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 الفصل التمييدي
 

 في التعريف بمالك وأصولو وصاحب النظم
 

 -وتحتو ثبلثة مباحث:
 مالك.المبحث األول: التعريف باإلمام 

 المبحث الثاني: التعريف بأصول اإلمام مالك.
 .المبحث الثالث: التعريف بصاحب النظم )ابن أبي كف(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 المبحث األوؿ
 -هللارحمو -باإلمام مالك  التعريف

 : اسمو ونسبو:المطمب األول
مالؾ بف انس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرو بف الحارث بف غيمػاف بتػتا النػيف 

 بالمثمثة مصنر أولو خػا  معجمػة –المعجمة أولو بعدىا مثناة تحتية ساكنة ابف خثيؿ 
 صبحي اليمني.ويقاؿ بالجيـ كما في القاموس األ

 –ف انتقػؿ جػد أبيػو أبطف مف حمير، اليمني ألجؿ  اَ بَ ي أصْ ذاألصبحي؛ ألنو مف 
المدينػػػة المنػػػورة بعػػػد غػػػزوة بػػػدر الكبػػػر   ىمػػػف الػػػيمف إلػػػ -وىػػػو أبػػػو عػػػامر بػػػف عمػػػرو

 وصاىر بني تميـ.
زدية وقيؿ طميحة ت شريؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األوأـ اإلماـ اسميا العالية بن
(ٔ)أشير. موالة عامر بنت معمر واألوؿ

 

 كنيتو ولقبو: :المطمب الثاني
 شػي  أىػػؿ، و فقيػا  السػػمؼ وكبيػػر دار اليجػرة عبػػد ا اإلمػاـ الػػذي عػرؼ ب مػػاـ أبػو

وخصوصػا أىػؿ ،المقمد المتبػوع ألىػؿ األمصاربنير منازع و التقو الحجاز في الحديث و 
(ٕ)المنرب.

 

 مولده ونشأتو: :المطمب الثالث
 ىولكػف األكثػر عمػ -عنػورضػي ا -اختمؼ العمما  في السنة التي ولد فييا مالػؾ 

أنو ولد سنة )ثػبلث وتسػعيف ( لميجػرة فػي ذي المػروة شػماؿ المدينػة المنػورة ثػـ انتقمػت 
                                                 

ـ، ٜٛٚٔ-ىػػٜٖٛٔ، دار المعرفػة، بيػروت، ٕٗٛ-ٕٓٛالتيرست، محمد بف إسػحاؽ بػف النػديـ، ص( ٔ)
-ىػػػػػػٗٓٗٔ، دار التكػػػػػر، بيػػػػػروت، ٘، صٓٔوتيػػػػػذيب التيػػػػػذيب، أحمػػػػػد بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني، ج

 ـ.ٜٗٛٔ

، ٜٛ، صٔواألسانيد، يوسؼ بف عمر بػف عبػد البػر القرطبػي، جالتمييد لما في الموطأ مف المعاني ( ٕ)
، بنيػة الطمػب فػي ٔٛٙ، صٚ، تػاري  ابػف خمػدوف، جٜٕٖ، صٖتػاري  اإلسػبلـ، اإلمػاـ الػذىبي، ج
، معجػػػػػػـ ٙٔ، صٔ، طبقػػػػػػات الحتػػػػػػاظ، السػػػػػػيوطي، جٛٔٔ، صٕتػػػػػػاري  حمػػػػػػب، البػػػػػػف العػػػػػػديـ، ج

-ىػػػػػػٖٙٚٔث العربػػػػي، بيػػػػروت، ، دار إحيػػػػػا  التػػػػراٛٙٔ، صٛالمػػػػؤلتيف، عمػػػػر رضػػػػا كحالػػػػة،  ج
 .ٜٗٗ، صٔـ، مروج الذىب، المسعودي، جٜٛ٘ٔ
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المدينػػة المنػػورة وبيػػا نشػػأ اإلمػػاـ  ىإلػػ ومػػف العقيػػؽ انتقمػػت األسػػرة ،العقيػػؽ ىإلػػ األسػػرة
 .قبر النبي صمي ا عميو وسمـ فييار الصحابة والتابعيف كما رأ  اثآفرأ  

ر كػاف مػف فجده مالػؾ بػف أبػي عػام ؛اإلماـ مالؾ في بيت مجد مف بيوت العمـنشأ 
 كبار التابعيف وعممائيـ.

