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  يةقلع�دلة�الالقسم�الثا�ي:�

  مدخل����

:��عر�ف�����
ً
  :�اصطالحاو �العقل�لغةأّوال

 مصدر�عقل��عقل،�ومعناه:�ا���س�واملنع��:لغةالعقل��عر�ف� - 1

  و�ا���ر�والن���والعلم

 �اصطالحا: - 2
ً
 �فقد�اختلف�العلماء����ذلك�اختالفا

ً
 فمن�أبرز��كب��ا

  �عر�فاتھ�ما�ي��:

  �عض�العلوم�الضرور�ة�العقل:- أ�����

������ �التعر�ف �أبو��الباقال�ي�ذا �جماعة، �عليھ �وتبعھ �و�رشاد �التقر�ب ��

�التعر�ف� ��ذا �انتقد �البا��، �الوليد �أبا �تلميذه �لكن �الش��ازي إ��اق

  بوج��ن:

�من������ �با��واس �يدرك �و�ما �التواتر، �بأخبار �ي�تقض �التعر�ف ��ذا أن

  العلوم،�فإنھ��عض�العلوم�الضرور�ة�ول�س��عقل.

  باملدر�ات،�وقسمھ�إ���نوع�ن:العقل��و�العلم��ل�املاوردي:اوق�����

  النوع��ول:�ما�وقع�عن�درك�ا��واس.�����

  النوع�الثا�ي:�ما��ان�مبتدأ����النفوس.�����

ِ وُم �����
ّ
  ل�لألول�باملرئيات�املدركة�بالبصر،�و�جسام�املدركة�باللمس.ث

ِ وُم �����
ّ
�أّن �لث �بالعلم �وأّن �للثا�ي �أو�عدم، �وجود �ال�يخلو�من الواحد��ال���ء

أقل�من��ثن�ن،�وإذا�صار�باملدر�ات�الضرور�ة�من��ذين�النوع�ن�ف�و��امل�

  العقل.

�املعلومات.����� �حقائق �ب�ن ���ا �يفصل �قوة �طبيعية��وقيل: �غر�زة �العقل وأن

  يدرك���ا�املعا�ي�ال�لية.

�الغزا������� �قالھ �ما �مب�ّ �وا��ق �املوضوع ��ذا �� 
ً
�التعر�فات��نا �ك��ة س�ب

د�واحد،�والس�ب�ح�لمة�(العقل)�ال�يمكن��عر�ف�ا�ب�ف�ا،�و�و�أّن فيھ�واختال 
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�من� �ال�لمة ��ذه ��ون �ذلك ��� �والس�ب ��لفاظ �من �ال�لمة ��ذه ��ون �ذلك ��

  �لفاظ�املش��كة�ف���تطلق�ع���عدة�معان،�وذكر�م��ا�خمسة:

 إطالقھ�ع����عض�العلوم�الضرور�ة. - 

 لدرك�العلوم�النظر�ة.إطالقھ�ع���الغر�زة�ال���ي��يأ���ا���سان� - 

 إطالقھ�ع���العلوم�املستفادة�من�التجر�ة،�ح���إن�من�لم�تحنكھ� - 

 
ً
 �التجارب���ذا��عتبار�ال��س���عاقال

ً
 �بل�غيبا

ً
  .جا�ال

 إطالقھ�ع���ما�يتح���بھ���سان�من��دوء�ووقار�����ي�تھ�وحركتھ� - 

 وكالمھ،�فيقال:�فالن�عاقل،�أي:�صاحب��دوء�ورزانة.

 إطالقھ�ع���قوة�نفاذ�البص��ة�إ���عواقب��مور�بقمع�الش�وات� - 

�القوة� ��ذه �حصلت �فإذا �الندامة، ��عق��ا �ال�� �العاجلة �اللذات �إ�� الداعية

 س���صاح��ا�عاقال�وإال�س���غ���عاقل،�ومن��نا�س���ال�افر�غ���عاقل.

������:
ً
 ثانيا

ً
 ��ل�العقول�تتفاوت����خلق�ا�قوة

ً
  ؟وضعفا

  اختلف�فيھ�العلماء:�ذا�ما������

 ألن�إدراك�الضرور�ات��؛ق�إ���أن�العقل�ال�يز�د�وال�ينقصذ�ب�فر� - 

�فيھ� �فوجبت �الت�ليف، �مناط �و�و �بالعقل، �يتصف �من ��ل �فيھ �ستوي

  ال�سو�ة.

 وذ�ب�فر�ق�آخر�إ���أن�العقل�يتفاوت،�وأنھ�ي�ون�عقل�أكمل�من� - 

�ذلك � �ع�� �يدل ��عض�م��عقل، �أفعال �ونقص �الناس، ��عض �أفعال كمال

  ن�يجة�لتفاوت�العقل����الز�ادة�والنقصان،�و�ذا�أمر�واقع�ومشا�د.

 و�ناك�فر�ق�ثالث�توسط�ب�ن�الفر�ق�ن�فجمع�ب�ن�القول�ن�حيث�قسم� - 

  العقل�إ���قسم�ن:�غر�زي،�ومك�سب.

�و�و ����� �يتفاوت �ال �و�ذا �الضرور�ة، �باملدر�ات �العلم ��و الذي��فالغر�زي:

  �.عليھ�مدار�الت�ليف

�يك�س��ا������ �ال�� �التجارب �من �املستفاد �التجر��� �العقل ��و واملك�سب:

  ��سان،�و�ذا�النوع�من�الذي�يتفاوت.

�����:
ً
  ل:�محل�العق�ثالثا

  فقد�اختلف�العلماء�فيھ�ع���قول�ن:�لوأما�محل�العق�����
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  القول��ول:�����

�إ������� �الفق�اء �وجم�ور �مالك �القلب�ذ�ب �العقل �محل �البا��:��،أن يقول

�أ�ل�" �و�و�قول �عنھ، �هللا �ر��� �مالك �إليھ �ذ�ب �الذي ��ذا �القلب، ومحلھ

  السنة�من�املت�لم�ن"

وجاء����مقدمات�ابن�رشد�ما�نصھ�:�"�وشرائط�الت�ليف�ثالثة:�أحد�ما������

  القب".�- رحمھ�هللا–العقل،�ومحلھ�عند�مالك�

  القول�الثا�ي:������

������ �أن�ذ�ب �إ�� �واملع��لة �ا��نفية �و�عض �ا��نب�� �املذ�ب �الفق�اء �عض

�الدماغ �العقل  �،محل
ً
�مدر�ا �فيص���القلب �القلب ��� �يقع ��و�الذي �أثره �وأن

�السراج� �و�نور �الشمس �بنور �مدركة �تص�� ��الع�ن ��شياء، �العقل بنور

  �شياء.

�ا��نفي��رى و ����� �ال�مام ���ابن �القول ��ذا �أ��اب �و أن �الفالسفة، أما�م

  ��اب�القول��ول.أ�صوليون�ف�م�

  �دلة:�����

  قولھ��عا��:�(أفلم��س��وا�����رض�فت�ون�ل�م�قلوب��عقلون���ا) - 

�الدل����� �العقل�يلوجھ �أن �فلوال ���ا، ��عقل �بأ��ا �القلوب �وصف �هللا �أن :

  موجود�ف��ا،�ملا�وصفت�بذلك�حقيقة.

������ ����نم �ذرأنا �(ولقد ��عا��: �قولھ �قلوب�وم��ا �ل�م �و��س �ا��ن �من كث��ا

  ال�يفق�ون���ا)

�عض�املفسر�ن����تفس���قولھ��عا��:�(إن����ذلك�لذكرى��هوم��ا:�ما�ذكر �����

�إطالق� �باب �ف�و�من �بالعقل، �فسر�القلب �فقد �عقل، �أي: �قلب)، �لھ ��ان ملن

  املحل�وإرادة�ا��ال.

 ن�أما�أ��اب�القول�الثا�ي�فقد�استدلوا�بأن�الناس�يقولون:�فال  - 

� ��مام �سئل �ملا �ولذلك �الدماغ، �بقولھ:�خفيف �أجاب �العقل �محل �عن أحمد

  العقل����الرأس،�أما�سمعت�إ���قول�م�وافر�الدماغ�والعقل."

�العقل� �الرجل�يضرب����رأسھ�ف��ول�عقلھ،�ولوال�أن �إن ومن�أدل��م�قول�م:

  موجود�فيھ�ملا�زال�بذلك.
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������:
ً
  :عند��مام�مالكباألدلة�العقلية�شروط�العمل�را�عا

�وال������ �املدينة �علماء �منا�� �است�باطھ ��� �ين�� �مال�ا � ��مام �أن املعلوم

��ا�بحال،��وقد�قال����ذلك�قولتھيخرج�ع� ت�دوأما�ما�لم�أسمع�منھ�فاج��":

�ح��� �منھ، �أو�قر�با �ا��ق �موقع �ذلك �وقع �ح�� �لقيتھ �من �مذ�ب �ع�� ونظرت

�وآرا��م، �املدينة �أ�ل �مذ�ب �عن �ف�س�ت��ال�يخرج ��عينھ �ذلك �أسمع �لم وإن

���م �املقتدى �العلم �أ�ل �عليھ �م��� �وما �السنة �مع ��ج��اد ��عد �إ�� �،الرأي

�و�ئمة� �وسلم �عليھ �هللا �صل �هللا �رسول �لدن �منذ �عندنا �بھ و�مر�املعمول

  �".الراشدين��مع�من�لقيت،�فذلك�رأ��م�ما�خرجت�إ���غ���م

  ��:من�خالل��ذا�النص�و �وا��ة�شروطفال�����

 عدم�وجود�نص�من�الكتاب�ع���ا��كم. - 

 عدم�وجود�نص�من�السنة�ال��يحة�ال���بلغتھ. - 

 عدم�وجود�نص�ع���ا��كم�مما�وقع�عليھ�إجماع�ال��ابة�ومن� - 

 �عد�م�إ���عصر�مالك.

 أال�يوجد����املسألة�عمل�مستمر�أل�ل�املدينة. - 

 أال�يوجد�ف��ا�أحد�ال��ابة. - 

 ممن�يقتدي���م.أال�يوجد�ف��ا�قول��عض�التا�ع�ن� - 

 فإذا�لم�يجد�مسألتھ�������ء�مما�ذكر�عن�ذلك�ي��أ�إ����دلة� - 

�القياس� �من �املط�رة �والسنة �العز�ز �الكتاب �إل��ا �أرشد �ال�� العقلية

و�ستحسان�و�ستصالح�وسط�الذرا�ع�و�ست��اب�وغ���ا�مما�يأ�ي�ذكره�

  مفصال.

  تن�يھ:�����

������ �الشروط ���ذه �املراد �أّن ل�س  �املتقدمة
ً
��دلة��مال�ا �من �����ء ��عمل ال

 
ً
إ���جنب،�وقد�ير����العقلية�مع�وجود�أي�دليل�نق��،�فقد��عمل���ما�جنبا

�عض��دلة�النقلية�ع����عض�����ء�من��دلة�العقلية،�وس��ى����املباحث�

� �شاء- القادمة ��- إن �الكتاب �عموم �يخصص �وأنھ�بأنھ �و�القياس، السنة

�وسد �بالقياس �من���ستدل �ا��كم �ع�� �نص �وجود �مع �ذلك �وغ�� الذرا�ع

  الكتاب�والسنة.
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�بالشا�د������ �القضاء �مسألة ��� �و�ستقراء �بالقياس �مالك �استدل فقد

�ع��� ��دلة ��عاضد �من �واعت���ذلك �الثابتة، �السنة �نص �وجود �مع واليم�ن

  مدلول�واحد�.

تب��ا����القوة�فلم�يكن�يتقيد�����ستدالل�بال��ت�ب�ب�ن��دلة�حسب�مر �����

�بالك �أوال ��ستدل �و�كذابحيث ��جماع، �ثم �بالسنة �ثم �ينوّ �؛تاب ��ان ع�بل

 
ً
�أحيانا �ما��ف�ستدل �يذكره �ال �وقد �الباب، ��� ��ع�� �وجود �مع �مرتبة باألد�ى

 
ً
�واحدا �ف��ما �املع�� �العمل�دام ��� ��سا��� �الشرط �أن �لنا �ي�ب�ن ��نا �ومن ،

�إ�� �بھ �العمل �أال�يؤدي �العق�� �الثابت��بالدليل �النق�� �بالدليل �العمل إلغاء

  عنده.

������:
ً
  �ج��اد�فيما�ال�نص�فيھ�و�دلة�ع���ذلكخامسا

�لغة:����� �ا���د��ج��اد �من �وفتح�ا- مأخوذ �ا��يم �الوسع��- بضم و�و

  والطاقة�واملشقة،�وم��م�من�فرق�ب�ن�الضم�والفتح.

  �.موم�ج�د�الطاقة،�واملفتوح�املشقةوقيل:�املض�����

  .وقيل:�الفتح�والضم�لغتان����الوسع�والطاقة�����

������ ��� �شر���"��صطالح:ومعناه �بحكم �ظن �لتحصيل �وسعھ �الفقيھ بذل

  عم���من�دليلھ�التفصي��"

������ �إ�� �إشارة �التعر�ف ��ذا �الثابتة�أففي ��ح�ام ��� �يدخل �ال ��ج��اد ن

�شاب �وما �والز�وات �ا��مس �الصلوات ��وجوب �القطعية، �مما�باألدلة �ذلك ھ

�الشرعية� ��ح�ام �أن �ع�� �يدل �و�ذا �الشرع، �جليات �من ��مة �عليھ اتفقت

  باعتبار��ج��اد�ف��ا�وعدمھ�قسمان:

  القسم��ول:�����

  �:ما�ال�يجوز��ج��اد�فيھ�����

��سالم������ �أر�ان ��وجوب �بالضرورة، �الدين �من �علم �شر�� �حكم و�و��ل

�أو� �الدين �ع�� ��عتداء �وكذلك�وتحر�م �أو�العقل، �أو�املال �أو�العرض النفس

 
ً
�شرعا �واملقدرات �والكفاءات ��ل��العقو�ات �وكذلك �قطعا، �الثوابت �من ف��

ما��و�ثابت�بدليل�قط���من�الكتاب�والسنة�فإنھ�ال�مجال�لالج��اد�������ء�
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�ث �ال�� ��ح�ام �ت�سب �ال �ولذلك �ذلك، �مذ�من �إ�� �القطعية �باألدلة �بب�ت

 �؛مع�ن
ْ
  لم�تث�ت�باج��اد�أحد�ح���ت�سب�إليھ.�إذ

  القسم�الثا�ي:�����

  :يجوز��ج��اد�فيھما������

 �ح�ام�ال���ورد�ف��ا�نص�ظ���الثبوت�والداللة،�مثل��خبار��حادية� - 

 ال���قد�يدخل�احتمال�آخر�معت������دالل��ا�ع���معان��ا.

 �ح�ام�ال���ورد�ف��ا�نص�ظ���الثبوت�قط���الداللة،��األحاديث� - 

 
ً
 دون�احتمال�آخر�معت��.��حادية�ال���تدل�ع���معان��ا�قطعا

 �ح�ام�ال���ورد�ف��ا�نص�قط���الثبوت�ظ���الداللة،�مثل�نصوص� - 

 الكتاب�والسنة�املتواترة�ال���دلت�ع���أك���من�مع��.

 وإذا��ان�النص�ظ���الثبوت��ان�مجال��ج��اد�فيھ�عن�طر�ق�البحث� - 

�أنظار� �تختلف �ذلك �و�� �والضبط، �العدالة �من �رواتھ �وحالة �السند ���ة ��

  املج��دين.

 وإذا��ان�ظ���الداللة��ان�مجال��ج��اد�عن�طر�ق�البحث����معرفة� - 

�إط �أو �خصوص �أو �عموم �من �داللتھ، �وقوة �النص �من �املراد �أو�املع�� الق

�فيھ� �املأذون �إطار��ج��اد ��� �يدخل �مما �او�غ���ذلك �أو�ندب �أو�وجوب تقييد

  شرعا.

 �ح�ام�ال���لم�يرد�ف��ا�نص�من�كتاب�أو�سنة�أو�إجماع�أو�ما�أ��ق� - 

�عقلية،� �بأدلة �حكم�ا �عن �بالبحث �ي�ون �ف��ا ��ج��اد �فمجال بذلك،

� �أو�ما �املرسلة، �املصا�� �أو �أو��ستحسان �يأ�ي��القياس، �مما �ذلك، شابھ

  ذكره�و�و�اوسع�مجاالت��ج��اد.
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القیاس: ّولاأل المبحث  

 

:  تعریف القیاس وأركانھ    : األّول المطلب    

الثاني المطلب :  أقسام القیاس وبیان رأي اإلمام مالك في ذلك    

: الثالث المطلب حجیة القیاس:      

:الرابع المطلب تخصیص العموم بالقیاس     
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  املبحث��ّول:�القياس
  

�جذوره���    �ومن �الفقھ، �و��بوع �الرأي �أصل ��و �القياس �أن �املعلوم من

�يرد� �لم �ال�� �الوقا�ع �أح�ام �ملعرفة �املستقيم �امل��ان �و�و �الفروع، ت�شعب

إال�ول�ا�حكم��- ع���مر��يام�والليا���- ف��ا�نص�وال�إجماع�وما�من�واقعھ�تقع

  الكتاب�من����ء"�شر���قال��عا��:�"�ما�فرطنا���

  و�ذه�ا��اصية�سر�خلود�الشر�عة��سالمية�وصالحي��ا�ل�ل�زمان�وم�ان.

  :��وأر�انھاملطلب��ّول:��عر�ف�القياس�����

 �لغةالفرع��ّول:��عر�ف�القياس�����
ً
  �:واصطالحا

:�لغة:�����
ً
  أّوال

�التقدير،����� �م��ا: �معان �عدة �لھ �و �ذكروا �وال�سو�ة، �صابة،�و�عتبار،

  �ال�ش�يھ�والتمثيل�واملماثلة.و 

�التقدير�و ����� �مع�� ��� �ف�ستعمل �وال�سو�ة، �التقدير �معانيھ �من املش�ور

�املساواة� �مع�� ��� ��ستعمل �كما �بھ، �قدره �بمع�� �بالذراع �الثوب �قاس نحو:

  نحو:�فالن�ال�يقاس�بفالن�أي�ال��ساوي�بھ.

�����:
ً
:�ثانيا

ً
  �اصطالحا

  �ومنھ�جاء��عر�ف�م��كذا:�القياس�ثمرة�املساواة،فر�ق�إ���أن�ذ�ب� - 

�املنصوص������ �حكم �مثل �عنھ �املس�وت �حكم �أن �واعتقاده �املج��د و�و�ظن

  عليھ�التحاد�ما����العلة.

  مما��شعر�أن�القياس�عمل�يقوم�بھ�املج��د،�فال�يتحقق�إال�بوجوده.�����

 وفر�ق�آخر�ذ�ب�إ���أن�القياس�دليل�شر���كبقية��دلة�ال���نص��ا� - 

�وال� �املج��د، �اج��اد �قبل �و�و�موجود �و�جماع �والسنة �الكتاب �مثل الشارع

�أو� �مساواة، �بأنھ: �ع���عنھ �الفر�ق �و�ذا �نظر�املج��د، �دليال�إ�� ��ونھ يحتاج

  �فقالوا�����عر�فھ:�استواء،�او�نحو�ذلك،

  صل����علة�حكمھ:لأل ء�فرع�استوامساواة�أو������

����� 
ً
�فعال �ل�س �القياس ��شعر�بأن �إظ�ار��مما �عملھ �وإنما �حقيقة، للمج��د

 عْ ا��كم�باإل��اق��َ 
ً
 متقرّ �د�أن��ان�ثابتا

ً
  قبل�ذلك.�را
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  أر�ان�القياس�و�يان�رأي��مام�مالك�����ذلك:الفرع�الثا�ي:������

������:
ً
  �:أر�ان�القياسأّوال

  جانبھ��قوى.�:���اللغة�ر�ان:�جمع�ركن،�وركن�ال���ء������

������ �معناه ��اصطالحا:وأما �ال �ال�� �الوجود ��� �أجزاؤه �ال���ء يحصل�فأر�ان

  قة�ل�و�تھ.���حقيقتھ�محّق �ةإال�بحصول�ا،�داخل

�فإّن ����� �حقيقتھ �ال���ء، �ركن ��ان �أر�عة��وإذا �من �تت�ون �القياس حقيقة

  أجزاء�مأخوذة�من��عر�فھ�بأنھ:�مساواة�فرع�ألصل����علة�حكمھ.

  فأر�ان�القياس���:��صل،�والفرع،�والعلة،�وا��كم.�����

������:
ً
  ���أر�ان�القياس:–رحمھ�هللا�- رأي�مالكثانيا

�نس������ �مالك ��مام �أق�سة �من �جملة �القارئ �أمام �–ضع �هللا �- �عا��رحمھ

  �ستطيع�من�خالل�ا�استكشاف�رأيھ����أر�ان�القياس.

�بالقياس������ �الشر�� �ا��كم �ع�� �فق�ھ �من �كث��ة �مواضع ��� �استدل فقد

  �.�صو��

بالقياس�ع���وجوب�إخراج��- رحمھ�هللا�- من�ذلك:�استداللھ�املثال��ّول:�����

�ل�ا ��شب��ا �انتظار�ا��ول، �دون �عل��ا �حصولھ �يوم �املعادن �الذي��ز�اة بالزرع

يؤ�ي�حقھ�يوم�حصاده،�وا��امع�ب�ن�املعدن�الذي��و�فرع��ذا�القياس�و��ن�

�ت �مما ��ونھ ��ل ��ون ��و�أصلھ: �الذي �:�الزرع �ول�ذا �هللا، �بإذن ��رض ن�تھ

�ح���" ����ء �م��ا �يخرج �مما �املعادن �من �يؤخذ �ال �أعلم �وهللا �أرى �مالك قال

 
ً
�دينارا �قدر�عشر�ن �م��ا �يخرج �ما  �يبلغ

ً
�ذلك�أ�عينا �بلغ �فإذا �در�م، و�مائ��

  ففيھ�الز�اة�م�انھ".

�القياس������ ��و �مباشرة �نيلھ �عقب �ذكر، �فيما �الز�اة �وجوب �ع�� ودليلھ

�املعدن�بم��لة�الزرع،�يؤخذ�منھ�مثل�ما�يؤخذ�من�الزرع،�يؤخذ� "قال�مالك:

�من� �يؤخذ �كما �ا��ول �وال�ي�تظر�بھ �ذلك، �يومھ �من �املعدن �من �خرج �إذا منھ

  ."حصد�العشر،�وال�ي�تظر�أن�يحول�عليھ�ا��ول الزرع��إذا�

كما�يالحظ�أن�أر�ان�القياس�موجودة�فيھ��املة،�فاألصل:��و�الزرع��و������

�و�و� �املعدن ��و: �والفرع �القرآ�ي، �بالنص �حكمھ �ث�ت �وقد �عليھ، املق�س

�النص،� �فيھ �ورد �بما �أ��ق �وقد �إجماع، �وال �نص �فيھ �يرد �لم �الذي املق�س
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�و�و� ��صل �  وحكم
ً
�فورا �ز�اتھ �إخراج �والوصف��وجوب �انتظار�ا��ول، دون

 �ا��امع�ب�ن��صل�والفرع�أّن 
ً
  م��ما�مما�ين�تھ�هللا�����رض.�كال

�أّن ����� �ترى �القيا�وأنت �وجھ�أر�ان �أكمل �ع�� �القياس ��ذا ��� �متوفرة س

- أر�ان�القياس��صو���لم��غب�عن�ذ�ن�مالك��ّن أوأن��ھ،�مما�يدل��ع���

  �- رحمھ�هللا

�الثا�ي����� �السرقة�فيمن��:املثال �وجوب�تنفيذ�حكم �ع�� استداللھ�بالقياس

�تنفيذ� �من �ذلك ��عفيھ �وال �صاحبھ، �إ�� �ف��د �املسروق �املتاع �معھ يوجد

�ع��� �السارق �بقياس �وذلك �القطع، �نصاب �بلغ �املسروق �دام �ما �فيھ، ا��كم

شارب�ا��مر�وإن�لم�يحصل�لھ�مقصوده�من�الشرب�و�و�السكر،�بجامع�أن�

 
ً
�م�كال �ارتكب �وإْن م��ما �ا��د  �وجب

ً
�ت��يال �مقصوده، �لھ �يحصل �ملظنة�لم

قال�مالك����الذي��سرق�ما�يجب�عليھ�"��،�و�ذا�نصھ:ال���ء�م��لة�حقيقتھ

  فيھ�القطع�ثم�يوجد�معھ�ما�سرق�ف��د�إ���صاحبھ��أنھ�تقطع�يده".

������  واستدل
ً
�آنفا �املذ�ور �بالقياس �ا��كم ��ذا �"�ع�� �مالكونصھ: فإن��:قال

  تقطع�يده�وقد�أخذ�املتاع�منھ،�ودفع�إ���صاحبھ؟"قال�قائل:�كيف�

�����"� �بقولھ: �السؤال ��ذا �عن �ر�ح�أجاب �منھ �يوجد �الشارب ��و�بم��لة فإنما

���� �ا��د �يجلد �وإنما �قال: �ا��د، �فيجلد �سكر �بھ �ول�س �املسكر الشراب

�فكذلك� �ل�سكره، �شر�ھ �إنما �أنھ �وذلك ��سكره، �لم �وإن �شر�ھ املسكر�إذا

��� �السارق �يد �إ����تقطع �ورجعت ���ا �ي�تفع �ولو�لم �منھ �أخذت �ال�� السرقة

  صاح��ا،�وإنما�سرق�ا�ح�ن�سرق�ا�ليذ�ب���ا".

�أشار�مالك����� �املذ�ور �القياس �هللا- ففي �النحو��- رحمھ �ع�� �وذلك �أر�انھ إ��

  التا��:

 أشار�إ���فرع�القياس�بقولھ:�"�����
ً
،�فإنما��و"�أي�سارق�املتاع�املذ�ور�سابقا

 �� �إ�� �"وأشار �بقولھ: �املسكر�صل �الشراب �ر�ح �منھ �يوجد �الشارب بم��لة

�س �بھ �"ول�س �بقولھ: �ا��كم �أشار�إ�� �كما ��و�حكم�كر" �و�ذا �ا��د" فيجلد

  �صل�الذي�يراد�نقلھ�إ���الفرع.

�ب�ّ  �"ثم �بقولھ: �ا��كم ��ذا �علة �ا��ّد ن �يجلد �وإنما �شر�ھ��قال: �املسكر�إذا ��

�ل�سك �شر�ھ �إنما �أنھ �وذلك ��سكره �لم �املسكر�ألجل�وإن ��ذا �شرب �أي ره"
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�بأ �النص �ورد �"السكر�وقد �العلة�ن �من �و�ف�م �حرام" �فقليلھ �أسكر�كث��ه ما

� ��مام �ذكر�ا �هللا- ال�� ����ء��- رحمھ �فال �غ���قصد �املسكر�من �لو�شرب أنھ

�يظنّ  �كأن �ماءً عليھ  �ھ
ً
 �أو�لبنا

ً
�شرعا �شر�ھ ��سوغ �مما �فتب�ّ أو�غ���ذلك �أنھ�، ن

�سكر�من �عليھ، ����ء �أوْ خمر�فال �ال����،ال�ھ �العلة �بيان ��� �الدقة �غاية و�ذا

�أْن  �فبعد �القياس، �عماد �وعلتھ،�ر ْف ذكر�ال��� ��صل �ا��كم �و��ن �و�صل ع

�قصد� �و�� �بي��ما، �املش��كة �العلة �ع�� �بناء �الفرع �إ�� ��صل �حكم نقل

�مو  �"ارت�اب ��ش���بقولھ: �ذلك �وإ�� �ا��د، ����جب �السارق �يد �تقطع فكذلك

�أخذت �ال�� �ال����السرقة �والعلة �صاح��ا" �إ�� �ورجعت ���ا �ي�تفع �ولو�لم منھ

�"ب� �قولھ: ��� �الفرع �حكم �عل��ا �أي�� ���ا" �ليذ�ب �سرق�ا �ح�ن �سرق�ا وإنما

�فيحّد  �السكر، �أجل �من �شر�ھ �ح�ن �شر�ھ �إنما �للمسكر �ولم���الشارب لو

  ولو�رد�منھ�املتاع��ذا.��سكره،�فكذلك�السارق�يقام�عليھ�ا��ّد 

������ �لنا �تب�ن �حسب�وقد �القياس �ألر�ان �مالك �مراعاة �السابق�ن �املثال�ن ��

 
ً
 �املصط����صو���مراعاة

ً
  .تامة

  أقسام�القياس�و�يان�رأي��مام�مالك����ذلكاملطلب�الثا�ي:�����
�القياس������ �تقسيمات �حول �اختلفت �قد ��صولي�ن �عبارات �أن �املعلوم من

 
ً
 �اختالفا

ً
�قّس كث��ا �من �أجود �ومن �م، �التمثيل �مع �الوليد�ھ �أبو �قسم ل�ل

  البا�������كتابيھ:��ح�ام،�وامل��اج.

  قياس�علة،�وقياس�داللة.م�القياس�باعتبار�علتھ�إ���قسم�ن:�فقد�قّس �����

  القسم��ّول:�قياس�العلة:�����

�قياس�العلة�ف�و:فأما������ أن�يحمل�الفرع�ع����صل��علة�شرعية،�و�ذا��

� �أنواع: �ثالثة �إ�� �والضعف �القوة �باعتبار �ينقسم �ووا��،�القياس ج��،

  وخفي.

  القياس�ا����:�الفرع��ّول:�����

 و�و�ما�عُ �����
ً
  .و�إجماعأإما�بنص�أو�فحوى�خطاب��لمت�علتھ�قطعا

������ :
ً
 عُ ما�أّوال

ً
�احتج��:بنص�لمت�علتھ�قطعا بھ�عمر�ر����هللا�عنھ،�مثل�ما

�تركھ ���"� ��عا��: �بقولھ �السواد �أرض ��غنياءقسمة �ب�ن �دولة �ي�ون �ال ��ى

  ."إنما�جعل��س�ئذان�من�أجل�البصرمنكم"�ومنھ�قولھ�عليھ�السالم:�"
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����� 
ً
�ثانيا :�  عُ ما

ً
�قطعا �علتھ �ا��طاب:ب�لمت �دّل و �فحوى �ما عليھ���و

�أْن  �وذلك �بالتن�يھ، �أو�ينص��ا��طاب ��ع��، �ع�� �بھ �في�بھ ��د�ى �ع�� ينص

�و�ُ  ��د�ى �ع�� �بھ �فينھ ��ع�� �قصد�ع�� �من �ا��طاب �نفس �من �ذلك ف�م

��ع �"املت�لم ��عا��: �قولھ �ذلك �ومن �اللغة، �تأمنھ�رف �إن �من �الكتاب �أ�ل ومن

�ع��� �فنص �إليك" �يؤده �ال �بدينار �تأمنھ �إن �من �وم��م �إليك �يؤده بقنطار

�م �ع�� ��و�القنطار�ونبھ �و�ذا �فوقھ، �ما �ع�� �الدينار�ونبھ �ع�� �ونص �دونھ، ا

  مف�وم�املوافقة��عينھ،�

�قطعيّ ����� �ي�ون �قد �الفارق  ونفي
ً
�ظنّ �ا �ي�ون  وقد

ً
�أن�يا �إما �م��ما ��ل �و�� ،

�أر�عة� �ف�ذه �لھ، �مساو�ا �أو �املنطوق �من �با��كم �أو�� �عنھ �املس�وت ي�ون

  أقسام:

 ت�عنھ�أو���با��كم��و�ما�يقطع�فيھ�بنفي�الفارق،�مع�كون�املسكو  - 1

�املنطوق، ���من �بالعدل�ن �عدول �أر�عة �قولھ�كإ��اق ��� �الش�ادة �قبول �

"� �فإذا��عا��: ��ع�� �ع�� �باألد�ى �تن�يھ �ذلك �ففي �منكم" �عدل �ذوي وأش�دوا

 
ُ
 ق

ُ
�ت �أن �أو�� �باب �فمن �ش�اد��ما �العدل�ن �من �عدول�قبل �أر�عة �ش�ادة بل

 
ً
  .قطعا

������ �مالك �عن �ورد �هللا–وقد �من��ما�- رحمھ �النوع ��ذا �اعتبار�مثل �ع�� يدل

  �دلة�الشرعية.

�"وُس ����� �العت�ية: ���  جاء
ً
�جميعا �ي�ونون ��ر�عة �عن �مالك �ثالثة��ئل ي�نا��

�يُ  �أن �ن�� �قد �فقال: �واحد، �أن��� دون �عشرة �ولو��انوا �ذلك �ال�أرى �واحد، ك

 
ً
  .ي���وا�واحدا

�ابن�رشد����� �علة�الن���أن�ذلك�يحزنھ�- هللا�رحمھ- قال �تنا���: وسيؤوه�فإذا

�وأب�ن� �وا��زن ��ساءة ��� �أشد �الواحد �ع�� �ذلك ��ان �الواحد �دون ا��ماعة

  ���سوء��دب�معھ،�وقلة�املراعاة�لھ.

 ما�يقطع�فيھ�بنفي�الفارق�مع�كون�املسكوت�عنھ�مساو�ا�للمنطوق� - 2

�سئل �وسلم �عليھ �هللا �صل �هللا �رسول �أن �املوطأ: ��� �ورد �ما �ذلك عن��ومثال

  انزعو�ا�وما�حول�ا�فاطرحوه".الفأرة�تقع����السمن�فقال:�"
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�الفق�اء����� �وجم�ور �مالك �نحوه�- فأ��ق �نحا �ومن �ما��- إال�داود ��ل بالفأرة

�أ��قوا�بالسمن��ل�ما��ان�مثلھ،��الز�ت،�والعسل،�وا��ل،� �ان�مثل�ا،�كما

  وذلك�بنفي�الفارق�املؤثر.

�����"� �هللا: �ال���رحمھ �عبد �ابن ��مصار�و قال �أئمة �وجماعة �سائر�العلماء أما

�سواء،� �عند�م �ال�يؤ�ل �وما �يؤ�ل �وما �والدجاجة �والوزغة �فالفأرة �الفتوى ��

�ولم� �دم، �لھ ��ان �إذا �و�و�ميت، �فيھ �أو�وقع �أو�الز�ت، �السمن ��� �مات إذا

  يكن��البعوض�الذي�ال�دم�لھ�والدود�وشبھ�ذلك.

�ب�ن����� �ال�سو�ة �أيضا �القياس ��ذا �أمثلة �فقد��ومن �وا��ار�ة �الغالم بول

�ما �املدونة"سوى �ففي �بالقياس، �بي��ما �والغالم:�لك �ا��ار�ة ��� �مالك وقال

 
َ
�غسال �أو�امرأة �رجل �ثوب �أصاب �إذا  �بول�ما

َ
�يأكال �لم �وإن �مع��ذلك، الطعام،

�حديث� �م��ا �وا��ار�ة، �الغالم �بول �ب�ن �التفرقة �ف��ا �وردت �أحاديث ��ناك أن

�ص� �الن�� �عنھ �هللا �ر��� �"��ع�� �قال: �وسلم �عليھ �ا��ار�ة�هللا �بول �غسل

�ع��� �بن �ا��سن �أن �ا��ارث: �ب�ت � �لبابة �حديث �وم��ا �الغالم" �بول و�ن��

�وسلم �عليھ �هللا �صل �الن�� �ع�� �بال �عنھ، �هللا �ثو�ك��ر��� �أعط�� فقلت:

  ".إنما��غسل�من��ن���و�ن���من�بول�الذكرأغسلھ�فقال:�"

  موطئھ�حديث�ن����بول�الغالم:روى�����- رحمھ�هللا- و�مام�مالك�����

������ �قالت: �أ��ا �ع��ا �هللا �ر��� �عا�شة �حديث �هللا�"�ول: �صل �هللا �رسول أ�ى

عليھ�وسلم�بص���فبال�ع���ثو�ھ،�فدعا�رسول�هللا�صل�هللا�عليھ�وسلم�بماء�

  ".فأتبعھ�إياه

�أ����� �حديث �"والثا�ي: �ع��ا: �هللا �ر��� �محصن �ب�ت �ق�س �ل�ا�م �بابن �أتت أ��ا

م�يأ�ل�الطعام�إ���رسولھ�هللا�صل�هللا�عليھ�وسلم�فأجلسھ������رة�صغ���ل

�ولم� �فن��ھ �بماء �وسلم �عليھ �هللا �صل �هللا �رسول �فدعا �ثو�ھ �ع�� فبال

  ."�غسلھ

�صل������ �الن�� �خادم �السمح �أ�ي ��و�حديث �الغالم �بول �ع�� �الرش وحديث

�فب �أو�حس�ن �بحسن �أ�ي �وسلم �عليھ �هللا �صل �الن�� �أن �وسلم �عليھ ل�اهللا

"� �فقال: �ألغسلھ �فجئت �قال: �بعليھ �من �و�رش �ا��ار�ة �بول �من ول��غسل

"� �ال��: �عبد �ابن �قال �الرشالغالم"، �ذكر�فيھ �الذي �خليفة �بن �املحل - حديث
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�السمح �أ�ي �حديث �ا��ديث ��ذا �واملحل��- �ع�� ���ة �بھ �ال�تقوم و�و�حديث

  ."ضعيف

�مالك����� �نظر��مام ���ة �يقت��� �ا���� �املساوي �هللارحم- والقياس ����- ھ

���� ���يح �الص�ية �ع�� �الص�� �وقياس �وا��ار�ة، �الغالم �بول �ب�ن ال�سو�ة

�غ���ا �أ�ل ��عد �ف��ما �ا��كم �استواء �ع�� �العلماء �فالبد�النظر�التفاق لل�ن،

�غسل�بول�ما�عندئذ �أ�ل�غ���ا�من ��عد �استوى�حكم�ما لل�ن�باالجماع،�فكما

 �؛فكذلك��ستوي�حكم�ما�قبل�ذلك
ْ
  ال�فرق.�إذ

�بالقياس،������ �فأخذ �مالك �عند �ت�� �لم �التفرقة �أحاديث �أن �الظن وأغلب

  و�ذا�عذر���يح�ملثلھ����رد�ا��ديث.

�ال������� �عبد �ابن �"و �- هللا�رحمھ- قال �الص���أ: �بول �ب�ن �التفرقة حاديث

  والص�ية�ل�ست�بالقو�ة".

� �ذكرهوحديث �تقدم �وقد �السمح، �أ�ي �قولھ: �مالك ��مام �عن �جاء ل�س�"،

  واطأ�عليھ".�أي:�ع���العمل�بھ.ا��ديث�باملت

 ما�يظن�فيھ�نفي�الفارق�ظنا�غالبا�مع�كون�املسكوت�عنھ�أو��� - 3

�املنطوق  �من ����با��كم �الفاسق �ال�افر��ش�ادة �ش�ادة �إ��اق �مثل �وذلك ،

�"ا ��عا��: �بقولھ �عليھ �املنصوص ��م�لرد �وأولئك �أبدا �ش�ادة �ل�م �تقبلوا وال

�فال�افر�أو  �منالفاسقون" �الش�ادة �برد �املسلم��� �الفاسق الكفر�فسق��ألّن ؛

 
ً
�احتماال �يحتمل �ولكن  �وز�ادة،

ً
 �ضعيفا

ً
�برد��أْن �جدا �أو�� �ال�افر �ي�ون ال

 
ً
�الش�ادة�من�الفاسق�املسلم،�ل�ون�ال�افر�قد�يح��ز�عن�الكذب�لدينھ�زعما

  منھ،�والفاسق�املسلم�م��م����دينھ�بالكذب.

�الت������ �منع ��� �بالعوراء �العمياء �إ��اق �ذلك �الثاومثل �بحديث��ية بت

"� �وفيھ: �عازب �بن �الب�ّ ال��اء �تجز والعوراء �ال �أ��ا ��ع�� �عور�ا"، ����ن ئ

"� ��� �مالك �قال �فقد �أّن ���ية، �ال��املدونة" �ع�� �أصا��ا �إذا ���ية

  تجزئ.

�أّن ����� �الحتمال �الغالب �بالظن �فيھ �الفارق �نفي ��ان ��ُ �لكن عت���العمياء

وراء�عألن�ال�؛ة�ال�زال�سمن،�والعور�مظنّ ختار�ل�ا�احسن�املرا���ف�علف�ا�و�ُ 

� �البصأيو�ل �ناقصة �و�� �نفس�ا �إ��  �ر؛مر�ا
ْ
�قابل��إذ �إال�ما �املر�� �من ال�ترى
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�ونقص �املبصرة، �مظنة��البصر �عي��ا �رع��ا �ونقص �رع��ا، �لنقص مظنة

� �العلة �و�ذه �العمياءل�زال�ا، ��� �موجودة �ل�ست ��علف�ا��؛املحتملة �من ألن

�نفي� ��ان ��حتمال ��ذا �وألجل �السمن، �مظنة �وذلك �العلف، �أجود بختار�ل�ا

 الفارق�فيھ�مظنون
ً
 ��ا

ً
 ولم�يكن�قطعيّ �غالبا

ً
  .ا

4 -  
ً
 للمنطوق،�مع�كون�نفي�الفارق��ما��ان�املسكوت�عنھ�فيھ�مساو�ا

 
ً
 ال�مقطوع�مظنونا�ظنا�غالبا

ً
،�كإ��اق��مة�بالعبد����سراية�العتق�الثابت�ا

�عمر� �بن �هللا �عبد �حديث �ع��ما–�� �هللا �رسول �- ر��� �عليھ��أن �هللا �صل هللا

"� �قال:  وسلم،
ً
�شر�ا �اعتق  �من

ُ
�ق �العبد �ثمن �يبلغ �مال �لھ �ف�ان �عبد ��� م�ّوِ لھ

�شر�اءَ  �فأعطى �العدل �قيمة �عليھ �عليھ �وعتق �حصص�م �فقد�ه �وإال العبد،

فالفارق�ب�ن�العبد�و�مة��و��نوثة،�و���بال�سبة�للعتق��.عتق�منھ�ما�عتق"

وصف�طردي�ال�تأث���لھ����أح�ام�العتق،�فتث�ت�السراية�����نوثة�ثبو��ا����

  الذ�ورة�ف�ستو�ان����سراية�العتق.

 و�ناك�احتمال�آخر،��و�الذي�منع��ون�نفي�الفارق�قطعيّ �����
ً
،�و�و�ما�قد�ا

�أّن  �يحتمل �أنھ �فيھ��الشارع�يتخيل �ا��صوصية �العبد ��� �العتق اعت���سراية

�ملناصب� �وأ�ليتھ �وا��معة، �ا���اد �بفرض �استقاللھ �مثل ��مة، ��� �توجد ال

  الرجال�وغ���ذلك�مما�ال�مدخل�لألن���فيھ�ولو�حرة.

������:
ً
  �جماع:��ثالثا

�ص������ �قولھ �"��فمثل �وسلم: �عليھ �غضبان�هللا �و�و �القا��� �يق��� ال

الغضب�ما�ع�من�اس�يفاء���ة�ا��صم�و�صغاء�إليھ�ل�ونھ��اتفقوا�ع���أّن 

 
ً
للفكر،�في��ق�بھ��ل�ما��ان�مشوش�الفكر�كذلك،��ا��وع�املفرط،��مشوشا

�فالعلة� �الذ�ن، �مشوشات �من �وغ���ذلك �الشديدة، �وا��رارة �القارس، وال��د

  ����شو�ش�الفكر.

كتعليل��- د��ناو�و�املقصو - و�جماع��نا�نوعان:�إجماع�ع���علة�معينة������

�العلة� �ع�ن ��� �اختلفوا �وإن �التعليل، �أصل �ع�� �وإجماع �بصغر؛ �املال والية

الر�ا�����وصاف��ر�عة�معلل،��واختلفوا�����عي�ن��كإجماع�السلف�ع���أّن 

�ا����� �أنواع �من �باإلجماع ��صل �حكم ��� �علة �الوصف ��ون �عد �لكن العلة،

  ة،�فكيف�ينعقد�بدو��م�إجماع.نفاة�القياس�من�علماء��م�فيھ�نظر،�فإّن 
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�أّن  �ع�� �بالرد ��ذا �عن �ا��رم�ن �إمام �أجاب �من��وقد �ل�سوا �القياس منكري

�فإّن  �الشر�عة، �وال�حملة ��مة، ��ج��اد،��علماء �عن �صدرت �الشر�عة معظم

  والنصوص�ال�تفي��عشر�معشار�الشر�عة.

�ال��:"����� �عبد �ابن �قال ��ذا �مو�مثل �العلم �أ�ل �عند � �ل�سوا ��ُ بأ��م عتد�من

  �����رشاد��ذه�الوج�ة��ورد�الشو�ا�ي��- رحمھ�هللا�- بخالفھ�ورد�الشو�ا�ي

�هللا-   �- رحمھ
ً
�قائال �الوج�ة ��ذه ��رشاد ��"� �قائلھ�: �من �يقت��� �كالم و�ذا

�ون�منكري�القياس�ل�سوا�من�علماء��مة�من�أبطل�الباطالت��ال��ب،�فإّن 

�أّن  �دعوى �ثم �التعصبات، �ال �وأقبح �الشر�عة �ال�نصوص ��عشر�معشار�ا �تفي

  ."ن�لم��عرف�نصوص�الشر�عة�حق�معرف��اتصدر�إال�عّم 

  قياس�الوا��:�الالفرع�الثا�ي:������

�ع�������� �املالكية �استدالل �فمثل �الظا�ر، �من �بضرب �ث�ت �فما �الوا�� فأما

�ذا�ر�ا�فيما�����تحر�م�الر�ا����دار�ا��رب�بأّن �- رحمھ�هللا��عا��–أ�ي�حنيفة�

�دار��  ��� �لو��ان �كما �ال�يجوز، �أن �فوجب �الر�ا �فيھ �يث�ت�حرم �و�ذا سالم،

"� ��عا��: ��حوال�بقولھ ��� �عام �الر�ا �فتحر�م �الر�ا"، �وحرم �البيع �هللا وأحل

  �ل�ا.

