة عند

،)(ابن عمر ومثاله هنا قراءة ،خذ بهمعارض له أ

)2/587(املوطأ- حيث أنه فسرها ومل ينكرها
سألة بيان املراد بالصالة م: لمث،اختار منها ما أداه إليه اجتهاده،وإنه كان يف املسألة أكثر من قول- 
صالة و حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى (- رضي اهللا عنهما–ففيها قراءة عائشة وحفصة ،الوسطى

ويف املسألة قول آخر لبعض والعطف يقتضي املغايرة،؛ة العصر عطفت على الصالة الوسطىألن صال؛)العصر
ن الصالة الوسطى وهو أوقد اختار مالك ما تقتضيه قراءة عائشة وحفصة،،روهو أن املراد صالة العص،صحابةال

.،رليست صالة العص

رأي االمام مالك في البسملة
.اخلالف يف البسملة،من مسائل البحث يف تواتر القرآن-
ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم ِإنَُّه (:أمجعت األمة على أن البسملة بعض اآلية يف سورة النمل من قوله تعاىل-

.ن البسملة ليست آية من أول سورة براءةأعلى كذلكوانعقد االمجاع  )اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
:وفيما عدى هذين املوضعني فقد اختلف العلماء يف مسألتني يف الفاحتة-

1 /

2 /.
وال يوجد ،من غريها من السورنسب إليه القول بأن البسملة ليست آية من الفاحتة وال:  رأى مالك -

ال يقرأ :"قراءة البسملة يف الصالة حيث قاليف وإمنا أخذ هذا الرأي من قوله ،منقول عنه يف املسألةنص صريح 

)1/78(املدونة- ال سرا يف نفسه وال جهرا ،يف املكتوبة)اهللا الرمحن الرحيمبسم (يف الصالة 
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يرى مالك وجوب قراءته يف الّصالةالفما،لفاحتة يف الصالة واجبة عند مالكوبيان ذلك أن قراءة ا-
.فال تكون من الفاحتة،والبسملة ال،اليكون من الفاحتة

.،كون البسملة آية من الفاحتةوإذا انتفى-
وهي :"ّصالة املكتوبة بقولهعدم قراءة البسملة يف الفاحتة يف الأشار مالك حلجيته يف : حجية مالك-

)1/68(املدونة- "وعليها أدركت الناس،السنة
اهللا عليه صلى - مسجد رسول اهللا ...لكن مذهبنا يرتجح بأن"الك بقوله وقد رجح ابن العريب رأي م-

إىل - وسلمصلى اهللا عليه - ن زمان رسول اهللا من لد،ومرت عليه األزمنة،باملدينة انقضت عليه العصور- سلمو 

).1/3(أحكام القرآن- "اتباعا للسنة) بسم اهللا الرمحن الرحيم(ومل يقرأ قط أحد فيه ،زمان مالك
ويف النافلة :" حيث قال،ملة يف النافلةك جواز قراءة البسيرى مال:  قراءة البسملة يف صالة النافلة-

).1/68املدونة"(ذلك واسع ،، وإن أحب تركإن أحب فعل
ة يف قراءة البسملة حتمل وبني ابن العريب أن املالكية استحبوا قراءة البسملة يف النافلة وأن اآلثار الوارد-
.،على ذلك

مسائل النسخ في أصول مالك
: تعريف النسخ

إزالة احلكم الثابت بالشرع املتقدم بشرع متأخر : "عرف الباجي من املالكية النسخ  يف االصطالح فقال
.إحكام الفصول للباجي-"عنه على وجه َلوَالُه لكان ثابتا 

وهو ،وخالف يف ذلك أبو سلم األصفهاين،ووقوعه يف الشرع،اتفق املسلمون على جواز النسخ: حكمه- 
.باإلمجاعحمجوج 

الزيادة على النّص -نسخ العبادة قبل وقت الفعل- املنسوخ والناسخ:وهي ثالثة: مسائل النسخ عند مالك
.فهناك عدة صور للنسخ،؛ وبناءا عليهآحاد، والناسخ أيضاأو خرب ،قد يكون قرآنا، أو خربا متواترااملنسوخ

إحكام :انظر(على جواز نسخ القرآن بالقرآن االمجاعحكى طائفة من املالكية :القرآن بالقرآننسخ /1
).صل البن احلاجبمنتهى الوصول واأل-االشارات للباجي-الفصول للباجي
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وقد ورد يف فقهه ؛فتهلكي يقضي بالقول به وعدم خمالكن االمجاع احمل؛عن مالكنص صريحومل يرد -
إن ترك خريا الوصية املوتُ كتب عليكم إذا حضر أحدكم(فقال قال يف قوله ،قوع ذلكيدل على جواز و ما

يقصد ما.املوطأ- "نزل يف قسمة الفرائض يف كتاب اهللا تعاىل نسخها ما: "قال- سورة البقرة- )للوالدين واألقربني
.نزل يف سورة النساء من املرياث

:نسخ القرآن باخلرب املتواتر/ 2
.مقدمة ابن القّصار- يف هذا نصٌّ –محه اهللا ر -ليس يعرف عن مالك:"القّصارقال ابن 

ك جواز ذلك وحكى عن مالك أنه نسب إىل مال،املالكيأبا الفرج البغداديلكن القاضي 
".ال وصية لوارث"ما تواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )الوصية للوالدين(نسخت:"قال

واز نسخ القرآن بالسنة بو الفرج القاضي املالكي على أن مذهب مالك جاستدل أ:قال ابن القصار 
"وصية لوارثألن مذهبه أن ال؛املتواترة

:ورد ابن القّصار هذا القول من جهتني -
.هو جمرد استنباط وختريج منه،عن مالكأن ما أورده القاضي أبو الفرج- أ 

أي أن الناسخ آلية الوصية هو ؛"نسخت آية املواريث الوصية للوارث:"أن مالك قال يف املوطأ –ب 
.القرآن وليس السّنة املتواترة

حيحا مؤوال أو يكون ص،غري صحيحوما خالفه إما أن يكون ،رد عن مالك يف املوطأ هو الّصحيحفما و 
فإنه بّني )ال وصية لوارث(ة للوالدين هو آية املواريث أما حديث أن الناسخ آلية الوصي،وتأويله على فرض صحته

فال ،ّن اهللا قد أعطى كّل ذي حق حقهإ:"الّناسخ وهذا ظاهر من قوله صلى اهللا عليه وسلم يف أّول احلديث 
"وصية لوارث

:نسخ القرآن باخلرب الواحد/ 3
فيكون نسخ القرآن بأخبار ،رالقرآن باخلرب املتواتجواز نسخ تقدم يف الصورة الثانية أن مالكا يرى عدم 

.عاآلحاد أوىل عنده باملن
حاشية -"نسخ مدلول الكتاب خبرب الواحد- مالك- ال يرى:الطاهر بن عاشور يف هذه املسألةقال حممد- 

- التوضيح والتصحيح
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.مالكومل يوجد نص صريح ملالك يف هذه املسألة إال ما ذكره املالكية من شواهد على رأي-
" ، وبعض أهل الظاهرخالفا للقاضي أيب الوليد"اآلحاد وال ينسخ بأخبار :"قال ابن جزي عن القرآن -

وهذا مذهب املالكية ما عدا ،عدم جواز نسخ القرآن خبرب الواحدفهذا النص يدل على أن االمام مالكا يقول ب
.القاضي أبو الوليد الباجي

مالك ال يرى نسخ الكتاب طيب يف تفسريه أن مذهبيظهر من صنيع القر :"وقال ابن عاشور -
باآلحاد؛
"ومل يذكر مذهب مالك يف اآلحاد،تواترةه قابلها مبسألة نسخه باملُ ألنّ -
ن خرب أل؛قدموهي مزلة ،فقد تعاطى بعضهم النسخوأما إن كان خرب واحد،:"وقال ابن العريب-

"يعارضهفضال أن الواحد مظنون وال يساوي الظن اليقني،

:نسخ اخلرب املتواتر باخلرب املتواتر/ 4

وهذا يعين أن االمام مالكا من ،اخلرب املتواتر باخلرب املتواترحكى بعض املالكية االتفاق على جواز نسخ
. لموابن احلاجب يف منتهى الفصول واأل،االتفاق الباجي يف إحكام الفصولن ذلك هذاوضمّ -القائلني به

:املتواتر بالقرآننسخ اخلرب / 5

،واء كانت السنة متواترة أو آحاداس،ذهب مالك جواز نسخ السنة بالقرآنيرى مّكي بن أيب طالب أن م
وذكر ابن احلاجب يف منتهى الفصول ،ويف االشارات،فصولذكره الباجي يف إحكام ال،وهو رأي ملالكية أيضا

.والقرايف يف تنقيح الفصول وشرحه،لمواأل

:اخلرب املتواتر باخلرب اآلحادنسخ / 6

واستدل ،املتواتر خبرب اآلحادي فقد صحح القول جبواز نسخ اخلرب جأما البا،ال يوجد رأي ملالك يف املسألة
.واالشاراتإحكام الفصول،،يف كتابه،ورد على املخالفني وأدلتهم،له

ذكر مجاعة من املالكية االتفاق على جواز نسخ اخلرب الواحد باخلرب :نسخ خرب اآلحاد خبرب اآلحاد/ 7
.ات للباجير االشاإحكام الفصول،–الواحد وبذلك يكون رأي مالك مع هذا االتفاق 
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ذكر القرايف االمجاع على جواز نسخ خرب الواحد بالقرآن وهذا يؤكد أن : نسخ اخلرب الواحد بالقرآن/ 8
.تنقيح الفصول وشرحه للقرايف- .املسألة مالكا يرى اجلواز يف هذه

وهذا نقل القرايف االمجاع على جواز نسخ خرب الواحد باخلرب املتواتر،: نسخ اخلرب الواحد باخلرب املتواتر/ 9
.تنقيح الفصول مع شرحه–وال يوجد نص ملالك يف املسألة ،دخول مالك يف هذا االمجاعيؤكد 

نسخ العبادة قبل وقت الفعل:المسألة الثانية
. كما أن اجلواز هو املختار عند املالكية ،جواز نسخ العبادة قبل وقت الفعلحكى الباجي عن مالك

.ل البن احلاجبممنتهى الوصول واأل–تنقيح الفصول مع شرحه -إحكام الفصول للباجي
الزيادة على النصّ : المسألة الثالثة

.أو غري مستقلة،إما أن تكون مستقلة: النص نوعان الزيادة على -
.أو مغايره،ما أن تكون من جنس ما شرع بالنصواملستقلة إ-
.وهذه ليست نسخا بإمجاع،إجياب احلج بعد مشروعية الصالة:فالزيادة املستقلة املغايرة مثل-
وهذه الزيادة خمتلف ،زيادة صالة سادسة على الصلوات: لثم،ادة املستقلة اليت من جنس ما شرعالزي-

فيها ،هل تعد نسخا أو ال؟
وهذه الزيادة هي موضع اخلالف فهي مثل زيادة جزء يف العبادة أو شرط،،أما الزيادة غري املستقلة-

.بني احلنفية وغريهم
ة على النص ال تكون الذي يدل عليه رأي مالك أن الزياد:"أما رأي مالك فقد قال ابن القّصار -

.مقدمة ابن القّصار- "نسخا بل تكون زيادة حكم آخر
تنقيح الفصول مع –ونص بعض املالكية على أن هذه الزيادة ليست نسخا عند مالك وأكثر أصحابه -

.نشر البنود للشنقيطي- شرحه للقراقي



كتبة القلعةم
15

األصولية المتعلقة باألمرالمباحث 
مفتاح الفصول - "القول الدال على طلب الفعل على جهة االستعالء:"أنه بعرف الشريف التلمساين األمر 

.نكتفي بذكر ما لإلمام مالك فيه رأي صريح أو مستنبط عن طريق التخريج،دةديومسائل األمر ع–