وشارؾ ىذا الجد المبارؾ فػي ميمػة دينيػة رسػمية وىػي ميمػة كتابػة المصػاحؼ فػي 
فكػاف مالػؾ الجػد ممػف كتبوىػا  -رضػي ا عنػو-عيد الخميتة الثالث عثماف بف عتػاف 

 أشخاص بارزوف. ذلؾ العيد ليذه الميمة إالفي حيف لـ يكف يندب في 

حػيف  مالكاً  عمييـ حتى إف ىمبلزمًا لمعمما  يتمق –أخو اإلماـ مالؾ –وكاف النضر 
فممػػا ذاع أمػػر مالػػؾ بػػيف شػػيوخو صػػار يػػذكر بػػأف  ،الزميػػـ كػػاف يعػػرؼ بػػأخي النضػػر

 (ٔ)النضر أخو مالؾ.
 :عصره:المطمب الرابع

إذ ،وتنمػػي المواىػػب ،ذي عػػاش فيػػو تػػوعز بالعرفػػافولقػػد كانػػت البيئػػة العامػػة لمبمػػد الػػ
 ،ومبعػث النػور ،ىي مدينة الرسوؿ األعظػـ محمػد صػمى ا عميػو وسػمـ مػوطف الشػرع

حتػػى إف  ،ومرجػػا العممػػا  فػػي العصػػر األمػػوي األوؿ ،األوؿ ومعقػػد الحكػػـ اإلسػػبلمي
 ابػػف مسػػعود كػػاف يسػػأؿ عػػف األمػػر فػػي العػػراؽ فيتتػػي فػػ ذا رجػػا إلػػى المدينػػة ووجػػد مػػا

 يحط عف راحمتو حتى يرجا فيخبر مف أفتى. يخالتو ال
ثػـ  ،وحتػظ القػراف فػي صػدر حياتػو ،في ظؿ ىػذه البيئػة الخاصػة والعامػة نشػأ مالػؾ

 وجالس العمما . ،اتجو بعد ذلؾ إلى حتظ الحديث
إنػػػػو اسػػػػتأذف أمػػػػو فػػػػي مجالسػػػػة  )) فيقػػػػوؿ: -رضػػػػي ا عنػػػػو-وويحكػػػػي عػػػػف نتسػػػػ

ثـ قالت لػو: اذىػب إلػى ربيعػة فػتعمـ مػف أدبػو  ،وعممتو ،فألبستو أحسف الثياب،العمما 
 (ٕ)((قبؿ عممو

 إلى ربيعة الرأي وىو حدث صنير. فجمس بنصيحة أمو
                                                 

، ٚ، ثقػػات ابػػف حبػػاف، ج٘ٔ-ٙ، صٔالػػديباج المػػذىب فػػي معرفػػة أعيػػاف المػػذىب، بػػف فرحػػوف، ج( ٔ)
 -،  لبنػػافٔ، طٚٙ، صٔ، طبقػػات التقيػػا ، أبػػي إسػػحاؽ الشػػيرازي، ىذبػػو ابػػف منظػػور، جٜ٘ٗص

 . ٜٕٔ، صٔـ، غاية النياية في طبقات القرا ، ابف الجوزي، جٜٓٚٔبيروت،  

 .ٜ/ٔ،الديباج المذىبٖٔ/ٔ ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ( ٕ)
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شػيد في عيػد الوليػد بػف عبػد الممػؾ وتػوفي فػي عيػد الر  -رضي ا عنو-ولد مالؾ 
وستا وأربعػيف فػي العصػر  ،ويربييا ،نتسو فُ وِ كَ فعاش أربعيف سنة في العصر األموي يُ 

وقػػػد وقػػػؼ اإلمػػػاـ عمػػػى حقيقػػػة مػػػا وقػػػا فػػػي تمػػػؾ  ،وينػػػذييـ ،التبلميػػػذ فُ وِ َكػػػالعباسػػػي يُ 
فػػأبى أف يػػزج نتسػػو فػػي المعركػػة  ،ومنازعػػات فكريػػة ،مػػف اضػػطرابات سياسػػية ؛العيػػود

قميػػؿ  ،وأكثػػرىـ صػػمتاً ، ووصػػؼ بأنػػو كػػاف أعظػػـ الخمػػؽ مػػرو ة ،القائمػػة فبقػػي متحتظػػاً 
 بمسانو مف الناس مداراة لمناس. الكبلـ متحتظاً 

 ،فالبصػػرة بالعقيػػدة؛ وقػد ظيػػر فػػي عصػره تميػػز كػػؿ مدينػة بناحيػػة مػػف نػواحي التكػػر
ثػػار ابػػف آومػػف عممائيػػا الحسػػف البصػػري مػػف الكوفػػة بالتقػػو العراقػػي الػػذي يقػػـو عمػػى 

ومدرسػػتو التػػي يقػػـو عمييػػا حمػػاد بػػف  ،إبػػراىيـ النخعػػي را آو - عنػػورضػػي ا-مسػػعود 
 ،ودمشػػػػؽ وكػػػػاف فقييػػػػا يقػػػػـو عمػػػػى تعػػػػرؼ أثػػػػار الصػػػػحابة ،وأبو حنيتػػػػة،أبػػػػي سػػػػميماف