�قو�ّ ����� �فيھ �الفارق �ثبوت ��ان �ما  و�و
ً
�باملثّق ا �القتل �كقياس ��العصا�، ل

جارحة�أو�الش�ل����وجوب�القصاص�بجامع�وا���ر�ع���القتل�باملحدد�آلة�

�بإلغاء� �يقطع �لم �واملحدد �املثقل �ب�ن �الفارق �فإن �العدوان، �العمد القتل

 
ً
�الفارق�مؤثرا �الشارع،�بل�يجوز�أن�ي�ون - ،�ولذلك�قال�أبو�حنفيةتأث��ه�من

  ال�يجب�القصاص����القتل�باملثقل،�وأباه�صاحباه�وا��م�ور.�- رحمھ�هللا

  القياس�ا��في:�الفرع�الثالث:������

�فيھ������ �العلة �أن �يرى �مالك �فاإلمام �الفضل، �ر�ا �علة �ا��في �أمثلة ومن

�قتيات�و�درخار،�وقد�أشار�إ���ذلك����املوطأ�بقولھ:�"��مر�املجتمع�عليھ�

 
ً
من�الفاك�ة�من�رط��ا�أو�يا�س�ا�فإنھ�ال�ي�يعھ�ح����عندنا�أن�من�ابتاع�ش�ئا

 
ً
�يدا �إال �ببعض ��عض �م��ا ����ء �يباع �وال �مما���ستوفيھ، �م��ا ��ان �وما بيد،

 
ً
�إال�يدا �ببعض ��عضھ �فال�يباع �تدخر�وتؤ�ل �يا�سة �فيص���فاك�ة بيد��يي�س

 ومِ 
ً
�فإْن بمِ �ثال �واحد، �صنف �من ��ان �إذا �فال��ثل �مختلف�ن �صنف�ن �من �ان
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 بأس�يباع�
ً
وما��ان�م��ا�مما�ال��.بيد،�وال�يص���إ���أجل�منھ�اثنان�بواحد�يدا

 
ً
�رطبا �يؤ�ل �وإنما �يدخر �وال �و�ترج��يي�س �وا��ر�ز �والقثاء �البطيخ ك�يئة

��و� �ول�س �ذلك، ��عد �فاك�ة �يكن �لم �ي�س �وإن �مثلھ، ��ان �وما �والرمان واملوز

 
ً
�حقيقا �فأراه �قال �فاك�ة، �يدخر�و��ون �صنف�مما �من �منھ �يؤخذ واحد��أن

 
ً
  بيد،�فإذا�لم�يدخل�فيھ����ء�من��جل�فإنھ�ال�بأس�بھ.��اثنان�بواحد�يدا

  القسم�الثا�ي:�قياس�الداللة:������

������ �ا��امع �ي�ون �والفرع–و�و�أن ��صل  �- ب�ن
ً
 �وصفا

ً
�العلة،��الزما �لوازم من

 
ً
 أمن�آثار�ا،��أو�أثرا

ً
  من�أح�ام�ا.�و�حكما

������ �بخالف �و�ذا �ال�� �العلة �فإّن قياس �ذكر�ا، ��ع�ن��سبق ��ان �فيھ ا��مع

  العلة�و�نا�ا��مع�ي�ون�بما�يدل�ع���العلة.

  :�إ��اق�الن�يذ�با��مر����ا��كم�قالوا����مثال�ا��مع�بالزم�العلة�بأنھ�����

�املسكر �- و�و�التحر�م-  �الشراب �فرائحة �املالزم �الرائحة �لإلس�ار�بجامع �الزمة ة

  عليھ�ا��كم.���فيب

����� 
ّ
�ومث �باملثّق لوا �القتل �بقياس �بأثر�العلة �القتلل��ميع �ع�� �����ل باملحدد

�يَ  �فالذي ��ثم، �بجامع  �مُ ُد ْق القصاص
ً
�عمدا �الدم �معصوم �قتل  �ع��

ً
�عدوانا

�بمحّد بمثّق  �يقتلھ �بمن ��ثم ��� ��ستوي  ل
ً
�عمدا  �د

ً
�بذلك�عدوانا �ف�ستدل ،

�أّن   �ع��
ً
 �كال

ً
�عمدا �قاتل �بأنھ �عليھ �يصدق  �م��ما

ً
�عدوانا �و�ذا ��و�، الوصف

العلة�لوجوب�القصاص،�و�ثم�الذي�جمعنا�بھ�ب�ن�ا��كم�ن�ل�س��و�العلة�

  نفس�ا،�ولكنھ�دليل�عل��ا،�وأثر�من�آثار�ا.

����� 
ّ
�بأْن ومث �العلة �بحكم �ل��مع �كما��يقال:�لوا �بالواحد �ا��ماعة تقطع

�أّن  �وذلك �الصورت�ن، ��� �عل��م �الدية �وجوب �بجامع �بھ الدية��يقتلون

�موجبا �القطع،�والقصاص ��� �وجد �وقد ��صل، �الزجر��� ���كمة �ل��نابة ن

�إ��� �نظرا �متالزمان، �أل��ما �عل��م، ��خر�و�و�القصاص �فيوجب و�و�الدية،

�أّن  �فظ�ر�بذلك �وحكم��ما، �عل��ما �بل��اتحاد �العلة، �ع�ن �ل�س �الدية وجوب

  حكم�من�أح�ام�ا.
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  ��ية�القياس:املطلب�الثالث:������
�������� �العلماء �يختلف ��األدو �لم �الدنيو�ة ��مور ��� ���ة �القياس �ة�أن

م�يختلفوا������ة�القياس�الصادر�عن�الن���لو�غذية�و�سعار،�كما�أ��م�

  نھ���ة.أهللا�عليھ�وسلم�و ��ص�

�ذلك������ ��� �و�انوا �الشرعية، ��ح�ام ��� �العلماء �أق�سة ��� �اختلفوا وإنما

  ثالث�فرق:�

  ط�فأنكر�القياس.فر�ق�فرّ �����

  وفر�ق�آخر�أفرط�فيھ�فاس��سل����استعمالھ.�����

  فيھ�فلم���ملھ�ولم��س��سل�ف��ـا�طّس وفر�ق�ثالث:�تو �����

  جماع�واملعقول.ث�توا�القياس�بالكتاب�والسنة�و� استدل�م�����

 و�عتبار�"قال�أبو�الوليد:��،فاعت��وا�أو����بصار""�فقولھ��عا��: - 

� ��غ��ه �ال���ء �تمثيل ��و: �اللغة �أ�ل �بھ،�عند �ومساواتھ �عليھ �حكمھ وإجراء

  ."وال�يخرج�القياس�عن��ذا�والع��ة��عموم�اللفظ�ال�بخصوص�الس�ب

 �عليھ�وسلم�وفعلھ�وتقر�ره،�فمن�هللا���فقولھ�ص�دلة�السنةأوأما� - 

�ص�أ �قولھ �القياس �ع�� �الدالة �سأل��ا��هللا��قوالھ �وقد �سلمة �ألم �وسلم عليھ

�عض�ال�ساء�عن�قبلة�الصائم�(أال�أخ��ت��ا�أ�ي�أفعل�ذلك)�ففيھ�تن�يھ�منھ�

��ذا���ص� �ل�ان �ذلك �ولوال �عليھ، �غ��ه �قياس �جواز �ع�� �وسلم �عليھ هللا

  الكالم�غ���ذات�فائدة.

 ��يح�مسلم����حديث�طو�ل�وفيھ:��ما�ورد����بالقياسومن�عملھ� - 

�بضع" �الش�ل �ش�وتھ��و�� �أحدنا �أيأ�ي �هللا �رسول �يا � �قالوا: �صدقة" أحدكم

�وزر؟ �عليھ �أ�ان �حرام ��� �وضع�ا �لو �أرأيتم "� �قال: �أجر؟ �ف��ا �لھ �!و��ون

  فكذلك�لو�وضع�ا����ا��الل��ان�لھ�أجر"�ف�ذا�مثال�لقياس�العكس.

 الدال�ع���جواز�القياس�حديث�معاذ�ر����هللا�عليھ،�أن��من�تقر�ره - 

ھ�وسلم�ملا��عث�معاذا�إ���اليمن�قال�لھ:�"�كيف�تصنع�إن�الن���صل�هللا�علي

عرض�لك�قضاء؟"�قال:�أق����بما����كتاب�هللا.�قال:"�فإن�لم�يكن����كتاب�

�ص� �هللا �رسول �ف�سنة �قال: ������هللا؟" �يكن �لم �"فإن �قال: �وسلم. �عليھ هللا

�صدري� ��� �بيده �فضرب �قال: �آلو. �وال �رأ�ي �أج��د �قال: �هللا؟" �رسول سنة

  وقال:�(ا��مد���الذي�وفق�رسول�هللا�ملا�يرضاه�رسول�هللا"
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 - قال�ابن�عبد�ال���ف�و�أقوى�متمسك�مثب���القياس.�اعوأما��جم - 

�هللا �الرأي�- رحمھ �اج��اد �من �ع��م، �هللا �رضوان �ال��ابة �عن �جاء �"وقد :

  ."والقول�بالقياس�ع����صول�عند�عدم�ا�ما�يطول�ذكره

������ �ا��رم�ن �إمام �"وقال �ال���ان: �رسول��� �أ��اب �فإجماع �متمسكنا وأما

�هللا� أن�نبغت���واء�ئمة�التا�ع�ن�إ���أصل�هللا�عليھ�وسلم�ومن��عد�م�من

� ��راء ��ن- واختلفت �سنقرره �ما �وال�مباالة��- ع�� �باإلجماع �مسبوق فخالفكم

  ."بھ

�إ������� �كتب �أنھ �عنھ �هللا �ر��� �عمر �عن �وري �ما �ذلك �مو�����ومن أ�ي

  ."اعرف��شباه�و�مثال�ثم�قس��مور�برأيكي�ر����هللا�عن�"�شعر 

�ر ����� �ع�� �قول �ذلك �"ومن �ا��مر: �شارب �حد ��� �عنھ �هللا �شرب���� إذا

�سكر��ذى�،سكر �اف��ى �،وإذا ��ذى �حّد �،وإذا �حّد �فحدوه �فقاس �املف��ين"

  الشارب�ع���القاذف.

�����"� �املحصول: ��� �العر�ي �ابن �وقال �أصول �من �أصل �،الشر�عةالقياس

�عل��م� �هللا �رضوان �والتا�ع�ن �عصر�ال��ابة �انقرض �امللة، �دالئل �من ودليل

�وا�ِ�  ��عيان  و�م
ّ
�فأنكروه�ل �الرافضة �حدثت �ح�� �بھ، �القول ���ة �ع�� ة

�ن �ثم �ل�م، �رز�ة �النظرألغراض �شقة ��عد �عل��م �شق �نا�غة ��ت وعسرت�،

��ج��اد �مسافة ��،عل��م �ال�فتوى �ولرسولھ، �� �ا��كم �هللا،�فقالوا �قال إال�ما

  �."و�لمة�حق�أر�د���ا�باطل�،ف�انت�فتنة�للرعاع�السفلة

  وأما�استدالل�م�من�ج�ة�املعقول: - 

�����"� لو�لم��ستعمل�القياس�ألف����ذلك�إ���خلو�كث���من�فمن�ذلك�قول�م:

�ث�ت� �وقد �ل�ا، ���اية �ال �الصور �و�ون �النصوص �لقلة ��ح�ام، �عن ا��وادث

� ��سالمية �الشر�عة �وم�ان،�أن �زمان �ل�ل �صا��ة �ف�� �الشرا�ع، خاتمة

  ."دافوجب�الرجوع�لذلك�إ����ج��

�وجوازه� �القياس �إثبات �ع�� �ا��م�ور �بھ �استدل �مما �فيض �من �غيض و�ذا

 ووقوعھ�شرع
ً
  .ا

������ �املقابل �القياسو�� �نفاة �من��استدل �ا��م�ور �بھ �استدل �ما بمثل

  الكتاب�والسنة�و�جماع�والعقول.

 فإن�تنازعتم�������ء�فروده�إ���هللا�قولھ��عا��:�"�الكتابفمن�أدلة� - 
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  والرسول�إن�كنتم�تؤمنون�با��واليوم��خر".

�����"� ��عا��: �قولھ �أدل��م �وأتومن �دينكم �لكم �أكملت �عليكم�اليوم ممت

"� ��عا��: �وقولھ ����عم��" �فرطنا �"�ما ��عا��: �وقولھ ����ء"، �من لتب�ن�الكتاب

  للناس�ما�نزل�إل��م".

������ �حزم �ابن �هللا–قال �"- رحمھ �الق: �بنص �الدين�ف�� �من �ال����ء �أنھ رآن

  ."عليھ،�فال�حاجة�بأحد�إ���القياس�ح�امھ�إال�وقد�نّص أوجميع�

������� �مالك �بن �عوف �حديث �السنة: �من �القياس �إبطال �ع�� �أدل��م ومن

�أم��� �تف��ق "� :� �وسلم �عليھ �هللا �صل �هللا �رسول �قال "� �قال: �عنھ، �هللا ر���

��مور� �يق�سون �قوم �أم�� �ع�� �فتنة �أعظم�ا � �فرقة، �وسبع�ن �بضع ع��

  برأ��م�فيحلون�ا��رام�و�حرمون�ا��الل.

 �ر�رة�ر����هللا�ع��م�أنھ�قال:��:�حديث�أ�يمن�السنةومن�أدل��م� - 

�هللا" �رسول ��سنة �و�ر�ة �هللا، �بكتاب �بر�ة ��مة ��ذه �بالرأي�،�عمل �،و�ر�ة

  ."فإذا�فعلوا�ذلك�فقد�ضلوا

 وقد�"فقد�استدل�بھ�ابن�حزم�ع���إبطال�القياس�قال:���جماع�وأما - 

  �".ة�بالرأي�يت��ءون�ف��اوجدنا�لل��ابة�فتاوى�كث�� 

������ �أبو�الوليد �أجاب ��عا��–وقد �هللا �� �- رحمھ ���ا�عن �استدل �ال�� حاديث

�ب �فيما�النفاة �فكيف �العمل، �طر�قھ �فيما ���ا ��حتجاج �ي�� �ال �أك���ا أن

� �واليق�ن؟طر�قھ �أن�!العلم �يص�� �رو�نا�ا�وال ��خبار�ال�� ���ا ال�����عارض

  أك���ا�مما�اتفق��مامان�ع���تخر�جھ����ال��يح.

������ �قائال: ���ا �استدلوا ��ثار�ال�� �ال���عن �عبد �ابن وسائر�الفق�اء�"وأجاب

���� �والقول �غ���أصل �ع�� �القياس �ذم ��� �مثل�ا ��ان ��ثار�وما ��ذه ��� قالوا

�القياس�ع����صول�وا��كم�لل���ء�بحكم�نظ��ه�ف�ذا��دين هللا�بالظن،�وأما

ما�ال�يختلف�فيھ�أحد�من�السلف،�بل��ل�من�روي�عنھ�ذم�القياس�قد�وجد�

 
ً
�منصوصا �ال��يح �القياس �مخالف�لھ �أو�متجا�ل �جا�ل �إال ��ذا �ال�يدفع ،

  ."للسلف�����ح�ام
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  تخصيص�العموم�بالقياس:�املطلب�الرا�ع:�����
فقد��- رحمھ�هللا��عا��- يجوز�تخصيص�العموم�بالقياس�عند��مام�مالك�����

ب�قاس� ألن�العا�س��علم�من�شؤون�الن�اح��- ���رواية�عنھ- العا�س�ع���الثّ�

�عموم� �القياس ���ذا �وخصص �الث�ب، ��علمھ �ما �السماع �العمر�وك��ة بطول

  ."ا��اوالبكر��ستأذن����نفس�ا�وإذ��ا�صمهللا�عليھ�وسلم:�"��قولھ�ص�

������ �العر�ي �ابن ��عا��–قال �هللا ��- رحمھ �عنھ �هللا �ر��� �مالك �وأ��ق "� : -���

�الروايات �العمر��- �عض �بطول �ذلك �من �علمن �قد �أل��ن �بالث�بات، املع�سات

وك��ة�السماع�ما��علمھ��يامي،�وخص��ذه�العمومات���ذا�القياس،�وكذلك�

  ."ر����هللا�عنھ�يرى�تخصيص��العموم�بالقياس�واملص��ة

����ال�ُ �وكذلك�فإّن ����� ��والشع���باالقتيات�و�دخار�يدل��عليلھ�تحر�م�الر�ا

 
ً
 أ�ع���أنھ�ال�يج���بيع��رز�باألرز�متفاضال

ً
��ع���تحر�م�بيع�ال�ُ �و��س�ئة�قياسا

�ال�ُ  �بيع �عن �الن�� �ورد �وقد �كذلك،  بمثلھ
ً
�متفاضال �وقياس����بمثلھ و�س�ئة،

ل���بال������العلة�املوجبة�لتحر�م�التفاضل��رز�عليھ�يوجب�منع�بيعھ�ألنھ��ا

  وال�س�ئة.

�"و ����� ��عا��: �قولھ �بيع�أوظا�ر�عموم �حل �يقت��� �الر�ا" �وحرم �البيع �هللا حل

 
ً
و�س�ئة،�ألنھ�بيع�وحالل���ذا�العموم،�فلو�لم�تخصصھ���رز�باألرز�متفاضال

�وإع �و�ية �القياس �ألعملنا �ولو�خصصناه �القياس، �إ�مال �إ�� �ذلك مال�ألدى

�إ�مال�ماالدليل �من �أو�� ��م�ان �عند �الرأي���ن ��ذا �وإ�� �أحد�ما، أو�إ�مال

ذ�ب�جم�ور��صولي�ن�من�املالكية�والشافعية�وا��نابلة،�و�سبوه�إ����ئمة�

  �ر�عة.

�القصار������ �ابن �هللا- يقول  �- رحمھ
ً
�مب�نا �مقدمتھ �العموم���� �بھ �يخص ما

"� :� �مالك �عند �هللا- ومذ�بھ ��- رحمھ �العقل�أن ��� �يكن �لم �إذا �العامة �ية

 
ً
�املتواترة��تخصيصا �بالسنة �وكذلك �ا��اصة، �باآلية �يخص �أن �يجوز فإنھ

 �.و�خ���الواحد�و�جماع�والقياس"
ً
ملا�خص�بالقياس�و�و�قولھ��ثم�ضرب�مثال

�عا��� �م��ما": �واحد ��ل �فاجلدوا �والزا�ي �م�الزانية �ذكره�ائة �جل �وقال جلدة"

� �فإن �أحصن �"فإذا ��ماء: �فعلتأ�� �بفاحشة �املحصنات���ن �ع�� �ما �نصف ن

�أمر�بجلد�ا� �من ����عموم �يدخلن ��ذه��ية�أن��ماء�لم �العذاب"�فدلت من
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ً
�قياسا ��مة �ع�� �العبد �ق�س �ثم �ال�ساء،  �من

ً
�حّد �مساو�ا �خمس�ن�فجعل ه،

النص،�والعبد�خص�من�ة)�بجلدة،�ف�انت��مة�مخصوصة�من�عموم�(الزاني

  والزا�ي"�بالقياس�ع����مة.عموم�قولھ:�"

�الوليد����� �أبو �هللا- وقال  �- رحمھ
ً
�عاطفا ��شارة �ج��� �تخصيص�ع�� واز

وتخصيص�عموم�القرآن�وأخبار��حاد�بالقياس�ا�����العموم�بخ���الواحد:�"

  ."وا��في

ا�����وا��في��ذا�يجوز�تخصيص�العموم�بالقياس�ام�يقول:�"و����ح������

  ."املحفوظ��عن�أك���أ��ابنا�وأ��اب�الشاف��

�ا��اجب����� �ابن �هللا- �و�قول �املنت��:�- رحمھ �مختصر ��ر�عة�"��� �ئمة

�وأبو�ا��س�ن �وأبو��اشم �هللا- و�شعري �العموم��- رحم�م �جواز�تخصيص ع��

  �."سبالقيا

�القرا������� �هللا- و�قول �مب�ّ �- رحمھ �التنقيح ��� �"نا �العموم: و���مخصصات

�بالعقل....� �تخصيصھ �وأ��ابھ �مالك �عند �فيجوز �عشر، �خمسة �مالك عند

�وأبو� �الشاف�� �ووافقنا �املتواترة �والسنة �للكتاب �وا��في �ا���� و�القياس

  ."حنيفة�و�شعري�وأبو�ا��س�ن�البصري 

يجوز�عموم�خ���الواحد�بالقياس�عند�ول�التلمسا�ي����مفتاح�الوصول:�"و�ق

 .�"ر�...�وكذلك�يجوز�عند�م�تخصيص�عموم�القرآن�بالقياسا��م�و 
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  املبحث�الثا�ي:�املصا���املرسلة

  أنواع�املصا���املطلب��ّول:������
  املصا���إ���ثالثة�أقسام���:تنقسم�أنواع������

�من���ول:����� �خاص �دليل �دل �مص��ة �ع�� �مشتمال �الوصف �ي�ون أن

  الشارع�ع���اعتبار�ا�وعدم�إ�مال�ا.

�ولم��الثا�ي:����� �الشارع �ألغا�ا �مص��ة �ع�� �مشتمال �الوصف �ي�ون أن

�و�س��� �اعتبار�ا، �وعدم �إ�دار�ا �ع�� �خاص �دليل �يدل �بأن �وذلك �عت���ا

  باملناسب�املل��.

�ع����الثالث:����� �خاص �دليل �يدل �لم �مص��ة �ع�� �الوصف ��شتمل أن

��ش�د� �ال�� �العامة �الشوا�د �ضمن �تدخل �لك��ا �إلغا��ا، �ع�� �وال اعتبار�ا

�املص��ة�با ��ذه �و�س�� �الشر�عة، �وضع �من �الشارع �مقاصد �ع�� ملحافظة

�أو�ع��� �اعتبار�ا �ع�� �يدل �مع�ن �خاص �دليل �عن �إلرسال�ا �املرسلة باملص��ة

  إلغا��ا،�وإن��انت�تدخل�ضمن��دلة�الشرعية�العامة.

�ل�ا������ �وال�ثالث �أو�ملغاة �معت��ة �ت�ون �أن �إما �املصا�� �فإن �ذلك �ع�� و�ناء

�م �أن �باعتبار�ذلك �املعت��ة �املص��ة ��� �تدخل �املرسلة �باملص��ة ��س�� ا

  ش�ادة��دلة�ال�لية�ل�ا.

�ال�شر�ع������ �عل��ا �يقوم �ال�� �و�� �أنواع، �ثالثة �إ�� �ت�نوع �املعت��ة واملصا��

  السماوي�و��:

��� 
ً
  املصا���الضرور�ة::�أّوال

����� �بحيث �والدنيا �الدين �مصا�� �قيام ��� �م��ا �البد �ال�� �لم�و�� �فقدت إذا

�و��� �ا��ياة، �وفوت �و��ارج �فساد �ع�� �بل �استقامة، �ع�� �الدنيا تجر�مصا��

  �خرى�فوت�النجاة�والنعيم،�والرجوع�با��سران�املب�ن.

�و�و������ ��و��، �باملرتبة �الضرور�ات ��ذه �حفظ �إ�� ���دف ��ح�ام و�شر�ع

���� �الضرور�ات �وتنحصر �الشر�عة، �وضع ��� �الشارع �مقاصد �من مقصد

  ملحافظة�ع���الدين،�والنفس�والعقل�وال�سل�والعرض�واملال.ا

  �������وا��فظ�ل�ا�ي�ون�بأمر�ن:�����
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������ �من��ول: �بمراعا��ا �ذلك �و�ع���عن �قواعد�ا، �و�ث�ت �أر�ا��ا �يقيم ما

  .جانب�الوجود

�و�ع���عن��الثا�ي:����� �أو�املتوقع�ف��ا، �الواقع �الفساد�و�ختالل �ع��ا �يدرأ ما

  من�جانب�العدم.ذلك�بمراعا��ا�

�اعتبار�ا������ �ع�� �الشر�� �الدليل �دل �معت��ة �مص��ة �الدين �ع�� فاملحافظة

  ومراعا��ا�من�جانب�الوجود�ومن�جانب�العدم.

�الوجود����� �جانب ��:فمن ��سالم، �أـر�ان �بإقامة �بالش�ادت�ن�أمر�هللا �النطق

�غنيان� �والسنة �والكتاب �ذلك �شابھ �وما �وا���، �والصيام �والز�اة والصالة

  بأدلة��ذه�املذ�ورات�واملحافظة�عل��ا.

�العدم����� �جانب �من �تلك��:وأما �و�تال�� ��ختالل، �ع��ا �يدرأ �ما فشرع

�ال� �ح�� �"وقاتلو�م ��عا��: �قال �املرتد، �وقتل �هللا �س�يل ��� ��ا���اد املصا��،

�ال�ت�ون� �ح�� �"وقاتلو�م �و�عا��: �سبحانھ �وقال "�� �الدين �و��ون �فتنة ت�ون

  فتنة�و��ون�الدين��لھ��"

�ص������ �ب��وقال �"من �املرتد: �شأن ��� �وسلم �عليھ �إ���هللا �فاقتلوه"، �دينھ دل

  غ���ذلك�من��دلة�الدالة�ع���املحافظة�ع���الدين.

�معت��ة����� �مص��ة �النفس �ع��  �؛واملحافظة
ْ
�د�إذ �الشر�� ع����ّل الدليل

  اعتبار�ا�ومراعا��ا�من�ا��انب�ن.

�الوجود����� �جانب �من��:فمن �ا��ياة �بقاء �عليھ �يتوقف �ما �ب�ناول أمر

�واملل �واملشرو�ات �واملس�وناملأ�والت ��عا��:�بوسات �قال �وغ���ذلك، �ف��ا، ات

" 
ً
  ".وال�تقتلوا�أنفسكم�إن�هللا��ان�بكم�رحيما

�قال������ �والديات، ��القصاص ��بطال، �ع��ا �يدرأ �ما �شرع �العدم �جانب ومن

��عا��:� �وقال �تتقون"، �لعلكم ��لباب �أو�� �يا �حياة �القصاص ��� �"ولكم �عا��:

� �القت��" ��� �القصاص �عليكم  "كتب
ً
�مظلوما �قتل �"ومن ��عا��: فقد��وقال

 
ً
 فال��سرف����القتل".�جعلنا�لوليھ�سلطانا

��دلة������ �أقام �ولذلك �الشارع، �لدى �معت��ة �مص��ة �العقل �ع�� واملحافظة

  ع���اعتبار�ا�ومراعا��ا�من�ا��انب�ن:
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�الوجود����� �جانب �عل��ا��:فمن �يتوقف �ال�� �واملشرو�ات �املأ�والت كتناول

  ليما.بقاء�العقل�س

�العدم����� �جانب ا�رِّ ُح �:ومن َم نَّ �ِإ وا ُن �آَم يَن ِذ
َّ
�ال ا �َ ُّ�

َ
�أ ا �"َي ��عا��: �قال �ا��مر، م

� وُه ُب �ِ َت اْج
َ
�ف اِن

َ
ط ْي �الشَّ ِل َم �َع ْن �ِم ٌس �ِرْج ْزالُم

َ
� �َو اُب َص

ْ
ن
َ
� �َو ُر ِس �ْ

َ ْ
�َوامل ُر ْم

َ
�

ْ
ا�

" وَن �ُ �ِ ْف
ُ
�ت ْم

ُ
ك

َّ
ل َع

َ
  ل

  ��ملفسدة�العقل.��العقل�أوجب�الشارع�حد�ا��مر�درءً �وللمحافظة�ع�������

�ع�������� �الشر�� �الدليل �لداللة �معت��ة �مص��ة �ال�سل �ع�� واملحافظة

  اعتبار�ا�ومراعا��ا�من�ا��انب�ن.�

�الوجود����� �جانب �مص��ة��:فمن �إ�� �راجعا ��ان �ما �و�� �املعامالت شرع

وض،�بالعقد�ع���الرقاب��انتقال��مالك��عوض�أو��غ���ع�- ��سان�مع�غ��ه

  ،�باملقدار�الذي�يتوقف�عليھ�حفظ�ال�سل.الن�اح��أو�املنافع�أو��بضاع

�العدم����� �جانب �حّد �:ومن �ردءً �شرع ���ساب��الزنا �اختالط املفسدة

�أو��،وضياع�ا �بطالق �الزوجية �عرى �انفصام �عند �ال�ساء �ع�� �العدة وأوجب

�وألجل� ���ساب، �ع�� �آخر�محافظة �بماء �رجل �ماء �اختالط �يؤمن �ح�� موت

ذلك�أيضا�منع�ن�اح�ا��امل�ح���تضع�حمل�ا،�قال��عا���مب�نا�تحر�م�الزنا:�

  قال��عا��:�"�وال�تقر�وا�الزنا".

الدليل�الشر���ع���اعتبار�ا��ة�دّل واملحافظة�ع���العرض�مص��ة�معت�� �����

��عا��:� �قال �لألعراض �صيانة �القذف �حد �الشارع �أوجب �فقد ومراعا��ا،

� �َن اِن َم
َ
�ث ْم وُ� ُد ِل اْج

َ
�ف اَء َد �َ

ُ
�ش ِة َع ْرَ�

َ
أ وا�ِب

ُ
ت

ْ
أ �َي ْم

َ
�ل مَّ

ُ
�ث اِت َن َص ْح

ُ ْ
�امل وَن ْرُم �َي يَن ِذ

َّ
"َوال

 
ً
ة َد

ْ
ل   ". َج

�اعت�� ����� �معت��ة �مص��ة �املال �ع�� �بمراعا��ا،�واملحافظة �وأمر �الشرع �ا

  فشرع�املعامالت�محافظة�ع����موال�من�جانب�الوجود.

�العدم����� �جانب ��عا���:ومن �فقال �شر��، ��غ���حق �أخذ�ا ا��:منع �َ ُّ�
َ
�أ ا "َي

� وَن
ُ
�

َ
�ت ْن

َ
�أ

َّ
ال �ِإ ِل اِط َب

ْ
ال �ِب ْم

ُ
ك َن �ْ �َب ْم

ُ
ك

َ
َوال ْم

َ
�أ وا

ُ
ل

ُ
�

ْ
أ

َ
�ت

َ
�ال وا ُن �آَم يَن ِذ

َّ
�ال ْن �َع

ً
اَرة َج ِت

ْم 
ُ
ك ْن �ِم َراٍض

َ
�"وكذ�،"ت ��عا��: �بقولھ �السرقة �حد �أوجب �ا

ُ
ة

َ
اِرق �َوالسَّ اِرُق َوالسَّ

ا َم �ُ �َ ِد ْي
َ
وا�أ ُع

َ
ط

ْ
اق

َ
  للمفسدة�ع��ا.�درءً �؛"ف
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�قتل������ �وال �الكفر �يبح �فلم �شر�عة، ��ل ��� �روعيت �الضرور�ات و�ذه

ع�وق�النفوس�وال�غ���ما�مما�ذكر����ضمن�الضرور�ات����ملة�من�امللل،�وإْن 

�الشرا�ع� �و�� ��و�حرام ��سالم �ففي ��سكر، �ال ��س���ا��مر�الذي ��� ا��الف

 �املتقدمة�حالل،�أما�القدر�املسكر�م
ً
  من�امللل.��ا�فحرام�إجماعا

 ثاني�����
ً
  املصا���ا��اجية::�ا

�الغالب������� ��� �املؤدي �الضيق �ورفع �التوسعة �حيث �من �افتقر�إليھ �ما و��

 إ���ا��رج�واملشقة�الالحقة�
َّ
ف�ن�بفوت�املطلوب،�فإذا�لم�تراع�دخل�ع���امل�ل

���� �املتوقع �العادي �الفساد �مبلغ �ال�يبلغ �ولكنھ �واملشقة، �ا��رج �ا��ملة ع��

  املصا���العامة.

�مراعا��ا،������ �ع�� ��دلة �أقام �حيث �الشارع �اعت���ا �مص��ة �ا��رج ورفع

  �ا.�فقد�شرع�الكث���من�العبادات�واملعامالت�والعادات�محافظة�عل�

�املشقة������ �واملسافر�لدرء �للمر�ض �رمضان �الفطر��� �أباح �هللا �أن �ذلك فمن

َر�
َ
خ

ُ
�أ اٍم يَّ

َ
�أ ْن �ِم

ٌ
ة دَّ ِع

َ
ٍر�ف َف �َس �ٰ

َ
� ْو�َع

َ
ا�أ ِر�ًض �َم اَن

َ
�� ْن ورفع�ا��رج،�قال��عا��:�"َم

ر" ْس ُع
ْ
�ال ُم

ُ
ك �ِب ِر�ُد �ُي

َ
َر�َوال ْس �ُ

ْ
�ال ُم

ُ
ك �ِب ُھ

َّ
�الل ِر�ُد   �.ُي

ا�".�صلةوفتح��بواب�املو ����� �َ �الّرِ َم رَّ �َوَح َع ْي َب
ْ
�ال ُھ

َّ
�الل لَّ َح

َ
  قال��عا��:�"َوأ

������:
ً
  املصا���التحسي�ية:ثالثا

  و���ال���قصد���ا��خذ�بمحاسن�العادات�وا��ري�ع���م�ارم��خالق.�����

�العبادات����� ��� �ذلك ��ل�ا�:ومن � �الز�نة�،الط�ارات �وأخذ و����.وس���العورة

�والتقت���ف��ما�:العادات �والن���عن��سراف �آداب���ل�والشرب �.مشروعية

�والكأل. �املاء �وفضل �النجاسات �بيع �من ��املنع �املعامالت �ا��نايات�و�� �:و��

ومنع�قتل�ال�ساء�والص�يان�والشيوخ��- عند�ا��م�ور - كمنع�قتل�ا��ر�بالعبد�

  والر�بان����ا���اد.

�امل����� �أقسام ��� �الثالثة ��نواع �الشر و�ذه �املقاصد �باعتبار عية،�صا��

�ترجع �الشرعية ��ح�ام ��مر�الذي��وجميع �الثالثة؛ �املقاصد ��ذه �رعاية إ��

�أّن  �من �ب�نة �ع��  �يجعلنا
َ
�خ �وصف  �ل

َ
�مقاصد��ال �من �أمر�مقصود �رعاية من

�املتقّد  �منھ�الشرع �الشر�� �وا��كم �و�وى، �ش�وة �بل �شر��، �بحكم �فل�س مة

  راء.بَ 
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  �:املرسلة��عر�ف�املص��ة:�ثا�ياملطلب�ال�����

  الفرع��ّول:��عر�ف�املص��ة�لغة:������

 �عةاملصا��:�جمع�مص��ة،�واملص��ة����اللغة:��املنف�����
ً
  �.�ومع�ً �وزنا

  والصالح�ضد�الفساد،�وأص��ھ:�ضد�أفسده،�و����مر�مص��ة�أي�خ��.�����

�نقيض��واملص��ة: �و�ستصالح �املصا��، �واحدة �واملص��ة الصالح،

  �ستفساد.

 �:��عر�ف�املص��ةثا�يالفرع�ال����
ً
  :اصطالحا

�اصطالح����� ��� �املص��ة �"�أما �الغزا��: �يقول �فكما �����صولي�ن �عبارة إ��ا

�جلب� �فإن �ذلك، �بھ ��ع�� �ولسنا �مضرة، �دفع �أو �منفعة �جلب �عن �صل

�مقاصد�م،� �تحصيل ��� �ا��لق �وصالح �ا��لق، �مقاصد �املضرة �ودفع املنفعة

�باملص �ا��لق��ع�� �من �الشرع �ومقصود �الشرع، �مقصود �ع�� �املحافظة ��ة

�ف�ل� �ومال�م، �و�سل�م �وعقل�م �ونفس�م �دي��م �عل��م �يحفظ �و�و�أن خمسة:

��ذه� �يفوت �ما �و�ل �ف�و�مص��ة، �ا��مسة ��صول ��ذه �حفظ �يتضمن ما

  �صول�ف�و�مفسدة�ودفعھ�مص��ة.

�للشارع����� �مقصود �ضرر �أو�دفع �نفع  �؛وجلب
ْ
�����إذ ��مر�منفعة �ي�ون قد

�أن�نظر�الناس� �ندرك ��نا �ومن و�و����نظر�الشارع�مفسدة،�والعكس�كذلك،

�الشارع،�فاملص��ة�ال�تالزم�ب�ن� �الناس�و���عرف �عرف ��� �واملفسدة املص��ة

�الشارع �مقاصد �ع�� �املحافظة ��� �الشارع �نظر �مقاصد��،�� �خالفت وإن

ارع�ما����إال�أ�واء�وش�وات�مقاصد�م�ال���تخالف�مقاصد�الش�ألّن �؛الناس

�النفس �والشر�عة��،ز�ن��ا �املصا��، �ثوب �املوروثة �والتقاليد �العادات وأل�س��ا

 
ّ
�امل�ل �إلخراج �جاءت �بل �لذلك، �جاءت �ي�ونوا�ما �ح�� �أ�وا��م �دوا�� �عن ف�ن

 
ً
 �عبادا

ً
 �،��اختيارا

ً
  .كما�أ��م�عبيد�لھ�اضطرارا

  و�ال�يختلف�عن�املع���السابق.وأما�مع���املص��ة�عند�مالك�وأتباعھ�ف������

�الشاط�� �ملع- يقول �وأ��ابھمعرفا �مالك �عند �املص��ة �� -"� املراد��فإّن :

�ودرء� �املصا�� �جلب �من �ا��لق �حق ��� �رعايتھ �ف�م �ما �عندنا باملص��ة

�فإْن  �حال، �ع�� �بدركھ �العقل �ال��ستقل �وجھ �ع�� �الشرع��املفاسد ��ش�د لم

 باعتبار�ذلك�املع���بل�برده��ان�مردود
ً
  ."باتفاق�املسلم�ن�ا
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�أل�������� �قد �الشارع �و��ون �املج��د �نظر ��� �مناسبة �املص��ة �ت�ون فقد

  اعتبار�ا�بنص�خاص�كما�تقدم����مسألة�مظا�رة�امللك�أو�الغ��.

  �:لغة�الفرع�الثالث:��عر�ف�املرسلة�����

�وأ�ملھ������� �أطلقھ �ال���ء �أرسل �يقال: �املطلقة، � �اللغة: ��� �معنا�ا واملرسلة

  ��.أرسل�الكالم�أطلقھ�من�غ���تقييد�و�قال:

 �:��عر�ف�املرسلةالرا�عالفرع������
ً
  �:اصطالحا

  وأما�مع����رسال����اصطالح��صولي�ن�فقد�اختلفوا�فيھ�ع���رأي�ن:�����

��ول:����� �����الرأي �شر�� �نص �أي �ع�� �املج��د ��عتمد �ال �أن �معناه أن

التعرف�ع���املص��ة،�وإنما�ي��ك�للعقل�أمر�تقدير�ا�دون�أن�يتقيد�باعتبار�

  الشارع�وعدم�اعتباره�ل�ا.

�الثا�ي:����� �ولكن��الرأي �خاص، �نص �ع�� �معرف��ا ��� �املج��د ��عتمد �ال أن

�تدخل �بأن �وذلك �الشارع، �لتصرفات �مالءم��ا �من �����البد �ورد �ما ضمن

  الشر�عة�من�نصوص�عامة�ت�ون�شا�دة�ل�ا�ومزكية�العتبار�ا.

  و�ناء�ع����ختالف����مع����رسال�تفاوتت��عار�ف�املص��ة�املرسلة.�����

�"ف����� �بقولھ: ��عرف�ا �بر�ان �و�ذا�ابن �أو�جز�ي"، �ك�� �أصل �إ�� ��س�ند �ما ��

عليھ�ان�ار�من�أنكر�العمل�التعر�ف�يتفق�مع�الرأي��ول،�و�و�الذي�ينصب�

  باملص��ة�املرسلة.

وع����ذا�فمع����رسال��طالق�من�غ���التقيد�باعتبار�الشارع�أو�عدم������

  اعتبار�ا�للمص��ة.

�تفس�������� �مع �وال �ل�ا �تفس���مالك �مع �ي���م �ال �التفس���للمص��ة و�ذا

  أحد�من��ئمة�املعت��ين.

�مال����� �عند �ل�ا �منفعة�والتفس���ال��يح ��ل :��� �املرسلة �املص��ة �أن ك

�باالعتبار�وال�بإلغاء� �ل�ا �ال��ش�د �ملقاصده، �مناسبة �الشارع �لتصرفات مالئمة

  دليل�مع�ن.�

��������� �تدخل �أن �ملقاصده �مناسبة �الشارع �لتصرفات �مالئمة ��و��ا ومع��

�ودلت� �عام، �بوجھ �لتحقيق�ا ��سالمية �الشر�عة �جاءت �ال�� �املصا�� عموم

�وأ �سائر�نوا���نصوص�ا �تنظيم ��� �والنظر�إل��ا �مراعا��ا �لزوم �ع�� صول�ا
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�من� �دو��ا �ما �مراعاة �مع �ذكر�ا �تقدم �ال�� �الضرور�ات �صيانة �و�� ا��ياة،

  �مور�ال���تحتاج�إل��ا�ا��ياة�الصا��ة.

������ �"الغزا��يقول ��ونھ�: �علم �شر�� �مقصود �حفظ �إ�� �رجعت �مص��ة و�ل

 
ً
 بالكتاب�والسنة�و�جما�مقصودا

ً
  ."من��ذه��صول �ع�فل�س�خارجا

�ال������ �كث��ة �بأدلة �بل �واحد، �بدليل �ال �عرفت �مقصودة �املعا�ي ��ذه و�ون

��مارات،��س���لذلك� ��حوال�وتفار�ق �والسنة�وقرائن �من�الكتاب حصر�ل�ا

�فال� �الشارع �مقصود �ع�� �باملحافظة �املص��ة �فسرنا �وإذا �مرسلة، مص��ة

  جب�القطع�ب�و��ا���ة.وجھ��ل��الف����اتباع�ا،�بل�ي

�تنص�ب������ �إجازتھ �من �ورد �وما �املرسلة، �باملصا�� �مالك �عمل �أمثلة ومن

 
ً
ق�فيھ�شروط��ج��اد،�إذا�لم�يوجد�من�تتحّق ��مثل�من�غ���املج��دين�إماما

�الثائر�ن� �ثورة �و�سك�ن ��ح�ام ���ر�ان �يقدمونھ �إمام � �إ�� وافتقر�الناس

  وال�م.وا��ياطة�ع���دماء�املسلم�ن�وأم

�أّن ����� �من �العلماء �إلجماع �مخالتف�ا �الفتوى �ال��وظا�ر��ذه �الك��ى �مامة

�فإن� �التحقيق �عند �لكن �الشرع، �علوم ��� ��ج��اد �درجة �بلغ �ملن �إال تنعقد

�أ �فرض �ع�� �ا�عقد �إنما �لإلجماع �غ���مخالفة �الفتوى ال�يخلو�الزمان��ْن �ذه

� �و�� �منھ، �خلوه �لصورة �يتعرض �ولم �مج��د، �غ���مسألة��من �جديدة مسألة

  �جماع،�ولالج��اد����مثل��ذه�مجال�و�و:

�والشر������ �الفساد �ع�ن �وذلك �فو���، ��� �إمام �دون �الناس �ي��ك �أن إما

  ولو�ترك�ذلك�ل�ان�ضررا�ع���املسلم�ن".ملستط���و���مثل�ذلك�قال�مالك:�"ا

�يقّد ����� �أن �فو وإما �إال �يبقى �وال �الفساد �ف��ول �غ���املج��د ��ج��اد،�موا ت

�ا �النظر ��و ��خ�� �و�ذا �حي�ئذ، ��اف �الشارع�والتقليد �لتصرفات ملالئم

 �؛ومقاصده
ْ
�ف�انت��إذ �الشر�عة، �مقاصد �من �ضروري �مقصود ��مامة أصل

�ع��� �مب�ية �ا��ال ��ذه ��� �بوجو��ا �بل �املج��د، �غ�� �إمامة �بجواز الفتوى

  مص��ة�مرسلة�مناسبة�للشرع�مقصودة�من�مقاصد�الشرع.

��ان������ �وإن �"�ذا :� �املسألة ��ذه ��� �املص��ة �وجھ �بيان ��عد �الشاط�� يقول

 
ً
ملا�نقلوا�من��جماع،����ا��قيقة�إنما�ا�عقد�ع���فرض�أن�ال��ظا�ره�مخالفا

�ف�ّ�  �عليھ، �ينص �لم �مما �املسألة ��ذه �فصار�مثل �مج��د �من �يخلو�الزمان

  �عتماد�فيھ�ع���املص��ة.
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  املصا���املرسلة�عند�املالكيةاملطلب�الثالث:���ية������
�مالك����� �إ�� �القول ��سبة ��� ��صوليون �يختلف ��عا��- �لم �هللا بأنھ��- رحمھ

��عوّ  �وأنھ �املرسلة، �باملص��ة ��خذين �طليعة �� 
ً
�كث��ا �عل��ا �است�باط��ل ��

 
ً
�أصال �و�عت���ا  م��ح�ام،

ً
 ستقال

ً
�أش�اال �أخذت �ال�سبة ��ذه �أن �غ�� ،�

�إن� ���ا �قال �إنھ �قال: �من �وم��م �ف��ا. �أفرط �إنھ �قال: �من �فم��م مختلفة،

�الوج��ن� �ع�� ���ا �القول �عنھ �نفى �من �وم��م ��لية، �قطعية �ضرور�ة �انت

  السابق�ن،�مثل�بقية��ئمة.