صيغة األمر المجردة عن القرائنداللة/أوال

.تقتضي الوجوبعن القرائن
" الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعةعند مالك أن األوامر على : "قال ابن القّصار-
إذا ورد األمر عاريا من القرائن اليت تدل على الوجوب أو الندب ):"اجلد(وقال ابن رشد -
لى تعريته من القرائن اليت خترجه عنظر الإىل أنه حممول على الوجوب إذا دل - رمحه اهللا–فذهب مالك ...واالباحة

.املقدمات املمهدات-"عن الوجوب 
القرائن محل على الوجوب عند مالك وأكثر جمردا عن-أي األمر- إذا ورد:"وقال ابن جزي -

.صولو تقريب ال- "العلماء
.ما يشهد لصحة هذا القولويف الفروع املأثورة عن مالك -

احلج ة والصيام و ،كالصالاألعمال اليت يدخل فيها املكلفمنها أن مالك يرى وجوب إمتام نوافل/ 1
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط :(واحتج على ذلك بقوله تعاىل ،فواوالعمرة والط وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

البقرة،-)اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيلِ 
).َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة لِلَّهِ :(وقوله تعاىل 

.وابن عاشور،)اجلد(وابن رشد ،ابن القصاروقد استشه-

: احتجاجا بقوله تعاىل،البائن وغري احلامل يف مدة العدةومنها أن مالكا يرى وجوب السكىن للمطلقة / 2
.الطالق- )َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ (
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داللة  صيغة األمر المقرون بقرينة / ثانيا

أن حيمل على :مهوحك،االباحةأو لى الوجوب، أوالندب،األمر قد يرد جمردا عن القرائن الدالة ع-
.الوجوب عند مالك

ويف هذه احلالة حيمل على ما،االباحة، أو أو الندب،مر مقرونا بقرينة تدل على الوجوبوقد يرد األ-
.تدل عليه القرينة

َوأَِقيُموا :(كقوله تعاىل ،ى ما تدل عليه القرينة من الوجوبوإن ورد بقرينة ُمحل عل:"قال ابن جزي -
ألنه ورد ؛)َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواَوِإَذا :(كقوله ،أو االباحة،)َفَكاتُِبوُهمْ :( كقولهأو الندب،،)الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ 

.تقريب الفصول–" ر فهو لإلباحة على األصحظبعد احل
َوالَِّذيَن يـَْبتَـُغوَن :(قوله تعاىل،ت به قرينة تصرفه للندب عند مالكومن األمثلة على األمر الذي اقرتن-

رًااْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتمْ  يدل على ،أمرٌ ،)َفَكاتُِبوُهمْ (فقوله سورة النور،-)ِفيِهْم َخيـْ
:وهناك قوالن يف القرينة الّصارفة،له من الوجوب يف األصل إىل الندبة الّصارفة نالندب لوجود القري

و ختلوا أن تكون عتقا أوالكتابة ال،على االنسان عتق عبده، وال بيعهإمجاع األمة على أن ال جيب/ 1
) .اجلد(املقدمات البن رشد - .فتصري مندوبة،جبةفال تكون وا،بيعا

وعلم اخلري شيء ،)ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا(يف العبد تعليق األمر بالكتابة يف اآلية على علم السيد اخلري / 2
كأنه يقول ،ولو كان واجبا لعلق على أمر ظاهر،ألمر على شيء خفّي ال يكون واجباوإذا علق ا،خفي

.أحكام القرآن البن العريب- شرح الزرقاين على املوطأـ- املنتقى للباجي-).فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خريا (
َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ َأْو :(ومن األمثلة  أيضا حكم املتعة يف قوله تعاىل-

،البقرة-)ِسِننيَ تـَْفرُِضوا َهلُنَّ 
ومل ،إمنا خفف عندي يف املتعة: (مالك، قال حممول على الندب عند مالكوطلق وهأمر م) َوَمتـُِّعوُهنَّ :(فقوله 

فلذلك ،)(و،)حقا على املتقني(ا املطلق يف القضاء يف رأي ألين أمسع اهللا يقول ز عليهيجي

)2/292(املدونة - "
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وهي،مر باملتعة من الوجوب إىل الندبففي كالم مالك االشارة إىل القرينة الصارفة لأل-
–باإلحسانفتعليقها ،طلقها على اخللق أمجعنيولو كانت املتعة واجبة أل:(العريبقال ابنباإلحسانبالتقى 

.أحكام القرآن-"-وهو معىن خفي- وبالتقوى- وليس بواجب

فاألمر باإليتاء يف قوله،النور-)َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ :(قوله تعاىل،ومن األمثلة أيضا-
.للندب عند مالك)وآتوهم(

دل على أنه الذي ي:"قال،)اجلد(ذكره ابن رشد ما،صارفة لألمر من الوجوب إىل الندبوالقرينة ال-
ولو كان فرضا لكان ،- عليه السالم–وال على لسان نبيه ،تعاىل مل حيد فيه حدا يف كتابهأن اهللا،غري واجب

.املقدمات-"جيربون عليه وال،فدل ذلك على أن الناس يأمرون به...حمدودا 
،التقدير يف النفقة إىل االجتهادلفإن اهللا تعاىل وكّ وهذا ضعيف، :"هذه القرينة بقوله ابن العريبوردّ -

.أحكام القرآن-"وهي واجبة 
داللة األمر على الفور أو التراخي/ثالثا

اعتبار ما قيد به من وال نزاع يف األمر املقيد أنه حيمل ب،وقد يرد مطلقا،بزمن وقوعهاألمر قد يرد مقيدا 
.أما املطلق فقد اختلف فيه على مذاهب،فور أو تراخ

،الفور،يف ذلك نص-رمحه اهللا- يس عن مالكل:"قال ابن القّصار-
.مقدمة ابن القصار- "ذلك كذلك إال ألنه ألمر اقتضاه فور ومل يكن ألن احلج عنده على ال

اعتبار ما قيد به من فور أو وال نزاع يف املقيد ب،األمر يرد مطلقا، ويرد مقيدا:"و قال الشيخ حلول-
.الضياء الّالمع- "وأما املطلق ففيه مذاهب،تراخ

-أنه للفور- وأخذ من قول مالك،الفورذي ينصره أصحابنا أنه على ال:" قال القاضي عبد الوهاب -
.شرح تنقيح الفصول للقرايف"وعدة مسائل يف مذهبه،ومنعه من تفريق العقود،جيل احلجمن أمره بتع

.وذهب فريق من املالكية إىل أن مالك يرى أن األمر يقتضي الفور-
نه ال يقتضيأملغاربة يرون وا،أن األمر يقتضي الفورفالبغداديون يرون،واملسألة خالفية بني املالكية-

.للباجي،احكام الفصول، واالشارات- .الفور
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داللة األمر على المّرة أو التكرار   /رابعا

:اختلف علماء األصول من املالكية يف حكاية رأي مالك يف هذه املسألة
ذا جترد، هل يقتضي تكراره أم ال يقتضي ذلك إال بدليل؟إاألمر بالفعل :" قال ابن القّصار -

".دل على تكراره، وإال لن يقوم دليلٌ يعندي هنص، ولكن مذهبفيهليس عن مالك 
وحكاه القاضي أبو حممد عن ،تضي التكرار يف قول عامة أصحابنا: " وقال الباجي-

".مالك
.إحكام الفصول للباجي–. القاضي عبد الوهاب: أبو حممد-
وقد تردد النقل عن :"وقد أشار ابن عاشور إىل اختالف النقل عن مالك يف هذه املسألة، فقال-

...واختاره ابن احلاجب يف هذه املسألة، فنقل القاضي عبد الوهاب عن املذهب أنه للمرة،- رمحه اهللا- مالك
لقاسم عن ملا سئل ابن ا،ع يف أول كتاب الوضوء من املدونةمبا وقااحتجو :لربهان قال املازري يف أمايل ا
ونقل ابن القّصار عنه أنه )فاغسلوا وجوهكم :(فاستدل على نفيه بقوله تعاىل،وجوب تكرير غسل األعضاء

،وجدان املاء؛حجة فيهوال:قلت . واحتجوا بقوله بإعادة التيمم لكل صالة..للتكرار
ال وقد روي عن مالك يف املريض الذي ال يستطيع استعم،وال تكون عبادة مشكوكة البقاء،بفتجب إعادة الطل

).ابن عاشور(حاشية التوضيح والتصحيح–" ،املاء، واملتذكر لصلوات كثرية
.مالكا يرى أن األمر ال يقتضي التكرارذكره ابن عاشور يوحي أنه مييل إىل القول بأنّ ما-
شرح تنقيح الفصول - أحكام الفصول للباجي- يقتضي التكرارومذهب أكثر املالكية أن األمر ال-

.للقرايف
أكان مالك يوقت فيه واحدة أو :قلت لعبد الرمحان بن القاسم :قال سحنون:يف املدونة ما ونّص -

اثنتني أو ثالثة؟
.وقد اختلفت اآلثار يف التوقيت،ومل يكن مالك يوقت،إال ما أصبغ،ال:قال 

إمنا قال اهللا تبارك :قال و ،الوضوء مرة وال مرتني وال ثالثامل يكن مالك يوقت يف": قال ابن القاسم 
ِإَىل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم :(وتعاىل

"يوقت تبارك وتعاىل واحدة من ثالثفلم )َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ 
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داللة األمر الوارد بعد الحظر/خامسا

اخلالف كله يف االمر بعد وأعلم ان هذا :"فقال ،اختلف العلماء يف هذه املسألة،كما ذكر ابن عاشور
فالذي اختاره البلقيين أنه ال،ونسخه احلظر،احلظر السابق حبكم ثابت للمحظورأما األمر بعد. حظر مستأنف

فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم :(كان قوله تعاىل ولذلك،إياه إىل ما كان عليه قبل احلظرخالف يف إرجاع األمر
كما ذكره،ق قبل احلظر يف مدة األشهر احلرمألنه احلكم الساب؛مقتضيا وجوب القتال-التوبة- )ْشرِِكنيَ فَاقْـتـُُلوا اْلمُ 

"وهو وجيٌه ،الشيخ حلولو يف شرح مجع اجلوامع
.الواردة بعد احلظر تقتضي االباحة)افعل(وذكر طائفة من املالكية أن مالكا يرى صيغة -

:قال الواليت عن األمر بعد احلظر
عند مالك وأصحابه مطلقااإلباحةتستفاد منه 

،لق عليهورد األمر بعدما زال ما عُ و ،على شرط أو سبب أو غايةاليه معلقأي سواء كان احلظر السابق ع
.أن كان غري معلق على شيء مما ذكر

أم يبقى على حكمه عند ،االباحةه احلظر هل يدل على قذا سبإ:"وقال ابن عاشور عن األمر-
؟اإلطالق
"ومجاعة إىل األول- رمحه اهللا- فذهب مالك -
،وترجحه- رمحه اهللا–وقد الح يل يف احلجة ملالك :"ورجح ابن عاشور هذا القول واحتج له مبا يلي -

للناس واحد ومراد اهللا تعاىل من الشرع،ما هو مقرر من قبل،كيعتمد اشتمال الفعل على املفسدةأن التحرمي
مال املأذون فقد يسبق التحرمي االذن لقطع توغل الناس يف استع،م ملراده ما هو رمحة ورفق بعبادهولكنه قد يقد

ملكلفني إليناس ا؛وقد جييء االذن قبل التحرمي،وزيارة القبور،مسألة حلوم األضاحي:، مثل أو غلّو هم فيه،فيه
كما يف سبق حترمي اخلمر بإباحته يف بعض ،عليهم مفاجأة الفطام عنهال تشتدحىت ،بقطع أمر اعتادوه وألفوه

، فمىت حرم اهللا تعاىل شيئا فقد األوقات وكراهته وهذا مقصد معلوم من استقراء ال
جحة؟فهل يظن إذا ورد األمر به بعد ذلك أن مفسدته صارت مصلحة را،من املفسدةنبهنا على مرتبته
املفسدة بعد أن شدد ،فما بالذات ال يتخلف وال خيتلِ مع أن 

حاشية التوضيح-"وذلك املسمى بالرخصة،لشدة احلاجة إليه فاغتفرت مفسدتهوإما ،اهللا حترميها
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،الواردة بعد احلظر تقتضي االباحةويف الفروع الواردة عن مالك ما يشهده ملذهبه أن صيغة األمر -
ئمة أكره رجال ومل أمسع أن أحدا من األ،يد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلكاألمر عندنا أنه على س:"ومن ذلك قوله

:فقيل له إن اهللا تبارك وتعاىل يقول ،عت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلكوقد مس،على أن يكاتب عبده
رًاَفَكاتُِبوُهْم ِإْن عَ (- فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة (،) َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا:(يتلو هاتني اآليتني )ِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْ

)فَانـَْتِشُروا ِيف األْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَّهِ 
.املوطأ-"وليس بواجب عليهم،اسفيه للن- عز وجلّ –وإمنا ذلك أمر  أذن اهللا :قال مالك-

:هنا أمران ويالحظ
ويشهد لذلك ،فيكون قائال مبقتضاه،ومل ينكره،ورد ما تقدم على أنه من قول غريهأن مالكا قد أ: األول 

.ر فيه التصريح بنسبة القول ملالكحيث يظه،آخر النصّ 
احلظر ارد بعد الو دخوهلما يف مسألة األمر ف،فأما الثاين والثالث:الثة أمثلة يف النص السابق ث: الثاين

غري واضح ولذلك حيتاج إىل فإنه دخوله يف املسألة- )َفَكاتُِبوُهمْ (وهو آية –وأما املثال األول ،واضح ال غبار عليه
- أي منع الكتابة–؛اس على أصول الشريعة يقتضي منعهابأن القي:"وقد وجهه بعد العلماء،توجيه

"فيحمل على االباحة،ألمر الوارد بد احلظركان كا،
سواء كان ضعيفا :"فقال،لكن مل يرتض ابن عاشور تضعيفه،قد ضعف الباجي وغريه هذا التوجيهو -

وال شك أنه ،وهي تقتضي سبق احلظر،، ال حيمل إال على الرخصة)توسعة إمنا ذلك:(فقول مالك ،أم قويا
.حاشية التوضيح والتصحيح البن عاشور-"الشريعة على أنه ال ضعف فيه يقتضيه القياس وأصول ينظر إىل ما

مسائل النهي 

من الفعل على جهة القوُل الدال على طلب االمتناعِ :"عرفه الشيخ التلمساين بأنه : تعريف الّنهي
"االستعالء
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صيغة النهيمقتضى 

إذا ورد :"نّص على ذلك ابن جزي فقال ،فإنه يقتضي التحرمي عند مالكإذا جترد النهي من القرائن -
"جمردا عن القرائن محل على التحرمي عند مالك وأكثر العلماء

"عندنا للتحرمي- النهي- وهو:قال القرايف ،وإىل هذا ذهب املالكية-
أو صاحب قرينة اعتمد ،قرائن املخرجه له عندهإذا جترد عن الالنهي موضوع للتحرمي :"وقال الواليت -

"عند املالكية...عليها يف التحرمي إن كانت دالة عليه
وإذا  ورد بقرينة محل :"قال ابن اجلزي ،عليه القرينة إن كانت مصاحبة لهوحيمل النهي على ما دلت-

"على ما تدل عليه القرينة من حترمي أو كراهة
وإن أتت قرينة تدل:".....................*م قال ابن العاص-

.حترميا أو كراهة ال يُعدلُ *   فهو على ما تقتضيه محل

قتضاء النهي الفساد ا

:حترير حمل اخلالف قبل بيان رأي مالك

،كالطالق يف احليضالدليل على عد اقتضائه للفساد،دل تارة ياعلم أن النهي:"قال الشيخ حلولو-
"واختلف فيما عداه على مذاهب،نزاع فيما دل الدليل عليه من ذلكوال ،وتارة يدل على اقتضائه ذلك

هل يقتضي :اعلم أن حمل اخلالف يف أن النهي هل يقتضي الفساد إمنا هو يف :"وقال ابن عاشور -
والشرط الذي اشتمل عليه البيع؟فساد مقارنة املشتمل عليه كالغصب الذي اشتملت عليه الصالة  

ف يف خالفإذا كان جزء عبادة أو معاملة فال،فال خالف يف فساده وعدم إجزائه،أما الشيء املنهي عنه
ا من وكون الزوجة حمرم،وكونه الثمن مخرا يف البيع،فساد املاهية اليت هو جزءها، وذلك كالركعة املختلة من الصالة

...ألن ذلك الفساد الختالل جزء املاهية؛النكاح

والشرطإمنا اخلالف يف اشتمال العبادة أو العقد على مقارنة منهي عنه كاألرض املغصوبة يف الصالة،
"والدرهم الثاين يف بيع درهم بدرمهني،للبيع
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:خالصة ما ذكره حلولو وابن عاشور أن النهي أنواع

 -.

 -.

 -.

.والنهي عن الزواج باحملارم،فاألول كالنهي عن أكل امليتة- 

.والبيع وقت النداء،لثاين كالنهي عن الطالق يف احليضوا

.والشرط املقارن للبيع وبيع الرباوالثالث كالنهي عن الصالة يف األرض املغصوبة،

.اختلف العلماء يف عرض رأي مالك فمنهم من أمجل ومنهم من فّصل: رأي مالك 

ذهب مالك أن النهي الصحيح من م":القول علي بن امساعيل األبياري املالكي حيث قالوممن أمجلَ 
ف ملا يعلم يف ذلك من لط؛حل اخللق منها:وتقريره هو ،يقتضي الفساد

،فقد علم أال مصلحة له فيها،ليهافقد منع من االقدام ع،واستصالح، فإذا ورد النهي عنها
وحكم الشرع،ض من قبل الشارع الّصارف والباعثفيتناق،أفادت املقصود عن االقدام عليهافلو،على مصلحتها

رم حوال يكون ما:قال ،إنه ال حيل املبتوتة:اح الفاسد من أصحاب مالك يف النك:قال املغرية .على خالف ذلك
"مشريا إىل ما قررناه،اهللا تعاىل طريقا  إىل ما أحل

وأرباب األصول من املالكية جهلوا مذهب :"حيث قال ابن العريب ،عريبوممن فصل القول ابن ال-
هي : والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمني ...إن له قولني :فقالوا - رمحه اهللا–مالك

كان ملعىن يف غري املنهي عنه وإن،على فسادهعىن يف املنهي عنه دلّ كان ملفإن،
)احملصول البن العريب("         أن ال يدل على الفسادفذلك خيتلف إال أن األغلب فيه

شرح - ".وهو مذهب مالك ،د على وجه تثبت  معه شبهة امللكيفيد الفسا:وقال القرايف عن النهي -
.تنقيح الفصول
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،أو خارج الزم هلا،ا كان ألمر داخل يف الذاتفساد إذمذهب مالك أنه يدل على ال:"وقال الواليت -
"مع إفادته شبهة الصحة

،فيرتتب عليه أي أثر شرعي،لذات املنهي عنهيدل على الفساد وعدم الصحة إذا كان أي أّن النهي -
.والصالة مع احلدث،وبيع امليتة،كالطالق يف احليض

إال إذا اتصل ،فإنه يدل على الفساد عند مالك،ألمر مقارن للمنهي عنه مالزم لهأما إذا كان النهي-
- "،أو هالكها،تغري األسواق، أو تغري العني:هي و ،أحد أمور أربعة فإنه حيكم بصحتهبه

.شرح تنقيح الفصول للقرايف
:املأثورة عن مالك اليت تشهد لرأيه يف مقتضى النهيوهذه بعض الفروع -

وُز اذا تفاوت أمره من البيوع ما جي:"حيث قال ،د بيوع الربا على كل حالإىل فساذهب مالك/1
؛وال جيوز فيه ما جيوز يف غريه،وال جيوز منه قليل وال كثري،الردُّ أبدافأما الربا فإنه ال يكون فيه إال،وتفاحش رّده

فهذا النهي جاء ) البقرة) (أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس (: ألن اهللا تبارك وتعاىل قال 
.مقرونا مبا يدل على فساده

مسعت :"وأحلق مالك بالرّبا يف الرد على كل حال كل احملرمات البني حترميها حيث قال ابن وهب -
الناس فإنه ينَقض إن وما كان مما كرهه،ُفتْ أو مل يفاتَ الربا وغريه يرد إىل أهله أبدا مناحلرام البني :مالكا يقول 

"فإن فاْت ُكرِه،أدرك بعينه
ّرم لكن ال يصل مبعىن أنه حمُ ،ومكروه،وهذا يرّد على كل حالٍ ،َحرام بّني :أي أن املنهي عنه قسمان-

.إالّ إذا فَاتَ ،وهَذا يردُّ كذلك،إىل درجة الَقْطع
وكأن هذا راجع عنده :"قوة الدليل وضعفه فقال بحبسوقد ذكر ابن رشد هذا التقسيم الذي خيتلف-

ضعيفا فسخ قبله ومل ومىت كان،فمىت كان الد،عفهسخ وضُ فإىل قـُوَّة دليل ال
- - "وسواء كان الدليل القوي متفقا عليه أو خمتلفا فيه،يُفسخ بعده

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين ،وال تصّروا اإلبل والغنم:"حلديثاورد النهي عن التصرية يف / 2
.  أخرجه مالك ومسلم- "بعد أن جيليها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر 
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حبس اللنب يف الضرع وعدم حلب اإلبل :، والتصرية ل والغنمفاحلديث يتضمن النهي عن تصرية اإلب-
.تقدميها للبيع وعرضها يف األسواقوالشاة قبل 

، بيع؛ وهذا ما أخذ به اإلمام مالكوظاهر احلديث يدل على صحة البيع إذا رضي املشرتي بعد ال-
أَو ألحٍد يف : قال مالك. نعم: : قلُت ملالك: قال ابن العلم:" حيث جاء يف املدونة 

".هذا احلديث رأي

واملنع عليه، إذا اشرتى اإلنساُن عبداً أو جارية، واشُرتط عليه شرٌط يقتضي التحجري:البيع مع الشرط/ 3
.فإن البيع يكون فاسداً عند مالك

أرأيت إن اشرتيُت عبدًا على أن أبيع وال أهب وال أتصدق؟ : قلت:" جاء يف املدونة عن ابن القاسم
"القيمةهذا البيع ال جيوز، فإنه تفاوت يف: قال مالك: قال

:قتل الّصيد يف احلرمعن النهي/ 4

، كان : (قال مالك وأّما َما قـََتَل احملرُِم أو ذبح من الّصيد فال حيّل أكُله كحالل وال حيرم؛ ألنه ليس ِبذِكيِّ
املوطأ ـ" طأ أو عمداً، فأكُله ال حيل خ

، )املائدة ) (ُنوا َال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحرُمٌ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ : (قد محل النهي يف قوله تعاىلالكفيكون م
. على الفساد الذي ال يفيد اإلنتفاع

: النهي وقت النداء/ 5

املؤذنون، فعند ، فأذنإذا قعد اإلمام يوم اجلمعة على املنرب: وقال مالك: "جاء يف املدونة عن ابن القاسم
".اشرتى رجل أو باع يف تلك الساعة ُفِسَخ ذلك البيعوإن : ذلك يُكره البيع والشراء، قال

على الفساد املقتضي لعدم امللكية و ) اجلمعة) (عَ يْ وا البَـ رُ ذَ وَ : (فاإلمام مالك محل النهي يف قوله تعاىل
.اإلنتفاع
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: الصالة بثوب حرير/ 6