������ �باملص��ة��ول الفرع ��حتجاج ��� �مالك �عن �النقل �اضطراب :

  :و�يان�س�بھ�املرسلة

�املوضوع�فقد������� ورد�ذلك�أما�اضطراب�النقل�عن�مالك�رحمھ�هللا�����ذا

�و�مدي �ا��رم�ن �إمام �وغ���م.�عن �السب�ي �ا��رم�ن�فنقل�وابن عن��إمام

  .�"أنا�أقتل�ثلث��مة�الس�بقاء�ثلث��ا�مام�مالك�قولھ:�"

������ ����"�:�مديوقال �بذلك �يقل �لم �أنھ �فاألشبھ �عنھ ��� �إن �النقل ولعل

� �ال��ل �قطعا �ا��اصلة �ال�لية �الضرور�ة �املصا�� �من ��ان �فيما �بل مص��ة،

�ذلك� �مثل �ثم �قط��، �وال�وقوع�ا �وال�ك�� �غ���ضروري �املصا�� �من ��ان فيما

  ."بمسألة�الت��س�املش�ورة

 وقبِ :�"���جمع�ا��وامع�السب�يالتاج�وقال������
ً
ال�شارحھ�ق�."لھ�مالك�مطلقا

��ة�ح���جوز�ضرب�امل��م�بالسرقة�ليقر،�رعاية�للمص:�"�- رحمھ�هللا–املح���

 
ً
  ".وعورض�بأنھ�قد�ي�ون�بر�ئا

  ���اآل�ي:�نوقش�كالم�م�����

�ع����� �ع�� �يدل �ا��رم�ن �إمام �ي�سبھ��مدص�يع �الذي ��طالق �بمع�� إحاطتھ

  أتباع�مالك�إليھ����العمل�باملص��ة�املرسلة.

�ي����� �"قول �مطلق�بياري: �اتباع �مذ�بھ �من �عندنا �إذا��وال��يح املصا��

�واملال� �وال�سل �والنفوس ��ديان ��� �الشر�عة �مقاصد �حفظ �إ�� رجعت

 
ً
  ."من�قواعد�الشر�عة�والعرض،��شرط�أال�يناقض�ش�ئا
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�مالك�و ����� �إ�� �القول ��سبة �س�ب �أن �السابق �ا��رم�ن �إمام �كالم �من �ف�م

���باإلفراط�و�س��سال����اعتبار�املصا���املرسلة�يرجع�إ����عض�الفتاوى�ال

  �نقلت�عنھ�و��:

  أنھ�قال�بجواز�القتل����ال��م�العظيمة. - 

  ما�نقل�عنھ�بأنھ�قال:�أنا�أقتل�ثلث��مة�الس�بقاء�ثلث��ا.و  - 

 �.أنھ�أجاز�معاقبة��غنياء�بمصادرة�أموال�م�رعاية�للمص��ة - 

�ف  �ذه
ُ
�أ �ال�� �مالٌك املصا��  �لزم

ً
�إجماعا �الشر�عة �رد��ا ���ا �فكيف�القول ،

  مالك�القول���ا.ي���أن�ي�سب�إ���

�ع�������� �املص��ة ��عتمد �أنھ �عنھ �أش��ر �الذين �ما �ع�� �ذلك ��� اعتمدوا

���ا،� �و�لزمھ �مص��ة، �بارقة �ف��ا �مسألة ��ل �إليھ �ي�سبون �فذ�بوا �طالق،

 �معت��ة��انت�أو�غ���معت���مع�أّن 
ً
 �مال�ا

ً
  .بريء�من�ذلك�قطعا

 ما��سبھ�إمام�ا��رم�ن�إ���مالك�من�جواز�القتل�����إّن قال��بياري:�" - 

�أي�كتاب ��� �العظيمة�لم�يقف�عليھ �أ��ابھ��،ال��م �مالك�من �عن ولم�يروه

 
ً
  ."من�مالك�أحد،�بل�أنكروا�أن�ي�ون��ذا�القول�صادرا

 أنا�أقتل�ثلث��مة�الس�بقاء�ثلث��ا"�وأما�ما�روي�عنھ�من�أنھ�قال:�"� - 

  فقد�أجيب�عنھ�بأجو�ة�م��ا:

����� 
ً
�قطعا �باطل �القتل �عليھ �يجب �ال �من �حق ��� �القتل �تجو�ز �ألنھ�أن ،

 
ً
�فضال �العلماء �آحاد �عن �يصدر�ذلك �وال �القطعية، �للنصوص عن��مصادم

  نفية��والشافعية��سبوا�إ���مالك�إن�ا��يقول�ابن�العر�ي:�"مج��د��م،��

�هللا-  ��- رحمھ �من �و�و�بريء �واجب، ��ستصالح ��� ��مة ��عض ��الك ذلك،�أن

�إ��� ���ا �ح���بلغوا �بزعم�م �من�قولھ�اعتبار�املص��ة�فاعت��و�ا وإنما�سمعوا

  ."�ذا�ا��د

��������� �صرف�ا �ثم �أموال�م �بمصادرة ��غنياء �التبذير�من �أ�ل �معاقبة وأما

ذلك�مص��ة،�ف���غر�بة�ال�تالئم�قواعد�الشرع،��املصا���العامة�وادعاء�أّن 

  ولم�يقل�بذلك�مالك�وال�غ��ه.

إن�����- القول�باملص��ة�املرسلة�وأما�ما�ذكره��مدي�عن�مالك�من�أّن �����

  فيحمل�ع���ما��ان�م��ا�ضرور�ة��لية�قطعية�ففيھ�نظر.�- عنھ
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��فاإلمام����� �هللا- مالك �أو��- رحمھ �الضرور�ات �رتبة ��� ��انت �سواء �عت���ا

  ال�ل�داخل����رعاية�مقاصد�الشر�عة.�غ���ا،�ألّن 

�"الشنقيطي�قال�����  �إّن :
ً
�ا��اجيات��مال�ا ��� �املرسلة �املص��ة يرا��

  ."والضرور�ات�كما�قرره�علماء�مذ�بھ

سماع�ابن�القاسم�قال:�"�وسئل�مالك�عن����شا�د�ع���ذلك�ما�ورد�وال�����

بيع��املدر�الذي�يأ�لھ�الناس�فقال:�ما����ب���ذلك�أن�يباع�ما�يضر�بالناس،�

� ��� �يضر�م �عما �الناس �ين�� �أن �لإلمام �يقول�فإنھ �قال: �ثم �ودنيا�م، دي��م

اُت  َب ِيّ
َّ
�الط ُم

ُ
ك

َ
�ل لَّ ِح

ُ
�أ ْل

ُ
�ق ْم �ُ

َ
�ل لَّ ِح

ُ
�أ ا

َ
اذ �َم َك

َ
ون

ُ
ل

َ
أ ْس �َ"� ��عا��: أفالط�ن��،" هللا

  ن�يمنع�م�من�بيعھ��و�ن���عنھ".أالطيبات؟�إ�ي�ألرى�لصاحب�السوق��من

فاملنع�من�بيع�املدر�مص��ة�راجعة�إ���حفظ�النفس�و�و�ضروري،�و�ذه������

 
ْ
  ال�يأ�ل�جميع�الناس�املدر.�املص��ة��نا�ل�ست��لية،�إذ

�أّن ����� �ع�� �وا��ة �داللة �تدل �الشوا�د  �و�ذه
ً
�����مال�ا �املص��ة يرا��

  الضرور�ات�و���غ���ا،�ال����الضروري�القط���الك���كما�يقول��مدي.

  مسألة�جواز�ضرب�و��ن�امل��م����السرقة:الفرع�الثا�ي:������

������� ��نا �إ���بقيت �القول ��سب ��سب��ا �ال�� �أش�ر�املسائل �من �و�� مسألة

� �هللا–مالك �املستصفى��- رحمھ ��� �الغزا�� �ذكر�ا �املرسلة �املصا�� ��� باإلفراط

�و��ن� �جواز�ضرب �مسألة �و�� �ا��وامع، ���مع �شرحھ ��� �املح�� �عنھ ونقل�ا

�ليقّر  �السرقة �امل��م ��� �وردامل��م �وقد �صاحبھ، �إ�� �املسروق �منھ �و�س��جع ،�

لكن��عض�الباحث�ن�أنكر���ة��سبة�ذلك�إ���مالك،��،عن�مالك�جواز��ذلك

��ن�ار� �أّن �فيھو�� �ذلك �����نظر، �لإلقرار�وردت �أو�الضرب �ال��ديد مسألة

  موضع�ن�من�املدونة�.

  �املوضوع��ول:�����

����� 
ُ
�أر "ق �أقرّ ألت: �إذا �أو�الوعيد��يت �أو�القيد �ال��ديد ��عد �ا��دود �من ����ء

أو�الضرب�أو�ال��ن�أيقام�عليھ�ا��د�أم�ال����قول�مالك؟�قال:�قال�مالك:�

ب���ديد�عندي��عد�ال��ديد�أقيل،�فالوعيد�وال��ديد�وال��ن�والضر �من�أقرّ 

و�أخرج�املتاع�أدد�فأقر�فأخرج�القتيل�رب�وُ� ضُ �قلت�فإْن �لھ"�إ���أن�قال:�"

بھ�أم�ال�وقد�أخرج�ذلك؟�قال:�ال��أيقيم�عليھ�ا��د�فيما�قد�أقرّ �،ذي�سرق ال

 �يقرّ �أقيم�عليھ�ا��د�إال�أْن 
ً
 �بذلك�آمنا

ً
  ."ال�يخاف�ش�ئا
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  املوضع�الثا�ي:������

�����" 
ُ
 �لت:�أرأيت�لو�أّن ق

ً
���ع���رجل�أنھ�سرق�منھ�وال�ب�نة�لھ�فقال:�ادّ �رجال

� �مالك؟ �قول ��� �لھ �أ�ستحلفھ ،��� �املّد استحلفھ ��ان �إن  �َ قال:
ً
�م��ما �عليھ ��

�موصو   فبذلك
ً
�و�دد�ا �وامتحن �استحلفھ �لم��،بھ �ذلك �غ�� �ع�� ��ان وإن

  ."ض�لھ�ولم�يصنع�بھ�من�ذلك����ء�عر 

�املوضع����� �فظا�ر��ذين �املالكية �فق�اء �لكن �التعارض، �ذلك�أ�ن �عن جابوا

  بجواب�ن:�

�من��ا��واب��ول:����� �ع�� �املوضع��ول �وذلك�بحمل نفي�التعارض�بي��ما،

 
ً
�م��ما �يكن ��لم ���نھ�أبالسرقة �وال �ضر�ھ �وال ���ديده �يجوز �فال �القتل، و

 
ً
 �بحال،�وحمل�املوضع�الثا�ي�ع���من��ان�موصوفا

ً
  ��ا.�بالسرقة�م��ما

�و�و������ �الثا�ي، �املوضع �عبارات �عليھ �تدل ��و�الذي �ا��مع �من �الوجھ و�ذا

  خ�املذ�ب.قول�شيو 

�الثا�ي:����� ��حو �ا��واب �اختالف �ع�� �ذلك ��� �القول �اختالف ال�حمل

"� �الب��ة: �صاحب �قال �اختالف�واملواقف، �من �وغ��ه �مالك �عن �يروى وما

�بلد� �فرب �والبلدان، �النوازل ��و�باختالف �إنما �لعلھ �املسألة ��ذه ��� �قوال

�الفساد،�ورب�بلد�لم��غلب،�ورب���ص�علم�م نھ�الفساد،�غلب�ع���أ�ل�ا

  ."ورب���ص�وقع�ذلك�منھ�فلتة�فلم�يقل�بخلوده����ال��ن،�وهللا�أعلم

�املسأنول����� ��ذه ��� ��بياري �بقول �املناقشة ��ذه �أثمة�ختم �من �و�و لة

  اختلف�العلماء����الضرب�بال��م:املذ�ب�قال:�"

ح����ست��ئ��مر،�وال��ن�نوع���ب�مالك�إ���جواز�ال��ن����ال��مفذ�����

�قبيل� �من �عندنا �و�ذا �الضرب، �جواز �ع�� �أ��ابھ �ونص �العذاب، من

�لتعذر�استخالص� �بال��م �وال��ن �الضرب �يث�ت �لو�لم �فإنھ �الصناع، تضم�ن

 �؛السراق�والغصاب�موال�من�
ْ
قد�يتعذر�إقامة�الب�نة�ف�انت�املص��ة�����إذ

�التحصيل �إ�� �وسيلة ��التعذيب �"بالتعي�ن �قال: �ثم ����و�قرار"، �قيل: فل�ن

  ��"�؟�ذا�فتح�باب�إ����عذيب�ال��يء�و����ضراب�عنھ�إبطال�اس��جاع��موال

�"ولكن����� �بقولھ: �ذلك �عن  نأجاب
ً
�ضررا �التعز�ر�أشد �عن ��ضراب �نقول: ،�ا

�تؤثر���� �النفس ��� �تحيك ���مة �ظ�رت �إذا �بل �الدعوى، �بمجرد �ال��عذب فإنھ

�ك ��ان �فإذا �وإن�القلب، �ال��يء، �يصادف ��مر�ال �غالب ��� �فالتعذيب ذلك
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�كم �فيغتفر�أمره �مصادفتھ �قأمكن �فإن �الصناع، �تضم�ن ��� �قررناه �ما�يا ل:

  فائدة�الضرب�وا���س�و�و�لو�أقر�لم�يلتفت�إليھ؟�قلنا:�لھ�فائدتان:

  ن�املتاع�ف�ش�د�عليھ�الب�نة�لزمھ،�و�ذا�فائدة�ظا�رة.�ع�ّ �ْن إحدا�ما:�أ�����

�أّن ا�الث����� �� �ي: ��ذه �فتقل ��قدام، �يك�� �ال �ح�� �ي��جر �من�غ��ه نواع

� �فائدة �أيضا �وفيھ �يقأالفساد �أن �و�و ��عد��ّر خرى، �إقراره ��ستمر�ع�� ثم

  أمنھ�فيؤخذ�بھ.

����� 
ً
�لكّن �إذا ���يحة، �مالك �إ�� ���ا �القول �و�سبة �اج��ادية،  �فاملسألة

ً
�مال�ا

�ا �عليھ �ثب�ت �إال�إذا �م��م �أي  ال�يج���ضرب
ً
�ثبوتا �ذلك �قبل ال�مطعن����يانة

��ع�ّ  �ما �وذلك  ��فيھ،
ً
�معروفا �ب�ونھ  �عنھ

ً
�موصوفا ��ونھ��بالسرقة �فثبوت ��ا،

 
ً
�رُ �خائنا �الوجھ ��ذا �ليقّر ّ�ِ ع�� �للمال ��حتياط �طرف �مالك �عند �أما��� بھ،

 
ً
  فإنھ�لم�يقل�بضر�ھ�ليقر.�من�لم�تث�ت�عليھ�ا��يانة�سابقا

������ ��ذه ��ل ��عرف �أن ��ن �شا�د��املسألةبقي �أو�ل�ا �املرسلة �املصا�� من

  مع�ن؟

ع����جماعة�من�املالكية�ترى�أ��ا�من�املصا���املرسلة�كما�دّل �الواقع�أّن �����

  ذلك�قول��بياري�والشاط���فيما�م���.

�عن����� �خارجة �أ��ا ��عض�م �"�و�رى �وقالوا: �املرسلة، �املصا�� ل�ا��إّن باب

�أّن  �ورد �فقد �السنة، �من � �ص��شا�دا �هللا ������رسول �ح�س �وسلم، �عليھ هللا

 
ً
�رجال �غزواتھ ��عض ��� �وجد �وأنھ �للعدو�فعاقبوه����مة، �جاسوس �بأنھ فا��مھ

�أقّر  �أقرّ �،ح�� �ح�� �ليمسھ �أ��ابھ ��عض �إ�� �أخطب �بن �ح�� �عم �دفع �وأنھ

 
ّ
  ."�م�ع���م�انھباملال�ودل

موضع�لكن�داللة��ذه�القضايا�ع���جواز�ضرب��ل�م��م��سرقة�أو�قتل������

  نظر.

������ ��عا��رحم–والبا�� �هللا �"�- ھ �املنتفى ��� �عليھ�أورد �هللا �صل �هللا �رسول أن

 
ً
�فإْن �،ا��مھ�املسروق�منھ��سرقة�لغ��ه�و��بھ����السفر"�وسلم�ح�س�رجال

�املصا�����ّ�  �ال�من �القياس �باب �من �بصدد�ا �نحن �ال�� �املسألة ��انت ذلك

  املرسلة.
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  املصا���املرسلة�والبدع:الفرق�ب�ن�:�الفرع�الثالث����
�����"� :��� �مخ�� البدعة �الدين ��� �طر�قة ��عن �الشرعية،�ععبارة �تضا�� ة

  ."يقصد�بالسلوك�عل��ا�املبالغة����التعبد���سبحانھ

������ �"وعرفت �بأ��ا: �أو�كذلك ��فعال �من �الشارع �وضع �ما �خالفت ال��

  ."ال��وك

������ �للمصا�� �مخالفة �ووضع�ا �حقيق��ا ��� �ل�االبدع �ومضادة �،املرسلة

�التقاء �أو �توافق �موضع �ل�ما �البدع��،ول�س �ب�ن �والتباين �ا��لف وج�ات

  أمور:�ذه�ملصا���املرسلة�تتج������او 

 وّ أ�����
ً
  :�ج�ة�التعلق:ال

�فإن������� �لذلك �التفصيل؛ �ع�� �معناه �عقل �ما �املرسلة �املصا�� موضوع

�واملعامالت �العادات �مجال ��� ���ا �العمل �فإّن �،مجال �التعبدات من��أما

�أن�ال��عقل�معنا�ا�ع���التفصيل؛�فل�ذا�لم�يكن�للمصا���املرسلة� حقيق��ا

�أّن  �ومعلوم ��علق، �العبادات �جانب ������� ��� �إنما �الشرع ��� �املذمومة البدع

�من� �ل�ل �التعلق �ج�ة �فإن ��ذا �وع�� �أو�املعامالت؛ �العادات ��� �ال العبادات

  ال�اش��اك�بي��ما.البدع�واملصا���املرسلة�منفكة�

  ثانيا:�املالءمة�ملقاصد�الشرع:����������

�ع��������� �تتصور �إنما �بل �الشرع، �مقاصد �ال�تالئم �أمر�ا �عامة ��� �البدع إن

  أحد�وج��ن:

�للملك������ �املف�� �مسألة ��� �تقدم �كما �ملقصوده، �مناقضة �ت�ون �أن إما

  بصيام�ش�ر�ن.

������ �القاتل �كحرمان �ع��ا، �مس�وتا �ع���وإما �مقصوده �بنقيض ومعاملتھ

  تقدير�عدم�النص.

  وقد�تقدم�اطراح�القسم�ن�وعدم�اعتبار�ما.�����

�من������ �أو�حا�� � �أمر�ضروري �حفظ �إ�� �إما �ترجع �املرسلة �املصا�� ثالثا:

�الوسائل �التخفيف؛�،باب �ألّن �أو�إ�� �البدع؛ �وضع �يخالف �من��و�ذا البدع

 
ً
�متعبدا �ل�و��ا �الوسائل، �و�و��باب �الت�ليف، ��� �ز�ادة �وأل��ا �بالفرض؛ ��ا

  مضاد�للتخفيف.

�إال������ �املرسلة �املصا�� �بباب �للمبتدع ��علق �ال �أن ��لھ ��ذا �من فحصل

  القسم�املل���باتفاق�العلماء.
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  مذ�ب�العلماء����املصا���املرسلة:�:املطلب�الرا�ع�����
�باملص������ ��حتجاج ��� �العلماء �أقوال �تباي�ت �لقد �مذا�ب�ا�� �إ�� املرسلة

وأع���ع���وجھ�ا��صوص�بمذ�ب��؛عرض��ذه�املذا�ب�فيما�ي��نكث��ة،�وس

  الغزا��،�ومذ�ب�ا��و����رحم�ما�هللا:

  بيان�مذا�ب�العلماء������ية�املصا���املرسلة:الفرع��ّول:�����

�مذا�ب������ �بالبيان �يطرق �أن �املالكية �عند �املرسلة �املصا�� �بحث �تمام من

� �املصا���العلماء ���ية ��� �للعلماء ��ان �فقد �وعليھ ��صل، ��ذا ���ية ��

  املرسلة�مذا�ب�ش��،�و�ذا�بيا��ا:

��ول:�����  �املذ�ب
ً
�مطلقا �ب��ة �ل�س �املرسلة ��عض��،املصا�� عزاه

الشافعية��الزرك���،�والتاج�السب�ي�لألك��ين.�و�و�مذ�ب�القا����أ�ي�بكر�

  الباقال�ي�املال�ي.

�الثا�ي:����� �مطلق�املذ�ب ���ة �املرسلة  املصا��
ً
�الشافعية��،ا ��عض ح�اه

  عن�مالك.

�الثالث:����� �الشرع��املذ�ب �أصول �من �ك�� �ألصل �مالئمة �املص��ة ��انت إن

 
ُ
  بلت،�وإال�فال،��سبھ�ا��و����إ���الشاف���ومعظم�ا��نفية.ق

�الرا�ع:����� �ضرور�ة��املذ�ب �املص��ة �تلك ��انت �إذا ��عتبار�بما تحصيص

�فإْن  ��لية، ��عت��.�قطعية �لم �الثالثة ��ذه �أحد �اختيار��فات �املذ�ب و�ذا

  والبيضاوي�وغ���ما.�صفىالغزا������املست

�ا��امس:����� �املذ�ب �ا� �املص��ة �قبول �الضرورة �رتبة ��� ��انت �إن و�أملرسلة

�وال��ي�ن.�ْن إال��،ا��اجة �التحس�ن �رتبة ��� �الغزا����وقعت �إليھ �ذ�ب �ما و�ذا

  �.املذ�ب�املعتمد�عنده���و�ما�سبقو ،�"قبل����كتاب�"�شفاء�الغليل

�السادس:����� �فتُ �املذ�ب �واملعامالت، �العبادات �ب�ن �املص��ة�التفر�ق قبل

�العبادات. �دون �املعامالت ��� �و�سباه��املرسلة �والشاط�� ��بياري �مذ�ب و�ذا

  للمذ�ب�املال�ي.

  .وغ���ما�أفعال�ال��ابة�و�ستقراءم��ا:�اعتبار�ا�كث��ة��أدلةو �����
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  شروط�العمل�باملصا���املرسلة�عند��مام�مالك:الفرع�الثا�ي:�����

�����"�  ذكر��بياري:
ً
�ش�ئا ��ش��طوا �لم �ال��ابة �ولم��إن �الشروط ��ذه من

 
ً
�فإذا �بحال، �عل��ا �إذا���عولوا �قررناه �ما �حسب �ع�� �اعتبار�املصا�� ال��يح

  ."لم�تناقض��صول،�ولم�يوجد����الشرع�ما�يصد�ع��ا�وخلت�عن�املعارض

�����"� �أيضا: �مطوقال �اتباع �مذ�بھ �من �عندنا �إذا�لوال��يح �املصا�� ق

�وا ��ديان ��� �الشر�عة �مقاصد �حفظ �إ�� �واملال�رجعت �وال�سل لنفوس

 �،والعرض
ً
  ."من�قواعد�الشر�عة��شرط��أال�يناقض�ش�ئا

�����"� �آخر: �م�ان ��� �أيضا �القول�وقال ��� �عندنا �ي�� �فالذي �ا��ملة وع��

�وشرط� �و�مام، �والشاف�� �مالك �مذ�ب �ب�ن �فرق �ال �أنھ �املرسل باالستدالل

 
ً
 �ا��ميع�فيھ�أال�يناقض،�واكتفوا�ب�ون�املع���سديدا

ً
  ."مطردا

�عند������ �املرسلة �باملص��ة �العمل �شروط �أن ��ست�تج �أن �يمكن �تقدم فمما

  مالك���:�

 أ - 
ً
 من�أصول�الشر�عة.�ن�ال�تناقض�أصال

 -  
ً
 عن�معارض�را���أو�مساو.�أن�ت�ون�خالية

 و�النفس�أإ���حفظ�مقاصد�الشر�عة����الدين�أن�ت�ون�فيما��و�راجع� - 

�و أ �الضرور�ات�� �رتبة ��� �ذلك ��ان �سواء �أو�العرض، �أو�املال �أو�العقل ال�سل

 أو�ا��اجيات.

�مما������ ��و�قر�ب �بما �مالك �عند �املصا�� �اعتماد �شروط �ذكر�الشاط�� وقد

  ورد�عند��بياري�وسأجزو�ا�فيما�ي��:

 -  
ً
 من�أصولھ���أن�تالئم�مقاصد�الشرع����ا��ملة،�بحيث�ال�تنا���أصال

 
ً
 دالئلھ.�نم�وال�دليال

 - ���� �ل�ا �مدخل �فال �املناسبات، �من �العقول �تدركھ �فيما �ت�ون أن

 يل،�صعبدات�ال��عقل�ل�ا�مع���ع���التفعامة�الت�ألّن �؛التعبدات

 �الوضوء�والصالة�والصيام����زمان�مخصوص�دون�غ��ه�وا����ونحو�ذلك.

 أن�ت�ون�فيما�يرجع�إ���حفظ�يأمر�ضروري�أو�رفع�حرج�الزم���� - 

 الدين،�س
ً
 بالضروري�أو�ا��ا��.�واء��ان�رفع�ا��رج�الحقا
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  س�ب�عزو�تفرد�املالكية���ذا��صل:الفرع�الثالث:������

  و�تخلص�س�ب�إضافة�تفرد�املالكية���ذا��صل����س�ب�ن:�����

�����:
ً
  �:أدلة�العمل�باملصا���املرسلة�أّوال

������ �ال��ابةم��ا ��،و�ستقراء�فعل �أ�يكما �بيعة �و ��� �عمربكر، �،�يعة

�ستةو  ��� �و �،ا��الفة �عثمان �وجمع �بكر�للقرآن، �أ�ي �م��ف�جمع �ع�� لألمة

  .قتل�ا��ماعة�بالواحدو �،تضم�ن�الصناعو �واحد،

����� 
ً
�تنظ��ا ��صل ���ذا ��عتداد �عدم  �،ثانيا:

ً
�تطبيقا �بھ �باب��والقول من

  املص��ة:

�أ����� �القاطع �من �بات ��ّن قد �باملصا�� �القول �أبت �املذا�ب املرسلة�غالب

 
ً
�تطبيقتأصيال �شعابھ �سلكت �لك��ا ، 

ً
 �ا

ً
�تو �.وتفر�عا ��ستد��  قفو�ذا

ً
�لالطالع�ا

�التنظ���ومقام� �مقام �أع�� �املقام�ن، �ب�ن �ا��لف ��ذا �أنتج �الذي �الس�ب ع��

�أجود� �من �القرا��، �العالمة �إليھ �أشار �الذي �الس�ب �ولعل التطبيق،

�ومحصّ  �املقام�ن، �ب�ن �املباينة �تفس����ذه ��� �قيلت �ال�� ��ذا�التوج��ات ل

،�لئال��غ���التخر�ج�أن�ترك�القول���ذا��صل����التنظ����ان�مدركھ�املص��ة

���� �ل�م �تكأة �فيجعلوه �والسالط�ن �ا���ام �من �ا��ور �أ�ل ��صل ��ذا

�املصا���� �إ�� �ذلك �يرجعون �ثم �الشرع، �أح�ام �عن �وانخالع�م فساد�م

�أّن  �وخاصة �العلماء��املرسلة، �من �كث�� �عند �ارتبط ��ستصالح أصل

�ك�من�ف����تقتض��ا�املص��ة،�باالستصالح�املتعلق�بالسياسات��التعز�ز�ة�ال

 
ً
�تأصيال �القول ���ذا �القول �العلماء ��ج��ادية��ترك �تطبيقا��م ��� �بھ وأخذوا

 التفر�عية�ِح 
ً
  من�الفساد�الذي�أشرت�إليھ.��ذارا

وقد�أشار�ابن�تيمية�إ���ما��ان�من�أمر��عض�الظلمة�الذين�اتخذوا�من������

�الذي �العدل �يجا�� �الذي �والعتو�و�س�بداد �للظلم �مدرجة ��ستصالح �أصل

  قامت�عليھ�الشر�عة.

 �املرسلةن�القول�باملص��ة�إ�����
ً
القرا��:����با���املذا�ب،�قال��موجود�عمليا

�م" �املص��ة �أن �كذلك..يح�ى �ول�س �مالك؛ �مذ�ب �خصائص �وقان ،"���� ل

"� �التنقيح: �شرح �آخر�من �خاصة�موضع �أ��ا �فاملنقول �املرسلة �املص��ة أما

� �إذا �وجد��م �املذا�ب �افتقدت �وإذا �فرّ بنا؛ �أو �جمعوا �أو �ب�ن�قاسوا قوا
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 �املسألت�ن
ً
�شا�دا �يطلبون �بمطلق��ال �يكتفون �بل �املع��، �لذلك باالعتبار

  املناسبة،�و�ذا��و�املص��ة�املرسلة،�ف���حي�ئذ����جمع�املذا�ب".

��������� �املقري �املرسل ��ستدالل �بأصل �املالكية �تفرد �عدم �وكذلك وقرر

�هللا�قواعد �رحمھ �"قال ��لتفات: �ت�بھ��.. �الذي �املرسل �قبيل �من �املص��ة إ��

 �املالكية�و�نكره�ا��م�ور�باللسان،�وإْن 
َ
  م��م�من��سلم�من�الوقوع�فيھ".�لَّ ق

�ف����� �ذلك �ع�� �املذقوم��� �"يھ �قال: �حيث �العيد، �دقيق �ابن الذي��ب�ن

�أّن  �فيھ  �الشك
ً
�ترجيحا �و�ليھ��ملالك �النوع، ��ذا ��� �الفق�اء �من �غ��ه ع��

�ل�ذين� �ولكن �ا��ملة؛ ��� �اعتباره �عن �يخلو�غ���ما �وال�ي�اد �حنبل، �بن أحمد

  ."ترجيح�����ستعمال�ع���غ���ما

�����"� �ا��نب��: �الطو�� �َم وقال �إال �العلماء ��عتّد أجمع �ال �جامدي��ن �من بھ

�م����ذلك�مالك�سد،�وأشّد املفا�ع����عليل��ح�ام�باملصا���ودرءالظا�ر�ة�

يختص���ا،�بل�ا��ميع�قائلون����قيقة�لمحيث�قال�باملصا���املرسلة،�و���ا

  ��ا�غ���أنھ�قال���ا�أك���م��م".

�الشي����� �"قال ��خر�ن: ��� �حس�ن �ا��ضر �محمد ��عض�خ �ع�� وا��اري

�أّن  �والواقع �املال�ي، �أصول �من �أصل �أ��ا �و�قالم  ��لسنة
ً
�يدا �سائر��ل�ا ��

  ."ل�عل��ا،�وللمالكية�القسط��وفر����اس�ثمار�ااملذا�ب�املعوّ 
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������ �ا��امس: ����املطلب �املرسلة �باملصا�� �العمل مجال

  املذ�ب�املال�ي:

 الفرع��ّول:������
َّ
  لة:اختصاص�املصا���املرسلة�باألح�ام�املعل

�ال��������� ��ح�ام ��� ��و �املرسل ��ستدالل �أصل �إلعمال �ا��صب املجال

�املالئمة� �املصا�� ���� �ع�� �وا��ار�ة �التفصيلية، �املعقولية �ع�� تتأسس

�أّن  �ذلك �العق��، �العلل��للنظر �ع�� �مب�ية �أبواب ��� �املعامالت أبواب

 
ً
����ا �وم�سوجة ���م��ا��املتعلقة، �الظا�رة �واملناسبة �املعقولية �فيھ �ش�ل

  وسدا�ا.

عليل�التفصي��،�وع���ف��ا�وقوع�التيندر�أما�أبواب�العبادات�ف���أبواب������

�قال� �واعتمدوا؛ �تمس�وا ��صل �و��ذا �وأ��ابھ، �مالك �م��� �املن�� �ذا

� �عند �املرسلة �فاملصا�� "� �الشاط��: �التعبدات ��� �ال�تدخل ���ا لبتة،�أالقائل

�العادية،� �تصرفا��م ��� �أ�ل�ا �وحياطة �امللة �أصل �حفظ �إ�� �راجعة ��� وإنما

 
ً
�مال�ا �تجد �مشّدِ �ولذلك �املرسلة �باملصا�� �القول ��� �املس��سل  و�و

ً
����دا

  ."ل�نال�تقع�إال�ع���ما��انت�عليھ�����وّ �العبادات�أْن 

������ �الثا�ي: ��ح�الفرع ��� �ا���ام �ع�� �السياسية�التوسعة ام

  �ة:ر و�ستصالحية�التعز�
من�أج���مظا�ر�سلوك�مسلك��ستصالح�تال���الفساد�ا��اصل�ل��لق،������

�ومعا��ة�ما��ع��ي�املجتمعات�من�انحراف�وشرور،�والسياسة�الشرعية�ال��

�املصا�� �إ�� �اعتبار�ا �دليل �بأْن �يرجع �كفيلة  �املرسلة
ً
�س�يال للتصدي��ت�ون

 
ً
�حكما �الشرع ��� �لھ �ال�نجد �الذي �ا��ادث �الفساد  �ل�ذا

ً
�عينھ��منصوصا ع��

 
ً
�أصال �وإّن �أو �عليھ؛ �و�مكنة��يقاس ��زمنة �و�غ�� ��حوال �تبدل طبيعة

�أْن  �ضرورة ��ستوجب �مما �املفاسد��والب�ئات �جن��ا �وإ�� �املصا�� ت�ون

�متجّدِ  ��ستصالح�والشرور �خطة �إ�� �ال��وء �حيالھ �يلزم �ما �و�ذا دة،

  ولتال���املفاسد�املستحدثة.�،لتحصيل�املصا���املستجدة

�قرّ  �أّن وقد �املالكية �علماء ��ست�ر ��س�ند�خطة �ال�� �ا��طط �أ�م �من صالح

��ح ��� �ا���ام �ع�� �التوسعة ��� �التعز�إل��ا ��ستصالحية �السياسية �ة،�ر �ام

�ع�� �املقام ��ذا ��� �ا��مود �تتغ���وعدم �ال �ثابتة �ت��ظ�،سياسات �غ����وال

  �زمنة�و�مكنة�والب�ئات.
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 املطلب�السادس:������
ّ
  خصيص�باملص��ة:الت

الثابت��املرسلة�مع��عض�العمومات�الشرعية�فإّن �إذا��عارضت�املص��ة�����

�م ��� �العام �تخصيص �هللا �رحمھ �مالك ����ذ�ب �ت�ون �ال�� �املرسلة باملص��ة

  أحوال�كث��ة�أقوى�من�القياس�وأث�ت�منھ.

�����"� �العر�ي: �ابن �بالقياس�قال �العموم �تخصيص �يرى �عنھ �هللا �ر��� وكذلك

� �ع�� �الشا�دة �الفق�ية � �الفروع �ومن �املواملص��ة، �التخصيص�إجازة الكية

  ".باملص��ة�املرسلة

  :�عدم�وجوب�إرضاع�الشر�فة�لولد�ا:�ول الفرع������

�أنھ������ �إال �اب��ا، �إرضاع �عل��ا �يجب �املرأة �أن �هللا �رحمھ �مالك �عند �صل

�فقال �ا��س�بة، �الشر�فة �العام �ا��كم ��ذا �من �عل��ا��:اس�ث�� �يجب ال

�من� �التخصيص �مرجع��ذا �و�ان �غ���ا، �الطفل �حال�لم�يقبل �إال��� إرضاعھ

�الع ��و�تخصيص ��ية ��� �العام �"اللفظ �العر�ي: �ابن �قال �باملص��ة، إال�موم

 �أّن 
ً
�إرضاعھ،��مال�ا �يلزم�ا �ال �فقال: �ا��س�ية، ��مصار�اس�ث�� �فق�اء دون

��ية �من �أصول �،فأخرج�ا �من �بأصل �ف��ا �العمل��وخص�ا �و�و الفقھ،

  ."باملص��ة

�باملص��ة����� �التخصيص �ووجھ �ذوي��أّن ": ��� �ا��ا�لية ��� ��ان �أمر �ذا

�وجاء���سالم�عليھ�فلم��غ�ّ  �و�حساب�ع���ا��سب، �ذوو�ال��وة �ه،�وتمادى

�للُم  ��م�ات �بھ....�تفر�غ �فقال �زمانھ، �إ�� �املراضع �إ�� �الرضعاء �بدفع تعة

 فحّق 
ً
  ."قناه�شرعا

������ �ابن �قال �مذا�ب �عن �"الذب �كتاب ��� �ز�د �رضاع�أ�ي �مسألة ��� مالك"

  املرأة�ولد�ا:

�ذا�من�الضرر�أن�يبلغ�ال�تضار�والدة�بولد�ا"�و وذلك�أن�هللا�يقول:�"�."..�����

� �من�أم��ا �وال �شأ��ا، �من �ل�س �وما �عل��ا ��شق �ما �تحمل �إ�� ���ا �يخرج ن
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�وال�(يقدر) �بمثلھ، �مثل�ا � �ال�تقوم �وما �الص�يان،��معرف��ا، �إمساك �ع�� مثل�ا

  ..".ذلك�من�الضرر�املرفوع.�و�عا�د�م�والقيام�عل��م،�فال�ت�لف�ذلك؛�ألّن 

������ �إليھ�الثا�يالفرع �تدعوا �بما �الغنيمة ��� �التصرف �جواز :

  ا��اجة:

�أّن ����� ���صل �املجا�دين �ع�� �يحرم �مما �القسم �قبل ��علقت�- الغنيمة ممن

���ا ��- حقوق�م �ف��ا �يتصرفوا �دّل أن �والذي �التصرف، �أوجھ ��ذا��ب�ل ع��

 �عمومات�شرعية،�غ���أّن 
ً
تعلق�ص��ذا�العموم�بمص��ة�حاجية�تخصّ �مال�ا

�ل �أساس�ا �ع�� �فأجاز �بما�با���ش، �ف��ا �و�تصرفوا �م��ا �يأ�لوا �أن ���ش

�يقتضيھ� �بما �أعرف ��م �ا���ش �وقادة �ال�لية؛ �ا��اجية �املص��ة تقتضيھ

�وتق �ا��اجة �تكييف ��� �"�دير�ا،الظرف �العر�ي: �ابن �القا��� أجمعت�قال

�من� �اس�ث�� �وقد �القسمة، �قبل �ف��ا �التصرف �ل�م �يجعل �ال �أ��م �ع�� �مة

�يأ�لونھ �طعام �من �إليھ �تدعو�ا��اجة �ما �علماؤنا �يركدو�أ�،ذلك �ما�بو ابة ��ا،

�املعوّ  �وإنما ����فو�ا... �يدخلون�لم �املسلم�ن �فإن �املص��ة، �ع�� �ذلك ��� ل

� �فتطرأ �العدو �قبل�بالد �الغنيمة �قسمت �فلو �الفاقة، �و�عرض ا��اجة

 
ً
�وخرما �القضية، ��� �فسادا �ذلك �ل�ان �الناس��التحصيل �ولو�منع �ا��ال، ��

�و�ذا� �باملعروف، ���ل �فجوز ���م، �أضر�ذلك �املقاسم �تقع �ح�� �م��اه ��ل

  ."من�دالئل�املص��ة�وأح�ام�ا�ال���انفرد���ا�مالك�ر����هللا�عنھ
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  للمصا���املرسلة:حديثة��أمثلة�تطبيقية:�املطلب�السا�ع�����

  :�فرض�توظيف�الضرائب�عند�ا��اجة:�ول �الفرع�����

�الضرائب������ �فرض �مسألة �املرسل �باالستدالل ��علق �ل�ا �ال�� �املسائل من

�الوفاء� �عن �املال �ب�ت �ضاق �إذا �م��م �ال�سار �أ�ل �ع�� �أو �الرعية ع��

 
ً
�متعلقا ��ان �ما �خاصة �البيضة��بمستحقاتھ، �يح�� �الذي �ا���ش بنفقات

��سالم �مدائن �ولتحص�ن ��مة، �أمن �حفظ �ع�� ��سوار��؛و�قوم ب�ناء

  وترميم�ما�انثلم�م��ا.�،العاليات

�أيام� �السيما �والنظر؛ �بالبحث �املسألة ��ذه �املال�ي �املذ�ب �علماء �تناول وقد

�والشاط����،الضعف �العر�ي، ��ابن �مالك �مذ�ب ��� �التحقيق �أ�ل فأف��

 
ً
�اس�نادا �الضرائب ��ذه �فرض �بوجوب �وغ���م �املصا����واملالقي �ع�� م��م

  املرسلة�ال���تقت����حفظ�أمن��مة�ب�ل�س�يل.

�لك����� �غ���الز�اة، �املال ��� ����ء �ال�يجب �أنھ �العامة�و�صل ��مة �مص��ة ن

�الشاط��: �وقال �ذلك، �املصا���"�أوجبت �من �املسلم�ن �ع�� �ا��راج توظيف

�زماننا� ��� ��ندلس �بالد ��� �مص��تھ �وظ�ور �جوازه ��� �عندنا �والشك املرسلة،

�إليھ� �يحتاج �ما �سوى �املسلم�ن �من �العدو �يأخذه �ملا �ا��اجة �لك��ة �ن،

��ندلس،� ��� ��ن �بجوازه �يقطع �ف�ذا �عنھ، ��ن �املال �ب�ت �وضعف الناس

  در�املحتاج�إليھ�من�ذلك،�وذلك�مو�ول�إ����مام...".وإنما�النظر����الق

������ �املسألة �املالئمة�أفوجھ �املصا�� �من �ا��ال ��ذه ��� �الضرائب �فرض ن

  للمصا���الشرعية�ووجھ�املالءمة�يظ�ر�فيما�يأ�ي:

�أْن ����� �ذلك �ضرور�ة، �ملص��ة �تحقيق �الضرائب �فرض �مما���� �الفرض ترك

�ا��اكم �النظام �قوة �إضعاف �إ�� �إ���أ�،يؤدي �يؤدي ��عب����قدم�ن �ع�� و

�عرضة� �املسلم�ن �بالد �يجعل �ما �ذلك �و�� �بطال��ا؛ �أو ��مام �شوكة ضعف

�مما� �و�ذا �للعدو؛ �مباشر�أو�غ���مباشر�وتبعية �اس�يالء �من �املاحق، للضرر

�ت �إ�� �الس�� �هللا �شر�عة �من �القطع �وجھ �ع�� �ومنال �علم �إ����ھفيھ؛ �أدى فما

 
ً
�اعتمادا �بھ ��خذ �واجب ��مة �قوة �الشرع��تحقيق ��� �القط�� ��صل ع��

  ت�ون��مة�قو�ة�مر�و�ة�ا��انب.�الذي�يفيد�بأن�من�قصد�الشارع��أْن 
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�إّن ����� �أْن �ثم �دون �الغارب �ع�� �ا��بل �تكفل��ترك �ال�� ��جراءات �من يتخذ

�ح ��� �العام �أموال ��عرض �مما ��مة ��مة�منعة �بالد �العدو�ع�� �اس�يالء ال

�فإّن  �وعليھ �و�س�يالب، �التنقص �إ�� �حفظ��ومقدرا��ا �مقابل ��� �القليل بذل

الكث���أو���عند�من��انت�لھ�صبابة��من�عقل،�ومنھ�فإنھ�فرض�الضرائب����

حالة�ا��اجة�ال���يقدر�ا�من�و���أمر�املسلم�ن�مما��س�ند�إ���أصل��شر����

  رسل.قو�م��و��ستدالل�امل

������ �الضرائب �ر���وفرض �إال�إذا ��ستقراض �ج�ة �ع�� �ال�ت�ون ��مة ��اجة

�وضعفت� �منتظر �دخل �ثمة �يكن �لم �إذا �أما �منتظر؛ �دخل �الدولة ��ز�نة

  مسالك�الدخل�فالبد�من�العمل�بتوظيف�الضرائب�ال�ع���وجھ��ستقراض.

  :�العقو�ة�باملال:الثا�يالفرع������

ال����ان���أ��عض�املالكية�ف��ا�إ���أصل��ستدالل��من�املسائل�ا��ليلة�����

  �عذر�إقامة�ا��دود�الشرعية.�املرسل�مسألة�العقو�ات�املالية�إْن 

�القرن������ �من �ومناقشات ���االت �املالكية �ب�ن �املسألة �ل�ذه ��ان وقد

�أّن  �ذلك �واملغرب، �تو�س ��� ��انت��التاسع �ال�� ��قاليم �ع�� �ا���ام سلطة

��انت �ل�م �ي�سط��خاضعة �أن �السلطان �ل�ذا �ال�مكنھ �بحيث �م��ل�لة؛ سلطة

�حّد  �ارتكب �الذي �ع�� �الشرع  أح�ام
ً
��ع�ا ��� �هللا �حدود ��قاليم؛�من �تلك ض

� �البعض �رأي ��عقو�اتأف�ان �ا��دود �تلك �عن ��ستعاض �لت�ون��ن مالية

والفساد�من�أن�يتقحموا�ع���الناس�بالفساد�و�فساد،�زاجرة�أل�ل�العرامة�

�بجواز� �التو���� �� �ال��ز ��عض��العقو فأف�� �وتا�عھ �الظرف؛ ��ذا ��� �باملال � ة

�وقا �الفتوى ��ذه ��� �� �ال��ز �م��م �كث�� �وخالف �ترك�املالكية، �بحرمة لوا

  �.ابن�الشماع�املال�يم��م��ا��دود�إ���غ���ا

������رسالتھ�ال����� والذي�أقولھ�ت��ا����تقر�ر�العقو�ة�باملال:�"���كقال�ال��ز

���� �ا��واضر�ال�� �من �ع��ا �النائية �والبالد �وأعرا��ا �أفر�قية �بوادي ��� �ن

�ا���ل �عل��م �وغلب �الشرع، �بث �لألموال�،محل �بالدماء�،والتعرض ��،و�خذ

�با��ر�م �� �،وال�روب �وا��رابةوأخذ �والغش �با��يانة �موال واملعامالت�،

�مال- الفاسدة �لبعض �التعرض �من �املفاسد ��ذه �يقطع �ما ���م �يفعل �أن :�

  ".ا��ا�ي�و�دنھ�و��نھ�عقو�ة�لھ...
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��������� �أن �ذلك ��؛ �ال��ز �القاسم �أ�ي �مع �املسـألة ��ذه ��� والنظر�املصل��

��مر �ع����،إ�مال �ل�م �تضر�ة �ردع �أو �زجر �غ�� �من �الفساد �أ�ل وترك

�ضعف�،فساد�م �مع �عليھ، �ل�م �إقامة��ومساعدة �من �تمك��ا �وعدم السلطة

�يدفعھ� �عقاب �بدون �امل���ء �ي��ك �ال �أن �العامة �مص��ة �من �ف�ان ا��دود،

دون�ر�وب�ما�يحلق�الضرر�بالغ��؛�فمعلوم�أن�القصد�من�إجراء�ا��دود��و�

�بل� �املقصد، ��ذا �ن��ك �أن �فال�ي�ب�� �ا��دود �إقامة �من �عدم �حال الزجر�و��

�ال�لية�إّن  ��نف�املص��ة �حفظ ��� ��ستوجب �و�موال �بالعقو�ة�أس �يؤخذ ن

املالية�كحل�است�نا�ي�ملعا��ة�الفساد�الذي��عرض����حال�عدم�التمكن�من�

  �.إقامة�ا��دود

�����"� �ميارة: �يأ�ل�قال �القوي �الزجر�وترك �وعدم ���مال �من �أو�� �فذلك ...