:" مالك، ففي املدونة عن ابن القاسم
يصلي باحلرير أحبُّ إّيل، ويُعيد إْن : حتبُّ أن ُيصلي؟ قالفإن كان معه ثوب حرير، وثوب جنٌس، بِأيِّهما: قلت

-ـ صلى اهللا عليه وسلم ألن رسول اهللا: الَوجد غريه ما دام يف الوقت، وكذلك بلغين عن مالك، أنه ق
.محل النهي يف احلديث على احلرمة والفسادأي ". لبس احلرير

مسائل المطلق والمقيد

"مادل على شائع يف جنسه:"قال ابن احلاجب ،قتعريف املطل-
"لفظ دال على معىن غري شائع يف جنسه:"عرفه األصفهاين بقوله ،تعريف املقيد-
الصفات، كرجل، ورجال، وكتاب وكتب، وطائر وطيور، وطلب وطالب،فاملطلق ال يتقيد بصفة من -

املقصود هو وإمنا
.املاهية أو احلقيقة حبسب حضورها يف الذهن بقطع النظر عن تقييدها بصفة من الصفات

،ةحلرجل مؤمن، ورجال مؤمنون، وامرأة صا:مثل للفظ الدال على مدلول معني،أما املقيد فهو ا-
.فاللفظ مقيد بصفة تقلل من شيوعه؛ونساء صاحلات

:وللمطلق واملقيد أربعة أقسام -

: أن خيتلفا يف السبب واحلكم/ 1

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم :(مع قوله تعاىل )َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما:(ومثاله قوله تعاىل 
)ِإَىل الصََّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفقِ 

فقد وردت األيدي مطلقة يف آية السرقة، ومقيدة باملرافق يف آية الوضوء، والسبب يف اآليتني خمتلف،-
ا خمتلف، م، كما أن احلكم فيه)احلدث وإرادة الصالة(، والسبب يف اآلية الثانية )السرقة(فالسبب يف اآلية األوىل 

)الغسل(، ويف الثانية )القطع(ففي األوىل 
فهذا مما ال خيتلف يف أنّه:"ويف هذا القسم ال حيمل املطلق على املقيد باالتفاق، كما قال ابن العريب -

"ال حيمل فيه إمجاعا:"يفوقال القرا."ال حيمل أحدمها على اآلخر
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:أن يتحد املطلق واملقيد يف السبب واحلكم/ 2

يف الغنم يف كل أربعني شاًة شاة :"- قوله صلى اهللا عليه وسلم- إطالق الغنم اليت جتب فيها الزكاة يف :مثاله 
شاٌة إىل سائمةٍ يف كل أربعني شاِة :"-صلى اهللا عليه وسلم-يف قوله ) الّسوم(وتقييدها بصفة " إىل عشرين ومائة

"أن تبلغ عشرين ومائة

)وجوب الزكاة(، واحلكم واحد وهو )ملك النصاب(فالسبب هنا واحد وهو -
حيمل فيه املطلق على املقيد على خالف يف :"قال القرايف،ذا القسم حيمل املطلق على املقيدويف ه-

"هو حجة عند مالك رمحه اهللاداللة املفهوم، و 
: فمن يقول ،يف داللة املفهومعلى اخلالفملقيد يف هذا القسم يتخرجأي أن محل املطلق على ا-

يقول، فال، واالمام مالك يقول حبجية مفهوم ومن ال،حجة ينبغي محل ملطلق على املقيدإن مفهوم املخالفة
.املخالفة فينبغي أن يكون رأيه يف هذا القسم هو محل املطلق على املقيَّد

ملَْ جتَُِدوا َماًء إن فَ (:ويقول،)43/النساء) (فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ :(تعاىل ومثاله أيضا قوله -

)6،5/املائدة) (فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ 
يف املسح، فيحمل املطلقوهو وجوب فالسبب يف اآليتني واحد وهو إرادة الصالة، واحلكم واحد أيضا،

اآلية األوىل على املقيد يف اآلية الثانية، ويكون الواجب يف التيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب أي الرتاب 
.الطاهر غري الّنجس

ِلَغْريِ اللَِّه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ( :ومثاله أيضا، قوله تعاىل 
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ  َوَأْن َتْستَـْقِسُموا بِاْألَْزَالِم َذِلُكْم َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

ْن ِديِنُكْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت ِفْسٌق اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا مِ 

مثٍْ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحي َر ُمَتَجاِنٍف ِإلِ ْسَالَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ : ، وقوله)3،5/املائدة()مٌ َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
ا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوحً (

َر بَاٍغ َوَال  فالسبب يف اآليتني ) 145نعاماأل()َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيمأَْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغْريِ اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
فيحمل املطلق على املقيد، ويكون الدم احملرم واحلكم واحد وهو حرمة تناول الدم،واحد، وهو الضرر يف الدم 

.أي اخلارج عند الذبح وما تبقى يف العروق واللحم مباح معفو عنهاملقيد باملسفوح،
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:حد املطلق واملقيد يف احلكم وخيتلفا يف السببأن يت/ 3

قَاُلواِلَمايـَُعوُدونَ ُمثَّ ِنَساِئِهمْ ِمنْ يُظَاِهُرونَ َوالَِّذينَ (: كقوله تعاىل،لظهاركفارة ااطالق الرقبة يف:ومثاله
َخطَأً ُمْؤِمًناقـََتلَ َوَمنْ (:القتل اخلطأ، وقولهيف كفارة ) اناالمي( ، وتقييدها بصفة )يـََتَماسَّاَأنْ قـَْبلِ ِمنْ َرقـََبةٍ فـََتْحرِيرُ 
)ُمْؤِمَنةٍ َرقـََبةٍ فـََتْحرِيرُ 

الظهار (، واخلالف يف السبب، فالسبب يف األوىل هو )عتق الرقبة(فاحلكم يف اآليتني واحد وهو-
)القتل(ويف الثانية هو )والعود

ولكن الذي حكاه :قال ابن عاشورملطلق على املقيد، ورأي مالك يف هذا القسم هو أن حيمل ا-
هو احلمل يف هذا القسم، كأثر الشافعية، وال أحُسب من أصحاِب مالك من ُخيالُفه وفروع ،املازري عن مالك

، وما هو إال محل رل باشرتاط االميان يف رقبة الظهااملذهب شاهدة حبمل املطلق على املقيد يف هذا القسم، فقد قا
ِمنْ َحَكًمافَابـَْعثُوا:(باشرتاط العدالة يف احلكمني بني الزوجني، مع أنه مطلق يف قوله على رقبة كفارة القتل، و 

)مكُ نْ ا َعْدل مِ وَ ذَ هِ بِ مُ كُ حيَ (تعاىلبقوله، محال على احلكمني يف جزاء الصيد، وهو مقيد )َأْهِلَهاِمنْ َوَحَكًماأَْهِلهِ 

:احلكموخيتلفا يف،املقيد يف السببأن يتحد املطلق و /4

، مع قوله)ِمْنهُ َوأَْيِديُكمْ ِبُوُجوِهُكمْ فَاْمَسُحواطَيًِّباَصِعيًدافـَتَـَيمَُّمواَماءً جتَُِدوافـََلمْ (:قوله تعاىل:مثاله 
)اْلَمرَاِفقِ ِإَىل َوأَْيِدَيُكمْ ُوُجوَهُكمْ فَاْغِسُلوا(:تعاىل

، واحلكم فيها خمتلف، فهو يف التيمم )الصالةة داحلدث وإرا(فسبب التيمم والوضوء واحد، وهو-
.ومسح األيدي يف التيمم مطلق، وغسل األيدي يف الوضوء مقيد باملرافق) الغسل(، ويف الوضوء )املسح(

.اار وغريه، إال أنّه مل يقل به هنإن املطلق حيمل على املقيد يف الظه:مالكا واْن قال وذكر القرايف أنّ -
القاضي أيب حممد أن مذهب مالك يف هذا محل املطلق على املقيد، وأخذ لكن ذكر الباجي عن -

إن التيمم إىل الكوعني، :عجبت من رجل عظيم من أهل العراق يقول :ت عن مالك أنه قال رويذلك من رواية
.إنه محل ذلك على آية القطع، فقال وأين هو من آية الوضوء:فقيل له 
أوىل من ردها إىل تيمم إىل األيدي املقيدة يف الوضوء إىل املرفقني،يريد أّن رّد األيدي املطلقة يف ال-

.األيدي املطلقة يف السرقة؛ ألن املعىن يف ذلك خمتلف
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وواضح فيه التوجه إلحلاق ،الختالف السببففيه انكار مالك إحلاق حتديد التيمم بتحديد القطع، -
.التيمم  بآية الوضوء

املسألة ،القسم هو محل املطلق على املقيداليت تشهد أن مذهبه يف هذاويف املسائل املأثورة عن مالك -
(:، وقال)يـََتَماسَّاَأنْ قـَْبلِ ِمنْ َرقـََبةٍ فـََتْحرِيرُ قَاُلواِلَمايـَُعوُدونَ ُمثَّ ِنَسائِِهمْ ِمنْ ُيظَاِهُرونَ َوالَِّذينَ (:قال تعاىل:اآلتية 
)ِمْسِكيًناِستِّنيَ فَِإْطَعامُ َيْسَتِطعْ ملَْ َفَمنْ 

) العتقُ (ا خمتلف، ففي اآلية األوىلففي هاتني اآليتني السبب واحد وهو الظهار مث العود، واحلكم فيه-

)اإلطعام(ويف اآلية الثانية 
–فإن برأ ّمث مس امرأته، يسوقد ورد احلكم يف اآلية األوىل مقيدا بكون حترير الرقبة قبل املس-
.لزمه أن يستأنف االطعام-جامعها

أرأيت الطعام إن أطعم عن ظهاره بعض املساكني مث :قلت :"وقد ورد النص على ذلك يف املدونة -
ِمنْ (يل يف إطعام املساكني نز سبحانه وتعاىل يف التهذا يستأنف الطعام، ومل يذكر اهللا:قال مالك ملَِ جامع امرأته،

وإمنا قال ذلك يف العتق والصيام؟   ) يـََتَماسَّاَأنْ قـَْبلِ 
الظهار كلها، فكل كّفارة الظهار : قال 

"حتمل حممال واحدا، جتعل كلها قبل اجلماع
امـــــــــمسائل الع

"ما دّل على مسميات باعتبار أمر اشرتكت فيه مطلقا ضربةً :"عرفه ابن احلاجب : تعريف العام  
"هو مشول اللفظ ملدلوله الّصاحل له دفعًة من غري حصر:"عرفه الواليت بقوله 

ال فإنه يستغرق جلميع الرج: أي أّن العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد، مثل 
فضال عن استغراقها؛ ألن ،فإنه ال يدل على شيء من األفراد)الرجل(ذلك املطلق مثلفخرج ب،ما يصلح له

فالرجل يدل على معىن الرجولة، واملرأة تدل ؛املطلق هو اللفظ الدال على احلقيقة
.على معىن األنوثة
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ك موضوع يف ،كاألسد، فإن املشرت وماَلُه حقيقة وجماز،اللفظ املشرتك، كالعني) دفعة(رة وخرج بعبا-
،األصل ألكثر من معىن

.اللغة
فاملشرتك وما له من حقيقة وجماز، يدل على العموم بأوضاع متعددة، فالعني تارة تطلق على الباصرة، -
.ل على الفوارة، لكن ال تدل على املعنيني دفعة واحدةوتارة تد

رأيت العيون ،فإنه ال يصح أن يراد به عيون الناس، وعيون املاء دفعة واحدة، بل :فإذا قال الشخص -
.فاملشرتك يتناول معانيه دفعة واحدة.أو عيون املاء،يون الناس

رأي االمام مالك في العموم

.وم، كما نص على ذلك بعض املالكيةرأي مالك القول بالعم
وقد نّص عليه يف كتبه يف مسائله، حيث يقول حمتجا ،من مذهب مالك القول بالعموم:"ار قال ابن القص

عن عدة إلجياب اللعان بني كل زوجني لعموم إجياب اهللا عزوجل ذلك بني األزواج، وكذلك قال وقد سئل 
وقد احتج لقوله ) ارً عشْ وَ (إىل قوله)أَْزَواًجاَويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ :(الصغرية من الوفاة، واحتج بقوله تعاىل 

، قال )وأنتم عاكفون يف املساجد:(إن االعتكاف اليكون إّال يف املساجد ،سواء كان جامعا أو غريه لقوله تعاىل :
"سبحانه وتعاىل املساجد كلها، ومل خيص مسجداً من مسجدفعم اهللا:مالك 

"وتعلق بهوهذا تصريح منه بقوله بالعموم،"؛ )املساجد كلهااهللاُ فعمَ (فقوله ،قال الباجي
واألمة املسلمُة، واحلرة النصرانية واليهودية، تالِعُن احلرَّ املسلم إذا تزوج إحداهن :"قال مالك يف املوطأ 

"، فهم من األزواج)أَْزَواَجُهمْ يـَْرُمونَ َوالَِّذينَ :(وذلك ان اهللا تبارك وتعاىل بقوله يف كتابه 
.من مالك دليل على تعلقه بالعمومذكر الباجي عقب ذلك أن هذا الصنيع-
،أرأيت الصغرية:قلُت :"ملدونة ويف ا-

َويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ (وقد قال اهللا :قال مالك :العدة؟ قال 
.)أَْزَواًجا
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اللفظ حيمل على عمومه إال ما خصه الدليل  -

نظر، فإن العام،إن اخلطاب إذا ورد باللفظ:"قال ابن القصار -رمحه اهللا-
"أجرى الكالم على عمومهوجد دليل خيص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن مل يوجد دليل خيصه 

هذه األلفاظ موضوعة للعموم، فإذا وردت وجب محلها على :"وقال الباجي يف النصوص العامة -
"وهو قول مالك رمحه اهللاوهو مذهب عامة الفقهاء،...عمومها إال ما خّصه الّدليل، هذا قول مجهور أصحابنا 

: شواهد من الفروع على هذه القاعدة عند مالك -

َنا:(قال تعاىل /  1 ، وهذا عام يشمل القصاص بني الرجل واملرأة،)بِالنـَّْفسِ النـَّْفسَ َأنَّ ِفيَهاَعَلْيِهمْ وََكَتبـْ
َلىِيف اْلِقَصاصُ َعَلْيُكمُ ُكِتبَ :(واحلر والعبد، غري أن مالك خصص هذا العموم، بقوله تعاىل  َواْلَعْبدُ بِاْحلُرِّ احلُْرُّ اْلَقتـْ

"س املرأة احلرة بنفس الرجل احلرنف:فقال مالك احلر بالعبد، فإن مفهوم اآلية أنه ال يقتل ،)بِاْلَعْبدِ 

ذبائح الذين أوتوا الكتاب اليت ، فهو عام يشمل )َلُكمْ ِحلٌّ اْلِكَتابَ أُوتُواالَِّذينَ َوَطَعامُ :(قال تعاىل / 2
َا:(ذحبوها لغري اهللا، لكن مالكا خصص ذلك العموم بقوله تعاىل  مَ اْلَمْيَتةَ َعَلْيُكمُ َحرَّمَ ِإمنَّ َوَمااْخلِْنزِيرِ َوحلَْمَ َوالدَّ

)اللَّهِ ِلَغْريِ ِبهِ أُِهلَّ 
قال وكنائسهم إذا دعوه لكنائسهم،مسعت مالكا يكره كل ما ذحبوه ألعيادهم :"قال ابن القاسم -

"أكره أكلها: مالك 
.وكان يكرهها كراهية شديدة)اللَّهِ ِلَغْريِ بِهِ أُِهلَّ َوَما(وبلغين عنه أنه تال هذه اآلية : قال -

، وهذا )من غّري دينه فاضربوا عنقه(:روى مالك حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قوله / 3
:الشرطية من صيغ العموم، لكن مالكا مل هذا احلديث على عمومه، فقال) منْ (ألن احلديث عام؛ 

أنه من خرج ) من غّري دينه فاضربوا عنقه(-فيما ترى واهللا أعلم-النيب صلى اهللا عليه وسلم- ومعىن قول "
وال من النصرانية نية،من خرج م اليهودية إىل النصرا- واهللا أعلم- ومل يَعن بذلك فيما نوى...من االسالم إىل غريه

،من االسالم إىل غريه، وأظهر ذلكإىل اليهودية، وال من يغري دينه من أهل األديان كلها، إال االسالم، فمن خرج
"فذلك الذي عين به، واهللا أعلم
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األلفاظ الدالة على العموم عند مالك 

:مع املعرف بألللعمو 

له عدة أمثلة عند مالك 

، فاالمام مالك جوز )اْلَمَساِجدِ ِيف َعاِكُفونَ َوأَنـُْتمْ تـَُباِشُروُهنَّ َوَال :(يف قوله تعاىل ) املساجد(لفظ- 1
فعمَّ اهللا (:، حيث قال)يف املساجد(عموم قوله جامعا أم ال، مستدال بكاف يف كل مسجد، سواء كان تاالع

.املوطأ–) املساجد كّلها ومل خيص شيئا منها

حيث يرى مالك أن الذكور ، )اللَّهِ َشَعائِرِ ِمنْ َلُكمْ َجَعْلَناَهاَواْلُبْدنَ :(يف قوله تعاىل )البْدن(لفظ - 2
؟نٌ دَ عند مالك بَ واإلناثفالذكور :قلت:"، جاء يف املدونة )بدن(مجع،)البدن(واإلناث داخلة يف عموم لفظ 

قال اهللا تبارك هكذا،وليس :قال مالك .يف االناثال يكون إال:ممن يقول قال نعم، وتعجب مالك
"ذكرا وال أنثىومل يقلْ ) َلُكمْ َجَعْلَناَهاَواْلُبْدنَ (:وتعاىل

)اصصَ قِ وحَ رُ واجلُ :(يف قوله تعاىل ) اجلروح(لفظ - 3
.املوطأ-.القصاص بني الرجل واملرأة يف اجلرح

:له عّدة أمثلة، منها ) :لأ(املفرد املعرف ب-

سواء كان ،فإن مالكا يرى وجوب إمتام الصيام، )مث أمتوا الصيام إىل الليل(لفظ الصيام يف قوله تعاىل / 1
.واحتج باآلية،لةفرضا أم ناف

كل :"، حيث يرى وجوب إمتام احلج والعمرة، وقال)وأمتوا احلج والعمرة هللا:(لفظ احلج يف قوله تعاىل /2
"أحد دخل يف نافلة فعليه إمتامها إذا دخل فيها، كما يتم الفريضة

َنا:(يف قوله تعاىل ) النفس(لفظ /3 )بِالنـَّْفسِ النـَّْفسَ َأنَّ ِفيَهاَعَلْيِهمْ وََكَتبـْ
فنفس املرأة ذكر اهللا تبارك وتعاىل أن النفس بالنفس،:"على مشروعية القصاص بني الرجل واملرأة يف النفس، فقال 

.احلرة بنفس الرجل احلرّ 
والناس، كل لفظ مفرد يدل على الكثرة، وال َواحد له من لفظه، كالرهط، والقوم،"وهو :اسم اجلمع 

"والنفر، والّذود، واخليل، واإلبل، وما أشبه ذلك
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:(، وقوله تعاىل)َوزِيَنةً لِتَـرَْكُبوَهاَواحلَِْمريَ َواْلِبَغالَ َواْخلَْيلَ :(يف قوله تعاىل ) اخليل(مالك لفظومن أمثلته عند
على أن الرباذين واهلجن ) اخليل(، فإن مالكا استدل بعموم لفظ)اْخلَْيلِ رِبَاطِ َوِمنْ قـُوَّةٍ ِمنْ اْسَتطَْعُتمْ َماَهلُمْ َوأَِعدُّوا

.من اخليل، اليت يقسم هلا يف الَغزوْ 
.العتيق:أن يكون أبواه عربيني فيقال له -:اخليل أربع 

.ني، ويسمى الربذونعربيعكسه، وهو الذي أبواه غري- 2

.الذي أمه غري عربية فيسّمى اهلجني- 3

.فيسمى املقرفالذي أبوه غري عريب - 4

:ومن أمثلته عند مالك : اجلمع املعرف باإلضافة

قال مالك ،)اْلُقُلوبِ تـَْقَوىِمنْ فَِإنـََّهااللَّهِ َشَعائِرَ يـَُعظِّمْ َوَمنْ َذِلكَ :(يف قوله تعاىل ) شعائر اهللا(لفظ/ 1
واهللا أعلم، لقول اهللا تبارك وتعاىل أّن ذلك فيما نرى ؛اب؛ فإن آخر النسك الطواف بالبيتيف قول عمر بن اخلط

فمحل الشعائر كلها، )اْلَعِتيقِ اْلبَـْيتِ ِإَىل حمَِلَُّهاُمثَّ (، وقال )اْلُقُلوبِ تـَْقَوىِمنْ فَِإنـََّهااللَّهِ َشَعائِرَ يـَُعظِّمْ َوَمنْ َذِلكَ :(
"وانقضاؤها إىل البيت العتيق

ة تدل بعموم هذه اآلية على أن األمَ فمالك اس،)أَْزَواَجُهمْ يـَْرُمونَ َوالَِّذينَ : (يف قوله)أَْزَواَجُهمْ (لفظ/2
.

، حيث استدل مالك )َأْصَالِبُكمْ ِمنْ الَِّذينَ أَبـَْناِئُكمُ َوَحَالِئلُ :(يف قوله تعاىل )أَبـَْناِئُكمُ َوَحَالِئلُ (لفظ/3
أرأيت الصيب إذا تزوج املرأة،:قلُت :"بعموم هذه اآلية على حرمة زوجة االبن بكل حاٍل، حيث جاء يف املدونة 

هل حتل آلبائه، أو أجداده، أو أوالد أوالده، يف قول مالك؟،ومل جيامعها، أو جامعها وهو صيب
فال حتل زوجة االبن على حال ،)َأْصَالِبُكمْ ِمنْ الَِّذينَ أَبـَْناِئُكمُ َوَحَالِئلُ :(ال،ألن اهللا يقول يف كتابه : قال 

"وأمنا تقع احلرمة عند عقد االبن نكاحها
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:املفرد املعرف باإلضافة 

يراه ، حيث أن مالكا )اْلَبْحرِ َصْيدُ َلُكمْ أُِحلَّ :(يف قوله تعاىل ) صيد البحر(لفظ ،ومن أمثلته عن مالك
ورأى أنه يباح بدون تزكية لكونه من صيد " ترس املاء "ولذاك أدخل فيه مالك ،عاما يف كل ما صيد من البحر

.هو السلحفاة، والرتس اسم ملا يعلق على ظهرها:ترس املاء–البحر 
:الشرطية ) من(

الك على ، حيث محله م"من نابه شيء يف صالته فلُيسِبح:"وسلمصلى اهللا عليه -يف قوله) منْ (ومن أمثلته 
ويقول قد جاء ،كان مالك يضعِّف التصفيق للنساء:قال ابن القاسم :"جاء يف املدونة ،العموم يف الرجل واملرأة

وكان يرى ،)َمْن نابه شيء يف صالته فليسبح:(يدل على ضعفه، قوله ولكن قد جاء ما،حديث التصفيق
"التسبيح للرجال والنساء مجيعا 