�وذلك� �البيان، �عن �العيان �فيھ ��غ�� �ذلك ��� �املفسدة �فمعظم الضعيف،

���راب �ا��دود�مفض �إقامة ��عذرت �إذا �بل �الب�يان، �و�دم ولم��،العمران

ت��ستطاعة�و�ان�،و�ان�الفق���يحتاج�إ���إيقاع�الزواجر�،تبغل�ا��ستطاعة

،�رأسباب�ا��دود�م��لة�أسباب�التعز�ت��لت��،يزدجر�بھ�ر تبلغ�إ���إيقاع��عز�

�التعز�ف ��� ��و�معلوم �ما �م��ا �أّن ريجري �املراد �ول�س �بذلك،��ا��ّد �، �سقط

�الوقت ��� ��ستطاعة �تصلھ �ما �غاية �ذلك  �؛ولكن
ً
�ل�دفعا �ما مكن،�ألمفسدة

�والظالم��فإْن  �إقامتھ؛ �الشر�عة �اقتضت �إن �أقيم �حد �إقامة �ذلك ��عد أمكن

  .����"أحق�أن�يحمل�عليھ
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الذرائع سد: الثالث المبحث  

المالكي واإلصطالح اللغة في الذریعة سد مفھوم: األّول المطلب       

بھ الصلة ذات واأللفاظ الذرائع، سد ألصل المرادفة اإلطالقات: الثاني المطلب     :  

والحیل الذرائع بین الفرق: الثالث المطلب       

الذرائع سد قاعدة أھمیة: الرابع المطلب     : 

المالكي المذھب في الذرائع سد حجیة: الخامس المطلب      : 

قسم كل وحكم للذرائع المالكیة تقسیمات: السادس المطلب      : 

الذرائع سد بأصل العمل موجھات: السابع المطلب      : 

الذرائع سد أصل إعمال مجال: الثامن المطلب      : 

الذرائع سد أصل بحجیة الناھضة األدلة: التاسع المطلب      : 

المالكیة عند الذرائع سد ألصل تطبیقیة شواھد: العاشر المطلب      : 

للذریعة سدا المذھب بمشھور االلتزام: األولى المسألة      : 

لمعیّن ُملك في كانت ولو حتى مطلقاً  اإلمام لنظر تُوكل المعاِدن: الثانیة المسألة      : 
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  املبحث�الثالث:�سد�الذرا�ع
  الح�املال�يطمف�وم�سد�الذر�عة����اللغة�و�صاملطلب��ّول:������

  مف�وم�الذرا�ع�لغة:الفرع��ّول:������

�أي������ �بذر�عة �فالن �تذرع �وقد �ال���ء، �إ�� �والس�ب �الوسيلة، الذر�عة:

�إليك �ذر�ع�� �فالن �يقال: �الذرا�ع، �وا��مع �َس �،توسل، �وُو بَ أي �الذي�صْ �� ل��

 
َ
  إليك.�بھ�ب�س�َّ أ

  مف�وم�سد�الذر�عة�����صالح�املال�ي:الفرع�الثا�ي:������

�؛�ع�و�يان�حقيقة��ذا��صل�من���نالسد�الذران���املالكية�����عر�ف������

"� ��ضا�� �املركب �عرف �من �بتعر�ف�فم��م �اكتفى �من �وم��م �الذر�عة"، سد

  .�ضا���دون�ان�يتطرق�إ���بيان�مع����ذا�املركب�،الذر�عة�أو�الذرا�ع

�"�نس����� �عرف �ما �ب�ن �فصل �دون �واحد �سياق ��� �املالكية ��عر�فات �ناول

  عرف�"�سد�الذرا�ع�".الذرا�ع�"�و��ن�من�

  التعر�ف��ول:�����

�����"� إ���محظور�العقود��الذرا�ع�ما�يتوصل�بھقال�البا������كتاب�ا��دود:

ِ أمن�إبرام�عقد�
ّ
  ".ھو�حل

�"�ح�ام����� �كتاب ��� �البا�� �ان �يقيد�غ�� �لم �الذرا�ع �مسألة �بحث �ملا "

�العقود �بخصوص �عّم �،معنا�ا �قالبل �وأطلق، �رحمھ"�:م �مالك �إ����ذ�ب هللا

�فعل� �إ�� ���ا �و�توصل ��باحة �ظا�ر�ا �ال�� �املسألة �و�� �الذرا�ع: �من املنع

  ."املحظور 

  التعر�ف�الثا�ي:�����

�العر�ي����� �ابن �القا��� �"الق�س�قال �أن�: �يمكن �فعل ��ل ...الذرا�ع...ومعناه:

� �يتذرع �يجوز، �ال �ما �إ�� �بھ �يتوصل �أي �و بھ �مسألة �دون��� �مالك ���ا انفرد

  ".العلماءسائر�

�"كتابھ�أح�ام�القرآن�����افوعرّ ����� الذرا�ع،�و���املباحات�ال���يتوصل���ا�:

  إ���املحرمات".
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�آخر���افوعرّ ����� �موضوع �الكتاب�� �نفس �من �عمل": ظا�ر�ا��واز��و�و��ل

  ".يتوصل�بھ�إ���محظور 

�آخر���افوعرّ ����� �موضوع �كذلك�� �الكتاب �نفس �من �جائز����": �عقد و�و��ل

  ."الظا�ر�يؤول�أو�يمكن�ان�يتوصل�بھ�إ���محظور 

  التعر�ف�الثالث:����

�����"� �الذر�عة: �سد �عن �املازري �لئال�يتطرق�قال �يجوز �ما �منع �الفق�اء: وعند

  بھ�إ���ما�ال�يجوز"�

  التعر�ف�الرا�ع:�����

�أبو�عوعرّ ����� �الذرا�ع �املفّس ف �القرط�� �هللا �عن�د �عبارة �"والذر�عة ر�بقولھ:

  خاف�من�ارت�ابھ�الوقوع����ممنوع�".ممنوع�لنفسھ�يُ مر�غ���أ

  التعر�ف�ا��امس:����

�����"� سد�الذرا�ع...غال��ا�تذرع�بفعل�جائر�إ���عمل�غ���جائر،�قال�الشاط��:

  فاألصل�ع���املشروعية�لكن�مآلھ�غ���مشروع�".

  التعر�ف�السادس:����

�����"� �القرا��: �مادّ قال �حسم �ومعناه: �الفساد �وسائل  ة
ً
��ان��؛لھ�دفعا فم��

 الّس �الفعُل 
ً
�وسيلة �املفسدة �عن �َم �الم �مالنَ للمفسدة ����ع �الفعل �ذلك �من ك

���ذا�التعر�ف��ل�من�املقري����"القواعد"�وابن�وتبعھ�ع��.كث���من�الصور"

  ،�وغ���ا."تبصرة�ا���ام"فرحون����

�������� �القرا�� �خطى �ع�� �عاشور �ابن �الشيخ �الذر�عة��وم��� �سد �عر�ف

"� �اصفقال: ��� �املركب ��عما�ذا �إبطال : ـ �لـ �الفق�اء �طالح �إ���ل �تؤول ال��

  ".فساد�معت��

  ر�ائز�مف�وم�سد�الذر�عة�عند�املالكية:خلص�إ���است�تاج�نو����خ��������

 �أوال:�����
ً
  ف��ا.��صل����حكم�الوسيلة����اقتضا��ا��ص���أن�ت�ون�مأذونا

  حكم�الوسيلة��عد�إعمال�سد�الذرا�ع��و�املنع.�ثانيا:�����

إ���املحظور�ي�ون�ع���أساس�من�الظن�الذي��و�معمول���فضاءُ �ثالثا:�����

  بھ����أبواب�الشر�عة.
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 �را�عا:�����
ُ
�تر�ُّ �مناط �التب��: ��قتضاء �إ�� ��ص�� ��قتضاء �عن �ُ� العدول

  ل�ع���املص��ة��صلية�للوسيلة.آمفسدة�امل

  .ھ�املنُع ل�إليھ�بالذر�عة�حكُم املتوسَّ �خامسا:�����

�بباب��سادسا:����� �ل�ا �اختصاص �وال �الفقھ، �أبواب �ب�ل �تتعلق �الذرا�ع سد

  العقود�دون�غ��ه�من��بواب.

  :بايحاتم�عند�الدكتور��التعر�ف�املختار:�����

�����" 
ً
�شرعا �املمنوع �إ�� �املفضية �ف��ا �املأذون �الوسيلة  ظنّ �إفضاءً �منع

ً
،�يا

 
ً
  لفساد�املآل�ع���مص��ة�الوسيلة����اقتضا��ا��ص��".�ترجيحا

  "."الوسيلة�املأذون�ف��ا�:فدخل�املرتكز��ول����التعر�ف�بقولھ - 

  "."منع�الوسيلة�:ودخل�املرتكز�الثا�ي����التعر�ف�بقولھ - 

 املفضية�إ���املمنوع�"�:ودخل�املرتكز�الثالث����التعر�ف�بقولھ - 
ً
 �شرعا

 ظنّ �إفضاءً 
ً
  ".يا

 "�:ودخل�املرتكز�الرا�ع����التعر�ف�بقولھ - 
ً
 لفساد�املآل�ع����ترجيحا

  مص��ة�الوسيلة����اقتضا��ا��ص��".

 "املفضية�إ���املمنوع��:رتكز�ا��امس����التعر�ف�بقولھودخل�امل - 

  ".شرعا

����� �الثا�ي: �و�لفاظ�املطلب �الذرا�ع، �سد �ألصل �املرادفة �طالقات

  ذات�الصلة�بھ:�

�فمن������ �عند�م، ��صطالحية �للذرا�ع �املرادفة ��طالقات ��عض للمالكية

  �ذه��طالقات�ال���وقفت�عل��ا�م��ا:

��قال�القرا��:�"ور�ما�عُ �الوسائل: - 1   ".بالذرا�ع�الوسائلعن�ّ�

�"�لش��ة:ا - 2 �العر�ي: �ابن �القا���  قال
ً
�مال�ا �فإن �املع�� �����...وأما زاد

  ".أ��ابنا�الذرا�ع�و���ال����سم��ا�الش��ة�صول�مراعاة�

�ُم �ال��مة: - 3 �أّن فيقولون: ��ذا �من �املنع  �درك
ً
��مال�ا �ع���ا��م العاقدين

  القصد�إ���الر�ا.

�فيقولون: - 4 �العبارة �ينّوعون
ً
�الذر�عة،��وأحيانا �وحسم �الذر�عة، حماية

  .ومنع�الذر�عة،�وقطع�الذر�عة،�وقاعدة�الذرا�ع
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  الفرق�ب�ن�الذرا�ع�وا��يلاملطلب�الثالث:������

����� 
ً
  .سبق��عر�ف�الذرا�ع�لغة�واصطالحا

������ �ا��يل ��و:��لغة:وأما �واملصدر �املصدر، �اسم �و�� �حيلة �جمع ف��

�ا��ذق �م��ا: �كث��ة �معان �اللغة ��� �ولھ �والتحيل، �النظر،��،�حتيال وجودة

�ع��� �فتطلق �وا��د�عة، �املكر �معان��ا: �ومن �التصرف، �دقة �ع�� والقدرة

  الفعل�الذي�يقصد�بھ�فاعلھ�باختالف�ما�يقتضيھ�ظا�ره.

������ �ذكره �ما ��صطالح ��� �"فومعنا�ا �يقول: �إذ �املوافقات ��� ����ّن إالشاط��

حقيق��ا�املش�ورة:�تقديم�عمل�ظا�ر�ا��واز�لبطال�حكم�شر��،�وتحو�لھ����

  ".الظا�ر�إ���حكم�آخر

  كال�من�الذرا�ع�وا��يل�ينقسم�إ���ثالثة�أقسام:�ّن أوالواقع������

  مجمع�ع���تحر�مھ�ومنعھ.�- �����1

  مجمع�ع���جوازه.�- �����2

  مختلف�فيھ��ل�ي��ق�باألول�فيمنع،�أو�ي��ق�بالثا�ي�فيجوز.�- �����3

فمن�الذرا�ع�املجمع�ع���تحر�م�ا�ارت�اب�ما�يؤدي�إ���املفسدة����العادة������

 
ً
كحفر�الب���خلف�باب�امل��ل����الظالم،�بحيث�يقع�الداخل�أو�ا��ارج��؛قطعا

 
ً
  وما�شابھ�ذلك.�فيھ�قطعا

�ا��يل����� �تح�ومن ��� �خالف �ال �ومنع�اال�� �فاملنافق��ر�م�ا �املنافق�ن، حيل

قد�أحرز�دمھ�ب�لمة��سالم�حيلة،�و�و����باطن�أمره�مازال�ع���كفره،�ف�و�

 
ً
�إجماعا �حرام �ا��يلة �ف�ذه �ورسولھ، �� �مخادع �مردود�بنفاقھ ع����ةو�اطلھ

  صاح��ا.

�إال������ �املفسدة �إ�� �يؤدي �ال �ما �ارت�اب �جواز�ا: �ع�� �املجمع �الذرا�ع ومن

 
ً
�ا��مر��نادرا �صناعة �إ�� �ذلك �يؤدي �أن �خشية �ال�تمنع �فإ��ا �العنب، كزراعة

  م��ا.

�ع����� �املجمع �ا��يل �ومن �حيلة �من �ذكره �سبق �ما �جواز�ا: حراز�النفس�إ��

 
ً
�الكفر�إكرا�ا �ب�لمة �ا��يلة��بالنطق �ف�ذه �ملقتضا�ا، �غ���اعتقاد �من عل��ا

طالق،�ال����الدنيا�وال����مأذون�ف��ا�ل�و��ا�مص��ة�دنيو�ة�ال�مفسدة�ف��ا�بإ

  �خرة.
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��جال،������ �بيوع �مسائل �النوع�ن: �من �أمثلة �فمن �فيھ �املختلف �القسم وأما

�مل �ولذلك �وا��يل، �الذرا�ع �تلتقي �من��افف��ا �القسم ��ذا �عن �الشاط�� ت�لم

� �ذكر�أّن ا��يل �ثم �الذرا�ع �أمثلة �من �بمثال�ن �����جاء �وا��يل �الذرا�ع حكم

واحد�ات�ن�املسألت�ن�
)1(

ال�يلزم�ف��ا�أن��- كما�مر- ،�ولكن�الذر�عة�ل�و��ا�أعم�

�املحرم� �من �للتخلص �قصد�ا �من �م��ا �بد �فال �ا��يلة �وأما �مقصودة، ت�ون

  فاف��قتا�فبي��ما�العموم�وا��صوص�املطلق.

د���ا�التوصل�إ���املفسدة�سميت�قص�وا��الصة:�أن�الوسيلة�املباحة�إْن �����

يقصد���ا�التوصل�إ���املفسدة�لك��ا�مفضية�ل��ا�وإن�لم�"،�ذر�عة"و��"حيلة"

 
ً
 �غالبا

ً
  فقط.�"ذر�عة"سميت��أو�كث��ا

�يُ �وس����� �ما �أ�م �ا��يلفرّ سوق �قاعدة �و��ن �الذرا�ع �سد �أصل �ب�ن �بھ ����ق

  :�ذه�الفقرات

  الفرق��ول:�ج�ة�القصد�أو�عدم�القصد�إ���املمنوع:�����

�؛اش��اط�القصد�إ���الفعل�املحظور �من�ا�م�خصائص�سد�الذرا�ع�عدم�����

��عتبار�والنظر�أْن  ��� �الفعَل يتقصّ �فسواء �فاملنع�أ�املحرمَ �د �يتقصد، �ال و

�فإّن  �ا��يل �أما �وجار�عليھ. �بھ �أْن �الحق �يم���ا �ما �أ�م �مقرونة��من ت�ون

  بقصد�فاعل�ا.

  الفرق�الثا�ي:�ج�ة�العموم�أو�ا��صوص:�����

������ �ال�� �الفوارق �أ�م �أّن ومن �وا��يل �الذرا�ع �سد �ب�ن ���ا ظر����النّ �يم���ا

ا��يل�نظر�جز�ي�بآحاد�الناس�وأفراد�م،�و��نما�ي�ون�النظر����سد�الذرا�ع�

 
ً
 �نظرا

ً
 ��ليا

ً
��ل��؛بالعموم�متعلقا �ع�� ��سد �فإنما ��بواب �من �باب �سد فإذا

  ال�ع���أفراد�معين�ن.�،الناس

  املقصد�الشر��:الفرق�الثالث:�من�حيث�استلزام�إبطال������

��عنھ�إبطال�مقصد�من�مقاصد�الشرع،�من�لوازم�باب�ا��يل�أن�يتف��ّ �����

إذ�الباعث�للمتحيل����سلوك�س�يل�ا��يل��و�إبطال�حكم�شر���الزم�لھ�أو�

ا��يل�ال�بد�من��و��ا�مبطلة�ملقصد�من�مقاصد��حق�ثابت�عليھ،�وعليھ�فإّن 

  الشرع.

                                                           

  يقصد�مسألة�ن�اح�التحليل�ومسألة�بيوع��جال.� )1(
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�فال������ �الذرا�ع ��بطأما �م��ا �ال��؛اليلزم �املمنوع �إ�� �الذرا�ع ��� ��فضاء ألن

  �ش��ط�فيھ�القطع،�بل�يكتفي�بالظن�أو�ما�دناه.

  أ�مية�قاعدة�سد�الذرا�ع:املطلب�الرا�ع:�����

�باب������ ��� ���مية �بالغ �ل�ا �ال�� ��صول �أجل �من �الذرا�ع �سد �أصل �عد

 
ً
�أصال ��ستصالح ��ان �فل�ن �بالرأي،  ��ج��اد

ً
�املصا�����شر�عيا لتحصيل

� �وا��ملة- واجتال��ا �العموم �ال����فإّن �- �� �ا��ليلة ��صول �من �الذرا�ع سد

���� �ا��لق �يتورط �لئال �تنصب �ال�� �الوقائية �الطرق �ومن �الفساد، ���ا يتال��

  املفاسد�ال���ن���الشرع�ع��ا.

������ ��صول ��و�من �ال�شر��� ��صل �و�ذا ��سالمي�ال�� �ال�شر�ع �عل��ا ب��

 �؛ذاتھ
ْ
�با�إذ �القطع �وجھ �ع�� �علم �أح�امھ ��� �الشارع �تصرفات �ّن أستقراء

�ذا��ا ��� �مفاسد �أل��ا �ال �و�فعال �التصرفات ��عض �عن �ن�� وال��،الشارع

وإنما�ن���ع��ا�ملا�قد�يظن�من�تتا�ع�الناس����ذلك�ل�و��ا�مستلزمة�للفساد،�

 
ّ
 انجرار�الفساد�املن���عنھ،�فحسم�الطر�ق�توق

ً
  من�الفساد�قبل�حلولھ.�يا

�با�������� �عن �الشر�عة �خصائص �من �الذرا�ع �سد �املالكية ��عض �عد وقد

  الشرا�ع�من�حيث�مبالغ��ا����حسم�الذرا�ع�وقطع�ا.

  ��ية�سد�الذرا�ع����املذ�ب�املال�ي:املطلب�ا��امس:������

تفق�عل��ا�ب�ن�أ�ل�املذ�ب،�أصل�سد�الذرا�ع�من�أصول�مذ�ب�مالك�امل�����

� ��صُل نولم �ف�ذا �ذلك، �خالف �أو�إلمام�م �للمالكية �عزا �أحد �ع�� �أصٌل �قف

�ملالك� ��صل ��ذا ��س�ت �ال�� �املذ�ب ��� �والنصوص �املذ�ب. ��� إجما��

  ومذ�بھ�كث��ة�مستفضية،�م��ا:

  �."ه�واجب.....وقطع�الذرا�ع�عندقال�ابن�عبد�ال��:�"�����

�"و ����� �البا��: �أبو�الوليد �القا��� �قال �هللا �رحمھ �مالك �من�إذ�ب �املنع ��

  ".الذرا�ع

  ".حمھ�هللا�القضاء���ا�واملنع�م��اومذ�ب�مالك�ر وقال�ابن�رشد�ا��د:�"�����

  ".اعدة:�أصل�مالك�حماية�الذرا�ع...قري�التلمسا�ي:�"وقال�املّق �����

  ".حكم�ا�مالك����أك���أبواب�الفقھقاعدة�الذرا�ع�ال���"�:وقال�الشاط�������
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  مدى�اختصاص�مالك�بأصل�سد�الذرا�ع:�����

��سد������ �القول ��صول �قواعد �من �بھ �التفرد �مالك �ملذ�ب ��سب ومما

� ��سبوا �الذين �ومن �العر�يالذرا�ع، �ابن �القا��� �التفرد ��ذا ����قالف�لھ

  انفرد���ا�مالك�دون�سائر�العلماء"لة�مسأو���...�الذرا�ع�ومعناه:�:�"الق�س

 من�"أح�ام�القرآن�غ���أن�العر�ي����موضع�����
َ
أحمد�����عض��"�عزا�موافقة

�"الروايات�عنھ�ملا �الذرا�ع�ال���لك����القول��سد�الذرا�ع،�قال: قال�علماؤنا:

�مالك،�وتا�عھ�عل��ا�أحمد�����عض�رواياتھ،�وخفيت�ع���الشاف��� انفرد���ا

  ".أ�ي�حنيفة�مع�تبحر�ما����الشر�عةو 

�العلماء����� �من �غ���واحد �قرر �وقد �أن���ذا، �والقرا�� �القرط�� �العباس كأ�ي

  �ذا��صل�ل�س�من�مفردات�مذ�ب�مالك،�بل�إن�املذا�ب��خرى�قائلة�بھ.

�����"� �القرا��: �الذرا�ع،وقال ��سد �اختصاصھ �املال�ي �املذ�ب �عن �و�ح�ى

  ".جمع�عليھأول�س�كذلك�بل�م��ا�ما�

������ ��صل- وقال ���ذا �مالك �انفراد �نفيھ �"- �عد �أ: �القضية �قلنا�حاصل نا

  �سد�الذرا�ع�أك���من�غ��نا،�ال�أ��ا�خاصة�بنا�".

�الذين������ ��ئمة �من �هللا �رحمھ �أحمد �أن �فيھ �يختلف �أن �ي�ب�� �ال والذي

 
ً
 �أعموا�سد�الذرا�ع�إعماال

ً
  ف���من�أصول�مذ�بھ.�كث��ا

  تقسيمات�املالكية�للذرا�ع�وحكم��ل�قسم:املطلب�السادس:������

  القرط��:�التقسيم��ول:�تقسيم�����

�أبو�العبا����� �"قال �الذرا�ع: �أقسام �بيان ��� �القرط�� �أّن اس �يُ �علم ف����ما

 أإما��إ���الوقوع����املحظور:
ً
و�ول�ل�س�من��ال،�أوْ �ن�يلزم�منھ�الوقوع�قطعا

� �باب �من �بل �الباب، ��ذا �ففِ ما �إال�باجتنابھ �ا��رام �من  عْ ال�خالص
ُ
�حرامٌ ل ،�ھ

�الوا �ال�يتم �ما �باب �من �إال�بھ ��ف�و�واجب.جب �إما �ال�يلزم: �يف����أوالذي ن

�املحظور: ��إ��
ً
�غالبا �عنھ �ينفك  أو

ً
�ي�غالبا �املس����أو �و�و ��مران، ساوي

�عندنا: �مراعاتھ،�"بالذرا�ع" �من �بد �ال �اختلف��فاألول: �والثالث: والثا�ي

���اب�فيھ،�فم��م�من�يراعيھ،�وم��م�من�ال�يراعيھ،�ور�ما��سميھ�ال��مة�

  ."�ع�الضعيفةالبعيدة�والذرا
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  التقسيم�الثا�ي:�تقسيم�القرا���ومن�جرى�ع���منوالھ:�����

��������� �الفروق ��� �قال �القرا��، �تقسيم �للذرا�ع �املش�ورة �التقسيمات ومن

�واملائة �وال�سع�ن �الرا�ع �الفرق �"أعلم �و����ّن أ: �لل���ء �الوسيلة ��� الذر�عة

  ثالثة�أقسام:

  م��ا:�ما�أجمع�الناس�ع���سده،�����

  وم��ا:�ما�أجمعوا�ع���عدم�سده،�����

  ؛وم��ا:�ما�اختلفوا�فيھ�����

�ا��مر،������ �خشية �العنب �زراعة �من ��املنع �سده: �عدم �ع�� فاملجمع

 و والتجا
َ
  �...الزنا�فلم�يمنع����ء�من�ذلك�ر����البيوت�خشية

نھ��سب�هللا�أملنع�من�سب��صنام�عند�من��علم�وما�أجمع�ع���سده:��ا�����

� �أو�ظن،��عا�� �ف��ا �وقوع�م �علم �إذا �املسلم�ن �طرق �وكحفر��بار��� حي�ئذ،

  ���أطعم��م�إذا�علم�أو�ظن�أ��م�يأ�لو��ا�ف��ل�ون،�ّم وإلقاء�السُّ 

�ا��ديث������ �وكذلك �الزنا، �ذر�عة �أل��ا �املرأة، �إ�� ��النظر �فيھ: واملختلف

  ."مع�ا،�وم��ا�بيوع��جال�عند�مالك�رحمھ�هللا

وجعل�معيار��،"�قسم�الذرا�ع�إ���ثالثة�أقسامقري����"القواعدكما�أن�امل�����

 
ُ
�ق �و�ُ �رَب القسمة �والقرُب عَد الوقوع ��والبعُد �ه، �مرادفة��� �عبارة ��� الوقوع

�ال �بكلرتبة �"علم �املقري: �قال �وقتلھ، �الوقوع �جدا...معت��ة���ة �القر�بة الذرا�ع

 
ً
 �،�كحفر�ب������طر�ق.إجماعا

ً
  ،�كزراعة�العنب.والبعيدة�كذلك�ملغاة�إجماعا

� �مالك، �معت���عند �بي��ما �راتب،��ةكإعادومن �إمام �لھ �م��د ��� ا��ماعة

 و�يوع��جال.�مل���عند�ا��م�ور.

����� 
ً
�رأيا �عاشور �ابن �للشيخ �وإن �كتاب��ذا، ��� �الشر�عة�آخر �مقاصد ھ

���عليھ�تقسيم�القرا����و�املوازنة�نھ�جعل��ساس�الذي�بُ إ�سالمية:�حيث�

 املصا���واملفاسد،�فما�ر���فيھ�مآل�فاسد�ُم ب�ن�
َ
لب�فيھ�مص��ة�نع،�وما�غ

�يُ  �لم �ال�أصلھ ��� ��ختالف �فبحسب ��ختالف �فيھ �وقع �وما �ب�ن�منع، �جيح

 ل.آمص��ة��صل�ومفسدة�امل
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  والذي��ستخلص�من��ذه�التقسيمات�ما�ي��:�����

فضية�إ���املفاسد�لقى�فيما��ان�من�الوسائل�ُم ل�نظر�يجب�أن�يُ أوّ �أوال:�����

  ظر�إ���ك��ة�وقوع�املفسدة�عن�الوسيلة�وقلة�ذلك.�و�النَّ 

  وتحصل�أن�ذلك�ع���أر�ع�مراتب:�����

��و��:�����  �املرتبة
ً
�طرديا �املفسدة �إ�� �املفضية �مما�الوسيلة �املرتبة �و�ذه ،

ال�تدخل��اختلف�العلماء����إدراج�ا����مس���الذرا�ع،�كم�تقدم،�و�و���أن

  الذرا�ع.���

 �املرتبة�الثانية:�����
ً
بحيث�يحصل�الظن��الوسيلة�املفضية�إ���املفسدة�غالبا

  فضاء.باإل 

�الثالثة:�����  �املرتبة
ً
�نادرا �املفسدة �إ�� �املفضية �مرتبة��الوسيلة �ي�ون بحيث

  العلم�باإلفضاء����الو�م.

 �املرتبة�الرا�عة:�����
ً
 الوسيلة�املفضية�إ���املفسدة�كث��ا

ً
 �،�ال�غالبا

ً
  .وال�نادرا

�املج��ُد �ثانيا:����� ��س�ب�ن �أن �السابقة��و�عد �املراتب �من �الوسيلة موقع

�ر�� �فما �املفسدة، �ومآل ��صل �مص��ة �ب�ن �املوازنة �إ�� �حي��ا  �يخلص
ُ
م�ّدِ ق

 ���،�وما�شاَل واعتُ 
ُ
 من�م��ان�املوازنة�أ

ُ
  ل��.�مل�وأ

  وحكم��ذه�املراتب،�كما�يأ�ي:�ثالثا:�����

������ �أّن �دلق��و��:املرتبة �ع�� �العلماء �مستلزمة��اتفق �الوسائل �من ��ان ما

�غ��� للممنوع�فإ��ا�تمنع�من�باب�ما�ال�يتخلص�من�ا��رام�إال�بھ�ف�و�ممنوع.

  ال،�كما�تقدم.�أ��م�اختلفوا����إدخال��ذه�الوسائل����الذرا�ع�أوْ 

�الثانية:����� �ُم �املرتبة �الوسائل �من ��ان �ما �أما �املمنوع �من �إفضاءً فضية

 
ً
�الذرا�ع�غالبا �منع �ع�� �املالكية �اتفاق �القرط�� �ح�ى �وقد �ممنوعة، �ف�� ،

  الواقعة�����ذه�الرتبة.

�الثالثة:����� �يتف�املرتبة �ال�� �الوسائل  ��ّ أما
ً
�نادرا �املمنوع �ع��ا �فقد�� ،

 
ً
�ترجيحا �م��ا �فال�يمنع �الذر�عة �اعتبار��ذه �عدم �ع�� ��صل�اتفقوا �؛ملص��ة

 �ألّن 
ً
  ال�ع��ة�بھ،�و�خذ�بأصل��ذن�الزم.�ما�وقع�نادرا
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�امل����� ��ذا �جار�ع�� �فالشرع ��القضاء �للنادر: �إ�مالھ �من ����بنوال الش�ادة

�نادر� �ذلك �لكن �والغلط، �والو�م �الكذب �إم�ان �مع �والفروج �و�موال الدماء

  فلم��عت���واعت��ت�املص��ة�الغالبة.

 أما�عن�الوسائل�ال���تف�����املرتبة�الرا�عة:�����
ً
 �إ���املفسدة�كث��ا

ً
�ال�غالبا

 
ً
  ،�فف��ا�وقع�ا��الف�ب�ن�املالكية�الشافعية.وال�نادرا

�الشافعية�فلم��سد�ما������ �الذرا�ع،�وخالفت �النوع�من ��ذا فاملالكية�منعت

  جرى�����ذا�الس�يل.

  أما�املالكية�فقد�اعت��ت�ذلك����سد�الذرا�ع،�و�يان�مدرك�م�فيما�ي��:�����

����� 
ً
 �اعت���مالك�سد�الذر�عة�بناءً :�أوال

ً
  .ع���ك��ة�القصد�وقوعا

����� 
ً
�فإّن ثانيا �وأيضا �لعلالش�: �ا��كم ��شرع �قد �أح�امھ ��� ��ون��ةارع مع

 
ً
�كث��ا �كث��ٌ فوا��ا �و�زدجار�بھ �للزجر، �مشروع �ا��مر�فإنھ �كحد ،�ال�غالٌب �،

�ورّ� فاع �ا��كم ��� �الك��ة �الشارع ��صل�ھ�ت��  �؛ع��
ْ
�عصمة��إذ �صل

�صل����مسألتنا��ذن،�فخرج�عن���سان�عن��ضرار�بھ�وإيالمھ،�كما�أّن �

  �صل��نالك���كمة�الزجر.

����� 
ً
�املرتبة�ثالثا ��ذه ��� �الواقعة �الذرا�ع �من �املنع �ع�� �القو�ة ��دلة �ومن :

 �أّن 
ً
 �الشارع�منع��عض�الوسائل�إلفضا��ا�إ���املفسدة�كث��ا

ً
�،�واملج��ُد ال�غالبا

�وفق �ع�� ��دلة��يجري ��� �بيا��ا �وسيأ�ي �أح�امھ. �الشارع �عليھ �ب�� ما

  النا�ضة�ب��ية��ذا��صل،�إن�شاء�هللا.

����� 
ً
  �غليب�جانب�دفع�املفسدة�ع���جلب�املص��ة:�:را�عا

����� 
َ
�أ �ال��جيُح فإذا  �ش�ل

ُ
�غ �املآل �ومفسدة ��صل �مص��ة ِ ب�ن

ّ
�جانُب ل �ب

 
ً
  ل�ا.�املفسدة�درءا

������ �الرتبة ��ذه �أمثلة �أْن ومن �م��ا �ال�� ��جال، �آلخر�سلعة��بيوع �رجل ي�يع

 
ً
بخمس�ن،�فمذ�ب�املالكية�ع���منع�ا،��بمائة�إ���أجل،�ثم��ش����ا�منھ�نقدا

 �ألّن 
ً
�دينارا �خمسون �يده �من �خرج �مائة،��البا�ع ��جل �حلول �عند وأخذ

 
ُ
  علت�ذر�عة�للر�ا.قد�ُج �والسلعة
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  الذرا�ع::�موج�ات�العمل�بأصل�سد�سا�عاملطلب�ال�����

للعمل�بأصل�سد�الذرا�ع�موج�ات�تكفل�التطبيق�ا��سن�لھ،�ومن��ذه������

  املوج�ات:

  ھ��ول:�ك��ة�القصد�إ���املمنوع:املوّج �����

�أّن ����� �هللا �رحمة �مالك �إ����مذ�ب �بالوسيلة �التذرع �الناس �قصد ك��ة

 املمنوع�مّم 
ً
نجد�أن��:ا�يوجب�املنع�م��ا�والسد�لطر�ق�ا،�ففي�بيوع��جال�مثال

 
ْ
�إذ �ر�بة، �النفس ��� �أوقع �قد �املركب �سلعة��العقد �فبيع �صوري، �عقد �و

�املصا��،� �من �البيع �عن �ي�س�ب �مما �ج�ة �من ��صل �جائز��� �أجل �إ�� �عشرة

 
ُ
�أ  برِ فإذا

ً
�نقدا �خمسة �بيع �إ�� �ليؤدي �العقد ��ذا �بأن��م �أجل: �إ�� �عشرة

 
ً
�نقدا �بخمسة �مش����ا �من �سلعتھ �البا�ع �صار��ش��ي �فقد �العمل�، ��ذا مآل

�أّن  �منھ�إ�� �مش����ا �من �السلعة �صاحب  �باع
ً
�نقدا �أجل،��خمسة �إ�� �عشرة

  والسلعة�لغو�ال�مع���ل�ا�����ذا�العمل.

ذه�املعاملة�ومع���ك��ة�قصد�الناس�أن�كث��ا�من�الناس�يقصدون�من�������

�و  �العقد، �إليھ �آل �متذرَّ �ّن أما �إال ��انت �ما  الوسائط
ً
�إنما��عا �فالغرض إل��ا،

  �ان�متوج�ا�إ���الر�ا.

�املالكية������ �جعلت �الناس، �آحاد �بالنظر��� �تنضبط �ال �القصود ��انت فلما

 
ً
�الباب�رأسا �إ���ا��رام�مظنة�إ���وقوعھ�فحسمت �فك��ة�قصد�ك��ة�القصد ،

�بذلك� �فتحصل �وان�شار�ا، �شيوع�ا �إ�� �يف��� �مما �التذرع ��ذا �إ�� الناس

�لك�بال��مة�فيھ،�فلو�أّن ااعتاد�م�وجھُ املفسدة�ال���ل�ا�حرم�الر�ا،�فذلك��و�

 
َ

 ذلك�فش
ً
  للناس،�فاستحلوا�بھ�ما�منع�عل��م.�ا�صار�مآل�الفعل�مقصودا

�����"� �ال��مة����بيوع��جقال�حلولو: ال�إنما��و�لك��ة�قصد�الناس�واعتبارنا

  ك��ة�الوقوع�مظنة�القصد".�ألّن �؛لذلك

  الظا�رة:املوجھ�الثا�ي:�عدم��غ��ار�بالصور������

�الظا�رة،������ ��غ��ار�بالصور �عدم �الذرا�ع �سد �بأصل �العمل �موج�ات ومن

 �بل�من�الواجب�أْن 
ً
بحيث�يم���ب�ن�ما��و�حقيقي�و��ن�ما��ي�ون�النظر�نافذا

  �و�صوري.
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ينظر�إ����وقاعدة�املذ�ب����بيوع��جال�لتحديد�فعل�اللغو�من�غ��ه�أْن �����

�ا�بقطع�النظر�عن�الوسائط،�كما�����مثلة�ما�خرج�من�اليد�وإ���ما�عاد�إل�

 
ً
�نقدا �منھ �اش��ا�ا �ثم �أجل، �إ�� �بمائة �سلعة �لرجل �باع �فمن �السابقة،

 �بخمس�ن،�فحقيقة�العقد�أّن 
ً
وأخذ�عند��البا�ع�خرج�من�يده�خمسون�دينارا

  حلول��جل�مائة،�ف�و�ر�ا،�والسلعة�قد�جعلت�ذر�عة�للر�ا�و���الواسطة.

  اعتبار�العادة����تحديد�ك��ة�القصد�إ���املمنوع:�املوجھ�الثالث:�����

�ال������� �ع�� �يوقف �بھ �املعيار�الذي �العادة �طبيعة �ومن �العادة، ��� ال��ّن أمة

�عاّم  �فإّن ت�ون �وعليھ �م�ان، ��ل �و�� �زمان ��ل ��� �يختلف��ة �أمر��س�� ال��م

�تحقيق� ��� ��ج��اد �است�ناف ��ستد�� �ما �و�ذا �وامل�ان، �الزمان باختالف

 
ً
  .ال��م�ومدى�وجود�ا�واقعا

  ق�عند�سد�الذرا�ع�ب�ن�امل��م�وغ��ه:فرَّ املوجھ�الرا�ع:�ال�يُ �����

�أّن ����� �املالكية �مذ�ب �عُ �من �للذر�عة �منع �الناسّم ما �آحاد �فال�ينظر�إ�� �م،

�يقصد؟ �لم �أو �املمنوع �إ�� �قصد �مّم �؛�ل �الوسيلة �صدرت �يُ فسواء �م��َّ ن

�أو�مّم  �ا��رام �إ�� �بر�ّ بالتذرع ��ان  ن
ً
��شمل��ا �الذر�عة �فمنع �ال��مة، ��ذه من

�ال�ُّ  �إل��م �تتطرق �ال �ممن �الديانة �أ�ل  ح��
ُّ
�الظ �تدنو�م��م �وال  �؛�ن�م

ً
�طردا

 
ً
  ��كم�املنع.�للباب،�و�عميما

  اعتبار�الوازع����إعمال�أصل�سد�الذرا�ع:املوجھ�ا��امس:������

�ميل������ �فيھ ��ان �فما �ا��ب��، �الوازع �بموضوع �الذر�عة �سد �باب يتعلق

�إ��� �وأقرب �بھ، �التل�س �إ�� �وأد�ى �عنھ �املن�� �ارت�اب �إ�� �أنزع النفس

  �لت�يات�بمفسداتھ،��لما�بالغ�الشرع����سد�الذر�عة�املفضية�إليھ.

����� 
َ
�عملية �وفتَح �فإن �الذرا�ع  سد

ٌ
�عملية  ��ا

ٌ
 �متجددة

ّ
�من�تتوق �الوازع �ع�� ف

 
ُ

 ضعُف �حيث
ُ
�وقوت �ضَ ھ �ف�لما �أْن عُ ھ، �املج��د �من �ذلك �استد�� �الوازع �ف

 
ً
�حفاظا �وحسم�ا �الذر�عة �سد �إ�� �قوي���س�� �و�لما �الشر�عة، �مقاصد ع��

  �.���سد�الذرا�عالوازع�وصلب��لما�خفف�من�وطأة�املبالغة�

سد�الذرا�ع�قابل�للتض�يق�والتوسيع�����فيظ�ر�لنا�أّن "�قال�ابن�عاشور:�����

  اعتباره�بحسب�ضعف�الوازع����الناس�وقوتھ".
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  ظم�املفسدة�ودوام�ا.املوجھ�السا�ع:�عِ �����

�الوسيلة������ �مصا�� �ب�ن �املوازنة ��عتبار�حال ��� �ت�ون �الذي �املالحظ ومن

�املآل �عِ - ومفاسد :� �إل��ا �تؤول �ال�� �املفسدة �قدر�عِ ظم �فع�� ظم�ا�الذر�عة،

�سُد  �وَم �ي�ون �إّن نعُ الذر�عة �بل �و�علق�ا���ا، �وعظم�ا �املآل �مفسدة خطورة

�أّن  �توجب ��مة �ت�ون���عموم �ال�� ��حتماالت ��� �ح�� �الذرا�ع �أصل �عمل

 
ً
�ملا��نوعا �لكن �اعت��ت، �ملا �ا��اصة �ا��قوق ��� ��انت �لو �بحيث ��عيدة، ما

�امل �و�انت ��مة ��عموم �متعلقة �شاملة�انت �عظيمة ��ذا�- فسدة �فاعتبار :

�ال��� �الوسيلة ��� �التورط �من �الشرعية �السياسة �و�� �ا��زم ��� �أو�� �حتمال

  قد�تف����إ����اتيك�املفسدة�املب��ة.

  :�مجال�إعمال�أصل�سد�الذرا�ع:الثامناملطلب������

����� 
َ
�الفقھ،�أ �أبواب �غالب ��� �الذرا�ع �سد �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �مالك عمل

  د،�ن�أو�بنوع�محدَّ يكن�ل�ذا��صل�اختصاص�بباب�مع�ّ فلم�

�����"� �الشاط��: �الفقھ"،�قال �أك���أبوب ��� �مالك �حكم�ا �ال�� �الذرا�ع قاعدة

�عوّ  �وقد �ل �ع����مام �واملعامالت �العبادات �أبواب ��� ��صل ��ذا �ع�� مالك

�الشاط��: �قال �سواء، �"�حد �وسد �عند �(أي: �عنده �أصل )�مالك��مامالذر�عة

 متَّ 
َّ
  رد����العادات�والعبادات".بع�مط

����� 
َ
 �أّن ���َ غ

ً
�مال�ا �سد���مام �إعمال ��� �والتض�يق �التوسيع �مدى ��� يختلف

 
ً
ملا�سار�عليھ�ال�شر�ع�نفسھ�من�املبالغة����سد��الذرا�ع����أبواب�الفقھ�تبعا

� ��عض، �دون ��بواب ��عض �متعلق�الذرا�ع �الذرا�ع �منع ��� �الشرع فا�ساع

  ل��ا.إظم�املفسدة�املفضية��عِ 

�أّن ف�����  ال�يُ �الواجب
َ
 بال

ً
�مبالغة �الذرا�ع �سد ���  �غ

َ
�َس خرُ ت �عن  ج

َ
����� �الشارع ن

  الفساد.�قطع�وسائَل 

�ثالث�نوس����� ��� �الذرا�ع �سد �ألصل �املالكية �إعمال �الفرع ��ذا ��� �ناول

  والعبادات،�والسياسة�الشرعية:�،مجاالت:����البيوع
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  إعمال�أصل�سد�الذرا�ع����أبواب�البيوع:الفرع��ّول:�����

�الر�ا،������ �أبواب �الذر�عة ��سد �باألخذ �مالك �ف��ا �بالغ �ال�� ��بواب من

�مالك �فروع ��جال�- فالناظر��� �بيوع ��� �ُم �- بخاصة  عمِ يجده
ً
��صل��ال ل�ذا

 
ً
 �إعماال

ً
�فلبَّ �؛كث��ا �الشديد، �الوعيد �من �الر�ا ��� �جاء �ملا �جانب��و�ذا مالك

  فيھ،�ّل ع���جانب�ا�ِ� رمة�ا�ُ� 

�مب�ِّ ����� �تيمية �ابن �يقول �السياق ��ذا ��سد�و�� ��خذ ��� �مالك �توسع نا

�وسديَد  �البيوع �أبواب ��� �ذلك:�الذرا�ع ��� �البيوعات�"...�رأيھ ��� �مالك أصول

��غلب،� ��� �ذلك ��� �ملالك �موافق �أحمد �غ��ه...و�مام �أصول �من أجود

�و�ُ حرِّ يُ  �الر�ا �حقَّ شّدِ مان ���  �دان
ّ
�وعِ ال� �تحر�مھ �شدة �من �تقدم �ملا ظم�شديد

�يمنعَ  �قد �طر�ق �ب�ل �عليھ ��حتيال �و�منعان �تف����مفسدتھ، �ال�� �الذر�عة ا

بالغ����سد�الذرا�ع�ما�يختلف�قول��ان�مالك�يُ �يلة،�وإْن لم�تكن�ِح �إليھ�وإْن 

  أحمد�فيھ".

  :�إعمال�أصل�سد�الذرا�ع����أبواب�العبادة:الفرع�الثا�ي����

�ع�������� �املحافظة �الذر�عة �سد �إ�� �مالك �ف��ا �اس�ند �ال�� �املقاصد ومن

� �التغي���أو�التبديل �من �وأح�امھ �الشرع �أبواب�مبا�ي ��� �والعمل ��عتقاد ��

  العبادة،�و�ذا�املقصد�لھ����فقھ�مالك�مظ�ران:

حياطة�العبادة��والثا�ي:املحافظة�ع���استقرار��ح�ام�الشرعية،���ول:�����

  زاد�ف��ا�ما�ل�س�م��ا.ي�ْن أمن�

  املظ�ر��ول:�املحافظة�ع���استقرار��ح�ام�الشرعية:�����

�إعمالِ ����� �فقھ ��� �مالك �مقاصد �ع���من �العمل ��و �الذرا�ع �سد �ألصل ھ

�شرّ  �كما �الشرعية ��ح�ام �مراتب �ع�� �أو��بقاء �تبديل �دون �من �الشارع ع�ا

 �تحو�ر،�فاملباح�ي�ب���أْن 
ً
����عتقاد�و���العمل،�واملندوب�يجب��يبقى�مباحا

�كذلك��ستمرَّ �أْن  �أنھ �ع�� �والعمل ��عتقاد �املكروه��،�� ��� �ذاتھ والشأن

  وا��رام�الواجب.

����� 
ُ
�ت �ال�� �الوسائل �يمنع �الوضع�فمالك �عن �املراتب ��ذه �تبديل �إ�� ف���

�أْن  �إ�� �ذر�عة ��ان �فما �الشرع، �ل�ا �أعطاه ����يقل�الذي �مندوب �إ�� �املباح ب

�  أ�عتقاد
ً
�والتحو�ر�متعلقا �التبديل �ي�ون �ما �فغالب �لھ، �الزم �فاملنع �و�العمل
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�واملباح  �؛باملندوب
ْ
 �إذ

ً
�يُ �كث��ا �واجٌب �أنَّ �ظنُّ ما �إليھ �بھ،��الزمٌ �املندوب �خذ

�يُ   - �ظنُّ كما
ً
 �أنَّ �- كث��ا

َ
�ق �من �بھ،�املندوب �القيام �أجر��� �ال �الذي �املباح بيل

 
ً
 ما��ُ �وكذلك��مر����املباح�فكث��ا

َ
  بيل�املندوب�أو�املكروه.عتقد�أنھ�من�ق

�فإّن �����  �كذلك
َ
�ت �الذي �أ�ُل املندوب  �رك

ً
�مطلقا �بھ �العمل ي�ب����القدوة

 يَ �عل��م�أْن 
ً
 م��ونِ ل��فعوا�عن�الناس�توّ� �فعلوه�ج�ارا

ً
  .ھ�مباحا

����� 
ُ
�ن �الذي �املباح ��� �يقال  زِّ وكذلك

ً
�مطلقا �عليھ �باملداومة �املندوب �م��لة �ل

�الذي�يَ �بأْن  �املباح �وكذلك �إباحتھ، �لبيان ��حاي�ن ��عض ��� �بھ �العمل ���وا

�بَ   تَّ ترك
ُ
�� �أ�ل �من �فإّن ة �العمَل �سوة �ليَ �عل��م �ش��ة�بھ �العامة �عن دفعوا

  ال��ك.��ونھ�مطلوُب 

����� 
ُ
�ن �ما �ذلك �ُس ومثال �أنھ �مالك �عن �قل �عن �الوضوء،�ئل ��� �الواحدة املرة

  ثالث�ثالث".ال،�الوضوء�مرتان�مرتان،�أو�قال:�"

�احتياط�وحماية����� قتدى�بھ�يتوظأ�مرة�مرة�ن�يُ ذا�رأى�َم �العاميَّ �ألّن �؛و�ذا

�يُ  �ال �وقد �ذلك، �مثل �� حِس فعل �تجزئ�ن �ال �فيما �فيوقعھ �بواحدة سباغ

  الصالة�بھ.

�صرّ ����� �قد �بل �بذلك �إال�ح �الواحدة �"ال�أحب �قال: �الروايات، ��عض ��� مالك

  .من�العالم"

����� 
َ
�ك �رِ وقد  ه

َ
�مخافة �شوال �من �أيام �ستة �بصومھ �رمضان �اتباع �أْن �مالك

 
ُ
�العامة ����عتقد �"أ��ا �القرا��: �قال �رمضان، �صوم �حكم �وَ �  قد

َ
ذلك��َع ق

  بال��م".

�من������ �العبادة �جانب �حياطة �الذرا�ع: �سد �مقاصد �من �الثا�ي: املظ�ر

  الز�ادة�ومن�طروق�البدعة�عل��ا:

����� 
ً
 �دُ رحمھ�هللا�ي�شّد �فل�ذا�نجد�مال�ا

َ
د�����ذا�املجال،�فإنھ�ينكر�ما��شّد يَّ أ

�املشروعة �العبادة ��� �ال�يئات �ببعض �ببعض��،�ل��ام �العبادات أو�تخصيص

��مكنة �أو ��ُ �ألّن �؛�زمنة �ل�ن �ذر�عة �ذلك �أّن �� �أو��عتقد �ال�يئات تلك

�الشرعية،� �أوصاف�ا �ومن �العبادة �تلك �من �جزء �وامل�ان �بالزمان التخصيص

  و���ل�ست�كذلك.
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�أْن ����� �الذر�عة �منع ��� �مالك ��مر�عند  �و�تأكد
ً
�معلنا ��وصاف �����ت�ون ��ا

�العامة �واملواضع  �؛ا��ماعات
ْ
�تلك��إذ ��ون �اعتقاد �من �العامة ��سلم ال

  �وصاف�من�أجزاء�العبادة.

  عمال�أصل�سد�الذرا�ع����أبواب�السياسة�الشرعية:إ:�الفرع�الثالث�����

������ �سد �إعمال �مواقع �أجل �املتعلقة�ومن �العامة �السياسة �مجال الذرا�ع

 ل�ذا��صل�أثر �باألمة،�فإّن 
ً
 �ا

ً
���السياسات�الرشيدة�ال���يتخذ�ا�والة��عظيما

 �؛�مر
ً
 �،م��م�ع���مص��ة��مة�حرصا

ً
جل�مظا�ر�أللفساد�ع��ا،�ومن��ودراءا

تطبيق��ذا��صل�سياسة�ا��فاظ�ع���أمن��مة�الداخ���وا��ار��،�ف�و�ال�

� �الفساديتأ�ى �منافذ �من ��سد �الذي �الوقا�ي ��صل �الطر�ق��،إال���ذا و�قطع

�و  ��مة، ��� �الفساد �ي�تظر�وقوع �فال �أوَّ إعليھ، �الوقوع �منع �يبادر�إ��  نما
ً
،�ال

  و�ذا��و�ا��زم�والسياسة�الشرعية�ا��كيمة.

�ظّن ����� �بمجرد ��كتفاء �تقدم �كما �الذرا�ع �سد �من��ومعتمد �املمنوع وقوع

� �وال �اليق�نالوسيلة، �ف��ا  �ش��ط
ُ
�ت �امل�يع ��ذا �وع�� �لبعد�، �السياسة ب��

اليق�ن�وندوره،�بل�السياسة��عتمد�ع���احتمال�إفضاء�الذر�عة�إ���الفساد�

 
ً
  .ولو��ان�ضعيفا

������ ��عا��: �هللا �تفس���قول ��� �عاشور �ابن �الشيخ �قوم�قال �من �تخافن {وإما

 ]�٥٨نفال:�[�ا��ائن�ن}خيانة�فانبذ�إل��م�ع���سواء�إن�هللا�ال�يحب�

�����" 
ّ
 وإن

ّ
�رت  ما

َ
�نبذ �وقوع�اا�ب �دون �ا��يانة �خوف �ع�� �شؤون��؛لع�د ألن

��حوال،� �ومخايل �الظنون �حسب �ع�� �تجري �وا��ر�ية �السياسية املعامالت

�تحّق  �ي�تظر �املظنون وال ��مر �وقوع  �؛ق
َ
�ت �إذا �وُ ر�ّ ألنھ  ث

ُ
�ذلك��الة ��� �مور

�عرّ  �قد �� ي�ونون �ل��طرضوا �وال�أو�للتورُّ �،مة �مص��ة، �وضياع �غفلة ��� ط

 
ُ
�� ت �ا��قوق دار�سياسة ��� �القضاء �يدار�بھ �بما ��انت��ألّن �؛مة �ال�� ا��قوق

 �ُ بليَّ 
َ
�ت �وأمكن �واحد �ع�� �ومصا�ُ� دارُ �ا �فائ��ا،  �ك

ّ
�تمك �فاتت �إذا �م��مة ��ان

 ."�اعدوُّ 
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  �دلة�النا�ضة�ب��ية�أصل�سد�الذرا�ع:املطلب�التاسع:������

�الذرا�ع�بأدلة�كث��ة�م��ا:����� ة�سّد   �����احتج�املالكية�إلثبات���ّي

  الدليل��ول:�سد�الذرا�ع�مما�ب���الشرع�عليھ:�����

�لق����� �ع�� �الشارع �تصرفات �استقراء �دل  أد
ّ
�ن  ھ

َ
�ذرا�ع�َ� � �منع ��شر�عھ ��� ظ

�أْن  �يمكن �ال�� �السبل �وقطع �الفساد، �مادة �وحسم �إ����املحظور، ���ا يف���

  ما�ن���هللا�عنھ.

 :الشوا�د�من�كتاب�هللا  

�ا�الذين�ءامنوا�ال�تقولوا�راعنا�قولھ��عا��:��ومن��ذه�الشوا�د� - 1  {يأّ�

� �انظرنا} �[وقولوا �هللا�]١٠٤البقرة: �يقولوا:��فمنع �أن �من �املسلم�ن �عا��

�"راعنا �طلب �إ�� �قصد�م �مع �سّد "  الرعاية،
ً
�منھ��ا �يدخلون �ال��ود ��ان لباب

  الن���ص���هللا�عليم�وسلم.�إ���سّب 

وا�الذين�يدعون�من�دون�هللا�قولھ��عا��:�ومن��ذا�الباب� - 2  {وال��سّب

��غ���علم�}وا�هللا�عْد بُّ ُس ف�َ 
ً
  ]��١٠٨عام:�[�وا

 {قل�للمؤمن�ن��غضوا�من�أبصار�م�و�حفظوا�فروج�م�قولھ��عا��:� - 3

�هللا�
ّ

،�فاألمر��غض�الطرف�]٣٠النور:�[�خب���بما�يصنعون}ذلك�أز�ى�ل�م�إن

النظر�يث���ال�وى،�وال�وى�يبعث�ع���ارت�اب�الفاحشة�ال�����ان�من�ج�ة�أّن 

  تؤدي�إ���مفسدة��تك��عراض�واختالط���ساب.

 :الشوا�د�من�السنة�النبو�ة  

  :السنة�ع�����ية�املنع�من�الذرا�عومن��دلة�الواردة���������

 ،�وقولھ�)1("دع�ما�يررك�إ���ما�ير�يك"قولھ�ص���هللا�عليھ�وسلم:� - 1

�ما�مشت��ات،�فمن�اتقى��ن�و�ين�وا��رام�ب�ّ ا��الل�ب�ّ (�:هللا�عليھ�وسلمص���

�لدينھ)الشُّ  �است��أ �فقد �الش��ات��.)1(��ات �ع�� ��قدام �"فمنع �القرط��: قال

�للذر�عة"
ً
ا   مخافة�الوقوع����املحرمات؛�وذلك�سّد

                                                           

  حديث���يح�رواه�أحد�وال��مذي�وغ���ما.�)1(
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  .)2(ال�يمنع�فضل�املاء�ليمنع�بھ�الكأل)ص���هللا�عليھ�وسلم�(�وقولھ - 2

���ُع فمنْ ����� �اململوك �املاء �امللكفضل ��� �تصرف �ألنھ �جائز ��صل  �؛�
ْ
�إذ

�ُم   ��سان
َّ
 سل

ٌ
��ط �مالھ، �حولھ�ع�� �الذي �الكأل �منع �إ�� �ذر�عة �اتخذ �ملا ولكن

 ضار�منع�املاء�م��يّ 
ً
  عنھ.�ا

 �وقال�ص���هللا�عليھ�وسلم�ح�ن - 3
ُ
 ش�ر�عليھ�بقتل�من�ظ�ر�نفاقھ:�أ

 �معاذ�هللا�أن�يتحدث�الناس�أّن "
ً
  .)3("يقتل�أ��ابھ�محمدا

�امل����� �قتل �عن �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �الن�� �قتل�م�فامتنع �ي�ون �لئال نافق�ن

 ��شيع�ب�ن�الناس�أّن �ْن ذر�عة�أل 
ً
  يقتل�أ��ابھ،�و����ذا�فساد�كب��.�محمدا

 وقال�ص���هللا�عليھ�وسلم�لعا�شة:�"� - 4
ُ

 ع�د�م�بكفر��لوال�قومك�حديث

 
َ
�إبرا�يم�سُت سَّ أل �قواعد �ع�� �عليھ�)4("الب�ت �هللا �ص�� �الن�� �امتنع �فقد ،

�ِح  �إبرا�يم �قواعد �ع�� �الكعبة �بناء �من �مآل��ذارَ وسلم ��� �املمكنة املفسدة

�و�و�أْن  �العمل، �من���ذا �أنفس�م �بكفر��� �حديثو�ع�د �و�م �املسلمون يجد

  �ذا�الص�يع،�ف��كھ�ص���هللا�عليھ�وسلم.

�ا��ديث:����� �شرح ��� �عياض �القا��� �مالك�"�قال ��مام ���ذا �اقتدى وقد

�فذكر�أّن  �املسألة، ��ذه ��� �هللا �ب����رحمھ �ما ��دم �ير�د �أنھ �ذكر�لھ الرشيد

�ا �ابن �ب�يان �ع�� �و�رد�ا �الكعبة �من �جاء�ا���اج �الذي �ا��ديث لز����ل�ذا

�ابُن   �وامتثلھ
ُ
�ناشدت �مالك: �لھ �وقال �أال�تجعل�الز���، �أم���املؤمن�ن �يا �هللا ك

�َم  �الب�ت  �ذا
ً
�فتذ�ب�للُم �لعبة �و�ناه، �الب�ت �نقض �إال �أحد ��شاء �ال لوك،

 ��ي�تھ
ً
 ".من�صدور�الناس،�فرحم�هللا�مال�ا

�����  

                                                                                                                                                                          

  .البخاري رواه� )2(

.مالك�والبخاري رواه�)  3(
.

  

  .مسلمرواه� )1(

  متفق�عليھ )2(



67 
 

  

 أمن�أدلة�املنع������
ّ

  مراعاة�ال��مة�أصل����الشرع:�ن

�رشّد ����� �ابن  �ا��د�قال
ً
�"�مستدال �الذرا�ع: �سد �فإّن ���ية مراعاة��وأيضا

�أصل �عليھيُ �ال��مة �الشرع �الشرع�ب�� ��� �ورد �ما ��صل ��ذا �ع�� �والدليل ."

  املدرك�ف��ا�ال��مة،�فمن�ذلك:�من�أح�ام��ان�أساُس 

������ �قال �"ال �وسلم: �عليھ �هللا �ص�� �هللا  رسول
ُ
�ش�ادة  �تجوز

َ
وال��ٍم صْ خ

 
َ
  .)1("ن�نظ

�ُم �����  ومما
ً
�عمدا �القاتل �حرمان �لل��مة �امل�نع �عليھ�من �هللا �ص�� �قال ��اث

 "القاتل�ال�يرثوسلم:�"
ً
 �لھ�بأّن �،�و�ذا�ا��اما

َ
  د�إ���است��ال�امل��اث.صَ ق

  الدليل�الثا�ي:�عمل�السلف�بأصل�سد�الذرا�ع:�����

������ �النا�ضة ��دلة ��ذه �أج�� �السلف�ومن �عمل �الذرا�ع �سد ب��ية

�أصل� �وفق �ع�� ��ئمة �من �تبع�م �ومن �ع��م �هللا �ر��� �ال��ابة �من الصا��

  ذلك�م��م�ع����جماع�ع���أصلھ�من�حيث�ا��ملة.�سد�الذرا�ع،�بحيث�دّل 

������ �عل��ا. �قدر��م �مع ����ية �تحر�ُق ك��ك�م �ذلك �املصاحف�ومن �؛عثمان

  لئال�يختلفوا����القرآن�وا�عقد��جماع�ع���فعلھ.

                                                           

  .الب��قي����س�نھ�الك��ى رواه� )3(
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  شوا�د�تطبيقية�ألصل�سد�الذرا�ع�عند�املالكية:املطلب�العاشر:������

  املسألة��و��:��ل��ام�بمش�ور�املذ�ب�سدا�للذر�عة:�����

��ل��ام������ �الذرا�ع �سد �أصل �إعمال ��� �املالكية �عل��ا �جرى �ال�� ��مثلة من

� �مذ�ب  بمش�ور
ُ
�ا�� �وعدم �و�انت�مالك �والقضاء، �الفتوى ��� �عنھ روج

 
ُ
�أقطار�امل�املالكية �و� غ�� �يُ رب �ال �َم نّصِ ندلس �إال �القضاء �ع�� ��ان�بون ن

� �قضائھ ��� �املوضوعية�يأخذ �الشروط �من �ذلك �و�ان �مالك، بمذ�ب

  نص�ب.للتَّ 

�����"� �ا��اشية: ��� �الدسو�� �الفتوى�وقال �بمنع �وقالوا �الذر�عة �سدوا ولذلك

  �غ���املش�ور".

 �رك�املالكية����ذلك��و�سّد َد و�ان�ُم �����
ْ
�ن�الفساد�أّن َم ذر�عة�الفساد،�ومك

 
ٌ
�كث��ة �الواحد �املذ�ب �و�� �بل �املذا�ب �مختلف ��� �العلماء  جّد �أقوال

ً
�فلو�ا ،

 �ّن أ
ُ
�ت �والقضاة �والنَّ رِ املفت�ن ��ح�ام�وعّم �الن�شر��مرُ �ظرَ �وا ��� �الفو��� ت

�فمِ �و�ضطراَب  ِ ُم �قاٍض �ْن ف��ا،
ّ
�قاٍض �ْن م�لھ،�ومِ محرِّ �قاٍض �ْن ج�ومِ رْ ل�لَف حل

 �ج��ٍ قاض�ُم �ْن مبطل�لعقد�ومِ 
ً
����و�ختالل����ضبط�وْ ل�ذه�الَف �لھ،�فتالفيا

 
ً
�ومنعا �أْن �ألّن �؛�ح�ام ��� �ال�وى �أل�ل �مدرجة ��ختالف ��ذا �أو��ي�ون يفتوا

 
ً
�نظرا �وحسم �الباب �منع �وال�ش��، �العرض �بحسب �املص��ة��يقضوا ل�ذه

  القو�ة.

����� 
َ
 وقد�ذ

َ
 َد باب�ا��روج�عن�املذ�ب�لو�افتح�َح �ر�املازري�أّن ك

ُ
من��روقث�خ

"� �املازري: �قال �ثم �أْن الديانات، �و�مر�ا��اتم �ا��ازم �الدين �من �رأيت �وإ�ي

 
ّ
 أ

ْ
�مالك�وأ��ابھ�حمايَ� ن �عن�مذ�ب �ا��روج �عن ة�للذر�عة،�ولو�ساغ��ذا��

�رجل  "�:لقال
ً
�دينارا �أبيع ��أنا ِ بدينار�ن

ّ
 مقل

ً
�رُ �دا �و�قول�ملا �عباس، �ابن �عن وي

 أتزّو �:آخر
َ
ِ رْ ج�امرأة�وأست�يح�ف

ّ
 ج�ا�من�غ���و���وال�ش�ود�مقل

ً
���الو���أل�ي��دا

�ملالك�،حنيفة �الش�ود ��،و�� ِ و�دانق
ّ
 مقل

ً
�����دا �املوقع �عظيم �و�ذا للشاف��،

  رر".الضَّ 

�املاز ����� �"وقال �آخر: �موضوع ��� �يَ مَّ مِ �ولسُت ري �غ����حملن �ع�� الناس

�وأ��ابھاملعر  �مالك �مذ�ب �من �املش�ور  �الورعَ �ألّن �؛وف
َ
��عدم،��لَّ ق ��اد بل

�والتّ  �الديانات �ع��  �،كذلكحفظ
َ
 وك

ُ
� 

َ
�وك �الش�وات،  �ت

ُ
�يد��� �من �العلم��
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� �فيھ، �الفتوى �عل  و�تجاسر
ُ
�ف �باٌب فلو �ل�م  �تح

ّ
�ال� �املذ�ب �مخالفة سع���

ذا�من�املفسدات�ال���ال�املذ�ب،�و�اقع،�و�ت�وا���اب��يبة�ا��رق�ع���الرَّ 

  ".خفاء���ا

�يت�ّ� ����� �أّن وقد �فيحسب �البعض �وغ���م��ل �املالكية �عليھ ��ان �الذي �ذا

�واحد �مذ�ب �إ�� �والفتيا �القضاء ��� ��حت�ام �من �املذا�ب �أ�ل �من�- من �أنھ :

 
َ
  قليد�املقيت.عصب�املذموم،�والتّ يل�التّ بِ ق

������ �ب��يح؛ �ل�س ��يراد  و�ذا
ْ
�الُق �القضاءُ �ال��ستقيُم �إذ �ترك �ع���مع ضاة

�الُق  �تذرع �خطورة �من �ذلك ��� �ملا �وترجيحا��م، �اختيارا��م  مقت���
ُ
إ����ضاة

  ور�وب�م�ن�ال�وى.�،ا��يف�عن�العدل

�املرجعيّ ����� �توحيد ��� �املالكية �إليھ �ن�� �الذي �أصل�و�ذا ��و �القضائية ة

�التّ  ��عم ��سالمي، �الفقھ �لتقن�ن �جليل ��ذا ��� �أْن قن�ن �ال�ي�ب�� �العصر�مما

 
ً
  بمذ�ب�واحد.�ي�ون�محصورا

����� 
ً
�مأخوذا �ي�ون �ُم �وإنما �من �العلماء �قبل ��سالمية�من �املذا�ب ختلف

�ُم  ��قوالاملعتمدة، �أر�� �ع�� �قوة�،عتمدين �من����،وأوفر�ا �ع�� وأجرا�ا

  الشرع�ومقاصده.

ش��اط�م����ه�مع�اعلماءَ �ومن�محاسن�املذ�ب�املال�ي�����ذا�الصدد�أّن �����

��املش�ور�والرا��،�فإ��م�تر�وا����كث���قت��َ ال��عدل�فيھ�عن�ُم �القضاء�أْن 

�شرعية� �مص��ة �ملوجب �غ���ا �إ�� �والرا��ة �املش�ور �و�قوال �املسائل من

�عر  �ما �و�ذا �العدول، ��ذا �بھ�اقتضت �جرى �"ما : ـ �بـ �املتأخر�ن �املالكية �عند ف

�وحقيقتھالعمل �ملوجب��أّن �:" �املذ�ب �مش�ور �ي���ون �قد �القضاة �عض

�ذلك ��،اقت��� �ع�� ��ستمر�القضاة �بھ�ثم �جرى �فيص���مما ��ختيار، �ذا

�القضاة  �،عمل
ً
�الزما �أْن �و��ون �إما �العمل �وجر�ان �بھ، �العمل ي�ون��للقضاة

 
ً
�أْن �عاما �وإما �املطلق، �بالعمل �املس�� �و�و ��قطار  �بجميع

ً
�خاصا �ي�ون

  ��بالعمل�ا��اص،�كعمل�فاس.و�سّ� �،ببعض��قطار

�الع����� �جرى �"إذا �املسناوي: �ع�� �أبو �يُ ّم مِ �مُل وقال �بمخالفة�قتَد ن �بھ ى

�فالواقُع  �وس�ب، �ملص��ة ��ُ �املش�ور �أنھ �كالم�م �العمل�عَم �� �بھ �جرى �بما ل
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 �وإْن 
ً
�مخالفا �ظا�رٌ ��ان �و�ذا �تحّق �للمش�ور. �املص��ة�إذا �استمرار�تلك ق

  إ���املش�ور.�الرجوعُ �وذلك�الس�ب،�وإال�فالواجُب 

�املعاِد ����� �الرا�عة:  املسألة
ُ
�ت  ن

ً
�مطلقا �لنظر��مام �����و�ل �ولو��انت ح��

  ن:ع�ّ مللك�ُم 

�كيف������ �ف��ا �يتصرف �لإلمام �تو�ل �أ��ا ��رض ��� �املوجودة �املعادن حكم

�النظر�أْن  ��ذا �ومقت��� �العامة، �املص��ة �تقتضيھ �بما �املعادن��شاء ترك

�يُ  �مما �الناس  لنظر
ُ

 �ورث
ً
 �فسادا

ً
 �كب��ا

ُ
�ت �قد �ال�� �ال��اعات �إ���ف��ِ بك��ة �

 
ً
 ّد ��انب�انخرام��من�ُس �القتال،�فحماية

ُ
 �ت�ذر�عة

ُ
�وأ و�لت�املعادن�الفساد،

  لإلمام�أو�نائبھ�لينظر�ف��ا�بما�تتأ�ى�بھ�مص��ة��مة.

�����"� �عل�ش: �يقطعھ�قال �أو�نائبھ ��عظم �لإلمام �املعادن ��� �التصرف وحكم

�ان�بأرض�غ���مملوكة��الفيا��،�وما��ْن إملن��شاء�أو�يجعلھ�ملصا���املسلم�ن�

�لغ���مع�ّ  �أو�مملوكة �أ�ل�ا،  ترك�ا
َ
�ولو�ظ �بل �العنوة، �كأرض �مع�ّ �َ ن ن�ر�بأرض

 
ً
�سدا �أو��افر�ذمي، �ألّن �مسلم �ال�رج، �ِش �لباب �يجد�ا �قد الناس،��رُ رااملعادن

 �فإْن 
ُ
  �م�دماء��عض".�عضُ �َك َف دوا�وتقاتلوا�عل��ا�وَس ركت�ل�م�تحاَس ت

 �فإّن وع����ذا،������
ُ
 �عّد املعادن��

ً
 �ثروة

ُ
 رَ صْ لألمة�ت

ُ
���مصا���ا�وحاجا��ا،��ف

��فراد �من �بفرد �خاصة ��مة�،ول�ست �من �ولو��أو�لطائفة �ح�� �أخرى، دون

 �؛�انت����ملكھ
ّ
  ترك�ا�لألفراد.قاء�للفساد�املتوقع�من�ات
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 مراعاة�ا��الف:املبحث�الرا�ع:�

 �عر�ف�مراعاة�ا��الف�لغة�واصطالحا:املطلب��ّول:������

 ��ية�أصل�مراعاة�ا��الف����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثا�ي:������

العمل�بمراعاة�ا��الف����املذ�ب�املال�ي:�حكمھ�املطلب�الثالث:������

 وشروطھ:

 أدلة�اعتبار�مراعاة�ا��الف:املطلب�الرا�ع:������

 عند�املالكية:�مراعاة�ا��الفشوا�د�تطبيقية�ألصل�املطلب�ا��امس:�������

 من�قام�لثالة����نافلة:املسألة��و��:������

 الن�اح��غ���و��:املسألة�الثانية:������

�الصداق:�����  املسألة�الثالثة:�أقلُّ
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  مراعاة�ا��الف:املبحث�الرا�ع:�

  �عر�ف�مراعاة�ا��الف�لغة�واصطالحا:املطلب��ّول:������

  "�لغة:الفرع��ول:��عر�ف�"املراعاة"�و�"ا��الف�����

  أوال:��عر�ف�املراعاة�لغة:�����

�يُ ����� �را�� �مصدر �والرَّ املراعاة �مراعاة، �رَ را�� �مصدر �يَ �َ �� �رَ �َ رْ �  عْ �
ً
�يا

 ورِ 
ً
  .عاية

����� 
ُ
���ع���معان����اللغة�العر�ية،�والذي��عن�نا�من�تلك�والرَّ �راعاةوتأ�ي�امل

  املراقبة�و�عتبار�واملالحظة.�:املعا�ي�مع��

�����"� �منظور: �ابن �يقالواملقال �واملراقبة، �املناظرة  �راعيُت �:راعاة:
ً
�فالنا

�ورِ  �وتأّم �عاءً مراعاة �راقبتھ �إالمَ إذا �نظرت ��مر: �وراعيت �فعلھ، يص��.��لت

  ."ظتھالَح تھ:�يْ وراعَ 

����� 
ً
  :��عر�ف�ا��الف�لغة:ثانيا

����� 
ُ

 �مصدرٌ �وا��الف
ٌ
�خ�مأخوذ �يُ لامن �ِخ ف  خالف

ً
 وُم �الفا

ً
 خالفة

ُ
�و�ختالف ،�

 
ً
�اختالفا �يختلف �اختلف �نقيض�مصدر �بمع�� �اللغة ��� �ال�لمتان �وتقع ،

  �تفاق.

�ا��الف����� �"مراعاة �من �املراد �فإن �من�وعليھ �وقع �ما �ومالحظة �اعتبار "

  ب�ن�العلماء.اختالف�

  الفرع�الثا�ي:��عر�ف�مراعاة�ا��الف�اصطالحا:�����

  وأسوق�����ذا�املوضوع��عر�فات�املالكية�ل�ذا��صل.�����

  التعر�ف��ول:�����

�����"� �السالم: �عبد �ابن �من�قال �يقتضيھ �ما �الدليل�ن �من ��ل �إعطاء �و

  ا��كم�وع�وجوب�املعارض".

  ���ن��عده.�مدت�مّم التعر�فات�ال���اعتُ و�عر�ف�ابن�عبد�السالم�من������

  :من��عر�ف�ابن�عبد�السالم�ما�يأ�يوالذي�يؤخذ������
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 أوّ �����
ً
�ُم ال : 

ٌ
�ا��الف��و�أخذ �حقيقتھ�البتّ �راعاة ة�بمقت�����دلة،�فل�س�من

�فإّن ر ُم  �وعليھ �املجردة، ��قوال �ا��الف�اعاة �"مراعاة �املالكية: "�ظا�ر�قول

�ألّن �غ��ُ  �املرا�َ �مراد، �دليل�� ��و �وإنما �ذاتھ �ا��الف �ل�س ��صل ��ذا ��

�ع���ذلك�بأّن  �واستدل �القوي.  �املخالف
ً
�خالفنا��كث��ا �مسائل�املذ�ب�قد من

�ف��ا�ا��م�ور،�ومع�ذلك�لم�يراع�ف��ا�مالك�مذ���م،�ف�ذا�منھ�دليل�ع���أّن 

 املرا�َ 
ً
 أوّ ����و�الدليل�حيث�قوي،�وحي��ا�العتبار�ب�ون�املخالف�جم�ورا

ً
  .ال

�يُ �ثانيا:����� �التّ ب�ِّ لم �إعماُل ن �فيھ �ي�ون �الذي �املحل �ا��الف،�ُم �عر�ف راعاة

  .قوع�أم��عده�ل��و�قبول�الوُ 

ليل�ن������ �الّد �ب�ن مع �ا�َ� �مف�وم �ع��
ُ

�يصدق عر�ف
ّ
�الت ��ذا :

ً
ثالثا

  املتعارض�ن.

  التعر�ف�الثا�ي:������

�ا�عرّ ����� �مراعاة �عرفة �ابن �"ف �لھ: �ا��دود �كتاب ��� �بقولھ إعمال��الف

  ."ھ�دليل�آخرضدليل����الزم�مدلولھ�الذي�أعمل����نقي

فمسألة�ن�اح�الشغار�مما�أجرى�ف��ا������ذا�التعر�ف�بضرب�مثال:و�تّ �����

  وارث�ب�ن�الزوج�ن،�بيانھ:مالك�أصل�مراعاة�ا��الف����إثبات�التّ 

�دّل �أّن ����� �الشغار �ن�اح �عن �الن�� ��� �مالك �دليل ��ذا��أصل �ف�� ع��

� �أْن الن�اح، �املدلول ��ذا �والزم ��و�املدلول، �ال�عدام��فالف�� �بي��ما ال�توارث

  موجبھ�من�الن�اح�ال��يح.

����� 
ُ

العقد��ة��ذا�العقد�مع�بطالن�الشرط،�يقول�بأّن ب�ّ� �القائُل �واملخالف

� �املدلول ��ذا �والزم �أدلة، �من �بھ �ستدل �ما �مدلول �و�ذا و�و�عدم�- ال�يف��،

  بي��ما.وارث�يث�ت�التّ �أْن �- الف��

 �وعليھ�فإّن �����
ً
 أخذ�أوّ �مال�ا

ً
بمدلول�دليلھ�و�و:�ف���الن�اح،�ولكنھ�ترك��ال

املخالف��َل دلي�وارث�بي��ما،�وذلك�بأن�أعمَل الزم�مدلولھ�و�و�عدم�إثبات�التّ 

  ت�بي��ما،�و�ذا��و�مراعاة�ا��الف.ث�ُ ���الزم�مدلولھ�فقال�بأن�التوارث�يَ 

  التعر�ف�ما�يأ�ي:ست�تج�من��ذا�والذي��ُ �����
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 أوّ �����
ً
�لألقوا�أّن �:ال �مراعاة �ل�س �ا��الف �بمراعاة ��و�مراعاة�القول �وإنما ل

��قوال  �؛ألدلة
ْ
�ال��إذ �املخالف �دليل ��عمل �إنما �ل��الف �مراعاتھ ��� املج��د

 
َ
  املحض.�ھقول

����� 
ً
�فإّن �:ثانيا �وعليھ �املج��د، �م�مة ��و�من �الدليل �ا��الف��إعمال مراعاة

  ���من�وظائف�املج��دين�ال�غ���م.

�بياٌن �ثالثا:����� ��عر�فھ ��� �يرد �الّد �لم �املرا�َ لطبيعة ��وليل ��ل مطلق���،

  ي�ون����م��لھ�من�القوة.�الدليل�أْن الدليل�أم��ش��ط�����ذا�

  التعر�ف�الثالث:�����

الذي��عث�بھ��ول�ف�أبو�العباس�القباب�مراعاة�ا��الف����جوابھ�وعرّ �����

�الشاط�� �الدليل�ن�"�:إ�� �من �واحد ��ل �إعطاء ��و: �ا��الف �مراعاة حقيقة

  حكمھ".

����� 
ً
�مثاال �التعر�ف �ل�ذا �ضرب �����ثم �املالكية �و�و�قول �مف�ومھ: �بھ يو��

�رُ  �فقد �امل��اث، �وفيھ �بطالق �يف�� �أنھ �فساده ��� �املختلف و���الن�اح

�الطالق���ل�مي �امل��اث�و�ضرورة �واعت���مع�ذلك�ا��الف�ب��تب �الزوجية ثاق

 
ً
  .ف��ا

�قولھ:����� �مع�� �حكمھ�فحاصل �الدليل�ن �من �واحد ��ل �أّن "إعطاء املج��د��"

�ابتداءً  �مقت�����يقول �ع�� �العمل �وقع �إذا �ثم �أر��، �يراه �الذي بالدليل

�م �الدليل �ل�ذا ��خر�را���ما �اعتبار�ا�فنظره�الدليل �ال���لم��سقط �القوة ن

  جب�الدليل�ن.ط�ب�ن�مو ف�و�توّس �؛جملة

  التعر�ف�الرا�ع:�����

������ �ذكره �سياق ��� �الشاط�� �قال �"ووجھ �ا��الف: �را�َ أملراعاة �دليل�نھ �

�ترّ�  �ألنھ ��حوال، ��عض ��� �ي���َّ املخالف �ولم �عنده، ��عض�ما�� ��� �عنده �

�أّن  �ا��الف �مراعاة �لوجھ �الشاط�� �بيان �من �فيؤخذ �يراعھ". مراعاة��فلم

 ا��الف�عنده���:

  ".عنده���ف��ااملخالف�����عض��حوال�ال���تر�َّ �املج��د�دليَل �اعتبارُ "�����
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  مھ�الشاط���ما�ي��:ستفاد�من�مف�وم�مراعاة�ا��الف�الذي�قّد والذي��ُ �����

 أوّ �����
ً
 �:ال

ً
��قت��َ ل��الف�ذاتھ،�وإنما��و�أخذ�بُم �مراعاة�ا��الف�ل�س�اعتبارا

  ��ة.ارّ �دلة�ال

����� 
ً
ِ �:ثانيا

ّ
�ال�����ل �ي�ون�����عض��حوال �إنما لم�و �ا،�إعمال�دليل�املخالف

  ن��ذه��حوال�ال���ي�ون�ف��ا�إعمال�دليل�املخالف.�ّ بيُ 

����� 
ً
  نة.تھ����أحوال�معيَّ معيار��خذ�بدليل�املخالف��و�قوّ �:ثالثا

����� 
ً
�إّن �:را�عا �يقال �قّد �ال �الذي �ا��الف �مراعاة �يصدق�مف�وم �الشاط�� مھ

� �بأّن ع�� �عنھ: �يجاب �ألنھ �املختلفة، ��دلة �ب�ن �ا��مع �إنما��مف�وم ا��مع

 
ً
بالدليل�ن�����ل��حوال،�ال����حاالت�خاصة،�و�ذا�خالف�ما��و��ي�ون�عمال

  عليھ����مراعاة�ا��الف.

  مرتكزات�مف�وم�مراعاة�ا��الف:الفرع�الثا�ي:������

�التّ �و�عَد ����� ��ذه �والتّ عرض �ملفعر�فات �عند�قر�بات �ا��الف �مراعاة �وم

  رتكزات��ذا��صل�عند�املالكية.�ت���إ���استخالص�ُم ناملالكية�

 أوّ �����
ً
�مف�ومھ��:ال �من �ول�س ���ا، �وعمل �باألدلة ��و�تمسك �ا��الف مراعاة

  اعتبار�ا��الف�ذاتھ.

����� 
ً
  ���ل�دليل.:�املعت������دليل�املخالف�ألن�ي�ون�قو�ا،�فال�يرا�ثانيا

����� 
ً
�ثالثا �دليلھ�: �ي���� �حيث �الوقوع ��و��عد �املخالف �الدليل �إعمال محل

  ع���الدليل��ص��.

����� 
ً
���ذا�را�عا �يؤخذ �إذ �بال�لية، ��ص�� �للدليل �ترك �ل�س �ا��الف �مراعاة :

  الدليل�قبل�الوقوع.

����� 
ً
:�مراعاة�ا��الف�وظيفة�املج��د،�إذ��خذ�باألدلة�والنظر����قو��ا�خامسا

  ام�املقلدين.وضعف��ا�ل�س�من�م�

����� 
ً
�القول�سادسا �أن �الدليل�ن �ب�ن �ا��مع �و��ن �ا��الف �مراعاة �ب�ن �الفرق :

�مراعاة� ��� �أما ��حوال، ��ل ��� �بھ �يؤخذ �الدليل�ن �ب�ن �ا��مع �عن الناتج
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��عد� �حالة ��� �عليھ �دل �ما ��عض ��� �املخالف �لدليل �إعمال �ف�و ا��الف

  الوقوع.

  :التعر�ف�املختار�ملراعاة�ا��الف�����

 –�محمد�باينختار�التعر�ف�الذي�اختاره�الدكتور������
ً
�وما�عا

ً
:�- ل�ونھ�جامعا

�دّل " �ما ��عض ��� �املخالف �لدليل �املج��د ��ع�إعمال �حالة ��� �الوقوع،�عليھ د

  ".�ھ�ع���دليل��صلل��ّ� 

  �لفاظ�ذات�الصلة�بمراعاة�ا��الف:الفرع�الثالث:�����

  العلماء:ملراعاة�ا��الف�معنيان����إطالقات������

مراعاة�ا��الف�قبل�الوقوع،�و�و�ما��عرف�كذلك�با��روج���ول�م��ما:�����

�املذا�ب� �عند �مش�ور �املع�� ��ذا �ع�� �ا��الف �مراعاة �وإطالق �ا��الف، من

�ا��الف� �ملراعاة �إطالق�م ��� �فاألصل �عنھ، �هللا �ر��� �مالك �غ���مذ�ب �خرى

�أن �كما �ا��الف، �من �ا��روج �مع�� �إ�� �يقصدون �لبعض�أ��م �وقع �قد ھ

  املالكية�إطالق�مراعاة�ا��الف�ع����ذا�املع��.

������ �الوقوع: �قبل �ا��الف �مراعاة �يُ ومع�� �املج��ُد أن �الغ��َ �را�� ����خالف

�امل �ا��كم �اج��ادُ أصل �اليھ ��ان �الذي �ملا��بتدإ �غ��ه �قول �إ�� �فيأوي املج��د،

�ف�و�يتوّس  �للدين، �و�ا��ياطة �الورع �جانب �تحقيق �من �ذلك �� 
ُ
�قولھ��ط ��

�أْس  �مسألة ��� �فمثال: �ا��الف، �من �با��روج �إليھ �ي�ت��  الذي
َ
�النّ َم ل ظر�ف��ا�ھ

�وخالَف  ��باحة، �حكم �غ��ُ إ�� �مس�نِ ھ  ه
ً
�النظر�فقال��دا �اعتبار��� �لھ �دليل إ��

�ا��الف�و�ُ با��رمة،�فبمقت��َ  �من �الورع�وا��يطة�فإنھ�يخرج ين�حتاط�للّدِ �

 
ً
�و توّس يُ �بأْن �استحبابا �القول ���  ط

ّ
�الش �وكذلك �املسألة. ��� �بالكرا�ة �أُن �قول

�أدّ  �مسألة �اج��ادُ �� �ف��ا  اه
ُ
�وخ ��باحة، �إ�� �النّ ه ��� �لھ �بدليل �ظر�موقٌع ولف

 �دّل ��ٌ عت�َ ُم 
ً
�فاس�نادا �الوجوب، ��و�ابتداءً �ع�� �يقول �ا��الف �من �ا��روج �إ��

  باالستحباب.

�الثا�يأ����� �املع�� ��عد��ما �ا��الف �مراعاة �ف�و �املصط��: ��ذا إلطالق

  :،�ومعناه�و�املش�ور����إطالقات�املالكيةالوقوع،�و 
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الفعل��عد�وقوعھ��،�لكّن نمع�ّ �للمج��د�أداه�إ���حكٍم ���َّ �وَّ ��ج��ادَ �أّن �����

 
ُ
 �شأ�عنھ��عض�امل

ّ
�ة�املسألة،�مل�انال�سات�ال���استدعت�إعادة�النظر����أدل

 
ُ
�امل �موقعاختالف �ل�ا �ال�� �اختلفت��ال�سات �وإذا �املسألة، �صورة ��شكيل ��

��وّ  �الصورة �عن �املسألة �أصورة �لزم ��ج��ادُ �ُ �ْن لية �فإّن ستأنف �وعليھ ،�

ِ �املج��َد 
ّ
 �سل

َ
�ن  ظرَ ط

َ
�� �مع �ا��ديدة �املسألة ��� ��شأ�ْ� ه �وما �املخالف �دليل ظ

 عت�َ طبيق�من�آثار�ومال�سات�ت�ون�ُم حال�التّ 
ّ
  ظر.والنّ �جيح��ة����ال�

�يتمثل�فيما������ �ا��الف �مراعاة �و��ن �ا��الف �من �الفرق�ب�ن�ا��روج ووجوه

 ي��:

 أوّ �����
ً
�ف�:ال �ا��كم، �حيث �من �حكمھ�يختلفان �ا��الف �من ا��روج

�عمل��؛�ستحباب �ألنھ �الوجوب �فحكمھ �ا��الف �مراعاة �أما �الورع، �من ألنھ

  بمقت����الدليل�الرا��،�واتبعاه�واجب.

����� 
ً
�العمل��:ثانيا �ا��الف�مدرك �مراعاة �ا��الف��و�الورع،�أما با��روج�من

 
ّ
  ا��.ليل�الرّ باع�الّد ف�و�ات

����� 
ً
�يُ �:ثالثا �ا��الف �من �مراعاة��ُض فرَ ا��روج �أما �الوقوع، �قبل �ما �حالة ��

  ا��الف�فبعد�الوقوع.

�الذي� �و�و �الوقوع، ��عد �ا��الف �مراعاة ��و �املوضع ��ذا ��� ��عن�نا والذي

  .�متقدمت�فيھ��عر�فا�و �،املالكيةتقول�بھ�

  ��ية�أصل�مراعاة�ا��الف����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثا�ي:������

  �مراعاة�ا��الف�أصل�من�أصول�املذ�ب�املال�ي�الفرع��ّول:�����

�أصل�من�أصول�املذ�ب�املال�ي������ �ا��الف �من��نّص مراعاة �غ���واحد عليھ

�وجعل �املذ�ب، �أئمة �ال�� �وأصولھ �املذ�ب �قواعد �من �مالٌك �َ بَ وه �عل��ا ��

 وأ��ابُ 
ً
�كث��ا  �ھ

َ
�� �ال�� �النصوص ��ذه �ومن �الفق�ية، �الفروع ف��ا��سبمن

 
ُ
  :�ذا��صل�للمذ�ب�املال�ي�املالكية

�وقال������ �املذ�ب"، ��� �و�و�أصل �ا��الف، �"...مراعاة �ا��د: �رشد �ابن قال

� ��� �وقال �ا��الف"، �مراعاة �مذ�بھ �من�"...ومن �أصل �ا��الف �"مراعاة نوازلھ:

  أصول�مالك".

  ".من�أصول�املالكية�مراعاة�ا��الف�قاعدة:وقال�املقري�قواعده:�"�����
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�الشاط��:����� �مالك��وقال �مذ�ب ��� �أصل ��و �العلماء، �خالف "...مراعاة

  ��عليھ�مسائل�كث��ة".��بي

����� 
ً
�فرعا �ا��الف �مراعاة �جعل �من �املال�ي �املذ�ب �علماء �فروع��ومن من

� ��ستحسان، �رشدف�ذا �"و قي�ابن �و�و�ل: �ا��الف، �مراعاة ��ستحسان ومن

  أصل����املذ�ب".