:هلا عدة أمثلة عند مالك، منها:املوصولة) ما(

ذبح لغري اهللا، جاء ، فإن مالكا محلها على العموم يف كل ما)اللَّهِ ِلَغْريِ أُِهلَّ َوَما:(يف قوله تعاىل )ما/  (1
املسيح، أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه، وتسمى باسم صراين إذا ذبح، ومسى باسم أرأيت الن: قلتُ :"يف املدونة 

أتؤكل أم ال؟املسيح،
أكرِّه أكلها :مسعت مالكا يكره كل ما ذحبوه ألعيادهم وكنائسهم، إذا ذحبوه لكنائسهم، قال مالك : قال 

"،وكان يكرهها كراهة شديدة)اللَّهِ ِلَغْريِ أُِهلَّ َوَما(وبلغين عنه أنه تال هذه اآلية :قال 

ومل أر أحداً ممن يقتدى به يكره:"قال مالك ،)بِهِ افْـَتَدتْ ِفيَماَعَلْيِهَماُجَناحَ َفَال :(يف قوله تعاىل ) ما/(2
)بِهِ افْـَتَدتْ ِفيَماَعَلْيِهَماُجَناحَ َفَال (وقد قال اهللا ،بأكثر من صداقهااملرأة تديفتأن 

ما قول : قلت"حيث جاء يف املدونة ،)َمْفُروًضاَنِصيًباَكثـُرَ أَوْ ِمْنهُ َقلَّ ِممَّا:(يف قوله تعاىل ) ما/ (3
م، أيقسم أم ال؟سّ به إذا قُ عُ فَ تَـ نْ يكوُن بني قوم، فيكون يف نصيب أحدهم ماال يُـ مالك يف البيت الصغري،

اهللا تعاىل قال يف  م بينهم؛ ألننتفع به ُقسّ يُ يقسم، وإن كان يف نصيب أحدهم ماالَ :قال مالك: قال
يقسم عليهم ،، فالقليل النصيب يف هذا والكثري النصيب يف هذا سواء)َمْفُروًضاَنِصيًباَكثـُرَ أَوْ ِمْنهُ َقلَّ ِممَّا: (كتابه

."إذا طلبوا القسمةَ 
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فلو كان :"جاء يف املدونة ،)َسَلفَ َقدْ َماَهلُمْ يـُْغَفرْ يـَْنتَـُهواِإنْ َكَفُروالِلَِّذينَ ُقلْ :(يف قوله تعاىل ) ما/ (4
فاحلكم فيه كما قال رأيتك تتزينني وأنت نصرانية،:هناك امرأة قد زنت وهي نصرانية مث أسلمْت، فقال هلا رجل 

ُقلْ :(نضربُه احلد وال خنرجه من القذف، وإن كانت زنت يف نصرانيتها؛ ألن اهللا تعاىل يقول يف كتابه:"مالك 
)َسَلفَ َقدْ َماَهلُمْ يـُْغَفرْ يـَْنتَـُهواِإنْ اَكَفُرو لِلَِّذينَ 

) :الالئي(لفظ 

ِئي:(ومن أمثلته عند مالك كقوله  إذا بلغت ثالثني سنة أو ةاملرأ: "، حيث جاء يف املدونة)حيَِْضنَ ملَْ َوالالَّ

تعتد بالشهور، وهي ممن دخل يف كتاب اهللا يف هذه :سألت مالكا عنها فقال :قال ابن القاسم 
ِئي(اآلية ")حيَِْضنَ ملَْ َوالالَّ

: اجلمع املنكر يف سياق االثبات

أنه يفيد أكثر العلماء يقولون بأن اجلمع املنكر يف سياق االثبات ال يفيد العموم، وذهب مالك إىل 
عليها :"عليها يف الوفاة عدة؟ فقال هل ،العموم، فقد سئل عن الصغرية إذا كا

قال ابن العريب أن هذه ) أَْزَواًجاَويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ :(يف الوفاة العدة؛
حامال أو غري حامل إال صغرية أو كبرية، أمة أو حرّة،،كل متاآلية عامة يف

.تعتد نصف عدة احلرةّ أن األمة 

مخصصات العام

؛ أي ال يراد من العام إال "هو قصر العام على بعض مسمياته:" عرف ابن احلاجب التخصيص بقوله 
.بعض أفراده

: فاملخصصات نوعان, أو مبتصل, يكون التخصيص إما بدليل منفصل عن العام- :أنواع املخصصات
.وأخرى متصلة, خمصصات منفصلة
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المخصصات المنفصلة

.وهي املخصصات اليت ختصص العام بدليل منفصل عنه-
:وقد ذكر ابن القصار أن مذهب مالك أن اآلية العامة ختص مبا يأيت-

.القياس-خرب الواحد-اإلمجاع- املتواترةالسنة -اآلية-العقل
.وكذلك فإن السنة النبوية خيصها عند مالك هذه املخصصات لآلية-
.فلمالك فيه قوالن, وأما التخصيص بقول الصحايب-
.باحلسوكذلك التخصيص بالعادة -

.وقد أوصلها القرايف إىل مخسة عشر خمصص عند مالك وأصحابه

التخصيص بالعقل/1

خصص العقل ذات اهللا تعاىل وصفاته، , 16/ الرعد)اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ : (قوله تعاىلومثاله، -
. فخرجت من عموم اآلية

التخصيص باإلجماع/2

َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء : (مثاله، ختصيص قوله تعاىل-

، فخرج من عموم اآلية األخت 3/النساء)َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانُُكمْ 
. من الرضاعة وغريها من موطوءات اآلباء واألبناء

المخصص بالكتاب/ 3

، عام يف كل مطلقة، 228/البقرة" قـُُروءٍ يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثَةَ َواْلُمطَلََّقاُت : " ومثاله قوله تعاىل-

.4الطالق" َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ :( خصصه قوله تعاىل
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التخصيص بالخبر الواحد/ 4

: - صلى اهللا عليه وسلم- ، بقولهخص منه ميتة البحر، )ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ :( ومثاله، قوله تعاىل-

. )هو الطهور ماؤه احلل ميتته(
بقوله عليه الصالة والسالم ) يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكمْ :(عاىل تخصيص خبرب الواحد، ختصيص قوله ومن الت

حترمي الربا، خبرب ابن مسعود يف)اللَُّه اْلبَـْيعَ َوَأَحلَّ (:وكذا ختصيص قوله تعاىل"ء ال نورثحنن معاشر األنبيا:(
كح املرأة على عمتها وال ال تن(:بقوله عليه الصالة والسالم) َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ (:وختصيص قوله تعاىل

)خالتها

5/التخصيص بالسنة المتواترة

- صلى اهللا عليه وسلم- ّصص  بقوله ، خُ )11النساء"(يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم :"ومثاله قوله تعاىل 
"ال يتوارث أهل القبلتني وأهل امللتني"-صلى اهللا عليه وسلم-وبقوله " القاتل اليرث:"

التخصيص بالعادة

"العادة عند مالك كالشرط، تقّيد املطلق وختصص العام":قال املقري 
"املعروف من مذهب مالك أن العادة خمصصة للعموم":يتوقال الرهو 

َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن :(ومثال التخصيص بالعادة، ختصيص ذوات القدر والشرف من عموم قوله تعاىل 
)أَْوَالَدُهنَّ 

نعم على ما :؟ فقال ة ذات الزوج، أيلزمها رضاع ولدهاوسألت مالكا عن املرأ: قال:" جاء يف املدونة - 
املرأة :وَمْن اليت ال تكلف ذلك ؟ فقال: فقلت ملالك : قال. أحّبت أو كرهْت، إال أن تكون ممن ال تكلف ذلك

."الكثري اليت ليس مثلها ترضع وتعاجل الصبيان، فأرى ذلك على أبيه، وإن كان هلا لنبٌ ذات الشرف واليسار 



كتبة القلعةم
37

التخصيص بالحس

من صيغ العموم، لكن ) كلّ (، فهو عام؛ ألن لفظ )تَُدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر َربـَِّها:(قوله تعاىل:ومثاله - 
.ل البصر على ختصيص هذا العموم مبا عدا السموات واألرضدالبصر يشاهد بقاء السموات واالرض، ف

االستثناء الوارد عقب جملتين فصاعدا

إذا ورد عقب مجلتني فصاعدا، فهل يعود للجملة األخرية، أو لكل اجلمل؟االستثناء - 
إذ تعقب االستثناء اجلمل يرجع إىل مجُلتها :"وقد بني املالكية مذهب مالك يف هذه املسألة، فقال القرايف - 

"
"أشياء، فمذهب مالك أنه يرجع إىل مجيعهاإذا ورد االستثناء أو الشرط أو الغاية بعد :"وقال ابن جزي - 
االستثناء والشرط إذا ذكر مجل من اخلطاب، هل يكون رجوعها إىل ما تقدم، أو :"وقال ابن القصار - 

يكونان راجعني إىل أقرب املذكورْين، وهو الذي يليهما؟
قوم داللة على املنع الذي يدل عليه مذهب مالك، أن يكون االستثناء راجعا إىل مجيع ما تقدم، إال أن تَ 

."مْنه
لقوله شهادة القاذف مقبولة مىت تاب،:وذلك أنه قال:"مذهب مالك، فقال مث بني ابن القصار مأخذ

فجعل االستثناء راجعا إىل مجيع ما ) ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلكَ (إىل قوله ) َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا:(تعاىل
"تقدم من الفسق وقبول الشهادة

.ومل جيعل مالك االستثناء راجعا إىل اجللد، ألنه حق آدمي، وحق اآلدمي ال يسقط بالتوبة- 
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن :"ومما يشهد ملذهب مالك رأيه يف آية احلرابة، وهي قوله -  ِإمنَّ

َفْوا ِمَن اْألَْرضِ ِيف اْألَْرِض فَ  َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي َساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف أَْو يـُنـْ

نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم  ُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َأْن تـَْقدِ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبلِ ) 33(ِيف الدُّ
.)َرِحيمٌ 

حقوق اآلدميني، جاء يف يرجع لكل ما تقدم، إال) ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا(فاالمام مالك يرى االستثناء يف قوله - 
األموال، وجرحوا الناَس؟قلت أرأيت إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، وقد كانوا أخافوا السبيل، وأخذوا :" املدونة
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يُوضع عنهم كل شيء، إال ان يكونوا قتلوا فيدفعون إىل أولياء القتلى، وإن أخذوا املاَل أغرِموا :قال مالك  
."املال

العام الوارد على سبب 

.خمصصات؟ فيه خالفإذا ورد العام على سبب، فهل يُقَصر على سببه، فيكون  السبب من- 
فإن وحمل اخلالف إذا خَال النص من قرينة تدل على عموم النّص، ومن قرينة تدل على قصره على سببه، - 

وجدت قرينة تدل على عمومه فال خالف يف عموم النّص، وإن وجدت قرينة تدل على قصره على سببه فال 
.خالف يف ختصيصه بالسبب

َوالسَّاِرُق :(على عمومه وأنه ال يقصر على سببه، كقوله تعاىل ومثال العام الذي دلت القرينة - 
، فإن سببها سرقة رجل لرداء صفوان بن أمية، فذكر السارق مع السارقة دليل على العموم، وأنه ليس ..)َوالسَّارَِقةُ 

.خاصا مبن سرق

ليس من الرب الصوم :"-وسلمومثال العام الذي دلت القرينة على قصره على سببه، قوله صلى اهللا عليه - 
.حني رأى الرجل الذي ُضّلل عليه وبلغ به الّصوم ما بلغَ -صلى اهللا عليه وسلم- قاله الرسول " يف السفر

: والعام الوارد على سبب على ضربني 

.أن يكون العام غري مستقل لنفسه، أي أنه ال يفيد إال مع اقرتانه بالسبب:األول 

أينقص :(ُسئل عن اشرتاء التمر بالرطب، فقال الرسول -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا أن رسول :ومثاله - 
.)فال إذنْ :(نعم، فنهى عن ذلك، ويف رواية قال :فقالوا ) الرطب إذا يبس؟