�����"� ��عتصام: ��� �الشاط�� �إّن وقال ��ستحسان��قالوا �أنواع �جملة من

  مراعاة�خالف�العلماء...".

��ُ �دَّ عَ �غ���أّن ����� �وفروعھ ��ستحسان �شعاب �من �ا��الف �ما�مراعاة عارض

  .كث���من�علماء�املذ�ب�من�التفرقة�ب�ن��صل�ن�واملغايرة�بي��ماعليھ�

 ����أْن �ر و�عد�النظر�تحرّ �����
ً
من��ب�ن��ستحسان�و��ن�مراعاة�ا��الف�وجو�ا

 الوَ 
َ
 ف

ً
 �ق،�ووجو�ا

ُ
 من�ا��

ْ
  ف.ل

  أوجھ��تفاق:�����

 أوّ �����
ً
  ان�ناء�مراعاة�ا��الف�و�ستحسان�ع���اعتبار�املآل.�:ال

����� 
ً
  ضياتھ.قتَ ش���ان����عدم�العمل�بدليل��صل�����عض�ُم �َ �:ثانيا

  أوجھ��ختالف:�����

 أوّ �����
ً
 �ُ �:ال

َ
�صل�الذي��ان�منھ��ي�ون�دليُل ��ط����مراعاة��ستحسان�أْن ش�

 ��ست�ناءُ 
ً
 �دليال

ً
 �عاما

ً
 متعّد �أو�قياسا

ً
،�و�ذا�غ���مش��ط����مراعاة�ا��الف،�يا

 
ً
 �فقد�ي�ون�دليل��صل�دليال

ً
  .خاصا

����� 
ً
��وّ �:ثانيا �الفرق �ع�� �و�ن�� �أساس�� �ّن أل �ع�� �يقوم ستحسان

��ستدالل��؛�ست�ناء �بدليل ��ص�� �الدليل �است�ناء ��و فاالستحسان

�أف��َ  �بحيث ��ست�ناء، �مع�� �فيھ �فل�س �ا��الف �مراعاة �أما ��ذا�املرسل، �

  �صل.ظر�إ���ترجيح�دليل�املخالف�����عض�مقتضياتھ�ع���دليل�النّ 

����� 
ً
����ثالثا �املرسل ��و��ستدالل ��ستحسان ��� �إليھ ��عدل �الذي �الدليل :

��عدل� �الذي �فالدليل �ا��الف �مراعاة �أما �املالكية، �عند ��غلب ��� العموم

 قد�إليھ�ل�س�مص��ة،�بل�
ً
  خبار�أو��ق�سة.من�� �ي�ون�دليال
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�أّن ����� �ث�ت  �فإذا
ً
�فروقا �ترّ� ��اك ��صل�ن �التفرقةب�ن �وعَ �� ��ّلٍ �دُّ بي��ما،

 
ً
�أصال  �م��ما

ً
�مراعاة��مفردا �أفرد �من �يظ�ر�ترجيح �و�ھ �املذ�ب، �أصول من

 
ً
 مستقِ �ا��الف�ب�ونھ�أصال

�
  .ال

  الفرع�الثا�ي:�شوا�د�من�فقھ�مالك�وتالمذتھ�باألخذ�بمراعاة�ا��الف:�����

������ �قول�مأومن �ا��الف �مراعاة �َح �إّن �:مثلة �إذا �ال�س��  املاء
ّ
�فيھ�ل ت

 
ُ
 �النجاسة

ُ
��ال�س��ة  ولم

ُ
�يُ ���أحَد غ�َّ � �ال �إنھ �و�ُ توضّ أوصافھ �بھ �و�َ أ ��كھ،��يمم

 �فإْن 
ّ
�وص� �بھ ��ُ توضأ �لم  عِ �

ً
�طا�را �رآه �من �لقول �مراعاة �الوقت، ��� �إال ،�د

�ابتداءً  �بھ �الوضوء �أْن و��يح �قول�م �أصل �ع�� �القياس �و�ان .� َ� 
ً
�أبدا  �؛عيد

ْ
�إذ

  يمم.لھ�تركھ�إ���التّ �ّ� أ�إال�بما�ي�لم�يتوضّ 

�ُح ����� �ا��الف �بمراعاة �املالكية �أخذ ��� �أش�ر��مثلة ��نكحة�كُم ومن ��� �م

ما��ان�عل��ذه�الشا�لة�فإنھ��الفاسدة�املختلف�ف��ا،�فقد�قال�املالكية�بأّن 

 �ث�ُت يَ 
ُ

  الف���ي�ون�بطالق.�وأّن �،فيھ�امل��اث

  موقف�املالكية�من�مراعاة�ا��الف��عد�الوقوع:الفرع�الثالث:������

 أوّ �����
ً
  :�املالكية�الذين�عابوا�القول�بمراعاة��ختالف:ال

�ال����� �أبو �القبّ عقال �القول�باس �العلماء �من �كث�� �اس�ش�ل �"...وقد اب:

  بمراعاة�ا��الف".

�الو�شر ����� �"قال ��شياخ�����: �من �جماعة �عابھ �قد �ا��الف �بمراعاة القول

�أبو�عمران،�ق�ن�و�ئمة�املتّ املحّقِ  �،)�ع���ابن�عبد�ال��(�مروأبو�عُ قن�ن�م��م:

  ."وعياض

  ا�القول�لبعض�املتأخر�ن�من�املالكية.ذوعزي�������

������:
ً
  املالكية�القائلون�بمراعاة�ا��الف:ثانيا

�وقوّ ����� ��صل ��ذا ���ية �ع�� �املالكية �وَس وغالب �أئمة�تھ �ومن �مأخذه، داد

�بمراعاتھ �الذين�قالوا �وأبو��:املذ�ب �والقباب �عرفة ال�����وابن�العر�ي�وابن

  عبد�هللا�الفشتا���والشاط���وغ���م�كث��.
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������ �الثالث: �املال�ي:�املطلب �املذ�ب ��� �ا��الف �بمراعاة العمل

  حكمھ�وشروطھ:

  الفرع��ول:�حكم�العمل�بمراعاة�ا��الف:�����

����� 
ً
�أّن �تأس�سا �ا��الف،��ع�� �صورة �مراعاة �قبيل �من �ل�س �ا��الف مراعاة

�الرّ  �بالدليل ��و�تمسك  وإنما
َ
�� �الذي  ا��

َ
�قوّ ش  أت

ُ
�فإّن ت �الفعل، �وقوع ��عد �ھ

�امل ���ّ تفا��كم �مما �ا��الف �مراعاة �عن �وال�� �بھ، �العمل �املج��د �ع�� يجب

  �سع�مخالفتھ.

�قرّ ����� �الرصّ وقد �ر �العمل �وجوب �عرفة �ابن �حدود �شرح ��� بمراعاة�اع

�"ا��ال  �هللا: �رحمھ �قال �للمج��د، �تجب�ف �ف�ل �كذلك ��ان �إذا �قلت: فإن

  ."مراعاة�الدليل�أو�تجوز؟�قلت:�يظ�ر�وجوب�ذلك�عند�املج��د

�أّن ����� �املال�ي �املذ�ب �علماء �عبارات ��عض ��� �يقع �وقد �ا��كم���ذا، �ذا

  مستحب�مراعاة�ل��الف.

�ا����� ��ذه ��� �ا��الف �مراعاة �من �املراد ��صطال���ول�س �املع�� ملواضيع

�فالورعُ �؛وإنما��و�بمع���ا��روج�من�ا��الفالذي�نحن�بصدد�البحث�فيھ،�

�املوضع� ��ذا ��� �والورع ��بتداء، ��� ��ختالف �من �ا��روج �ع�� �و�الباعث

�وجوَب �مستحٌب  �إلزامَ �ال �وال  �فيھ،
ً
�مستحبا �عليھ �انب�� �ما �ف�ان وال��عليھ،

  فيھ�كذلك.�وجوَب 

  الثا�ي:�شروط��خذ�بمراعاة��ختالف:الفرع�����

����� �� �ف�:ّول الشرط �املختلف �املسائل ��� �املراعاة �ت�ون �بخالف�أن ��ا،

را���ف��ا�غ���دالئل�ااملسائل�املتفق�عل��ا   ،�فإنھ�ال�ُي

ما��ال�تؤدي�مراعاتھ�إ���محذور�شر��،�وضابط�ذلك�وأْن �:ثا�يالشرط�ال�����

�و�و �ا��اكم، �ا��كم �بھ �القواعد��:ينقض �أو �النص، �أو ��جماع، مخالفة

  الشرعية،�أو�القياس�ا����.

 ثالثالشرط�ال�����
ّ

 املخالف�قو�ّ �يكون�دليُل �:�أن
ً
  :ا

�خو�ز�منداد����� �ابن �قال �الوا�نة. �الوا�ية ��دلة �من �ي�ون �"فال مسائل�:

�أّن  ...� �ع�� �تدل  �املذ�ب
ً
�يُ �مال�ا ��ان �هللا �قوَي رحمھ �ما �ا��الف �من �را��
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ُ
 �ھدليل

ُ
�ك�  ال�ما

ُ
��َ �ھ...".��قائل �جاء �من �الشرط ��ذا �اش��اط �ع�� من��ُد عْ وم���

  �.املتأخر�ن

�أّن �والئٌح ����� �الشرط ��ذا ��و�اعتبار��من �إنما �املالكية �عند �ا��الف مراعاة

�عرِ للّد  �القول �اعتبار�لنفس �ال  �ّ ليل
ً
�أّن �ا �كما �عليھ. �املس�ند �دليلھ �ذا��عن

 �أْن �الشرط�يوجُب 
ُ
 أصل�ب�ي�ون��خذ

ً
  �.مراعاة�ا��الف�مج��دا

������ �قال �"الشيخ ِ عل�ش:
ّ
�ال�املقل �املج��د �وظيفة �ا��الف �تو�َّ مراعاة مھ�د�كما

  ."��ف��ا�من�وجوه�م،�وتح�ّ �عضُ 

�قو�ّ ����� �الدليل ��ون  اش��اط
ً
�املالكية�ا �جما��� �من��،عليھ �املش�ور و�و

�أّن  �إال  �مذ���م،
ً
�أقو�  ��ناك

ً
 �ضعيفة

ُ
�أْن ت �دون �املذ�ب ���  �ح�ى

ُ
�إ����َس ت ب

  قائل�تخالف�املش�ور�الذي�قدمتھ.

  عيف.والضّ �القوّي �را���الدليُل يُ �القول��ول:�����

 �را���القوُل يُ �القول�الثا�ي:�����
ُ
 الذي�ك�

ُ
 �،ھ��قائل

َ
 ال�ما�ق

ُ
  ھ.وي�دليل

 �را���نفُس يُ �أْن �القول�الثالث:�����
ُ
 ا��الف�ك�

ُ
 ��قائل

َ
  .لَّ ھ�أو�ق

املرا������أصل�مراعاة�ا��الف��سان�ع���أْن والقول�الثا�ي�والثالث�مؤسَّ �����

�نفُس  �الّد ��و �ال �املذ�بالقول ��� �باطل �و�ذا �مراعاة�درَ ُم �ألّن �؛ليل، ك

  ليل�ال�القول.ا��الف�إنما�يتم����ع���أساس��ون�املرا����و�الّد 

�الّد ����� �اعتباره �جانب �فإ�� ��ول �القول �القويَّ أما ��عت���الّد �ليل ليل�ف�و

  مردود����املذ�ب�املال�ي.عيف،�ف�ذا�الضّ 

����� 
ُ
�ت �ال�� �يُ �قوال �ال �املذ�برا�� �أ�ل �أقوال �ع�� بل��،قتصر�ف��ا

  ذلك�أقوال�العلماء�خارج�املذ�ب:�ّم عُ �َ 

��������� ��و�عام �بل �املذ�ب، �خارج �با��الف �يختص �ال �يرا�� �الذي وا��الف

 �،�ل�خالف�داخل�املذ�ب�أو�خارجھ
ُ
  �����عتبار.�ما�دام�تجري�عليھ�شروط

قو�املذ�ب�املال�ي�����   .و�ذا�الذي�عليھ�محّق

  :�أن�ال�يؤدي��خذ�بھ�إ���ترك�املذ�ب�بال�لية:را�عالشرط�ال�����

�املالكية����� �من �القرو��ن ��عض ��ش��وأق�- قال �وابن �السالم �عبد �ابن :�- ره

  ��ك�املذ�ب�بال�لية�".ال�يُ �وشروط�مراعاة�ا��الف�عند�القائل�بھ�أْن "

�����  
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  أدلة�اعتبار�مراعاة�ا��الف:املطلب�الرا�ع:������

  �صل����اعتبار�مراعاة�ا��الف:الفرع��ّول:������

 ما�ورد����قصة�ولد�زمعة�الذي�اختصم�فيھ�سعد�بن�أ�ي�وقاص� - 1

�يّد �وعبد �سعد �يدعيھ، �م��ما ��ل �زعمة، �عُ ���ابن �أخيھ �ابن �و�د���أنھ تبة،

�وسلم��عبٌد  �عليھ �هللا �ص�� �هللا �رسول �فأ��ق �أبيھ، �أمة �من �ألنھ �أخوه، أنھ

� �فقال: �زمعة ��و �الذي �الفراش �بصاحب �وللعا�ر��(الولدالولد للفراش،

ا���ر).�ثم�قال�لسودة�ب�ت�زعمة:�"�احتج���منھ�"،�ملا�رأى�من�ش��ة��عتبة�

  بن�أ�ي�وقاص.

��ستدالل��� �را����وجھ م
ّ
�وسل �عليھ �ص�� �هللا �رسول �أّن �زمعة �وليدة �قصة ��

�زمعة �الذي �بصاحبھ �فأ��ق �الفراش �حكم �فأمر�ا��كم�ن؛ �الشبھ �وحكم ،

� �الفراش �صاحب �سودة- ب�ت ��� ��- ال�� �الولد. �من ��ص���باالحتجاب فا��كم

�وُم �أّن  �للفراش، �أّن الولد ��ذا  �قت���
ُّ
��ل �تث�ت ��ن�ساب �ثبوت �ا،�آثار

�وسلم��،ة�املحرميّ  �عليھ �هللا �ص�� �إال�الن�� �املحارم، �يظ�ر�من وجواز�إظ�ار�ما

�وليد �ابن �يجر�ع�� �لم �فقد �ال�سب، �آثار�ثبوت ��ل �زمعة �ب�ت�أة مر�سودة

 زمع
َ

  �عتبة�بن�أ�ي�وقاص.�ِھ �ِ �َ ة�باالحتجاب�منھ،�ملا�رأى�من�ش

 أيما�امرأة�نكحت��غ���إذن�ول��ا�فن�اح�ا�قولھ�ص���هللا�عليھ�وسلم:�( - 2

  ج�ا).من�فرْ �دخل���ا�فل�ا�امل�ر�بما�استحّل �باطل�باطل،�فإْن باطل�

 فَح �����
َ
�أوّ ك  م

ً
�وُح ببُ �ال �العقد  �،رمتھطالن

ّ
 وأك

ً
�بالتكرار�ثالثا �زنا،�وسّم �ده اه

�عدمُ �وأقلُّ  �لكنّ �مقتضياتھ �جملة، �العقد �وسلم�اعتبار��ذا �عليھ �هللا �ص�� ھ

�اعتبارَ �فھدأر  �اقت��� �وُ بما ��عد �قه �هللا �ص�� �بقولھ �"وعھ �وسلم: فل�ا�عليھ

  وم�ر�الب���حرام.�".ج�امن�فرْ �امل�ر�بما�استحّل 

 ج���ا��ليفة�العبا����يُ �مال�ا�امتنع�أْن �أضف�إ���ما�تقدم�أّن  - 3

�  املسلم�ن
ً
�يُ �جميعا �أنھ �إال �ذلك �وما �املوطأ، �كتاب ��� �بما �العمل ��را�ع��

  القول�املخالف�و�عت��ه�و�عتد�بھ.

 �ا���والقول�بھ�الزم����الدين:الرّ �ليل�خذ�بمراعاة�ا��الف�أخذ�بالّد  - 4

 األخذ�بر���ا��الف�ل�س�فيھ�اعتبار�لصورة�ا��الف،�وإنما�ف
َ
  �عرجت
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�بالّد حقيقتُ  ��خذ �إ�� �الرّ ھ �الفعلليل �وقوع �حال ��� �بالرّ �؛ا�� ا���و�خذ

  �ين.ة�املعت�َ باإلجماع�من��ئّم �واجٌب 

  ا��الف:�ش�االت�الواردة�ع���مراعاة�الفرع�الثا�ي:������

�مدارُك تقرّ �ْن أ��عَد ����� ���يّ �املالكيِة �رت ��� �ا��الف �مراعاة �ع���نأة �ي

��صل.� ��ذا �ع�� �املالكية ��عض �أورد�ا �ال�� �و�ع��اضات ��ش�االت تناول

  ر�وجو��ا��و��مام�الشاط��.الذي�اعت�����ذه��ش�االت�وحرّ �و�مامُ 

  ����ش�ال��ول:�ا��الف�ل�س���ة:�����

����� 
ُ
�أ �ال�� ��ع��اضات �أّن من �ا��الف �ر�� �أصل �ع�� �ال�ي�ون��وردت ا��الف

��ستدالل ��� �فيما��ألّن �؛��ة �لھ ���ة �اعت���ا��الف �إنما �ا��الف �را�� من

 
ّ
 �؛د�من�قول ذ�ب�وتقل

ً
 �وا��الف�ال�ي�ون�أبدا

ً
رى�الشرع�،�وإال�النحلت�عُ ��ة

 ِ
ّ
  ھ.�ل

  ا��واب�عن��ش�ال:�����

������ �السؤال�ّس وا��واب�عن �إنما��ألّن �؛ناء�ل�ل�س�فيھ�عَ �ذا �ذا��ع��اض

��عت��ه� �الذي �وإنما �التحقيق، �ع�� �ا��الف �ملراعاة �خاطئ �تصور �ع�� أسس

�تقرّ  �كما ��و�الّد املالكية �سبق �ف��ا �الر �ترّ� ذليل �املج��ي �عند �وقوع�� ��عد د

 الفعل،�قال�الرصاع:�"
ُ
القائل�كما�ليل�ال�قول�را������ا��قيقة�إنما��و�الّد امل

  ".هالسالم����أول�شرحھ،�وكذلك�غ��ُ �عبد�ابُن �قھ�الشيُخ حّق 

����� 
َ
�ت �ا��الف �مراعاة �الثا�ي: �الرّ لّد ل�ٌك رْ �ش�ال �غ���ليل �من �غ��ه �إ�� ا��

  ة:�ّ� 

����� 
ّ
�تقل �ال�� ��ع��اضات �َم ومن �ردَّ د�ا �أّن �ن �املالكية �من �ا��الف ����مراعاة

 
ً
�تر�ا ��صل ���ذا �الرّ للّد ��خذ �وترُك ليل �غ�����ة�الرّ �ا��، �من �غ��ه �إ�� ا��

  .ى�إليھ�ف�و�باطٌل باإلجماع،�فما�أدّ �باطٌل 

  ا��واب�عن��ش�ال�الثا�ي:�����

������ ��عد �لھ �موقع �ال ��ش�ال �مّم �ْن أو�ذا �مواضع ��� �حقيقة��سطنا �سبق ا

�ا��الف �يصُد �ألّن �؛مراعاة ��ان ��ع��اض �تصوّ �ذا �ُم ر�عن ��صل�َ �ْ ر �ل�ذا �؛م

 
ْ
 ِس ُح �إذ

ُ
�وظ �ترُك ��َ �ْ رَ �أّن �نَّ ب �فيھ �ي�ون �الرّ الّد �ا��الف �إ���ليل �وإ�مالھ ا��
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�ي�ّ�  �ال �و�ذا �بالّد �ّن أل �؛غ��ه، �أخذ ��و �ا��الف �الرّ مراعاة �عقب�ليل ا��

 �الوقوع،��عد�أْن 
ً
  .قبل�الوقوع��ان�مرجوحا

  :؟�ش�ال�الثالث:�ما�ضابط�مراعاة�ا��الف�����

 �إّن �����
ً
�أصال �ا��الف �فإنا��مراعاة �املسائل، ��ل ��� �يطرد �ال �فلم �املذ�ب ��

ا��الف����كث���من�املسائل،�و�لزم�من��ذا���َ �ْ املالكية�ال��عت��ون�رَ �نجد�أّن 

 ُح لمالضابط�الذي�ي�ن�ما�وجھُ يب�ّ �أْن 
ُ
  .؟����خذ�بھ�وعدم��خذ�بھ�ھ�املالكية

  ا��واب�عن��ش�ال�الثالث:�����

����� 
ُ
�ظ ��و �ل��الف �املراعاة �القوّ ضابط �والرُّ �ور �الّد ة ��� �الذي���ان ليل

 �قوَي �تمسك�بھ�املخالف،�فإْن 
ُ
�الدليل��ص�ّ�ِ ھ�وترَ� دليل �الوقوع�ع�� ����عد

 
ُ
 ِخ للمج��د�أ

َ
  بھ،�وإال�بقي�ع���أصل�دليلھ.�ذ

  مجال�إعمال�أصل�مراعاة�ا��الف::�الثالثالفرع������

�معموٌل ����� �ا��الف �مراعاة �أبواب��أصل �غالب ��� �املال�ي �املذ�ب ��� بھ

�فلسَت   �الفقھ،
ً
�بابا ���تجد ��� �املالكية �جرى �وقد �إال �الفقھ �أبواب عص�من

�ل��ذه��؛التفالعبادات�و�نكحة�واملعام�؛مسائلھ�ع���أصل�مراعاة�ا��الف

 
َ
 �بواب�مما�قد�أ

ُ
  مراعاة�ا��الف�واعت��وه.�ف��ا�أصَل �عمل�املالكية

  ا��الف����أبواب�العبادات:فمن�مسائل�مراعاة� - 

�وك�ّ ����� �الر�وع ��� ��مام �مع �املص�� �دخل  إذا
ً
�ناسيا �؛�حرام�تكب��َ ���للر�وع

ن�ن�قال�مِ مراعاة�لقول�َم يتمادى�مع��مام،��ھ����مذ�ب�مالك�أْن كّم ُح �فإّن 

  تكب��ة�الر�وع�تجزئ�عن�تكب��ة��حرام.�أ�ل�العلم�إّن 

 ��ل�ن�اٍح �ّن أم�من��نكحة:�ما�تقّد لمالكية����ومن�أمثلة�ما�وقع�ل - 

 اختُ �فاسٍد 
ّ
 ھ�يث�ُ لف�فيھ�فإن

ً
�ت�بھ�امل��اث�و�فتقر����ف��ھ�إ���الطالق،�رعيا

  ��الف�من�خالف�من�أ�ل�العلم.

 �عض�العقود�املختلف����فساد�ا�ال��أّن �:ومن�مسائل�املعامالت - 

 
ً
�مطلقا �املالكية  �؛يف���ا

ً
�تالفيا �فاتت، �إذا �يمضو��ا �النَّ �وإنما كث�ملفسدة

 �؛�عد�الفواتوالف���
ً
  ملن�لم�يقل�بفساد�ا�من�أ�ل�العلم.�رعيا
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عند��مراعاة�ا��الفشوا�د�تطبيقية�ألصل�املطلب�ا��امس:�������

  املالكية:

  من�قام�لثالة����نافلة:املسألة��و��:������

باألر�ع��ُل فُّ نَ التَّ ال�ي�ون�إال�بالركعت�ن،�فال�ي����َل فُّ نَ التَّ �مذ�ب�مالك�أّن �����

  وال�بما�زاد�ع���ذلك،��ذا��و�ا��كم�ابتداء.

�َم �����  لكن
ً
�سا�يا �اث�ت�ن �نفل ��� �قام �فاملذ�ُب �ن �ثالثتھ، ��عقد �إْن �ولم �أنھ

 َد َق عَ 
ً
�س�وا  ��ا

ً
�أر�عا �كمل �ر�وع�ا، �من �رأسھ  �برفع

ً
�مراعاة�وجو�ا �و�ذا ،

  يقع�باألر�ع.�َل فُّ نَ التَّ �ن�خالف�من�أ�ل�العلم����أّن ��الف�َم 

�َم ����� �أما �خامسة �إ�� �قام �أْن �؛ال�أمْ ��اَد َق عَ ن �ا��لوس��فعليھ �إ�� يرجع

 ُم 
ً
�فإْن طلقا �بَ �، �يرجع  لم

َ
 ط

َ
 ل

ُ
�صالت �يُ ت �فلم  ھ.

ُ
�املالكية �َم �راع �مِ قول �قال ن�ن

  بما�زاد�ع����ر�ع.�ِل فُّ نَ التَّ أ�ل�العلم�بجواز�

�أّن �ھُ ْج وَو ����� �ا��امسة �إ�� �القيام �و��ن �الثالثة �إ�� �القيام �ب�ن  �الفرق
َ
�شرط

�أْن  �ا��الف �مراعاة �قوَي �إعمال  �ي�ون
ُ
�رَ ْد امل �بخالف �املالكية �عند �لفُّ نَ التَّ ك

  باألر�ع.

  :الن�اح��غ���و��املسألة�الثانية:������

�أّن ����� �املالكية �مذ�ب ��� �و�ّ�ٍ النّ �املعلوم �بدون �يُ فاسٌد ��اح �بحيث �ف�ُ� ،

�ص���للف���والبطالن��و�عدم�ترتب�آثاره��قبل�الدخول�و�عده،�و�قتضاءُ 

���َ املرأة�ال���بَ �قوع�املحرمية�بھ�أّن ة،�ومع���وُ عليھ�من�م��اث�و�شر�للمحرميّ 

�أمُّ  �عليھ �تحرم �الفاسد �الن�اح �وابن�ُ ��ا �وأبنائھ،��ا �آبائھ �ع�� ��� �وتحرم �ا

 كتحر�م�الن�اح�ال��يح.

  الكية�راعوا�خالف�أ�ل�العراق����املسألة�فقالوا:غ���أن�امل�����

�للمحرمية،������ �و�شر �م��اث �من �آثاره �تث�ت �فساده �ع�� �العقد ��ذا إن

 
ً
�مراعاة �بطالق، �ي�ون �الن�اح��والف�� ��ذا �اعتبار ��� �العراق �أ�ل ملذ�ب

 
ً
  ال�إش�ال�فيھ.���يحا
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�قوّ �ومذ�ُب ����� �لھ �العراق  أ�ل
ٌ
 وَو �ة

ٌ
��عدُّ جا�ة �بحيث ،� 

ُ
�بدون��مسألة الن�اح

�املنافحة��و�ّ�ٍ  �ا��نفية �ع��ا �نافح �وال�� �ا��الف، �فقھ ��� �الش���ة �املسائل من

  الف�م.املالكية�راعوا�ِخ �لذلك�نرى�كيف�أّن �؛ةالقو�ّ 

�الصداق:املسألة�الثالثة:������   أقلُّ

����� 
ّ

�الش �النّ من ��� �املعت��ة �الصّ روط �حّد داُق �اح �وقد ، 
ُ
�املالكية ي�ون��بأّن �ه

 �ر�َع 
َ
�ثالثة �أو �أّن �دينار �فلو �القدر�النّ �درا�م، ��ذا �من �أقل �ع�� �جرى �اح

 �د�ل�ان�الن�اُح املحدَّ 
ً
�"ال�فاسدا ����حال��بتداء،�قال�مالك����املوطأ: ،�و�ذا

 �أرى�أْن 
ُ
 ت

َ
 �َح نك

ُ
  بأقل�من�ر�ع�دينار".�املرأة

�بأقلَّ أّم ����� �تزوج �من �دينار�أو�أقلَّ �ا �ر�ع �فإّن �من �درا�م �ثالثة  �من
ّ
�املالكية

�النّ  ��ذا �بف�� �الدُّ قالوا �قبل �إْن �اح �يَ �خول �الصّ �وُج الزّ �َض رْ لم داق،�بإتمام

�الف�ُ�   �و��ون
ُ
�املالكية �فقالت �الدخول، ��عد �حال ��� �أما �بأّن �بالطالق،

�يث�ُ  �وال�يُ العقد �الصّ �ُج و الزّ ��ُ ج�َ و�ُ �ُ� فَ� ت �إتمام �أل�ّ ع�� �و�ذا �ر �داق، ا�وْ اعَ م

�َم  �مِ خالف �خالف �ن �أ�ل �حّدِ ن �عدم ��� �الصّ �العلم �حّد داق �بھبما �جھُ وَو �؛وه

 �رَر الضَّ �أّن �:خول�و��ن�عدمھالفرق�ب�ن�الّد 
َ

س�ند�إليھ����بالدخول��ُ �ا��ادث

  ت��يح��ذا�العقد�املختلف�فيھ.
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 �ستحسان:املبحث�ا��امس:�
 �:مف�ومھاملطلب��ّول:������

 أر�ان��ستحسان:املطلب�الثا�ي:������

 مذ�ب�العلماء�����خذ�بأصل��ستحسان:املطلب�الثالث:�����

 املطلب�الرا�ع:�أقسام��ستحسان�وأنواعھ����املذ�ب�املال�ي:�����

 ��ية��ستحسان�عند�املالكية:املطلب�الرا�ع:������

عالقة��ستحسان�باألصول��ج��ادية����املذ�ب�املطلب�ا��امس:������

 املال�ي:

 عند�املالكية:��ستحسانشوا�د�تطبيقية�ألصل�لسادس:�املطلب�ا�����

 �جارة�ع���ثمن�مج�ول:املسألة��و��:������

 �ذن����إحياء��موات:�الثانية:�سألةامل�����
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  �ستحسان::�ا��امساملبحث�

  �:مف�ومھاملطلب��ّول:������

  �ستحسان:�لغة:الفرع��ّول:������

�املرءُ ����� �عدَّ ال���ءَ �استحسن : 
ً
�حسنا �"و�َ ه �منظور: �ابن �قال �ُن حِس ستَ ،

 دُّ عُ �َ أي��ال���ءَ 
ً
  "ه�حسنا

��ستحسانحصَّ فُم ����� �مع�� �ُح �اعتقادُ �:ل ���َن ْس املرء �النّ غال���ء، ظر�ض

�ا�ُ�  �واقعية �فل�ّلِ عن �املستحسن، �ال���ء ��� �فيما��الناس�سن مذا�ب

  عونھ�و�ستقبحونھ.وفيما��ست�ِش �،�ستحسنونھ

  �ستحسان:�مف�ومھ�اصطالحا�عند�املالكية:الفرع�الثا�ي:������

�أثارَ �أصُل ����� �قد �اع�ِ ��ستحسان ��صول �أ�ل  ب�ن
ً
 حادّ ��ا�ا

ً
ساجالت�وُم �ا

 
ً
  ع�ع���من�استمسك�بھ.شنِّ لھ�ُم �رٍ نِك لھ،�و��ن�ُم �بھ�وناصرٍ �،�ب�ن�قائٍل طو�لة

������ �ف�ذا �الشاف��  �رحمھ�مام
ّ
�أل  هللا

ً
�كتابا �فيھ اه�ف إبطال�"�:سّم

 
ُ
 "�:قل�عنھ�أنھ�ستحسان"،�ون

َ
  ."عرَ من�استحسن�فقد�ش

�ُم �ولكّن ����� ��ستحسان �من �اتخذوا �الذين  رَ ْد �ئمة
ً
 شرعيّ ��ا

ً
�أن��ا أنكروا

��ستحساُن  ��و��ستحسان��ي�ون �لھ، �إن�اره ��� �و�الغ �الشاف�� �أبطلھ الذي

�أئّم  �وجع�ُ الذي�قال�بھ �منھل�م  �وا
ً
 �أصال

ً
�الّس �لكْن �؛�شر�عيا �أدّ ��ُب ما ى�الذي

  باين؟.خالف�والتّ إ����ذا�التّ 

����� 
ً
  جمل�ا�����مور�التالية:ن�الذي�يظ�ر�أن��نالك�أسبابا

��ُ �إّن �أوال:����� �أدّق �عدُّ �ستحسان �و�حتجاج،��من ��ستدالل مسالك

��- لوقوعھ ى�القائل�ن�بھ�إ���مما�أدّ �؛تدافعةتعارضة�ُم ب�ن�أدلة�ُم �- سيأ�يكما

�مف�ومھ��ختالف �تحديد �فِد �� ، 
ّ
�أج���ق �من ��ان �ذاتھ ��� �وخفاؤه �معناه ة

�الّد  �املعا�ي �أن �ومعلوم ��ضطراب، ��ذا �ا��فية�،قيقةأسباب �،واملسالك

��–�عسر� �البداءات ��� �لفظيّ �–خاصة �حدود ��� ����إبراز�ا �وقع �الذي �و�ذا ة،

  مف�وم��ستحسان.

�القبّ ����� �العباس �أبو �قال �مب�ِّ ول�ذا  اب
ّ
�دق �نا ��ستحسانة �"- أصل ولقد�:

��ستحسان �أصل �مع�� �عن �العبارة �أنھ��،ضاقت �فيھ �عبارة �أ�� �قالوا ح��

  مع���ينقدح����نفس�املج��د��عسر�العبارة�عنھ".
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�أدّ �ثانيا:����� �ال�� ��سباب �التّ ومن ��ذا �إ�� �القات �ب�ن ��ختالف ئل�ن�باين:

�مف�ومھ �تحديد ���  �؛باالستحسان
ْ
 �إذ

ً
�نوعا �يختلف �املالكية �عند ��ستحسان

�التّ  �مدى ��� �كذلك �واختالف�م �ا��نفية، �عند ��ستحسان �عن ع�يوسما

  ض�يق�����خذ�بھ.والتّ 

  اختالف�املالكية����تحديد�مف�وم��ستحسان����املذ�ب:الفرع�الثالث:���

������ �تفس����ستحسان ��� ��ختالف ��عض �البا��:��عندوقع �قال املالكية،

  أ��ابنا�����ستحسان".�وقد�اختلفت�تأو�الُت "

  ستحسان�بأنھ�دليل�ينقدح����النفسر�� التعر�ف��ول:�من�فّس �����

�الكب�� �"الشرح �الدردير��� �معرِّ قال " 
ً
�"�فا �����ستحسان: �ينقدح و�و�مع��

  اوي.ذ�ن�املج��د�تقصر�عنھ�عباراتھ"،�وتبعھ�ع����ذا�التعر�ف�الصّ 

������ �التعر�ف �ومكَم و�ذا �وغ���م، �املالكية �جم�ور �من ��ع��اض ��ل ن�ال��

  �ع��اض�فيما�ي��:

 أوّ �����
ً
�يُ �:ال �ل�س ��بانة �ال�يقدر�ع�� �درَ ما ��و�حّق ى ��و�أو���ل �و�ل باطل؟

  ؟حقيقة�أو�و�م�وخيال

����� 
ً
�غ��ُ �أّن �:ثانيا �املج��د �من ��دلة �عن �العبارة ��� �قال�متصور �القصور ة،

� �ا��ضر �محمد �"الشيخ �وَ وَم حس�ن: �الذي ��ذا �است�باط��َل صَ ن �رتبة إ��

�أْن  ��ستطيع �وال �عّم عرِ �ُ ��ح�ام �ضم��هب ��� �من��و�دّل �،ا �خطر�لھ �ما ع��

  ."!املعا�ي؟

����� 
ً
�����:ثالثا سر�العبارة �ُع �إ�� �ال��وء �من �املنوال ��ذا �ع�� ��ان �ما دَّ �َع إّن

� ا �مّم ة
ّ
 �عر�ف��دل

ّ
�ال�  و�ُ �،شر�عيفتح�ا��رق���

ْ
 �عُ ِر ش

ً
 �للفساد�بابا

ً
 �؛عظيما

ْ
�إذ

�رِد  �أو�مذ�ب �بدعة �صاحب �تجد  �ّيٍ ال
ّ
�أّن و�و�يدَّ �إال �متمسَّ ���  لھ

ً
ر�يقصُ ��ا

 
ُ
 �ھ�أْن بيان

ُ
  غھ.يبل

�تقّد �أّن الظا�ر�و ����� �الذي ��ذا �ل�س �بھم �القائل�ن �من �لالستحسان �؛�عر�فا

الذي�ج��اد����نفسھ�عند�� �ُن ه�املستحِس ملا�يجُد �إ���تقر�ٍب �ٌع مفاده�راج�أّن 

��ستحسان �إ�� �لمفَم �.�س�ند �قال �ما �قال �يَ �ن �حقيقة��ُد قِص يكن ��عر�ف إ��

 وإنما��ان�قصُد �؛�ستحسان
ّ
�؛سر�العبارة�عنھة��ذا�املسلك�وعُ ه�إ���إبراز�دق

 تمسك�بھ�ل�س�متمّسِ امل�ع���أّن 
ً
 ��ا

ّ
�كھ�بدليل�شر���يطم�ّن ما�تمّس ��واه،�وإن

  لھ.
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  ليل�ن�ستحسان�بأنھ��خذ�بأقوى�الّد التعر�ف�الثا�ي:�من�عرف������

�البصري ��عر�ف��وو ����� �خو�ز�منداد �قال�ابن �"حيث ��ستحسان�: ومع��

  ليل�ن".عندنا:��و�القول�بأقوى�الّد 

�أّن وُم ����� �التعر�ف ��ذا ��دلة��قت��� ��عارض �حال ��� �ي�ون �ستحسان

�فيُ  �بي��ا، �املج��ُد قّدِ فيما  �م
ّ
��دل �أقوى �ذلك �وأر�َ� من ��ذا�ة �في�ون �ا،

 
ّ
 ست�جيح�إال�

ً
  .حسانا

�ستحسان��ل�مضموَن ْج �ذا�التعر�ف�من�ابن�خو�ز�منداد�لم�يَ �غ���أّن �����

  إ���حقيقتھ.��فِض ولم�يُ 

�ُم َم كوم����� �التعر�ف ��ذا �ع�� ��ع��اض �يب�ِّ توّجِ ن �لم �أنھ ���  ھ
َ
�حقيقة �ن

 والس�ب�الّد �،ا��ليل�الرّ وحقيقة�الّد �،ليل�املرجوحالّد 
ّ
  �جيح.ا���لل�

�أفاده����� �أّن �والذي �خو�ز�منداد �ابن �وُ مِ ��عر�ف ��ستحسان �حقيقة جود�ن

  ليل��قوى�عنده.ض�ب�ن�دليل�ن،�ف�ستحسن�املج��د�تقديم�الّد �عارُ 

  التعر�ف�الثالث:��ستحسان�تخصيص�العموم�أو�القياس�����

�استمرَّ �أّن "جرى�القاض�ابن�العر�ي������  �العموم�إذا
ّ
�اط �رد�فإّن والقياس�إذا

 
ً
�من�ظا�ر�أو�مع��،�و �مال�ا �العموم�بأي�دليل��ان أبا�حنيفة�ير�ان�تخصيص

�أْن  �مالك �وأب�يخصَّ �و�ستحسن �مالك �و�رى �تخصيص�باملص��ة... و�حنيفة

�العلة �ببعض  �،القياس
َّ
�لعل �الشاف�� �يرى  وال

ّ
�الش  ة

ً
�تخصيصا �ثب�ت �إذا .�رع

 
ّ

 ر�عة�من�لم�يَ ولم�يف�م�الش
ُ
  �."تخصيص�العلة�ىم�باملص��ة�وال�رأحك

����� 
ّ
الذي�دعا�إ���ا��روج�عن�القياس�إ����ن�الوجھَ ب�ِّ ابن�العر�ي�لم�يُ �أّن �إال

  املص��ة.

�الد����� �يقتضيھ �ما �ترك �الرا�ع: ��ست�ناء�التعر�ف �طر�ق �ع�� ليل

  وال��خيص

�العر�يذكر������ �مالك�ابن �قْوَل �معناه:�أّن ما
ّ
�إن �كذا ُن ستحِس

َ
�أ �وأ��ابھ:

 
ُ
�ماوثِ أ �الّد �ر�ترك  يقتضيھ

َّ
�وال� ��ست�ناء �طر�ق �ع��  ليل

ّ
�ما��خ �بمعارضتھ ص

  قتضياتھ.ھ�����عض�ُم ضُ عارِ �ُ 

 و�عر�ف�ابن�العر�ي��ذا�يُ �����
ُ
 ��ز�أ

ً
  :مورا
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 أوّ �����
ً
�اقتضاءاتھ��صليّ للعمل�بالّد �ٌك ترْ ��ستحساَن �أّن �:ال ة،�ليل�����عض

 ترْ �فل�س��ستحساُن 
ً
 للّد ��ا

ً
ِ �ال�ترٌك �جز�يٌّ �،�وإنما��و�ترٌك ليل�رأسا

ّ
  .�ٌّ ك�

����� 
ً
�يب�ّ �:ثانيا �التّ لم ���  ن

َ
�حقيقة ��ست�ناء،�الّد �عر�ف �منھ �الذي ��ص�� ليل

  الذي�بھ�ي�ون��ست�ناء،�َض املعارِ �ن�الدليَل كما�لم�يب�ّ 

����� 
ً
�"�:ثالثا ع���طر�ق��ست�ناء�وال��خص"�يحمل�مع����ون��ست�ناء�قولھ:

��ا  �نإنما
ً
�أدّ �نظرا �ال��  للمص��ة

ّ
�ال� �إ��  �؛�خيصت

ْ
�الرُ �إذ �باب خص�مناط

 �اعتبارُ 
ُ
  ليل��ص��.قتضية�لالست�ناء�من�الّد املص��ة�امل

  مس:��لتفات�إ���املص��ة�والعدلالتعر�ف�ا��ا�����

��عر�ف����� �ا��فيد�و�و �رشد �قال�ابن �حيث �أك���": ��� ��ستحسان ومع��

  والعدل".�حوال��و��لتفات�إ���املص��ة�

�ماأوّ �����  �ُ �ل
َ
�وطبيعة�ع� �أحوالھ" �أك�� ��"� �قولھ: �التعر�ف ��ذا �ع�� �ض

�ذلك �تأ�ى  �؛التعر�فات
ْ
�أْن �إذ �والتعر�فات �ا��دود �شرائط  �من

ً
�جامعة �ت�ون

 ف�وما�عألفراد�حقيقة�املعرَّ 
ً
  ملا�خرج�عن�مضمونھ.�ة

  سلة�ع���القياس:عر�ف�السادس:�تقديم�املصا���املر الت�����

������ �عرّ ومن �الذين  �ئمة
ً
�قبوال ��عر�ف�م �وال�� �املالكية �عند ��ستحسان �فوا

 
ً
�ل��و����واسعا �ال���ان �شرح ��� ��بياري ��مام �املذ�ب، �علماء �لدى حيث�،

�"قال �مص��ة�: �استعمال �أنھ ��ستحسان ��� �مالك �مذ�ب �يظ�ر�من الذي

 جزئيّ 
ّ
  ،�ف�و�تقديم�لالستدالل�املرسل�ع���القياس"��ّ ة����مقابلة�قياس�ك�

�ارت���و ����� �مالك��قد �مذ�ب ��� �"و�و �قال: �حيث �التعر�ف ��ذا الشاط��

�جزئيّ ب��خذ  مص��ة
ّ
�ك� �قياس �مقابلة ��� �وُم �؛�ّ ة �إ�� �الرجوع تقديم�قتضاه

  �"ستدالل�املرسل�ع���القياس� 

مالك...�معناه�أصل��ستحسان�ع���رأي�الشاط������موضع�آخر:�"وقال������

  ."يرجع�إ���تقديم��ستدالل�املرسل�ع���القياس

  :ل��ذا�أموٌر فمحصّ �����

 أوّ �����
ً
�ُم الّد �:ال ��عض ��� �غ��ه �إ�� �عنھ �املعدول ��ص�� ��و�ليل قتضياتھ،

  القياس�الك��.
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����� 
ً
�التّ يُ �:ثانيا �من �أّن ؤخذ �العُ الّد �عر�ف �بھ ��ان �الذي �عن�ليل دول

��ص��ّ  �فمحصّ ��قتضاء �وعليھ �املرسلة، �تقديم��و�املص��ة ��ستحسان ل

�الّد  �ع�� �املرسل �"لالستدالل �ا��ر���: �الشيخ �قال ��ص��. و�ستحسان�ليل

  تقديم�مراعاة�املص��ة".

����� 
ً
�دَ عر�ف��مر�الذي�ن����التّ �ّ بلم�يُ �:ثالثا   إ����ذا�العدول.�َ�

�يظ�ر�أّن ����� �نصَّ �والذي �الذي �العام��القياس �بمف�ومھ �يؤخذ ��بياري عليھ

  ة.الشامل�للقاعدة�العاّم 

�السا�ع����� �عن�:التعر�ف �املسائل �يقت�����قطع �خاص �لدليل نظرا��ا

  العدول 

�أبعرّ ����� �"ف �قال: ��ستحسان �الكر�� ��و�أْن و�ا��سن �عدل���ستحسان

�أْن  �عن �َح ���سان �ما �بمثل �املسألة ���  يحكم
َ
�نظ�َم ك ��� �ائبھ �إر�ا �ھخالف��

  لوجھ�أقوى�يقت����العدول��ول".

�أقرّ ����� �املال�ي�وقد �الو�اب �عبد قت�����القا��� �ُم �وجعلھ �التعر�ف �ذا

�قال �حيث �املالكية؛ ِ �مذ�ب
ّ
 معل

ً
�"�قا �الكر��: ��عر�ف �املحّصِ ع�� ل�ن��و�قول

  نا".ي�ون��و�الذي�قال�بھ�أ��ابُ �من�ا��نفية...و�جب�أْن 

�حكم��وحاصُل ����� �عن �للمسألة �است�ناء �أنھ �لالستحسان �املف�وم �ذا

  دول.كم�آخر،�لوجھ�أقوى�اقت����العُ إ���ُح �نظرا��ا�من�دليل�أص��ّ 

 رِ يَ �لكْن �����
ّ
�أن �املف�وم ��ذا �ع�� �يب�ِّ د �لم  �نھ

َ
��ص��ّ الّد �طبيعة وطبيعة��،ليل

  ليل�الذي�ي�ون�بھ�العدول.الّد 

������ �القياس �مقت��� �ترك �الثامن: ����التعر�ف �مبالغة �إ�� �طرده �يؤده ملا

  ا��كم

��و�و��عر�ف����� �لھ، �ا��دود �كتاب ��� �البا�� �أبو�الوليد �القا��� قال:�حيث

�أْن " �ذلك �يُ �ومن �القياس �طرد  ؤّدِ يرى
ُ
�غ �و�ستحسن�وُم �لوٍّ ي �ا��كم، ��� بالغة

�يختّص  �ملع�� �القياس �مخالفة �املواضع ��عض �من���� �املوضع �ذلك بھ

  "..تخفيف

 التّ وأفاد��ذا������
ً
  :عر�ف�أمورا
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 أوّ �����
ً
��و�ترُك �أّن �:ال ��ستحسان �مواضَع �حقيقة ��� �القياس نة،�معيَّ �طرد

�عنھ�����عض�املواضع��و�القياس�ال��لُّ �الذي�ي�ون�العدوُل �ليل��ص��ّ فالّد 

  .دليٍل 

����� 
ً
�التّ �:ثانيا �أبان  لقد

ُ
�العدوُل �عر�ف �اقت��� �الذي �املوجب �طرد��عن عن

�الغلوّ �؛القياس �ف�ان��و�و �فيھ، �واملبالغة �بالقياس �الثابت �ا��كم ��

الذي�وقع�أو�توقع�����املحّل ����ك��ذا�القياس�ل�ذا�املقت��يُ �أْن ��ستحساُن 

�املقرّ  �ومن �واملبالغة. �الغلو �أّن فيھ ��ر  �واملبالغةالغلو
ُ
��شمل �مف�ومُ مما ��ما

 
ّ

�والش �واملشقة،  ا��رج
ً
�رافعا �أح�امھ �تصار�ف ��� �جاء ��سالمي ل�ما��رع

 
ً
  ألسبا��ما.�ودافعا

����� 
ً
�التّ �:ثالثا باملوضع�الذي��العدول�عن�القياس�يختّص �عر�ف�أّن أفاد��ذا

�الغلوّ  �فيھ ��ُ ��ان �فال ��ّل واملبالغة، ��� �القياس �عن �ل�ان�املحاّل �عدل �وال ،

 
ً
  ة.للقياس�بال�ليّ �تار�ا

 فاآل �����
ُ
 �خذ

ّ
�إن �قابَ باالستحسان �الذي �بالدليل �يأخذ �و�و ما �القياس، �ل

 املرسُل ��ستدالُل 
ّ

�الش ��� �و�و��صل  �،رع،
ٌ
��صليّ �وقاعدة �القواعد ����من ة

 
ً
�إذا �فل�س �املال�ي،  �املذ�ب

ً
�بالّد �قوال ��و�استمساك �وإنما �غ���دليل، ليل�من

  ليل�املرجوح.ا������مقابل�الّد الرّ 

  لتعر�ف�التاسع:�ترك�القياس�للعرفا�����

�������� �املنتقى ��� �"وقال �حلولو: �عند�قال ��ستحسان �لألقارب: ...الوصية

  ."أش�ب�تخصيص�العموم�بالعرف

�يُ ������ �إنما �بقياس �ول�س �استحسان �أنھ �أش�ب �قالھ �باالستحسان�وما ر�د

 ".عنده�حمل�اللفظ�ع���عمومھ�رف��ستعمال،�والقياُس خصيص��عُ التّ 

�فإّن ����� ��ذا �فّس �وع�� �والذي �أش�ب �كالم ��� �الوارد ��ستحسان ره�مع��

��ستحسان �أنواع �من ��و�نوع �إنما �البا�� �ال �عند��ّن أ، ��ستحسان مف�وم

  �.خصيص��عرف��ستعمالأش�ب��و�التّ 

�عُ �"�ستحساّن "�أش�َب �إطالَق �والظا�ر�أّن ����� �تقديم ��ستعمال�ع�� رف

�العُ بُم   قت���
ُّ
�الل  رف

ُّ
�الل ��و�من��طالق �ول�س�غوي غوي�للفظ�"��ستحسان"

  "املذ�ب�أ�ِل ����كالمھ��و�وكالِم �الذي��و�شا�ٌع �من�مراده��ستحسان
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  ا��الصة:�التحقيق�����ستحسان�الذي�يدور����كالم�املالكية:�����

�واحد،�التّ �غالُب ����� �مسلك ��� �جار�ة ��� �بل �ت�باعد، �ال �السابقة عر�فات

�يُ و�عضُ  �و�كِش ب�ّ �ا ��خر، �البعض  ن
ُ

�و�ُ �ف �لم����ُز عنھ، �ال�� �املعا�ي �عض

 
ُ
��ناوَ ت �التّ ل ��عض ��� �عار�ف، �الشاط��ول�ذا �قر�ب��:قال ��عر�فات "و�ذه

  .�عض�ا�من��عض"

 و�ُ �����
َ
�ُج ستخل �التعار�ف �تلك �من �أساس�ا�ص �ع�� �يقوم �املرتكزات �من ملة

  �ستحسان:�مف�ومُ 

��ول:����� �و�ُ �املرتكز �دليالن �يتعارض �أن ��ستحسان �حقيقة ؤخذ�من

  باألقوى.

فيھ��ألّن �؛وم��ستحسان�ع���مبدأ��ست�ناءمف�س�يتأسَّ �املرتكز�الثا�ي:�����

 
ً
 ����عض�مقتضياتھ�ملِ �ليل��ص��ّ للّد �تر�ا

َ
  ھ�من�دليل�أقوى.ضَ عارَ �ا

 �املرتكز�الثالث:�����
ُ
�منھ��ست�ناء�إّم �ليل��ص��ّ الّد �طبيعة �الذي�ي�ون �ْن أا

 
ً
 لفظيّ �ي�ون�عموما

ً
 �ا

ً
 متعّد �أو�قياسا

ً
 �يا

ً
 �أو�قاعدة

ّ
 يّ �ل

ً
�ة املرتكز�مما�وقع�،�و�ذا

��عُض  �املذ�ب �أ�ل �ب�ن  �؛اضطراب�فيھ
ْ
�َم �إذ �يقصُ م��م ��ص��ّ ر�الّد ن �ليل

  م.عّمِ ع���القياس،�وم��م�من��ُ 

������ �الّد �العدوُل املرتكز�الرا�ع: ��ص��ّ عن  �ليل
ّ
�ال� �إمالء �من �يكن �،�شّ�ِ لم

 
ّ
  .ليل�القوّي للّد �باعٌ وإنما��و�ات

�ا��امس:تاملر ����� �بھ��أصُل �كز �ي�ون �الذي �الدليل ��و �املرسل �ستدالل

�الّد  �عن ��ص��ّ العدول  �؛ليل
ً
 �،للعدل�تحقيقا

ً
�املعت�َ �وتحصيال ����للمص��ة �ة

 
ّ

  رع.الش

�ستحسان�"عند�الدكتور�حاتم�باي��و:�لالستحسان�والتعر�ف�املختار������

�املر  �لالستدالل �ُم �و�تقديم ��عض ��� �العام �الدليل �ع�� �ع���قتضسل ياتھ،

  طر�ق��ست�ناء".

  ا��:و�يان��ذا�التعر�ف�ي�ون��التّ �����

 �ليلالّد �أّن عر�ف�":�أبان��ذا�ا��زء�من�التّ الستدالل�املرسلل"تقديم� - 

�أساِس  �ع�� �ي�ون �العُ الذي �ُم �دوُل ھ �الّد قت��َ عن ��ص��ّ � �أصُل �ليل ��و

  �ستدالل�املرسل.
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 امع���الدليل�الع" - 
ٌ
 الذي���ص��ّ ليل�لطبيعة�الّد �":�و����ذا�تجلية

 َ�� �ما �بھ �وأع�� �عام، �ف�و�دليل ��ست�ناء، �منھ  ي�ون
ّ
�الل �العموم �فظّي شمل

 �والقياس�بمف�ومھ�العامّ 
ّ

  امل�للقاعدة.الش

 �ليل��ص��ّ قتضياتھ،�ع���طر�ق��ست�ناء":�وترك�الّد ����عض�ُم " - 

 
ً
 �استحسانا

ً
 �ال�ي�ون�تر�ا

ّ
 يّ �ل

ً
عارض�ا�،�وإنما��و�ترك�لھ�����عض�املحال�ال���ا

�فإّن �أصُل  �ومنھ �املرسل،  ��ستدالل
َ
�أساس��حقيقة �ع�� �تقوم �ستحسان

  �ست�ناء.

  أر�ان��ستحسان:املطلب�الثا�ي:������

  و���ثالثة�أر�ان:�����

����� 
ً
  ليل��ص��ّ :�الّد أوال

����� 
ً
  ليل�املستحسن�بھ:�الّد ثانيا

����� 
ً
  :�وجھ��ستحسانثالثا

  �ص���الذي��عدل�عنھ:الفرع��ول:�الدليل������

عنھ��َل ِد الدليل��ص���الذي�عُ �مالك�وأ��ابھ�أّن �الذي�يقتضيھ�مذ�ُب �����

�الّد  ��ذا �أ�ان �منھ�مسألة��ستحسان��و�الدليل�العام،�سواء ليل�واقتطعت

 عاّم 
ً
 �ا

ً
 لفظيّ �عموما

ً
 أو�عاّم �ا

ً
 �ا

ً
 �عموما

ً
�- قياسيا � 

ْ
�املتعّد قت��َ ُم �إذ �القياس ي��

�عاّم �أْن   ي�ون
ً
�وُ �ا  حيث

ً
�قاعدة �أو �العلة، �ال�ليّ �جدت �القواعد �ال���من ة

  .��القياس�بمف�ومھ��عّم �شمل�ا�مع�َ 

  للعدول:��ليل�املقت��ِ الفرع�الثا�ي:�الّد �����

 الّد �����
ّ
��و�دليل�من�أدل  ليل�املستحسن�بھ:

ّ
�الش  ة

ً
�عار�ا �العدول �ولم�يكن �رع

�الّد   عن
ً
�أو�خليا  �؛عنھ�ليل

ْ
�الّد يَ �إذ �عن �ا��روج �منھ��ليلحرم �أر�� إال�لدليل

  اقت����العدول�وا��روج�عنھ.

 �ُن ليل�الذي��ستحِس والّد �����
ّ
ة�ة��صليّ املالكية�العدول�بھ�عن�مقت�����دل

  �و��ستدالل�املرسل.

  ھ��ستحسان:الفرع�الثالث:�وْج �����

 وْج �����
ّ
��و�العل ��ستحسان  ھ

ُ
 �ة

ُ
�ت �أجل�ا �من �الّد رِ ال�� ��ص��ّ ك ل�ِد وعُ �ليل

�إ�� ��ستحساُن الّد �عنھ �بھ ��ان �الذي  �أّن �وظا�رٌ �؛ليل
ّ
�قوّ عل ��� �العدول  ة

ُ
�ة
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�املستحَس الّد  �الّد ليل �ع�� �بھ ��ص��ّ ن �عرّ �؛ليل �عرّ لذلك �من �مِ فھ ن�فھ

�الّد املالكيّ  �أقوى �بأخذ �وأّن �؛ليل�نة �املالكيّ عاّم �ال�سيما �استحسانات �مما�ة ة

  بم�ان.ة�و�و�من�القوّ �؛ترتكز�ع���أصل��ستدالل�املرسل

  مذ�ب�العلماء�����خذ�بأصل��ستحسان:املطلب�الثالث:�����

����� 
ُ
 ملا�ك�

ً
ع����َض عرَ �ُ �أْن ����ختالف�ب�ن�أ�ل�العلم�����ذا��صل��ان�لزاما

 حقيقة�ا��الف،��ل��و�ِخ 
ٌ

 �و�ِخ �و أ�حقيقيٌّ �الف
ٌ

  ����صطالح؟�الف

  تحر�ر�محل�ال��اع:الفرع��ّول:�����

�عض�العلماء����ح�اية�حقيقة�ا��الف����املسألة،�فم��م��َب لقد�اضطرَ �����

�وقوعَ َم  �أطلق �َم �،ا��الف�ن �عّم وم��م �و �َم ن �ا��الف  أانتفاء
ّ
�راجن إ����عھ

 
ُ
 ا��

ْ
�و�صطالحاتل �العبارات ��� �معا�ي��؛ف ��عض �ع�� ��تفاق �وقع فقد

  :و�ذا�بيانھ�ستحسان�دون��عض،�

 أوّ �����
ً
  :�ترك�الدليل�من�غ���وجھ���ة:ال

����� 
ّ
 أ�ان�نصّ �ليل�سواءً الّد �ترَك �قاطبة�ع���أّن �فق�العلماءُ ات

ً
 �ا

ً
ن�مِ �أو�قياسا

  مما�ال�يجوز��قدام�عليھ.�ٍة �ّ� وجھ�دون�

�"...ولسُت ����� �العر�ي: �ابن  �أعلُم �قال
ً
��أحدا �وقالأمن �قالھ"، �القبلة �:�ل

  ."!من�أتباع�املسلم�ن،�فكيف�أبو�حنيفة؟�"...وما��ان�ليفعل�ذلك�أحٌد 

����� 
ً
  :�ترك�القياس�لدليل�الكتاب�والسنة�و�جماع:ثانيا

��ستح����� �من �النوع �العلماءو�ذا �ب�ن �فيھ �خالف �ال �مما �صل��ألّن �؛سان

�أّن املتّ  �عليھ  �القياَس �فق
ُ

�الّد �أضعف �والسنة��� �الكتاب �نصوص �من اللة

�أْن  �للمج��د �ال�يجوز �بل  رْ يَ �و�جماع،
َ
�عَ ك �إال�إذا ��ج��اد �م�ن املسألة��مَ ِد ب

 
ً
�سنّ �منصوصا �أو��� �هللا �كتاب ��� �ولم�عل��ا �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �الرسول ة

 
ُ
  ة.ن�املسألة�إجماعيّ تك

����� 
ً
  اس�لقياس�أقوى�منھ:ي:�ترك�القثالثا

�فإّن ����� �املتّ �كذلك �من �القسم �العلماء�ذا �ب�ن �عليھ  إ�؛فق
ْ
فقون�تّ ُم �لُّ ال��ذ

 ِض �ق�سة����حال��عارُ �ع���أّن 
ُ
  ؤخذ�باألقوى�م��ا�و�ر��.�ا�يُ عِ �ا�وتداف
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  الرا�ع:�تخصيص�القياس�بدليل�املص��ة:�����

�القياس������ �تخصيص �أو �العلة �تخصيص �إ�� �يرجع �الذي ��ستحسان أما

�املرسل �العلماء�؛باالستدالل �فيھ �اختلف  �؛فقد
ْ
 �إذ

ّ
�العل �تخصيص ة�مسألة

 مّم 
ُ
�اختل �وَم ا �وأبو�حنيفة، �مالك �فأجاز�ذلك �ف��ا، �تخصيص��َع نَ ف الشاف��

�وعَ   �دَّ العلة،
َ
�ن  ْق ذلك

ً
 �ضا

ّ
 للعل

ً
�وإبطاال ��ة ��ستحسان ��ذا �وع�� ��ذا�ل�ا، ع��

  املف�وم�مما�جرى�فيھ�خالف�أ�ل�العلم،�ول�س�موضع�وفاق�بي��م.

�"نحن������ �واملاوردي: �القفال �قال �فقد �املع�� ���ذا �تفس����ستحسان وع��

 �بناءً �؛نخالف�م
ّ
  ".ة�عندناع���أنھ�ال�يجوز�تخصيص�العل

  خامسا:�تخصيص�العموم�اللفظي�باملص��ة�املرسلة:�����

�مّم ����� �النوع �العر�ي.و�ذا �ابن �القا��� �ح�اه �ما �ع�� �املالكية �بھ �انفرد �ا

  ا�جرى�فيھ�ا��الف�ب�ن�أ�ل�العلم.وع�من��ستحسان�مّم �ذا�النّ �ومنھ�فإّن 

  للعرفسادسا:�تخصيص�الدليل������

�مِ فتحصّ ����� ِ ل
ّ
��ل ��ذا �أّن ن  �ھ

ً
�خالفا ��ستحسان��ناك �أصل �طُن ومو �؛��

 
َّ
�يتمث �الّد ا��الف �تخصيص ��� �قياس�ل �أو �لفظي �عموم �من �العام ليل

  �ستحسان�املال�ي.�باالستدالل�املرسل،�و�ذا��و�ع�ُن 

  مذا�ب�العلماء�����ستحسان�املختلف�فيھ:الفرع�الثا�ي:������

 �بناءً �����
ّ
�اع�نخلص�إ���ذكر�مذا�ب�العلماء�ع���ما�تقدم�من�تحر�ر�محل�ال�

 ���تصوّ �باقتضاب�لي�ون�ذلك�أتّم 
ّ
  �اع�ف��ا.ر�املسألة�وتب�ن�حقيقة�ال�

  فقد�قال�بھ�مالك�وأبو�حنيفة،�وأنكره�الشاف��.�����

�و�خرى�أّم ����� �ال�لوذا�ي، �عنھ �با��واز�ح�ا�ا ��و�� �روايتان �فعنھ �أحمد ا

  �ا�ا�عنھ�أبو��ع��.باملنع�ح

  �ستحسان���يتھ����املذ�ب�املال�ي:الفرع�الثالث:������

�عّدِ ����� �ع�� �املال�ي �املذ�ب �علماء �تتا�ع  �لقد
ً
�أصال �أصول���ستحسان من

�النّ  ��ذه �ومن �وأ��ابھ، �مالك �املصرِّ مذ�ب �ب�ّ� صوص  حة
ّ
�ال� ��ذه سبة�ة

  وثبو��ا:

�خو�ز�منداد����� �بن �"�قال �عوّ البصري: �ولقد �القول�ل �ع�� �هللا �رحمھ مالك

 
ً
  ومسائل�من�مذ�بھ".�باالستحسان�و����عليھ�أبوابا
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�����"� �الشاط��: �ُم �إّن وقال �يراه  �ستحسان
ً
�وأبو��عت��ا �مالك ��ح�ام ��

  حنيفة".

  كتب�مالك�م��ونة�باالستحسان".و ...وقال�ابن�تيمية:�"�����

أساس��عتماد�ف��ا��ان�ألقوال��مام�مالك�وأ��ابھ�الفروع�الفق�ية�و �����

  ع����ستحسان.

�ستحسان�ك�رحمھ�هللا�الثابتة�عنھ�قولھ:�"ومن��قوال�املأثورة�عن�مال�����

�"...فإ�ي� �املستخرجة: �مسائل ��عض ��� �أصبغ �قال �العلم"، �أعشار �سعة

 أستحِس 
ً
�استحسانا ���نا... �أغلَب �و�ستحساُن �...،ن �ي�ون �العلم من����

��سعة� �قال: �أنھ �مالك �عن �و�روي �يقول �القاسم �ابن �سمعت �وقد القياس،

  أعشار�العلم��ستحسان...".

�املتقّد ����� �املال�ي �املذ�ب �أك���فق�اء �ِذ مومن  �ن
ً
��صطال����كرا لالستحسان

 �؛الفرج�بُن �أصبُغ 
ُ
�أ �صرّ رَ ثِ فقد �مسائل �عنھ �والقول�ت �القياس �ب��ك �ف��ا ح

 
ُ

�حيث �ُس َح �باالستحسان  �؛ذلكن
ً
�تطبيَق �تالفيا ��ع��ي �وطردَ �ملا �من�القياس ه

 �غلوٍّ 
ّ

  .رعومجانفة�ملن���الش

��ذا����� �قِ �ول�س �البَ بَ من  ل
ّ
�وال� �ترْ داء ��و �وإنما ملعارضتھ��لدليٍل �ٌك ش��

  بدليل�أقوى�منھ�وأث�ت.

�أْن ����� �الغر�ب �فمن ��ذا، �ث�ت  �وإذا
ً
�إماما ِ �نجد

ّ
 مدق

ً
�عبد��قا �القا���

كتب��ل�س�ذلك�بمنصوص�من�مالك،�إال�أّن �ستحسان:�"يقول�عن�الو�اب�

  القاسم�وأش�ب�وغ���ما".�عليھ�ابُن �أ��ابنا�مملوءة�منھ،�ونّص 

 ��ستحساُن �ي�وَن �ْن أالقرط���أنكر�أبا�العباس��من��ذا�أّن �وأغرُب �����
ً
�أصال

 "�:من�أصول�مالك،�وقال
ً
  من�مذ�بھ".��ل�س�معروفا

  مردود�بما�ي��:أما�قول�القا����عبد�الو�اب�ف�و������

 أوّ �����
ً
�إّن ال �املتقّد النّ �: �صرّ صوص �وال�� �مالك �عن �املنقولة �ف��ا�مة ح

 
َ
 ْد باالستحسان�ت

َ
  ي�ون�القول�بھ�غ���منصوص�لھ.�أْن �ُع ف

����� 
ً
 ثانيا

َ
�ف �ع�� �أّن رْ :  �ض

ً
�ل�مال�ا �ع�� �ينص �بمعنا�ا�لم ��ستحسان فظة

�التّ �؛�صطال�� �عدم �من �يلزم �قائل�فال �غ�� �أنھ ��صطالح ���ذا لفظ

�أّن  �ذلك �ع�� �والدليل �عن��بمضمونھ، �القاسم �ابن �روا�ا �ال�� �املسائل �عض
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�يصرّ  �لم �وال�� �مالٌك مالك �ف��ا �ابُن درَ بُم �ح �ف��ا �أبان �نفُس �كھ �أّن القاسم �ھ

� �ومن ��صطال��، ��ستحسان �ع�� ��ان �ف��ا �مالك �ابن�اعتماد �قول ذلك:

�"الق �مسألة: ���  اسم
َ
�مالك- �فھّف خ �����- أي �لھ �منھ ��س�ثقال �وجھ ع��

 
ُ
�ث ����ب��، �ال �مرة: �مالك ��� �قال �ولقد �وجّل خّف �ّم القياس. �����فھ، قولھ

�التَّ  �ع�� �وإخواننا �نحن �عنھ �حملناه �مما �وا��ديث �وجھ�القديم �ع�� خفيف

  ."�ستحسان،�ل�س�ع���القياس

�يظ�ر������ �فالذي �القرط�� �أبو�العباس �قالھ �ما �أما �إ�� �يرمي ��ان ن�ار�إأنھ

�ُم  �ال �الذي �شّك �ستحسان �وال �استحسان �و�و �لھ وال��ومنكرٌ �باطٌل �س�ند

�الّد �قائَل  ��و�ترك ��سالم، �أئمة �من �غ����ّ� بھ �من �ومالٌك ليل �يقول��ة، ال

ن�ف�عن�أحد�مِ عرَ من�أ��ابھ،�بل�وال��ُ �وال�أحٌد �،��ذا�النوع�من��ستحسان

  ى���م.ة�املقتَد �ئّم 

  اختيار�البا���واملقري�من�املالكية�عدم��خذ�باالستحسان:�����

�ستحسان��املالكية�اختاروا�القول�برّدِ �م�نجد��عَض ومع��ذا�الذي�تقدَّ �����

 �ا�أْن وْ �خذ�بھ�ونَف �وعدِم 
ً
 �شر�عيّ �ي�ون�أصال

ً
  .�ا

القا����أبو�الوليد�البا����:هم��م�إن�ار��ستحسان�ورّدِ �لَم ن�الذين�عُ ومِ �����

  �ة.ري،�وعزاه�القرا���إ���العراقي�ن�من�املالكيّ وأبو�عبد�هللا�املّق 

�املّق ����� �و�عده �البا�� �اختاره  وما
ّ
�إن ��و�اختيارٌ ري �ي�ُس �ما �ولم �إ���م��ما، باه

  املذ�ب.

  املذ�ب�املال�ي:املطلب�الرا�ع:�أقسام��ستحسان�وأنواعھ���������

�عُ مَّ مِ ����� �القا������َ ِ� ن �املال�ي، �املذ�ب ��� �الواقع ��ستحسان �أنواع بت�بع

�املتقّدِ �ابُن  �من �وابُن العر�ي  �م�ن،
ّ
�املتأخ �من �ت�بعَ عاشور �فقد �مواقع�ر�ن، ا

 
َ
�وخ �املالكية �فق�اء �كالم ��� �عند�مرَ �ستحسان �بأنواعھ �تقسيم��؛جوا و��ن

  :�ذا�بيانھ�ابن�العر�ي�وتقسيم�ابن�عاشور��عض�التداخل

  التقسيم��ول:�تقسيم�القا����أ�ي�بكر�بن�العر�ي:�����

������ �العر�ي: �ابن �("قال �للمص��ةفمنھ: �الدليل �(ترك �ومنھ: �الدليل�)، ترك

�(للعرف �ومنھ: �املدينة)، �أ�ل �إلجماع �الدليل �(ترك �ومنھ �الدليل�)، ترك

 لل�س���
ّ
 لرفع�املشق

ّ
  .")وسعة�ع���ا��لقة�وإيثار�الت
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  التقسيم�الثا�ي:�تقسيم�الشيخ�محمد�الطا�ر�ابن�عاشور:�����

  ل�م�من��ذا�معا�ي�خمسة،�و��:�وقد�استقرأُت "...عاشور:��قال�ابُن �����

لعلم��ال��ابة�ما�استقر�عليھ�أ�ل�ا(أو�،)�حتياطأو�(�،)خذ�باملعروف� (

�أو�()والتا�ع�ن ،� ��خرترجيح �ع�� ��ثر�ن �أو�(أحد �وإن�)، �قياس �عن عدول

�منھ�ا �أخفى ��ان �وإن �آخر �إ�� �جليا �باالعتبار�املعدو �ألّن �؛ن �أو�� �إليھ ل

  ).ملعضدات

 أوّ �����
ً
  ليل�للعرف:الّد �ُك :�ترْ ال

 َم �����
ّ
مع��يمان�للعرف،�"�ليل�للعرف�برّدِ العر�ي�والشاط���ل��ك�الّد �ل�ابُن ث

 �أّن 
َ
�غ��َ �اللغة �ألفاظ�ا ��� �ال�دخلت��تقت��� �وهللا �كقولھ: �العرف. �يقتضيھ ما

 
ً
�ب�تا �فالن  مع

ً
�ب�تا ��س�� �موضع ��ل �بدخول �ف�و�يحنث �وامل��ُد �، �اللغة، ���

 سّ� �ُ 
ً
�ب�تا �أّن �� �إال �ذلك، �ع�� �النّ عُ �فيحنث �أْن رف �ع�� ��ذا��اس �يطلقوا ال

 
ّ
 فظ�عليھ،�فخرج�بالعرف�عن�مقت��َ الل

ّ
  يحنث".ال�فظ�ف��الل

�ابُن فمقت��َ ����� �ذكره �ما �أّن �� �والشاط��  �العر�ي
َ

 �العرف
ّ
ا�مّم �فظيَّ الل

 �ص�عمومَ خّصِ يُ 
َّ
م�العرف�القو���ع����قتضاء��ص���فيقّد �؛ف�نألفاظ�امل�ل

 
ّ
  .�ستحسان�قديم��و�من�وجوهفظ����اللغة،�و�ذا�التّ لل

����� 
ً
  ليل�للمص��ة:ك�الّد :�ترْ ثانيا

�ترْ ����� �الّد مثال ���ك �للمص��ة �مالك�ليل �صاحب��:مذ�ب �تضم�ن مسألة

 ا��ّم 
ّ
  ال�الطعام.ياب،�وتضم�ن�صاحب�السفينة،�وكذلك�حّم ام�الث

�بالّد �فإّن ����� �مؤتمنون  �جراء
ّ

�الش ��ذا�ليل �وعارض ��صلية، �ال�بال��اءة ر��

 �:ليَل الّد 
ُ
 العاّم �املص��ة

ُ
�الّد �املنظوُر �ة �من �املسائل ��ذه �فاست�ن�ت ليل�إل��ا،

 
ّ

�الش �العام �عدمُ املقت��ِ ر�� �مؤتمنون �؛ضم�نالتّ ��  �؛أل��م
ً
للمص��ة��رعيا

�العاّم  �ِح �،ةاملرسلة ��ستوجب  ال��
َ
�والنظرَ �ياطة �الناس، �وتقديَم �،ل�م�أموال

  ن�إل��م.اع�وَم ة�للصنّ مص����م�ع���املص��ة�ا��اصّ 

  ليل�إلجماع�أ�ل�املدينة:ثالثا:�ترك�الّد �����

�الّد ����� �ترك �ومثال �أ�ل �إلجماع �َم ليل �ع�� �القيمة �عموم �إيجاب ن�املدينة

 
َ
 ق

َ
 �َع ط

َ
 ذ

َ
�الدابّ ن �قيمة �فيغرم �القا���، ��غلة �النّ ب �قيمة �ال �ا��اصل�ة قص

�ووجھُ  �يُ �أّن �:ذلك�ف��ا، �ال �القا��� �امتنع��غلة �وقد �للر�وب، �إال �إل��ا حتاج
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 �و�ُ رَ 
ُ
�ف ��س�ب �ل�ا  ھ

ّ
�ال� �صارت �ح�� �العيب، �ذلك �مثلھ�حش �ر�وب �إ�� سبة

  .�العدم

�"القا����عبد�الو�ابقال������  �ا�سف�اؤ�م�ومّج وتفر�ضُ :
َ
 ا��م����ذ

َ
حمار��َب ن

 القا���،�و
َ
 ���ذ

َ
 قصْ �؛حمار�الشرطي�َب ن

ً
  ين�".�اتر�بالّدِ لل�زل�وال�ّ �دا

  را�عا:�ترك�الدليل�لل�س���لرفع�املشقة�وإيثار�التوسعة:�����

����� 
ُ
ا��رج��ست�ناء�والعدول�لم�يكن�ال�س������نفسھ،�وإنما��و�رفع��فمناط

�التوسعة  �؛وإيثار
ْ
�الّد �إذ ����طرد �ال�س�� ��ان �ما �ع�� �للمنع �املقت��� ليل

�وإ �وإيثار�التوسعة�سفھ، �ا��رج ��و�رفع  �؛نما
ْ
�الدليل�املقت����للمنع�طر �إذ د

�� �ما  اع��
ً
��س��ا �يُ مّم �ن �النّ ا ����وقع �مرفوعان �و�ما �واملشقة، �ا��رج ��� اس

 
ّ

  .ا��رج��و�ال�س�ُ� �التوسعة�ورفَع �س�َب �وعليھ�فإّن �؛رعالش

�النّ ����� ��ذا �ع�� �يجري �ما �أبرز �تجو�زُ ومن ��ستحسان �من �ال�س����وع الغرر

 
ُ
�والقاعدة �ممنوعٌ �الغرَر �أّن �البيوع، �املعامالت ��ذا�لك�ّ �؛�� �من �است�نوا �م

 
ً
�س���والتّ �،ملص��ة�ا��لق����رفع�ا��رج�ع��م�؛�صل�ما��ان�من�الغرر��س��ا

� �النحسرت �وإال �وضاقتعل��م، �املعامالت �العنت،�وصار�النّ �،أبواب �إ�� اس

  ا�جاءت�الشر�عة�برفعھ.ّم مو�ل�ذلك�

 �وفروعُ �����
ٌ
�حافلة �وأ��ابھ ��صل�مالك ��ذا  �؛بتطبيقات

ً
�نجد��فكث��ا ما

��َ يخّفِ ��مامُ  �ال�� �املسائل ��عض ��� �الغرر �رَ ُس ف �أصل��،ف��ا �من و�ست�ن��ا

  .وا��رج���عدم�التجو�ز�من�العنت�ملا��؛املنع

�يجوز�لإل�سان�أْن �مثالھ:����� �أجاز�مالك�تطرق��س���الغرر�إ����جل،�فقال:

�س �و�ص�ش��ي �أو�ا��ذاذ، �ا��صاد �إ�� �ج�الة��ُل لعة �من �ذلك ��� �ملا املنع

 �؛�جل
ْ
 العُ �ّن أل �؛ذلك�اليوم��عينھ�ال�ينضبط،�لكن�أجاز�مالٌك �إذ

َ
يق�����رف

�النّ �بأّن  ��جل ��� �ي�سامحون  اس
ّ

��و�الش �كما �التّ املتقارب، ��� �بوقت�أن أجيل

  ا��صاد�وا��ذاذ،�ول�م�إ���التأجيل�إ���تلك��جال�حاجة.

  ليل�لالحتياط:ك�الّد خامسا:�ترْ �����

�ابُن ����� ِ �قال
ّ
�ممث  عاشور

ً
�"�ال �القسم:  عْ َج ل�ذا

ّ
�الش مع��الواحِد �ا�ِد ل

�موِج   القسامة
ً
�بابھ�با �عن �عدول �أنھ �مع �من��ألّن �؛للقصاص، �ل�س القصاص

  ماء".ذلك�لدليل�و�و��حتياط����حفظ�الّد �لكّن �،�موال
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�املثال�أّن �ابِن �رادُ وُم ����� ��ذا  �عاشور�من
ً
رأى�ثبوت�القصاص��ش�ادة��مال�ا

�القسامة �أيمان �مع �الواحد �النّ وُم �؛الشا�د ��و �املسألة ��ذه �إ���درك ظر

�قص �ع�� �وحفظ�اا��فاظ �النفوس �حياطة ��� �الشارع �من��و�ذا�؛د مراده

  مرجع�ذلك�إ���مع����ستدالل�املرسل.�ّن أ��حتياط،�ومعلومٌ 

����� 
ً
  �ل�العلم��ال��ابة�والتا�ع�ن:أر�عليھ�عمل�:�ما�استقسادسا

�استقرّ ����� �ملا �التمثيل ��� �عاشور �ابن �أ�قال �عمل ��ال��ابة�عليھ �العلم �ل

�"- والتا�ع�ن :� �هللا: �رحمھ �مالك �ا�ُ� �أستحسنقول �جن�ن  رّ ��
ُ
�غ  رّ ة

ُ
�ت �مُ قوَّ ة

 
ً
  ود".أو�ستمائة�در�م،�وت�ون�من�البيض�ال�من�السُّ �بخمس�ن�دينارا

�النّ ����� ��ذا �صلة�وعُ في�ون �ال �ال�� ��نواع ��ستحسان��من �بمف�وم ل�ا

 �وإنما��و�إطالٌق �؛�صطال��
ّ
  غوي.للفظ��ستحسان�ع���معنا�ا�الل

����� 
ً
  أحد��ثر�ن�ع����خر:�:�ترجيُح سا�عا

�الشيخ����� �عاشور �وأخذه �الفق����ابن �مختصره ��� �ا��اجب �ابن �كالم من

ْوي�لل��ود�   ".�أحسنعند�قولھ:�"وتقديم�يديھ����الُ�

 و�ُ �����
َ
�أّن �ُض �َ ع� �عاشور �ابن �بِ �ع�� �أراد �إنما �ا��اجب  الـابن

ْ
����"أحسن"�ـ

  �ستحباب.�:مسألة�ال�وى�إ���ال��ود�مع��

����� 
ً
  منھ::�ترك�القياس�لقياس�أقوى�ثامنا

����� 
ّ
�وإْن مث �قياس �عن �العدول �فيھ �ي�ون �الذي �لالستحسان �عاشور �ابن �ل

 
ً
�جليا �وإْن ��ان �آخر �منھ�إ�� �أخفى �باالعتبار��ألّن �؛�ان �أو�� �إليھ املعدول

�أش�ب- داتملعّضِ  �فقال �وأصبغ، �أش�ب �اختلف �فقد �امل��ا�ن�ن، �باختالف ::�

 
ً
�مطلقا �املر��ن �قول �مالقول �قياسا ،� �ع�� �للمر��ن ألنھ��؛املستع���واملودعنھ

�مثل�ما. �أصبغ�أم�ن �يمينھ�:وقال �مع �م��ما ��شبھ �قول  �؛القول
ً
�قياسا

  القول�قول��شبھ�م��ما.�للم��ا�ن�ن�ع���املتبا�ع�ن����أّن 

�أّن و��بّد ����� �املثال ��ذا �من  �ى
ّ
��ستحسان��املالكية �لفظة �يطلقون قد

��و�ُ  �ترجيَح ر�دون �ظا�ر��ا �قياس �ع�� �خفي ��عضّ �؛قياس �القياُس ملا ��ذا �د

�رّ�  �بمعضدات �ماا��في �وغالب �املعّضِ ��تھ، ��ذه  ت�ون
َ
�ق �من بيل�دات

  املص��ة.
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�نادٌر �لكْن ����� �املال�ي �املذ�ب ��� �املع�� �الذي��ذا ��ستحسان �مع �باملقارنة ،

  �ستدالل�املرسل�ع���القياس.�ي�ون�فيھ�تقديُم 

����� 
ُ
�ن �املتقّد �رَ ِظ وإذا �بأنواعھ ��ستحسان �وُ إ��  �ّ أ�َد ِج مة

ٌ
�دائرة �فلك���ا ��

 
ٌ
�وحائمة �املص��ة �املسألة��ألّن �؛حلول�ا�رعاية �قطع �إ�� �باملج��د �يدفع أك���ما

�ُح  �وإعطا��ا �نظرا��ا  عن
ً
 ُم �كما

ً
�لو�- ستأنفا �تتخلف �ال�� �املص��ة ��و�رعاية :

 
ُ
 أ

ُ
  أمثال�ا.�ع���ما�يقتضيھ�حكُم �جر�ت�املسألة

�ال����� �من �است�ناء ��� ��ستحسان �يُ ّد فحقيقة �الذي �العام �طردُ ف��ِ ليل ه��

�املحاّل و�عميُم  ��ل ��� �وضيق�ھ �وحرج �مشقة �مص��ة��،إ�� �تفو�ت �إ�� أو

�فاملقت��ِ �،را��ة �غالية، �مفسدة �جلب  أو�إ��
َ
�أ �الذي  �َب َج وْ �

َ
 ت

ُّ
�القياس�نك ب

��و�إيثار�التوسعةفارقتَ وُم  �واملشقة�،ھ �ا��رج �املص��ة��،ورفع �إ�� و�لتفات

�النّ   والعدل،�و�ذا
ّ
 ظر�إن

ّ
�الش �يرجع�إ���رعاية�مقاصد �حال�تطبيق��دلة�ما رع

�وا��وادثالتجر�دي �الوقا�ع �ع�� �وت��يل�ا ���؛ة �عن �املشقة �� برفع �،ةّم ذه

 
َّ
  ف�ن�والتوسعة�عل��م.والت�س���ع���امل�ل

  دخول��ستحسان�العبادات:�����

����� 
ُ
��املالحظ �العبادات �باب ��� �املذ�بية �الفروع �من ُد لكث�� ِج  �أّن �َي

ً
�مال�ا

عملھ�فيھ�كما�أعمل��ذا��صل����أبواب�جري��ستحسان�����ذا�الباب�و�ُ يُ 

�أّن  �إال �أّن �املعامالت، ��ستحساُن �املالحظ �ي�ون �ما �من��غالب �العبادات ��

 
َ
 ق

ّ
 �خيص�والتّ بيل�ال�

ً
  .واملشقة�ل��رج�خفيف�رفعا

�صاحبُ ُس �مثالھ:����� �و�سفار�ي�ون �الغزو �مثل ��� �الفرس �عن �مالك ھ�ئل

 يُ 
ُ
�بوُل مسك �فيص�بھ �فيبول �"�ھ �قال: �أرجو�أّم الفارس، �العدو�فإ�ي �أرض ��� ا

 �ْن أ
ً
�خفيفا  �؛ي�ون

ْ
 �إذ

ُ
�يك ��سالم�لم �أرض ��� �واما �غ��ه، �يمسكھ �من �لھ ن

  ".رهللا��س�وديُن �فليتقھ�ما�استطاع،

�رشد����� �بن  معّقِ �ا��د�قال
ً
 �با

ً
�قال�وشارحا �كما �"و�ذا �الرواية:  �؛ل�ذه

ّ
ھ�ألن

�مّم  �ال �املسافر�التّ ا  �ستطيع
ّ
�سيّ و� �ال �منھ، �ف�و�� �العدو، �أرض ��� �الغازي ما

 رورة،�كما�خّف موضع�تخفيف�للضّ 
ُ
 ف�م���ا��

ّ
طب،�وكما�وث�والرَّ من�الرَّ �ف

 �مرأة�أْن للز�جوّ 
ّ
 تص������الث

ُ
ه،�غ��ُ �ع�فيھ،�إذا�لم�يكن�ل�ا�ثوٌب رِض وب�الذي�ت

 �مع�أْن 
َ
  ".ا�عنھ�ج�َد �أ�البوَل رَ ْد ت
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  ��ية��ستحسان�عند�املالكية:املطلب�الرا�ع:������

  الدليل��ول:��جماع:����

�تقر�ره������ ��� �ل�م �و�ان �باإلجماع، ��صل ��ذا ���ية �ع�� �املالكية استدل

  طر�قان:�

 ��ول:�����
ُ
�أ �ف��امسائل �أجمعوا �ع��م �هللا �ر��� �ال��ابة �عن و�ان��،ثرت

 
ً
�دليال �ذلك �ف�ان ��ستحسان، �ذلك ���  ضمنيّ �مس�ند�م

ً
��ون��ا ع��

  �ستحسان�من�أصول��دلة.

�من��الثا�ي:����� �مس�ند �و�ان �آحاد�ا �ع�� ��جماع �ف��ا �يقع �لم �كث��ة مسائل

 
ّ
�عل �ع��م �هللا �ر��� �ال��ابة �من �ينكر�أحد �فلم ��ستحسان، ���ا �َم قال ن�ة

 
ً
 س�وتيّ �اعتمد�م��م�عليھ،�ف�ان�إجماعا

ً
  ع���تقر�ر��ذا��صل.�ا

  رَ ْد ُم ��جماع�ع���مسائَل 
ُ
  �ا��ستحسان:ك

�عليھمّم ����� �أجمعوا  �:ا
َّ
�الل �غ���تقدير�مدة �من �ا��مام �وال�جواز�دخول بث

تقدير�املاء�املستعمل،�و�صل�����ذا�املنع����الة�املدة�وج�الة�قدر�العوض�

 
ً
�استحسانا �ذلك �أجازوا �إال�ا��م ��و�املاء،  �الذي

ً
�املعروف��اس�نادا �قاعدة إ��

  واملسامحة.

 درك��ستحسان:كو�ي�ع���ُم السُّ �جماع�  

 :عمل�ال��ابة�وفتيا�م�ع���مقت�����ستحسان  

�أّن ����� �اعتمده�القائلون�باالستحسان�من�أدلة: ر����- ال��ابة��من�أ�م�ما

�ع��م �أعلُم �- هللا ��ّم �و�م �وأف�ُم �ذه �وأفق�ُ ة �هللا �لدين �َج �ا �قد �فيھ، ا�ْو رَ �ا

��عم �كث��ة. �مسائل ��� ��ستحسان �أصل �يصرّ �!  ع�� ��صطالح،�لم ���ذا حوا

�وُم  �اج��اد�م �مضمون �ال�يَ وإنما ��صطال�� ��و��ستحسان �ف��ا �حيُد درك�م

  غ.يَ ه،�والع��ة�باملضام�ن�واملعا�ي�ال�باأللفاظ�والّصِ ُز جاوِ عنھ�وال�يُ 

�يَ ����� �ما �أج�� �من ��ان �ال��ابة �عن �ذلك �ث�ت �القائلون�وإذا �بھ حتج

 �؛باالستحسان
ْ
 َس من�ع���نك���ال��ابة��عدمُ �إذ

َ
س�يل��ستحسان�دليل��َك ل

 
ً
 س�وتيّ �ع����قرار،�ف�ان�بذلك�إجماعا

ً
  .ا
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�إْن "�مثالھ:����� �أنھ �املفقود: �امرأة �مسألة ��� �العلماء �قالھ �املفقود��ما قدم

�ان���ان��عد�ن�اح�ا�والدخول���ا�فاتت،�وإْن ���ا،�وإْن �قبل�ن�اح�ا�ف�و�أحّق 

  �عد�العقد�وقبل�البناء�فقوالن.

  الدليل�الثا�ي:��ستحسان�راجع�إ���أدلة�الشرع:�����

�يُ ومّم ����� �أدلة��حتجُّ ا �إ�� �رجوع ��و�إال �ما ��ستحسان �أن �املقام ��ذا ��� بھ

 
ّ

�أخرى الش �أدلة �ع�� �وترجيح�ا �ترجيح��؛رع ��و �مالك �عند فاالستحسان

���� �العامة �أو�القاعدة �العام �أو�القياس �العام �الدليل �ع�� �املرسل لالستدالل

�ا��زئية ��فراد  �؛�عض
ُ
��ذا�فحقيقة �ع�� �استمساك��:�ستحسان �و

 
َ
�ق �الذي �املرسل �و�ستدالُل �َي وِ باالستدالل �لھ، �املقابلة ��دلة �املرسُل �ع��

 
ّ
�أدل �إ��  يرجع

ّ
�الش ��- رعة �بياكما  �؛- ھنسبق

ْ
�فروع��إذ �استقراء �من �و�مأخوذ

 
ّ

�وتصرُّ ر�الش  عة
ً
�أصوال �أفادت �بحيث  �فا��ا

ً
 �شرعية

ّ
 يّ �ل

ً
�أساس�ا��ة �ع�� قام

  س�عليھ.�ستدالل�املرسل،�ومنھ��ستحسان�املؤسَّ �أصُل 

�املقرَّ ����� �أّن ومن ��صول ���  �ر
ّ
 �دل

َ
 �عضُ �ُص خّصِ يُ �ة

ً
��عضا �ا��عضُ �ُد قيِّ و�ُ ��ا

 
ً
��عضا ��دلة �لبعض �تخصيص �ف�و ��ستحسان ��� �القول �فكذلك ة�العاّم ،

�الرّ  �املرسل  �عاجباالستدالل
ّ
�ال�ل ��صول ��عض �املأخوذة�يّ إ�� �املقاصدية ة

  باالستقراء�من�تفار�ق�الشر�عة.