ال يستقل بنفسه، فيتعُني ضمه إىل الكالم األول جبملته، ويصري - فال  إذنْ –فقوله :"قال القرايف - 
."ألنه ينقص إذا جفرطب بالتمر؛ ال يباع ال: التقدير

صلى اهللا -وغري املستقل تابع للسؤال يف عمومه إْن كان عاما، كقوله :"قال حلولو يف حكم هذا النوع - 
، ويف )فال إذن:(نعم، قال : ، قالوا)أينقص الرطب إذا جف؟(ملا سئل عن بيع الرطب بالتمر- عليه وسلم

وال خالف ":قال الرهوين. جيزيك:البحر؟ فقال توضأت مباء :ال 
."يف ذلك
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أن يكون العام مستقال بنفسه، أي أنه يستقل باالفادة بدون ذكر سببه، حبيث لو ذكر النص :الثاين 
.لكان مفيداالعام ابتداءً 
من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها احليض والننت أنتوضؤ: - قيل للرسول عليه الصالة والسالم: ومثاله- 

).املاء طهور ال ينجسه شيء(وحلوم الكالب؟فقال 
.الرائحة الكريهة: الننت–اخلرقة اليت تستعملها املرأة وقت حيضها :احليض 

:الك يف هذا النوع، فروي عنه قولهوقد اختلف العلماء يف حكاية مذهب م- 
.يقصر على سببهأنه حيمل على عمومه وال:األول

.هو املشهور عن مالك:وهو الصحيح عن مالك، وقال حلولو والشنقيطي :قال الرهوي 
.الحيمل على عمومه، بل يُقصر على سببه: الثاين

:ويف الفروع املأثورة ما يشهد لكونه القول األول هو مذهب مالك، ومنها 

بـَْنا الَّذِ :(قال تعاىل / 1 ُهْم َعَذابًا أَلِيًماَلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ )يَن َكَفُروا ِمنـْ
هذه اآلية نزلت يف أهل مكة، ومعناها أنه لو متيز منه املؤمنون واملؤمنات الذين يف مكة بني املشركني، 

.لعذب اهللا الذين كفروا عذابا أليما بأيدي املؤمنني
مسعت مالكا، :"املدونة إال أن مالكا أخذ بعمومها، حيث جاء يف فاآلية نزلت على سبب خاص، - 

وسئل عن قوم من املشركني يف البحر يف مراكبهم، أخذوا أسارى من املسلمني، فأدركهم أهل االسالم، فأرادوا أن 
.حيرقوهم ومراكبهم بالنار، ومعهم األسارى يف مراكبهم

يف كتابه :ىل يقول اهللا تبارك وتعا:ال:قال مالك :قال 
ُهْم َمَعرٌَّة ِبغَ (ألهل مكة ْريِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل َوَلْوَال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت ملَْ تـَْعَلُموُهْم َأْن َتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ

بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروا  ُهْم َعَذابًا أَلِيًمااللَُّه ِيف َرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ ، أي إمنا صرف النيب صلى اهللا عليه وسلم )ِمنـْ
"لعذب الذين كفرواعن أهل مّكة ملا كان فيهم من املسلمني، ولو تزيَّل الكفار عن املسلمني

، هذه )اللَِّه َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنيَ َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة أَْو تـَرَْكُتُموَها قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن :(قوله تعاىل /2
، إال أّن مالكا اآلية تفيد جواز قطع  الشجر، ولكنها نازلة يف قطع شجر يهود بين النضر، أي يف سبٍب خاصِّ

.أجراها على العموم
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:قلُت :"جاء يف املدونة 
ترك ذلك؟

َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تـَرَْكُتُموَها :(ال بأس بذلك، وكأنه يتأول هذه اآلية :ال أدري ولكن مسعُته يقول :ال ق
)قَائَِمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن اللَِّه َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنيَ 

الشرطية تفيد العموم، ) منْ (،)من نابه شيء يف صالته فليسبح:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم /3
، وهو أن الصحابة صفقوا يف الصالة لتنبيه أيب بكر على -وكان إمامهم-لكن هذا العام وارد على سبب خاصٍّ

.قدوم الرسول؛ لكن مالكا أجراها على عمومها فهي تعم الرجال والنساء مجيعا
أقل الجمع 

:نقل عن مالك قوالن يف أقل اجلمع 
.أقل اجلمع اثنان: األول 

.أنه الّصيح يف مذهب مالك:نقل هذا القول أبو بكر الباقالين، والباجي، وابن جزي، وذكر الواليت - 
.قل اجلمع ثالثةأأن : الثاين

.نقل هذا القول القاضي عبد الوهاب، وذكر الباجي أنه هو املشهور عن مالك- 
) فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِألُمِِّه السُُّدسُ (:يف املراد باألخوة يف قوله تعاىلاألول مستنبط من قول مالك والقول- 

.فإن مالكا يرى أن األخوة اثنان فصاعدا
ند مالك ال يصدق يف لفالن علي دراهم، فإنه ع: والقول الثاين مستنبط من مذهب مالك، فيمْن قال - 

.أقل من ثالثة
ال يصح عن مالك هنا إال ما نقله القاضي عبد الوهاب، وهو أحد أساطني مذهبه، :"ابن عاشور قال

وحمققي فقهائه، وفروع املذهب تشهد له، فإنه من اعرتف بدراهم لزمه ثالثة، وقد أنكر الرهوين شارح خمتصر ابن 
على ) فألّمه السدسفإنه كان له إخوة:(وأما محله قوله تعاىل .احلاجب نسبة ما قاله الباقالين ملالك رمحه اهللا

، وكذلك يف الفرائض مها قوبل الواحد باجلمع، فاملراد باجلمع َما )وله أخ أو أخت( األخوين فلدليل مقابلته بقوله 
".يشمل االثنني
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المخّصصات المتصلة

له، ويسمى كذلك أي أن املخصصات متصلة بَِلفظ العام، ويكون معناه متعّلقا َبْصدر العام، ومقارنًا 
.املخّصص املتصل غي املستّقل

.الشرط، الغاية، الّصفة: أنواعه- 

َوِإَذا َضَربـُْتْم ِيف اْألَْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة : (ومثاله قوله تعاىل: التخصيص بالشرط
)ِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا 

نكرة يف سياق النفي، فيفيد عمومها جواز ) جناح(، عام يف نفي اجلناح؛ ألن )فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ :( فقوله
بشرط الّضرب خصص هذا العموم ) َوِإَذا َضَربـُْتمْ :( قصر الصالّة من غري فرق بني املقيم واملسافر، لكن قوله تعاىل

)إذا( يف األرض، أي الّسفر، فخرج املقيم من عموم اآلية بتخصيص الشرط

أي قصر حكم العام على الغاية مبا قبلها، وإخراج ما بعدها بأحد حروف الغاية -:التخصيص بالغاية
."حىت"،  "إىل"

مومه حرمة قربان احلائض إّال بعد ، يقتضي بع)َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ : (قوله تعاىل: ومثاله- 
.ستمرت احلرمة بعد الطهر أيضاالالغاية اليت خّصصت احلكم مبا قبلها ولوال الّطهر،

.أي قصر احلكم العام عند تقييده بالصّفة: التخصيص بالّصفة

َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال : (قوله تعاىل: ومثاله- 
، وعمومه عجز عن نكاحعام يف جواز نكاح األمة عند ال) من فتياتكم(فقوله ) أَْميَانُُكْم ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ 

كافرة أو مؤمنة؛ ألن  خّصص عموم ) املومنات(له مجع مضاف يفيد العموم، لكن قو ) اتكميفت(يقتضي نكاح أمة ٍ
.احلكم، وَقَصر على األمة املوصوفة باالميان، فخرجت غري املؤمنة
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مسائل المجمل والمبّين

"اليُفهم املراُد منه، ويفتقر يف بيانه إىل غريهما: " - 

"تتضح داللتهمامل : " وعرفه ابن احلاجب بأنه- 

: َما يُبّني ُجممل القرآن

.القرآن: املبّني األول

، إمنا هي مبنزلة هذه اآلية اليت يف )َال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ (مسعُت يف هذه اآلية أحسن ما: قول : ومثاله* 

َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّرٍَة ) 13(ِيف ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة ) 12(َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ ) 11(َكالَّ ِإنـََّها َتْذِكرٌَة :( عبسى وتوىل، قوله تعاىل

.)ِكَراٍم بـََررَةٍ ) 15(بِأَْيِدي َسَفرٍَة ) 14(
نت آية سورة عبس أن املراد بيوباملطهرين يف آية سورة الواقعة جممل، وقد الظاهر أن املمسوس- 

.املصحف، وأن املراَد باملطّهرين املالئكةباملمسوس
وأّما َمْن قال إنه الذي بأيدي املالئكة من الّصحف، فإنه قول حمتمٌل، وهو الذي اختاره :" العريبقال ابن 

...."مالك
)َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ (: * 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد :" ألن اهللا تعاىل يقول: " ل، وقد أخذ ذلك من آية أخرى، حيث قا)شاة(به
ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم َحيُْكُم بِِه َذَوا َعْدلٍ  فمّما " ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبةِ َوأَنـُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ

..."ختالف فيه عندناا، وقد مسّاها اهللا هديًا، وذلك الذي ال)شاة(م به يف اهلْدي حيك
"هذا ِمْن بديع االستنباط والفقهو : " قال الزرقاين- 
مزيد ألحد عليه ُحْسًنا، وعليه أْحَسَن مالك يف احتجاجه هذا، أوثَق مبا ال: قال أبو عمر: " وقال أيضا- 

"صار باحلجاز والعراقمجهور العلماء، وفقهاء األم
فالرفُث إصابُة : ، قال"َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ : " * 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكمْ : (الّنساء، واهللاُ أعلم، قال تعاىل )أُِحلَّ َلُكْم لَيـْ
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ال ُحتَْمل وال ُحترَّك، بدليل قوله : ، قال)اتٍ يراسوقدور (وسئل مالك عن تفسري : " ةتبيوجاء يف الع* 
".، قال مالك يريد أثْبتها)َواْجلَِباَل أَْرَساَها(تعاىل

تبارك َخمَرًجا، كأن اهللا : ، قال)ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا: (ُسِئل مالك عن تفسري: العتبيةوجاء يف* 
)ومن يتق اهللا جيعل له خمرًجا: (وتعاىل قال

:بيان ُجممل القرآن بالّسنة
) ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيامُ : (، وقوله)َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ : (قوله تعاىل: ومثاله: قال ابن رشد اجلدّ - 

".َتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اسْ ": وقوله
احلج كّله يف  :" : قد قيل- 

َ ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا،  والصالّة، والزكاة، ليس هلما يف كتاب اهللا بيان، ورسوُل اهللا "بـَنيَّ

:بيان جممل القرآن باالجتهاد
، فإّن )َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروءٍ : (د يكون هذا االجتهاد من اإلمام مالك، كما يف آيةق- 

.) القرء(لفظ 
"الّتاء يف الثالثة، قرينة دالة على ذلكراد به األطهار وزيادة امل: قال مالك:" قال حلولو

 -.
، إن ذلك الزكاة، وقد مسعُت َمْن )َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ : (قال مالك يف قوله تعاىل: "جاء يف املوطأ- 

".يقول ذلك
إنه قول قد قيل، ومسَعُه من غريه، : وقد أّيد ذلك مالك بأن قال: "ي معّلًقا على كالم مالكقال الباج- 

"وال يكون ذلك إالّ من أهل العلم
َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي :" ومسعُت بعض أهل العلم يقول يف قوله تعاىل: وقال مالك: "وجاء يف املوطأ- 