����� 
ّ
�ات �الثالث:  الدليل

ّ
�الش �من��  باع

ّ
�ال� ��� �وفق�رع �ع�� �البناء ��� شر�ع

  منطق��ستحسان:

������ �ما  أقوى
ُ
�املالكية  �اعتمده

ً
�أصال �واعتماده �لالستحسان ��حتجاج ���

 شرعيّ 
ً
 قطعيّ �ا

ً
�أّن ا ،� 

ّ
�وتصرّ الش �أح�امھ ��� �ا��كيم  ارع

ً
�سال�ا ��ان من����فاتھ

 
ً
  ���طر�قھ.��ستحسان�وآخذا

�أّن �دلَّ �فاالستقراءُ �����  �ع��
ً
�أْن �كث��ا �يجب ��ان ��ح�ام  �من

ُ
ع����بقاءً �َع نَ ْم ت

�الّد  �العامّ أصل �أّن �ليل �إال  �املا�ع،
ّ

�ملا�الش �واملسائل �الصور �لك �اس�ث�� ارع

�الّد �يؤوُل  �تطبيق �العامّ إليھ �الصّ �ليل �تلك �مِ ع�� �واملسائل �فوات�ور ن

  .مص��ة�را��ة�أو�حصول�مفسدة�غالبة
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  أمثلة�ذلك����الشرع:ومن������

����� 
ً
�مثال ��صل�القرض ��� �ر�ا �فإنھ �ف�و��؛، �أجل، �إ�� �بالدر�م �الدر�م ألنھ

�ولكنّ  �ال�س�ئة، �ر�ا  من
ُ
�أ �والتّ ھ �املرفقة �من �فيھ �ملا �املحتاج�ن�بيح �ع�� وسعة

 
َّ
�امل�ل �ع�� �ضيق �ذلك ��� �ل�ان �املنع �أصل �ع�� �بقينا �لو �والمتنع�بحيث ف�ن

  فق�من��ذا�الوجھ.الرِّ �أصُل 

�وا��ع����� �القراض، �فإّن ةلاومثلھ: �الّد �، �يقت��� �العام �ل�ااملنليل أل��ا��؛ع

 الشرع�أجاز��ف��ا�ج�الة����العقد،�إال�أّن 
ً
  ا��ة.للمص��ة�الرّ �ا�اس�نادا

�الرّ الّد ����� �جاز�التّ ليل �إذا  يخصا�ع:
ّ
�باألدل  ص

ّ
�الظ �أْن نّ ة �فأو�� ��القياس �ية

  خصيص�بالقواعد�الشرعية:التّ يجوز�

���يّ ��عُض �استدلَّ ����� �ع�� �محّصِ املالكية �أولوي، �بدليل ��ستحسان  ة
ُ
�ھل

�أّن  �القول�بجواز��ستحسانقال�بجواز�التّ �نَم �ع�� �؛خصيص�بالقياس�لزمھ

 
ْ
�الّد �إذ �تخصيص ��� ��ستحسان �املرسل،�حقيقة �باالستدالل �العام ليل

�؛ة�أو�القر�بة�من�القطعاملرسل��س�ند�إ���قواعد�الشرع�القطعيّ �و�ستدالُل 

�فإّن  �تخصيُص �وعليھ ��و �الّد ��ستحسان �العام �الشرعية�ليل بالقواعد

�املعروف،�العاّم  �وقاعدة �ا��رج، �رفع �وقاعدة �والفساد، �الضرر �كقاعدة ة

 و�ذه�القواعد�قواعد�قطعيّ �؛ة�وغ���اوقاعدة�التوسعة�العاّم 
ّ

رع�أو�ة����الش

�القطع �من �جاز�التّ �؛قر�بة ��َ فل�ن �الذي �بالقياس  ُر وِ تَ عْ خصيص
ّ
�الظ ن�مِ �نَّ ه

�و�تخا�ُ�  �وأحج�ات �فأو�� ��حتمال، �أْن ھ �التّ �رى �بالقواعد�يجوز خصيص

 
ّ

  ة.رعيّ الش

������ �ا��امس: ����املطلب ��ج��ادية �باألصول ��ستحسان عالقة

  املذ�ب�املال�ي:

  عالقة��ستحسان�بالقياس:الفرع��ّول:������

 مِ �����
َ
�أ  ْج ن

ُ
�تحك �ال�� �العالقة ��� �يظ�ر �ما �وأصل��� ��ستحسان �أصل م

�أّن  ��و�است�ناءٌ �القياس �معانيھ �كث���من ��� للقياس��وتخصيٌص ��ستحسان

�املحاّل  ��عض ����  �دّل ال��
ّ
�العل �ب�ناول �القياس �املتعّد عل��ا �ل�اة س�ند�ف�ُ �؛ية

 عن�مقت��َ �ن�بھ�إلخراج�تلك�املحاّل ليل�املستحَس إ���الّد 
َ
  د�القياس.رْ ��ط
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����� 
ُ
�أ �عالقة ��صل�ن �لكْن و��ن �أّن مِ �خرى �و�� �أخرى، �ج�ة أساس��ن

�مرّ  �كما �ع����قائٌم ��ستحسان �القياس �أصل �ع�� �املالكية �من �كث�� عند

 
ّ
�الث  الرخص

ّ
�الش ��� �فإّن �؛رعابتة ��وعليھ  مّم �ستحسان

ُ
�يدخ �مف�وم�ا ��� ل

  من��ذه�ا���ة.�القياس�العامّ 

  عالقة��ستحسان�باملص��ة�املرسلة:الفرع�الثا�ي:������

�إّن ��ستحساُن ����� �بل �املرسلة، �باملصا�� ��صول �ألصق �من �املالكية �عند

 
ُ
�� �املرسلة  رُ �عدُّ املصا��

ً
 ت�و��يّ �كنا

ً
 رئ�س�ا

ً
�فاالستحسان��ا �وحقيقتھ، �بن�تھ ��

�تقّد  �من�كما �معارض �املرسلة����مقابل�دليل �املص��ة �و�و�رجوع�إ�� م�جالؤه

�فتُ  �لفظي، �عموم �أو �الّد �مُ قدَّ قياس �ع�� �املرسلة �املص��ة �؛املعارضليل

 
ً
�استحسانا ��ُ في�ون �فال �املرسلة �املصا�� �أما �من�، �معارض �وجود �ف��ا ش��ط

 
ّ
 �دل

ُ
�ت �إ��ا �بل �ا��لوّ �ُض فرَ ة، �مع �فإّن �كذلك �ومنھ �املعارض، املصا����عن

�أعّم   �املرسلة
ً
�عموما ��ستحسان  �من

ً
�ف�و�مص��ة�مطلقا �استحسان �ف�ل ،

 
ً
�استحسانا �مرسلة �مص��ة ��ل �ول�س �ي�؛مرسلة، �قد �الّد ت�ألنھ ليل�في

  املعارض.

�الصّ ����� �تضم�ن  نّ فمثال
َ
�ق �من ��و �قبيل�اع �ومن �املرسلة �املص��ة بيل

  �ستحسان:

����� 
ُ
��ون �فوج�ھأما �املرسلة �املص��ة �قبيل �من �تضم�ن��أّن �:ھ ��� املص��ة

ول�م���م�حاجة�ماسة،�و�م��اعنّ الصّ اس�ال�استغناء�ل�م�عن�النّ �أّن �اعنّ الصّ 

��حوال �غالب ��� ��متعة �عن �وترك��و�غلُب �،�غيبون �التفر�ط عل��م

�يُ  �لم �فلو �امل�ّ� ا��فظ، �ا��اجة �مع �بتضمي��م �ألدّ حكم �إل��م �إ���ة �ذلك ى

  أحد�أمر�ن:

��شقُّ إّم ����� �مما �و�ذا �جملة، ��ستصناع �ترك �����ا �و�وقع�م �ا��لق ع��

 �جا��ر 
ّ

�والش �املشّق �رعُ والعنت، �ودفع �ع��م �ا��رج �رفع �إ�� �أح�امھ ��� ة�قصد

 
ّ
  عة���م.الواقعة�أو�املتوق

�أْن وإّم ����� �فتضيع��ا �أو�الضياع، �ال�الك �ادعوا �إن �ذلك �وال�يضمنوا �عملوا

 
ً
�س�با �ذلك �و��ون �الناس ��أموال �تطر�ق �وعدم��اعنّ الصّ إ�� �ا��يانة ع��

�الزّ  �فساد �مع �سيما �ال  التحرز،
ّ
�وقل �الّد مان �ة ��انت��؛و�مانةيانة وعليھ
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�أْن   �؛نواظمَّ يُ �املص��ة
ً
�العاّم �حفظا  للمص��ة

ً
�وتقديما �املص��ة��ة �ع�� ل�ا

 ا��اصّ 
ّ
�املرسلة�مل �املص��ة �من�قبيل �ف�ان�ذلك  ة.

ُ
�ن �املسألة�من�ج�ة�ِظ ا ر�إ��

  ضم�ن.تحصيل�املص��ة�املوجبة�للتّ 

�و�ُ ����� �كذلك �يجري �املثال �استحسانخرَّ و�ذا �أنھ �ع�� �بال�؛ج ظر����نّ وذلك

�تقّد الّد  �ال�� �املرسلة �للمص��ة �املقابل �ابتداءً �اعنّ الصّ ف�؛�اوج�ِ �بياُن �مليل

�بالّد   مؤتمنون
ّ

�الش  ليل
ُ
�يك �ولم  ر��

ً
�اس�نادا �ذلك ��صلية��ن �ال��اءة �حكم إ��

ا�ضموا��ان�ذلك����ح���املس�ث���من�ذلك�ال���ترجع�إ���ا��كم�العق��،�فلّم 

 الّد 
ّ

  �ظر�تحت�مع����ستحسان.�عتبار�والنّ ر��،�فدخلت���ذا�ليل�الش

عند���ستحسانشوا�د�تطبيقية�ألصل�س:�املطلب�الساد�����

  املالكية:

  �جارة�ع���ثمن�مج�ول:املسألة��و��:������

وقعت��جارة�ع���أجرة��فإْن �،�جارة�ال�ت���بأجرة�مج�ولة�أّن �القياُس �����

�لكّن  �باطلة، �إجارة �ف��  �غ���معلومة
َ
�مسائل��املالكية ��صل ��ذا �من است�نوا

�طردُ  �ف��ا �واملشّق �يؤدي �ا��رج �إ��  القياس
ّ

�الش ��� �املرفوع�ن  �؛ر�عةة
ً
�اس�نادا

  ن��ذه�املسائل�ال���است�نا�ا�املالكية:إ���أصل��ستحسان،�ومِ 

�العُ ����� ��� �جاء �"ت�يّ ما  ُس ة:
ُ
�ا�� �و��نھ �بي�� �الذي �ا��ياط �عن �مالك  ئل

َ
ة�لط

 خالُف وال�ي�اد�يُ 
ُ
 ���أستخيط

ّ
 و فإذا�فرغ�منھ��وَب ھ�الث

ُ
راضيھ�ع������ء�جاء�بھ�أ

  أدفعھ�إليھ،�قال:�ال�بأس�بھ".

 ب�ِّ فالعاقدان�لم�يُ �����
ُ
 �ستحقُّ نا��جرة�ال����

ً
مج�ولة،��نظ���ا��ياطة�ف���إذا

�التّ �لكّن  ��ذا �مثل �مّم إبطال �الّس عامل �مع �ي�نا�� �مِ ا ��� �ال�� �أ�ّم ماحة �ن

��سالمية  �؛مظا�ر�الشر�عة
ْ
 �إذ

ُ
 ا��

َ
 لط

ُ
�ا��يّ �ة �مّم ب�ن �واملستخيط  اط

َ
�ت نفي�ا

�املشاّح �احتماَل  �وطردُ وقوع �ومّم �ة، �ا��رج �من �املسألة ��ذه �مثل ��� ا�القياس

�ال�ُ   �سرَ يجا��
ُ
 َم �ارَ وامل

َ
 �ة

ّ
�الش �أصل��� �من �است�ن�ت ��ذا �فع�� ��سالمية، ر�عة

 
ً
  .املنع�استحسانا

 �؛و�ذا�كما�قالرح�مسألة�العت�ية:�"ابن�رشد����شقال������
ّ
ا�قد�ھ�مّم ألن

ع����ا�عليھ...واملنع�من�مثل��ذا�وش��ھ�تض�يٌق وْ ضَ اس�وَم استجازه�النّ 

{ما�جعل�عليكم�����فيھ،�قال�هللا�عز�وجل:�ين�وغلوٌّ ���الّدِ �اس�وحرٌج النّ 
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{يا�أ�ل�الكتاب�ال��غلوا����دينكم�غ���قال:�و ،�]٧٨ا���:�[الدين�من�حرج}�

 �...�]٧٧املائدة:�[�ا��ق}
َ
قاطع�ا�ع�ح���يُ �ستعمل�الصّ �خ���أْن ه�النّ رِ وقد�ك

 �،�و سّ� ع���عملھ�����ء�ُم 
َ
 �ذلك�ابُن �هرِ ك

ً
 حب�ب�أيضا

ّ
ھ�ال�يبلغ�بھ�،�وقال:�إن

."شاء�هللا،�و�ھ�التوفيق�التحر�م،�و�مر����ذلك�واسع�إن  

�����"� �رشد: �ابن �قول �وانظر�إ�� �ألنھ �الناس �استجازه �قد �عليھمما "�ومضوا

�أّن �فإّن  �إ�� �إشارة ��عض�عُ �فيھ ��� �باملسامحة �بي��م �املن�شر �الناس رف

 عامالت�مّم التّ 
ً
  خفيف.للتّ �ا�ي�ون�س�با

  �ذن����إحياء��موات:�الثانية:�سألةامل�����

�املالكيّ ����� �مذ�ب �من �أّن املش�ور �أ�ّ �ة �املوات ��رض ��� �أحيا�ا��صل �ملن �ا

ذلك�بقولھ�ص���هللا�عليھ�وسلم:�اس�ئذان��مام،�واحتجوا�لش��ط�ف��ا�وال��ُ 

 �ّ أ،�إال�)1(من�احيا�أرضا�ميتة�ف���لھ""
ً
��م�است�نوا�من��ذا��صل�استحسانا

  �مام�شرط����إحيا��ا.�إذَن �وا�إّن مران،�فقالباألرا����القر�بة�من�العُ 

�مالك:"����� �وإْن قال �لھ �ف�� �أحيا�ا �أْن �إذا �لھ ��مام...وال�ي�ون ��ستأذن �لم

�قرُ يُ  �ما �ي�شاّح ح�� �وما �العمران �من �قرب �العمران...ما �من �فيھ،�النّ �ب اس

  يحييھ�إال�بقطيعة�من��مام".�ذلك�ال�ي�ون�لھ�أْن �فإّن 

�ُم ����� ��ان �الذي �من�فاألساس �القر�بة ��را��� �است�ناء ��� �ملالك الحظا

اس�خلية�ب�ن�النّ ن�يجة�التّ �رر�الذي�ينجرُّ العمران��و��لتفاف�إ���توقع�الضّ 

��را��� �تلك �ت�ون�النّ �ألّن �؛و��ن �ال�� �باألرا��� �القطع �وجھ �ع�� �يرغبون اس

 
ً
�العُ �قر�بة �الرّ من �ت�اثر �من �فيحصل �تصادُ غمران �و�عارض�ا�بات م�ا

�يتف��ّ مّم �؛وتدافع�ا �عنھا  �ال�شاّح ��
ّ

�الش �ن�� �وقد �وجھ�واملخاصمة، �ع�� ارع

�الوسائ �من �ينجرُّ القطع �ال�� �التّ �ل �فإّن داب���والتّ ع��ا �وعليھ ظر�النّ �خاصم،

��را���� �است�نائھ ��� �مالك �عليھ �يرتكز ��ان �الذي ��ساس ��� للمص��ة

  مران�من�أصل��باحة�العام،�و�ذا��و��ستحسان.ن�العّ املوات�القر�بة�مِ 

                                                           

  ).��1424)�رواه�مالك����املوطأ،�كتاب��قضية،�باب:�القضاء����عمارة�املوات،�رقم�(1(
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 �ست��اب:املبحث�السادس:�
 �عر�ف��ست��اب:املطلب��ّول:������

 �ست��اب:�أقسامھ�وأنواعھ:املطلب�الثا�ي:������

 ��ية��ست��اب����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثالث:������

 دليل���ة��ست��اب:املطلب�الرا�ع:������

 صلة��ست��اب�باألصول��ج��ادية�للمذ�ب:املطلب�ا��امس:������

 عند�املالكية:��ست��ابشوا�د�تطبيقية�ألصل�املطلب�السادس:������

 مسائل��نتفاء�من�الت�اليف:املسألة��و��:������

 من�اد����عد�البناء�باملرأة�أنھ�وجده�ث�ّ املسألة�الثانية:������
ً
 :با
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  �ست��اب:املبحث�السادس:�

  �عر�ف��ست��اب:املطلب��ّول:������

  �:�عر�ف��ست��اب�لغةالفرع��ّول:������

�استف����� �َ� ع�ست��اب �من �لل�ُّ َب ِ� ال �طلب �ف�و �إل��ا،�، �ودعوة �بة

�است��َب  �ال�ُّ الرجَل �يقال: �إ�� �دعاه �ال : �ما �و�ل �والزمھ،  �بة،
ً
�ش�ئا فقد��زم

  است��بھ.

�يَ ����� �����ُل مِ ْح فاالست��اب ��ست��اب �وكذلك �واملصاحبة، �املالزمة مع��

��و�مالزم ��صطال�� �ا��اضر�وعدمُ �ةمعناه ��� �املا��� ��ل��كم إ���مفارقتھ

  غ��ه.

 الفرع�الثا�ي:������
ً
  :�عر�ف��ست��اب�اصطالحا

�"قا����� ��ست��اب: ��عر�ف ��� �القرا�� ��ون�ل �اعتقاد �معناه: �ست��اب

 
ّ

  ثبوتھ����ا��ال�أو��ستقبال".�وجب�ظنَّ �ء����املا����أو�ا��اضر�يُ ال��

�أْن ����� ��ست��اب �عتَق �ُ �فمع��  �ّن أد
ً
�ثابتا ��ان �إذا �املا��� ��� أو��ال���ء

 
ً
�املا���،��معدوما ��� �عل��ا ��ان �ال�� �ال�يئة �ع�� �ا��اضر ��� �كذلك ف�و

 
ّ

أنھ��نفسھ����ال���ء�الثابت����ا��اضر�فإنھ��عتقد�ع���س�يل�الظّن �أُن والش

  غ���زائل����املستقبل،�إذ�وقف�ع���دليل�يرجع�بھ�إ���غ��ه.

�الّس ����� �شمل �القرا�� �أّن و�عر�ف �أع�� �و�يجاب، �املست��لب �ب�ال���ء

 
ً
 �قد�ي�ون�إثباتا

ً
  ل���ء.�ل���ء،�كما�قد�ي�ون�نفيا

 فل�س�يُ أصل��ست��اب��و�آخر�مدار�الفتوى،��معلوم�أّن و �����
ُ
إ����ذا����أ

�الوُ  �استفراغ ��عد �إال �بأْن �صل �املج��د، �من �املسألة��سع ��� �دليال �يجد ال

�ا��اضر�أو� ��� �ل��ال �إبقاء ��ست��اب �أصل ��� �حي��ا �فيأوي �ف��ا، املج��د

  �.ھ�للدليل�املغ�ِّ جدانِ املستقبل�ع���ما��انت�عليھ����املا���،�لعدم�وُ 

�يدلَّ ����� �ح�� �وجوده �ث�ت �ما �باستمرار�وجود �معت�َ �ف�و�ا��كم ��ع���دليل

�ث �عدم �باستمرار �وا��كم �يدلَّ رفعھ، �ح�� �وجوده �يث�ت �لم �ما دليل��بوت

  ��ع���وجوده.معت�َ 

����� 
ً
 �إذا

ً
�أخذا ��ونھ �عن �يخرج �ال �دليل�لنّ با�فاالست��اب �يوجد �ح�� في

�أو�  أ�ثبات،
ً
�النّ �خذا �دليل �يوجد �ح�� �أْن باإلثبات �إ�� �يدعونا �ما �و�ذا �في.

  .أنواعھو �ف�ع���أقسامھنتعرّ 
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  :وأنواعھ��ست��اب:�أقسامھاملطلب�الثا�ي:������

�مّم ����� ��نواع ��ذه �و�عض �حقيقتھ، ��� �تدخل �متعددة �أنواع ا�لالست��اب

�  وَ قد
َ
 ق

ّ
�و�ت ��جماع �ا��الف�ع ���ا ��علق �ما �وم��ا ���ا، ��خذ �ع�� فاق

�انظارُ َر توَ واعْ   �تھ
ً
�قبوال  وردّ �املج��دين

ً
�وسا �أنواع�ن، �املقام ��ذا ��� �ناول

� �بيان�ست��اب ��مع �نوع ��ل ��مثلةحقيقة �مع �العلم��و�يان، �أ�ل مذا�ب

  ����ل�نوع:

وعال�����
ّ
  است��اب�العدم��ص��:�ّول:��ن

����� ُ�� �أو�ما ��صلية �ال��اءة ��ص�ّ�ِ است��اب �بالعدم �است��اب��عرف �و:

  اقل.ليل�النّ د�الّد رِ ة�ح���يَ معيّ انتفاء��ح�ام�الّس 

�الّد ����� �النتفاء �رجب، �صوم �وجوب �عدم �ذلك: �الّس مثال �ليل ال��يح�م��

�التّ املقت��ِ  ���ذا �و�لزام �للوجوب �فنَ � �وجوَب يف�ليف، �أخذ�نا �الصوم  �ذا
ً
�ا

  ة�املقتضية�الرتفاع�الت�ليف�وعدمھ.أصل�ال��اءة��صليّ ب

�����"� �البا��: �الشرعقال �الوجوب  �،وطر�ق
ّ
�أن �علمنا �ع���و�ھ �يجب �ال ھ

  ��رمضان".وال�صوم�غ��،وال�ز�اة�غ���الز�اة�املع�ودة�،املسلم�ن�صالة�سادسة

�يُ ومّم ����� ِ ا
ّ
�الذ �براءة �باست��اب ��ستدالُل ��ق �الّد �مة  �عدم

ّ
�ال�� ��� �ء�ليل

�الزّ  �نفي �ع�� ��عض�م ��ستدالل �مثل �و�ذا �نفيھ، �بأنھ�ع�� �ا��ضروات ��� �اة

 
ُ
�الز�اة  �لو��انت

ً
�دليل��واجبة �عل��ا �ولو��ان �دليل، �عل��ا �ل�ان �ا��ضروات ��

�فلّم  �البحث، �مع �لملعرفناه ��ُ �ا �فوَ �دّل عرف �فيھ، �ال�دليل �أنھ �َج ع�� ال��أْن ب

  يجب.

  ".يل���يح�قد�قال�بھ�جم�ور�الفق�اءو�ذا�دلقال�البا��:�"�����

����� 
ّ
 �وع�الثا�ي:�است��اب�ما�دّل الن

ّ
 الش

ُ
  جود�س�بھ:بوتھ�لوُ رع�ع���ث

�دّل ����� �ما  �است��اب
ّ

�الش �ثبوتھ، �ع�� �ِح كرع �املن�وحة�النّ �ّلِ دوام ��� �اح

�النّ تقرُّ �د�ع �فاألصُل ر �فيھ، �العصمة �وثبوت �العصمة���ق��َ يُ �أْن ��اح ببقاء

  �ا.�تا�ُ نعلم�اح����ُ 

�ادُّ ����� �النّ ��َ �وقد ��ذا �� 
ّ
��ت �الزرك���:��وانتفاءُ �فاُق وع �قال �فيھ، ا��الف

  ".يث�ت�معارض�لھ�و�ذا�ال�خالف����وجوب�العمل�بھ،�إ���أْن "
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�التّ ����� �أّن ولكن �النّ �حقيق ��ذا �خالف�� ؛وع
ً
�بھ�ا ��حتجاج �ع�� �؛فا��م�ور

وع�من��ست��اب���ة����الدفع�دون��ذا�النّ �وخالف�ا��نفية�فقالوا�بأّن 

  �ثبات.

����� 
ّ
  وع�الثالث:�است��اب�مقت����العموم�والنص:�الن

�أْن ����� ��ست��اب ��ذا �العمومُ �ُ �ومف�وم  والنّ �ست��ب
ّ

�الش �إال�رعيّ ص ان

 دليل�التّ �دَ يرِ �ْن أ
ّ
  ��.خصيص�أو�ال�

�كث��ٌ ����� �اع��ض �عّد �وقد �ع�� ��صول �أ�ل ��ست��اب��من �أنواع ذلك

�و�  �أْن �البا�� ��عد �البا�� �قال �وغ���ما،  �بياري
َ
�َق ن �عن �إ��اَق ل ��عض�م

�العُ  �حال ��ست��اباست��اب �بأنواع �"- موم �است��اب�: �من �ل�س و�ذا

�"و ا��ا �العلوي: �وقال �اللفظ"، ��عموم ��و�استدالل �وإنما �است��اب�أل، ما

�والنّ  �أْن العموم �إ�� �مخّصِ �ص �يوجد ��ست��اب�ص �من �فل�سا �نا�� أو

قال��بياري�وإمام��؛ليل�ال�إ����ست��ابا��كم�مس�ند�إ���الّد �ألّن �؛بحال

  ".ا��رم�ن

����� 
ّ
  وع�الرا�ع:�است��اب�حكم��جماع:الن

������ �� أو�و �ي�ون �ثّم جَم و�ُ �ةر�بحالمن �حكم، �ع�� �فيھ �حالة�يتغ�ّ �ع ��إ��

 
ُ
��غ�ُّ ف�ُ �،ى خر أ ��مر��عد ��� ��جماع �حكم �الّد ست��ب �يقوم �ح�� �ع����ه ليل

 �أّن 
ً
  غ���ما�ا�عقد�عليھ��جماع.�لھ�حكما

�َم ����� �استدالل �يقول مثالھ: �املتيّمِ إ�:ن �املاءَ ن �رأى �إذا �ال��م �صالتھ �أثناء ��

 
ُ
���ب�حكُم ع�������ا�قبل�ذلك،�فاستُ �ٌد نعقِ �جماع�ُم �بأّن :�- ھتبطل�صالت

�و�و�ُم ّ� الّ�ِ   �ٌع جَم ة
ّ
�ال� �محل �املسألة ��� �أْن عليھ �إ�� �أّن ��اع �ع�� �دليل �يرد

  رؤ�ة�املاء�مبطلة.

  خالف�ب�ن��صولي�ن:�وع�من��ست��اب�محلُّ و�ذا�النّ �����

كداود�الظا�ري���صولي�ن�ع���عدم��عتداد�بھ،�وخالف�البعُض �فأك��ُ �����

�و�مدي، �سر�ج �وابن �بكر�الص���� �وأ�ي �ب���واملز�ي تفقالوا �وصُ ّي لوحيتھ�ھ

  لالستدالل.
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  �ست��اب�املقلوب:������

 ومّم �����
ُ
�أ �ا ��عر ب��ق �ما ��ست��اب �و�و�أنواع �املقلوب، �باالست��اب ف

�  �ْن أيص��
ً
�قسيما �و�سّم �ي�ون �الالست��اب، �بمع�وس�يھ لبعض

� �وحقيقتھ �أ�ست��اب، �إثبات �الزّ أنھ �الزّ مر��� ��� �لثبوتھ �املا��� ن�ممن

  ا��اضر.

�النّ أومن������ �ندلسي�ن�من�املالكية�أّن قول��عض�القرو��ن�و� �وع:مثلة��ذا

�الوقف)�ا���س �ُج �(أي  إذا
ُ
�مصرف �وُو �ل �عل��اھ، �يجري �فإنھ �حالھ �ع�� ،�جد

 �ا��الة�دليٌل ه�ع����ذه�إجراءَ �ورأوا�أّن 
ّ
  ھ��ان�كذلك�����صل.ع���أن

  ��ية��ست��اب����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثالث:������
������ �فتاو�ھ: ��عض ��� �رشد �ابن �كث���"قال �عليھ �يجري ��صول �من و�و�أصل

  ."من��ح�ام

  "�وقال�الدسو��:�"ومن�قواعد�املذ�ب�است��اب��صل�����

  ثالثة�أنواع:��ست��اب�كما�مرّ ل�من�أنواع�والذي�تحصّ �����

����� 
ّ
  وع��ول:�است��اب�ال��اءة��صلية�أو�العدم��ص��:الن

����� 
ّ
�الث ��صول �من ��صلية �بال��اءة  �خذ

ً
�قطعا ��ابتة �وكتب�م�� �مالك، ذ�ب

�بالتّ  �مليئة �بھالفقھ �و�حتجاج ��صل ���ذا �للنّ �،عليل ��عطي اظر�حكم�بحيث

  ���املذ�ب�املال�ي.القطع�باعتبار��ذا��صل�

،�و��ذا���يٌح �حكم�است��اب�حال�العقل�دليٌل �ْن أعلم�اقال�البا��:�"�����

 
ّ
 قال�جم�ور�العلماء...و�و�عندنا�القسم�الثالث�من��دل

ّ
  ."ةرعيّ ة�الش

�عَ ����� �عدم ��� �املالكية �من  �ّدِ وخالف
ً
�دليال �البصري،���ست��اب أبو�تمام

  منھ.�و�و�اختيارٌ 

�دليل����� �أّن �مثالھ: ��� �املالكية  �قول
ً
�واجبا �ل�س املضمضة��وأّن �،الوتر

�يَ  �ال �ا��نابةِج و�ست�شاق �غسل ���  �ألّن �؛بان
ّ
�الذ �براءة �وفراغ�ّم �صل ة

 
ّ

�الش �اشتغال�ا �وطر�ق ��لزام، �من  الساحة
ّ

�الش ��� �ول�س �التّ رع، ��عد �بع�رع

�و�ست�شاق �واملضمضة �الوتر �وجوب �ع�� �ك��ة��،دليل �مع �لوجد ��ان ولو

�والنّ البح �يدَّ ث �فالذي �أّن ظر، �و�ست�شاق��وأّن �واجٌب �الوترَ ��� املضمضة

  ة.اقل�من�أصل�ال��اءة��صليّ ليل�النّ يجبان����غسل�ا��نابة�عليھ�الّد 

�الّد  �أنھ�ال�يجب�صالة�سادسةو��ذا �علمنا �،وال�ز�اة�غ���الز�اة�املع�ودة�،ليل

  وال�صوم�غ���رمضان.
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 �النوع�الثا�ي:�است��اب�ما�دّل �����
ُ
  بوتھ:الشرع�ع���ث

������ �ما �است��اب  �دّل أما
ُ
�ث �ع�� �الشرع �سلوُ بوتھ �فاملالكية�جود �بھ

 وُم �،قائلون�بھ
ّ
  قتضاة����فروع�م�الفق�ية.سعون�����خذ�بھ�والبناء�ع���ُم �

�ا�مثالھ:��ختالف�ب�ن�البا�ع�واملش��ي����القبض،�فاألصل����السلعة�أ�ّ �����

 
ّ
�الث ��� �و�صل �البا�ع، ��صالن،�بيد ��ذان �ف�ست��ب �املبتاع، �يد ��� �أنھ من

�قوُل قبَ فيُ   �ل
ّ
�الث �قبض �عدم ��� �و�ُ البا�ع �قوُل قبَ من، �قبض��ل �عدم ��� املبتاع

 �اس�ث���من��ذه�املسألة�إذلعة.�و�ُ الّس 
َ
رف�يق�����سرعة�القبض�ة�عُ ّم �ان�ث

 
ّ

 �ال�
ً
  .�م�مثال

  النوع�الثالث:�است��اب�حال��جماع:�����

������  أما
ُ
�أ �فقد ��جماع �بحال  �ست��اب

ٌ
�فم��م��ثر�خالف �املذ�ب، �أ�ل ب�ن

�يحتّج  �لم �واستدلَّ �من �اعت��ه �من �وم��م ��ك��، �و�م �غرار��عض��بھ �ع�� بھ

  .الفروع

����� 
ُ
�إو� ��صل ��ذ �ع�� �بالتعو�ل �القول �قال�سب ���نون، �بن �محمد ��

"� �أ�البا��: �من �ال�أعلم �أ��ابنا، �من ���نون �بن �محمد �ذ�ب �ابنا�وإليھ

  ".من�قال�بھ�غ��ه

�ابُن ����� �ح�ى �أّن �وقد �عدم��العر�ي �ع�� ��صل ���ذا �استدلوا �املالكية �عض

قالوا:��ْن أما،�بن�دخل�ف��ا�متيّم مل�انتقاض�الوضوء�عند�رؤ�ة�املاء����الصالة

� �ع��  �ّن أأجمعنا
َ
 صالت

ٌ
���يحة �ادّ �ھ �فمن �املاء، �رؤ�ة �فسدت�قبل �أ��ا ��

  ".ليل�برؤ�ة�املاء�فعليھ�الّد 

  �ست��اب�املقلوب:�����

���ا����مواضع�وتر�وا��أما��ست��اب�املع�وس�فنجد�أّن ����� املالكية�أخذوا

  اعتباره����مواضع�أخرى.

�أْن ����� �دون �زوجتھ �عن ��غيب �الذي �الزوج ِ �كمسألة
ّ
�ثم�يخل �نفقة، �ل�ا ف

�فتتقّد يقُد  �مدة�م ��� ��ان �أنھ �ف��عم �غي�تھ، �حال �أنفقت �ما �بطلب �إليھ م

�معِس   الغياب
ً
 را

ُ
�وت  لخا،

ُ
�الزوجة  فتّد �فھ

ً
�موسرا ��ان �أنھ �� ُ�� �إنھ �فقالوا: عت���،

� �قدومھ �حال  �،إعسار�أو��سارمن
ُ
�مّد و� ��� �فإْن ست��ب �الغيبة، �قدم��ة �ان

 
ً
��َ �ّد عُ �موسرا �ذا �الغيبة �� 

ُ
�النّ ��َ ��ِ سار�وق �من �الزوجة �تطلب �بما فقة،�عليھ
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ابق�و�و�زمن�الغيبة،�بناء�ع���من�الّس وج����الزّ ف��نا�ث�ت�أمر�و�و��سار�الزّ 

 
ُ
  دومھ�لالست��اب.ثبوتھ����الزمن�ا��اضر،�أي:�زمن�ق

  دليل���ة��ست��اب:املطلب�الرا�ع:������

 استدلوا�ع�����ية�ال��اءة��صلية�أو��باحة�العقلية�بجملة� 

 �{فمن�جاءه�موعظة�من�ر�ھ�فانت���فلھ�ما�سلف}�عا��:��ھلو ق�:م��ا�أدلة

  ].٢٧٥البقرة:�[

����� 
َ
�ن �ملا �أنھ ��ية �من �الداللة �الرِّ ووجھ �تحر�م �من�زل �ال��ابة �خاف �ا

 
ُ
الذي���ا�قبل�نزول�التحر�م،�فأبانت��ية�لھ�أّن س�ت�من�الرِّ �موال�ال���اك�

اك�سبوه�من�الر�ا�قبل�التحر�م�جار�ع���ال��اءة��صلية،�فال�ي��ق�م�إثم�وال�

  لوم.

 واستدلوا�ع�����ية�النوع�الثا�ي�من��ست��اب�و�و�است��اب� 

  ما�دل�الشرع�ع���ثبوتھ�بأدلة�م��ا.

����� 
ّ
قوا�من�وجود�ال���ء�وثبوتھ�أو�انتفائھ�ابت�عند�العقالء�أ��م�إذا�تحّق الث

 خاصّ �وعدمھ،�و�ان�ل�ذا�ال���ء�أح�امٌ 
ٌ
:�أ��م�يحكمون���ا�و�جرون�ع���- بھ�ة

�الزّ ُم  �مستقبل ��� �سواءٌ قتضا�ا �العدم.��مان، �أو �الوجود ��� �ذلك أ�ان

 �فالعقالءُ 
ً
�ُم سّوِ �ُ �مثال �الزّ غون ��� �علموا �من �وُ راسلة �املا��� ه،�جودَ من

 
َ
�� �ال�� ��مثلة �من �غ���ذلك �إ�� �وإنفاذ�ا، �الودا�ع �إرسال  ْس و�ستح��ون

َ
�ُد نِ �

�الزّ  �إعطاء  إ��
ً
�موجودا ��ان �الذي �ا��كم �أو�املستقب�� �ا��ا�� �املا�����من ��

 
ً
 �إثباتا

ً
  .أو�نفيا

  و�و�- �من�نفاه�من�املالكية�أما�است��اب��جماع�فقد�استدّل 

  بما�يأ�ي:�- املعتمد�عند�م

 أوّ �����
ً
 �:ال

ً
�دليال ��ان �الذي �محّل ��جماع ��� �وارتفع �زال �قد �ا��كم �ع��

��و�غ���محّل �ألّن �؛ا��الف �ا��الف  �محل
ّ
 �ت

ً
�متناوال ��جماع �يكن �فلم �فاق

  ،�وعليھ�وجب�تطلب�دليل�آخر.��املحّل ا��الف�لتغ�ّ �ملحّل 

����� 
ً
�محّل �:ثانيا ��� ��جماع �باست��اب �يؤدّ �القول �التّ ا��الف �إ�� �افؤ،�ي

�  بيانھ:
ّ
��جمأن �حال ��ست��ب �أحد �من �ما �أن�ھ �و��صمھ �إال ����ء ��� اع

�ُم ��ست��بھ �� 
ً
�فمثال �التّ �قابلھ، �مسألة �فإّن �� �أْن �يمم يقول:��للمخالف
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� �برؤ�تھ�أجمعنا �ف�ست��بھ �الصالة �خارج �املاء �برؤ�ة �التيمم �بطالن ع��

  �حوال�ال�ع��ة�بھ.��ُ ف��ا،�و�غ�ّ 

������ �ا��امس: ��ج��ادية�املطلب �باألصول ��ست��اب صلة

  للمذ�ب:

 النّ �إّن �����
ّ
�و�دل ��صلية �ال��اءة �ب�ن �الصلة ��ج��اديّ ظر��� �املالكية�ة �عند ة

�يُ  �إ�� �و��ن�ْن أف��� ��صلية �ال��اءة �ب�ن �صلة ��خرى،��ال ��ج��ادية �دلة

� �من��ّن أذلك �املستفاد �فا��كم �العقل، ��و ��صلية �ال��اءة �اعتبار م�شأ

�ودّل  �العقل �أفاده �عق�� �حكم ��صلية �����ال��اءة �الضد �ع�� �و�ذا عليھ،

 
ّ
 �دل

ّ
�ال� �فإّن شر�عيّ ة ��خرى  �ة

ّ
��و�الش ��عتبار�ف��ا �بمرجع �إما نصوصھ�رع،

�الشر�عة،�وعليھ�فإّن �،ا��زئية �تفار�ق �ال�لية�املستقرأة�من ل�أوّ �أو�بقواعده

�يُ  �وال ��عتبار، �م�شأ ��و ��دلة �من �وغ���ا �ال��اءة �ب�ن �دليل��أ��فارق إ��

 
ّ
ظر،�ف�و�آخر�مدار�النّ �جدان�دليل�للمسألة�محّل �ياس�من�وُ �عَد �َ �ال��اءة�إال

  الفتوى�كما�تقدم.

�النّ ����� �دّل �وعأما �ما �است��اب �و�و ��ست��اب �من  �الثا�ي
ّ

�ع���الش رع

�س�بھ �لوجود �فوج- ثبوتھ �املذ�ب��ھ: ��� ��ج��ادية ��صول �و��ن �ب�نھ العالقة

 �أّن 
ً
 �ا��كم�املست��ب��ان�ثابتا

ّ
رع�من�أدلة�سمعية�أو�أدلة�����بتداء�بالش

 
ّ
  مع.ة�الّس اج��ادية�راجعة����أصل�اعتبار�ا�أدل

�وُ ومِ  �ن �الفرق �بأنواعجوه ��ست��اب ��خرى �ھب�ن ��ج��ادية ��دلة :�- و��ن

�ظنّ �أّن  �إال �ي�ون �ال ��ست��اب �من �املستفاد �با��كم �العلم  مرتبة
ً
مل�ان��ا

�وُ  �ي�ون�ُر احتمال �فقد ��ج��ادية ��دلة �من �املستفاد �بخالف �و�ذا �الغ��، ود

 العلم�بھ�قطعيّ 
ً
 يّ وقد�ي�ون�ظنّ �ا

ً
  .ا

عند���ست��ابشوا�د�تطبيقية�ألصل�س:�املطلب�الساد�����

  املالكية:

  مسائل��نتفاء�من�الت�اليف:املسألة��و��:������

��ح�ام�ألصل�ال��اءة������ �مشروعية��عض �ما�يرجعون�إ���نفي املالكية�كث��ا

�دليٌل  �عند�م �يث�ت �لم �فحيث �التّ ��صلية، �فاألصُل إلثبات �ع�����ليف البقاء

 
ُ
ِ �ا��كم��ص���و�و�براءة

ّ
 ة�من�التّ ّم الذ

ُ
ِ غل��اليف،�وعدم�ش

ّ
  ��ا.�ةّم الذ
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مثالھ:�ز�اة�الفطر����املذ�ب�املال�ي�إنما�تجب�ع���املسلم�عن�املسلم�ن������

 
َ
�الرجُل ُج خرِ �م�عليھ،�فال�يُ ب�نفق�ُ ِج الذي�ت �أدلة���ا عن�نصرانية�تحتھ،�ومن

� ��ستدالل �"ذلك �البا��: �قال ��صلية، �الذمةبال��اءة �براءة فيجب��و�صل

  ع���إشغال�ا�بالشرع...".�ليُل الّد �است��اب�ذلك�ح���يدّل 

 من�اد����عد�البناء�باملرأة�أنھ�وجده�ث�ّ املسألة�الثانية:������
ً
  :با

 ���أنھ�ألفا�ا�ث�ّ من�نكح�امرأة�ثم�ادّ �����
ً
 �عد�أن�ابت�����ا،�لم�يُ �با

ُ
ھ�قبل�قول

 �دقت�بيم�ن�إْن وصُ 
ً
 وإال�َح ��انت�رشيدة

َ
 ل

َ
  .�ُب �ف

 ��صّل �أّن �املسألة�ُك درَ وُم 
ً
�بكرا �املرأة��و��ا �ف�ُ ��� ست��ب�من�ح�ن��شأ��ا،

�الدُّ  �ح�ن �إ�� �ا��كم �مح�ذا �الشيخ �قال ���ا، ����خول �ا��ضر�ا��س�ن مد

"� �ذلك:  توجيھ
ُ
�ت �بب�ّ لم �إال �دعواه �البَ �ألّن �؛نةقبل �ثابٌت حال �ح�ن���ارة من

  ."نةالب�ّ ست��ب�إ���ح�ن�البناء�ح���تقوم�ع���عدمھ��شأ��ا،�ف�ُ 
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  65ص���دلة�النا�ضة�ب��ية�أصل�سد�الذرا�ع:املطلب�التاسع:������

  68ص��شوا�د�تطبيقية�ألصل�سد�الذرا�ع�عند�املالكية:املطلب�العاشر:������

  68ص��للذر�عة:املسألة��و��:��ل��ام�بمش�ور�املذ�ب�سدا������

�ال����� �املعاِد ثانيةاملسألة : 
ُ
�ت  ن

ً
�مطلقا �لنظر��مام �����و�ل �ولو��انت ح��

  70ص��ن:ع�ّ مللك�ُم 

  مراعاة�ا��الف:املبحث�الرا�ع:�

  72ص���عر�ف�مراعاة�ا��الف�لغة�واصطالحا:املطلب��ّول:������

  77ص����ية�أصل�مراعاة�ا��الف����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثا�ي:������

������ �الثالث: �حكمھ�املطلب �املال�ي: �املذ�ب ��� �ا��الف �بمراعاة العمل

  80ص�وشروطھ:

  �82ص�أدلة�اعتبار�مراعاة�ا��الف:املطلب�الرا�ع:������

������� �ا��امس: �املطلب �ألصل �تطبيقية �ا��الفشوا�د عند��مراعاة

  85ص��املالكية:

  85ص��من�قام�لثالة����نافلة:املسألة��و��:������

  85ص��الن�اح��غ���و��:املسألة�الثانية:������

�الصداق:�����   86ص��املسألة�الثالثة:�أقلُّ

  �ستحسان:املبحث�ا��امس:�
  �88ص�:مف�ومھاملطلب��ّول:������

  95ص��أر�ان��ستحسان:املطلب�الثا�ي:������

  96ص��مذ�ب�العلماء�����خذ�بأصل��ستحسان:املطلب�الثالث:�����

  99ص��املطلب�الرا�ع:�أقسام��ستحسان�وأنواعھ����املذ�ب�املال�ي:�����

  104ص����ية��ستحسان�عند�املالكية:املطلب�الرا�ع:������

������ �ا��امس: �املذ�ب�املطلب ��� ��ج��ادية �باألصول ��ستحسان عالقة

  106ص��املال�ي:
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  108ص�عند�املالكية:��ستحسانشوا�د�تطبيقية�ألصل�املطلب�السادس:����

  108ص���جارة�ع���ثمن�مج�ول:املسألة��و��:������

  109ص���ذن����إحياء��موات:�الثانية:�سألةامل�����

  �ست��اب:املبحث�السادس:�
  ��111ص��عر�ف��ست��اب:املطلب��ّول:������

  112ص��ست��اب:�أقسامھ�وأنواعھ:املطلب�الثا�ي:������

  114ص���ية��ست��اب����املذ�ب�املال�ي:املطلب�الثالث:������

  �116ص�دليل���ة��ست��اب:املطلب�الرا�ع:������

  117ص��صلة��ست��اب�باألصول��ج��ادية�للمذ�ب:املطلب�ا��امس:�����

  117ص�عند�املالكية:��ست��ابشوا�د�تطبيقية�ألصل�املطلب�السادس:���

  �117ص�مسائل��نتفاء�من�الت�اليف:املسألة��و��:������

 من�اد����عد�البناء�باملرأة�أنھ�وجده�ث�ّ املسألة�الثانية:������
ً
  118ص��:با

  ��119ف�رس�املراجع�ص

  �120ف�رس�املوضوعات�ص
  

�  