فهذا الذي : ، إن ذلك أن يكاتب ا)آتَاُكمْ 
وقد بلغين أن عبد اهللا بن عمر كاَتَب : ن أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا، قال مالكممسعت 

"غالًما له على مخسة وثالثني ألف درهم، مث وضع عنه ِمْن آخر كتابته مخسة آالف درهم
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المشترك 

"هو اللفظ املوضوع لكل واحد من املعنيني فأكثر:"عرفه القرايف بقوله - 
.فهو موضوع للطهر واحليض) القرء(ومثاله يف القرآن، لفظ- 
.أجاز مالك وقوع املشرتك يف ألفاظ القرآن والسنة: جوازه- 

:  قال ابن العاصم 
يف معنيني اخللف باد مشرتكك   فصل ويف وجود لفظ املشرت 

.دة والشافعيـــــــــيف حالة واحس له مبانع        ـــــــــــــيالك لـــــــــــــــــــــــــــفم

المشترك على معانيهحمل 

: املشرتك اخلايل من القرينة)1
إذا ورد لفظ املشرتك خايل من قرينة مَعينة ألحد معَنييه، أو أحد معانيه، أو معممة الستعماله يف مجيع 

معانيه، فهل حيمل على مجيع املعاين عند مالك؟
اللفظ يف حقائقه ان كان جيوز عند مالك والشافعي ومجاعة من أصحاب مالك استعمال :"قال القرايف - 

".مشرتكا أو جمازاته، أو جمازه وحقيقته
أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد يف معنيني  فأكثر يف حالة : "وقال ابن جزي - 

"...واحدة
:أمثلة - 

".وهو األب يف ابنته البكر، والسيد يف أمته):يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ َأْو (قوله تعاىل/1
.وقد محله مالك على املعنيني معامن قبيل املشرتك بني ويل البكر وسيد األمة،)الذي(و

َوَال :"قال تعاىل،:وقال مالك :"قال ابن وهب /2
"فما حرم اهللا بالنكاح حرم بامللك) تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ 
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.فالنكاح لفظ مشرتك بني العقد والوطأ، ويف هذا النص محل مالك اللفظ على املعنيني معا- 

:"قال :"قال مالك /3
"فاملنُّ العناقة" "َوِإمَّا ِفَداًء 
على العتق، كما ان له معىن آخر، وهو إطالق األسري، واالمام مالك يقول )املنّ (فاالمام مالك محل لفظ - 

.على معنييه معا)املنّ (به أيضا، فيكون بذلك قد محل لفظ 

:املشرتك املقرن بقرينة )2
.القرينة على أحد معاين املشرتك أو معانيه، فإنه حيمل على ما دّلت عليهإذا دلت 

: قال ابن عاصم 
أما الذي تعضده قرينة         فتقضى سبيلها املبينة

:ومن الشواهد على ذلك عند مالك - 

، فلفظ القرء مشرتك بني لطهر واحليض، وقد )َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروءٍ :(قوله تعاىل /1
" املراد به األطهار، وزيادة التاء يف الثالثة قرينة دالٌة على ذلك:قال مالك : "محله مالك على الطهر، قال حلولو

محله مالكمشرتك بني الويل والزوج، وقد ) فالذي(،)أَْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ (:قوله تعاىل /2
.على الوّيل، لوجود قرينة دلت على ذلك

هو الويل الذي تكون املرأة يف حجره، كاألب يف ابنته احملجورة، والسيد يف أمته "قال مالك:"قال ابن جزي 
"يف احلال، والزوج ليس بيده بعَد الطالق عقدة النكاح) الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ (وحجة مالك أن قوله

، مرتدد بني الويل اخلاص والزوج، وقد ذهب )َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ (قوله تعاىل:"ال حلولو وق- 
"مالك إىل أنه الويل، لصادقية هذا اللفظ عليه بعد الطالق حقيقة، وعلى الزوج جمازًا

النص والظاهر والمؤول
.الظهور، ومنه مسيت منصة العروس للكرسي اليت جتلس عليها لظهورها وجالئها:النص لغة- 

:  قال ابن العاصم 

.دل معناه             مث أىب احتمال ما سواهالنص ما

"هو اللفظ الذي يدل على معناه داللة قطعية حبيث ال يقبل التأويل:قال اجلرجاين يف تعريفه
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ومالك " إذا ورد وجب املصري إليه والعمل به، إال أن يرد ناسخ أو معارضٌ "اجي قال الب:حكم النص- 
:ذلك أمثلةلأخذ بالنص ويعمل به؛ و ي

، فإن مالكا يرى أن هذه اآلية نص يف )يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ (قوله تعاىل / 1
:"للحكم الذي اشتملت عليه بقوله ولذلك قدم موضوعها، 

".رجاال ونساًء، للذكر مثل حظ األنثيني

َفَمْن ملَْ : (وقوله تعاىل) فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا:(قوله تعاىل، يفواحتج بالنص يف كفارة الظهار/2
.، ففيها النص على حترير الرقبة، وصيام الشهرين، قبل التماسّ )جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة  :(ه تعاىل ومن أمثلة النص عند املالكية، قول-  َفِصَياُم َثَالثَِة أَيَّاٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـْ
نص يف أن املتمتع الذي مل جيد هديا يلزمه صيام جمموع الثالثة اليت يف احلج ) تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلةٌ (فقوله ) َكاِمَلةٌ 

.والسبعة اليت بعد الرجوع الذي هو العشرة
فهذا نص يف -مسلم-"إن اهللا حرم عليكم وأد البنات:"-صلى اهللا عليه وسلم- مثاله من السنة، قوله و - 

.حترمي دفن البنات الذي كان من عادة أهل اجلاهلية

رــــــــــــــــــــالظاه

.الواضح، مشتق من الظهور واالنكشاف:الظاهر يف اللغة
فداللته هو اللفظ الدال يف حمل النطق على معىن، لكنه حيتمل غريه احتماال مرجوحاً،: يف االصطالح 

.تأويالً :ظاهرا، وداللته على املعىن املرجوح فيه تسمّى : على املعىن الراجح فيه تسمىّ 
د ضَّ ترجيح الظاهر على التأويل عند مجيع العلماء، إال إذا عَ القاعدة الشرعية :قال الواليت : حكم الظاهر - 

.التأويل دليل آخر من الشريعة
ه باهلْدي ليْ عوالذي حيكم :"ن اإلمام مالك كان يأخذ بالظاهر، قول مالك أومن الشواهد اليت تدل على - 

)هديا بالغ الكعبة:(ه تعاىل لقولإال مبكة، يف قْتل الصيد، أو جيب عليه هدي يف غري ذلك، فإن هديه ال يكون
يكون إال مبكة وهو االحتمال الراجح ومؤّول، وهو ظاهر، وهو أن اهلدي ال:فهذه اآلية حتتمل حكمني 

.، لكنه احتمال مرجوح، فيصار إىل الظاهرو عندهاأنفسها أن يكون ذبح اهلدي يف الكعبة 
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حيلق رأسه وال يأخذ من شعره، حىت ينحر أن ال : األمر الذي ال اختالف فيه عندنا": وقال مالك - 
ُلغَ َحىتَّ ُرُءوَسُكمْ َحتِْلُقواَوَال (:وذلك أن اهللا تعاىل يقول...هديا، إن كان معه  فهذه اآلية حتتمل ) حمَِلَّهُ اْهلَْديُ يـَبـْ

املؤول ظاهر، وهو احللق بعد حنر اهلدي، وهو الراجح، واالكتفاء حبلول وقت النحر بدل النحر وهو :حكمني 
.املرجوح

فإمنا ) َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكمْ : (ذلك؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل قالم شيئا منفأما الزنا فإنه ال حيرِّ :"وقال مالك - 
"حترمي الزنا يذكر حرم ما كان تزوجيا، ومل 

يدخل 
.يف مسّمى
أن لفظ -رمحه اهللا–يريد مالك :"وقد بني الباجي وجه ترجيح داللة اآلية على ما ذكره مالك، فقال - 

النساء على وجه الزىن، ألن لفظ النساء إمنا خيرج يف العرف والعادة إىل الزوجات، دون من يصاب من " النساء"
إن عرف االستعمال جار على أن إضافة املرأة إىل : ه مل يرد ذلك؛ لثالثة أوجه، منها، ومعلوم أنواقع على كل أنثى

"
.فاملعىن الظاهر وهو الزوجية أيده عرف االستعمال واخلطاب- 
هر يف أن املظاهر الذي مل ا، فإنه ظ)فَِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا(:له تعاىللة الظاهر من القرآن، قو ومن أمث- 

يستطع الصوم جيب عليه إطعام ستني مسكينا، أي ستني شخصا فقريا ال مال هلم، لكل واحد منهم مدٌّ، وال 
.ملسكني واحدجيزئ إعطاؤها 

عطاء إفإطعام ستني مدا، وعليه جيزئ :من أمسائه، ويكون املعىن وحيتمل أن املراد من املسكني املدُّ؛ ألنه - 
.مجيع الكفارة ملسكني واحد يف ستني يوما، يف كل يوم مدٌّ 

.وأخذ اجلمهور ومنهم املالكية بالظاهر وأخذ احلنفية باملؤول- 
أبو داود، –" م لهمن مل يبيت الصيام من الليل فال صيا: "- قوله صلى اهللا عليه وسلم- ومثاله من السنة - 

.والزهري والنسائي وغريهم
وردا يف صورة ) الصيام(وكذا ) ال صيام(فالظاهر أن تبييت النية واجب يف كل صوم فرضا أو نفال، ألن - 

.النفي، فيفيدان العموم
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وحيتمل أن يكون املراد بالصيام، صوم القضاء والنذر، فيكون املراد من احلديث بعض أفراده، وأن غريمها - 
.من الصوم يصح من دون تبييت النية

.والظاهر أخذ به اجلمهور ومنهم املالكية، واملؤول أخذ به احلنفية- 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ : (ومن املسائل اليت أخذ فيها مالك باملؤول، قوله تعاىل-  ، فالظاهر )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

.وسائر لعابه، أي جنس جناسة حسية، وبه متسك أهل الظاهرأن املشرك جنس يف عرقه وثيابه 
 -

اهللا، وقدمه على الظاهر، ألنه عضده عنده قياس العكس، وهو أن املوت ملا كان سببا لنجاسة كل حيوان، كان 
عابه طاهرا عند يكون عكسها الذي هو احلياة سببا لطهارة كل حيوان، فلذلك كان الكافر وعرقه ولالقياس أن

-رمحه اهللا–مالك 
أخرجه الدارقطين، واحلاكم، " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد: "-صلى اهللا عليه وسلم–وكقوله - 

.والبيهقي وضعفه
.فظاهر احلديث نفي الصحة عن صالة الفذ - 
وأّول اجلمهور الظاهر، فلم يكن مرادا عندهم، إمنا املراد نفي الكمال، وهذا هو الراجح على الظاهر، - 

.البخاري ومسلم–" صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: "-صلى اهللا عليه وسلم-بدليل قوله 
.أن صالة الفذ صحيحة إذا صلى يف البيت ومل يصل يف املسجد مع اجلماعةدليل على) تفضل: (فقوله

، وإال تعني التأويل، كقوله وحمل كون الظاهر أرجح من التأويل أيضا إذا مل يكن معىن الظاهر ممنوعا- 
، فإن ظاهر اآلية يفيد أن )اْلَمرَاِفقِ ِإَىل َوأَْيِدَيُكمْ ُوُجوَهُكمْ فَاْغِسُلواالصََّالةِ ِإَىل ُقْمُتمْ ِإَذاآَمُنواالَِّذينَ يَاأَيـَُّها: (تعاىل

إذا أردمت : الوضوء ال يطلب من املصلي، إال بعد قيامه للصالة، وهذا ممنوع وغري مراد، فيكون التأويل باإلرادة، أي
.   القيام إىل الصالة