ثػػػػػار السػػػػػمؼ آوبيػػػػػا  ،أمػػػػػا المدينػػػػػة كػػػػػاف بيػػػػػا الحػػػػػديث، وزاعػػػػػيويمثمػػػػػو األ ،والتػػػػػابعيف
-ارتضػاىا مالػؾ  -رضػي ا عنيمػا-كعمػر وزيػد بػف ثابػت  ؛را  الصػحابةآو ،الصالا

وصػػػػور معػػػػامبلتيـ فػػػػي  ،شػػػػيد فييػػػػا كػػػػؿ أعػػػػراؼ النػػػػاس ،مقامػػػػا لػػػػو -رضػػػي ا عنػػػػو
األكبػر فػي فقيػو الػذي جػا   فكػاف ليػذا األثػر ،وأحواليـ االجتماعيػة،ومعايشػيـ ،الجممة

 ممبيا لحاجات الناس ومصالحيـ.
أخػذت و المػدارس التقييػة تتبلقى، نو في عصػر اإلمػاـ مالػؾ قػد ابتػدأتإوفي  الحؽ 

فكاف يجتما الشػيوخ مػف كػؿ البمػداف فػي موسػـ الحػر يتػذاكروف  ،المعارؼ بينيا تتبادؿ
 ،وعمـ التقو ،ويتبادلوف أنواع المعارؼ المتصمة بعمـ األثر

، ويتحػػدثاف يمتقػػي بمالػػؾ وكبلىمػػا شػػي  مدرسػػة -رضػػي ا عنػػو-فيػػذا أبػػو حنيتػػة 
وىذا الميث بف سعد يتػذاكر  ،ويتترقاف وكبلىما يقدر رأي صاحبو ،ئؿ التقييةفي المسا

 العمـ ما مالؾ بالخطاب وبالكتاب فيأخذ كبل منيما مما عند األخر.
سػوقو فاسػتطاع  ىعمػ  وىكذا جا  مالؾ فػي عصػر كػاف فيػو التقػو قػد نضػر واسػتو 

 ة. مف كؿ عناصره ليخرج عمي الناس بآرائو التقيي  بتطنتو وقوة عقمو أف يتنذ
 طمبو لمعمم ومنزلتو العممية: :المطمب الخامس
وصػػرؼ نتسػو إليػو فػػي  ،طمػب العمػـ ىعمػػ وبػاً  د-رضػػي ا عنػو-كػاف اإلمػاـ مالػؾ

ث وقد حػد  ،المسػجد ىيرتقب أوقات خروج العمما  مػف منػازليـ إلػ ،وصبر ،ونشاط ،جد
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مطػو بنيػره ابػف ىرمػز سػبا سػنيف لػـ ين ىنػو انقطػا إلػ)) إ :مالؾ عف نتسو فقاؿ اإلماـ
فيػو ابػف ىرمػز النجابػة وتنبػأ  أ الميػؿ. وقػد ر  ىنو كاف يبلزمو مف بكرة النيار إلأو (ٔ)((

مػا  :فقالػت فمػـ تػر إال مالكػاً  ((مػف بالبػاب قبؿ زاىػر فقػد قػاؿ لجاريتػو يومػًا: ))لو بمسػت
مي:اذىػب ،قػاؿ مالػؾ قمػت أل(ٕ)((ادعيو فذلؾ عػالـ النػاس))  ثـ إال ذلؾ األشقر فقاؿ:

فػػػػالبس ثيػػػػاب العمػػػػـ فألبسػػػػتني ثيػػػػاب مشػػػػمرة ووضػػػػعت  :العمػػػػـ   فقالػػػػت تعػػػػاؿ فاكتػػػػب
ثػػػـ قالت:اذىػػػب فاكتػػػب ا ف. وكانػػػت تقػػػوؿ:  ،وعممتنػػػي فوقيػػػا ،سػػػيأر  ىالطويمػػػة عمػػػ

 (ٖ)ربيعة فتعمـ مف أدبو قبؿ عممو. ىاذىب إل
إف وجػد فػي ،ال يستجـ في وقت تحسف فيو الراحة -رضي ا عنو-كما كاف مالؾ 

شػػيدت )) :-رضػي ا عنػو-وقػد قػاؿ  ،فرصػة لمطمػب ال يجػدىا فػي غيػرهذلػؾ الوقػت 
جمسػػت عمػػى  ىحتػػ ىالعيػػد فقمت:ىػػذا يػػـو يخمػػو فيػػو ابػػف شػػياب فانصػػرفت مػػف المصػػم

بابػػػو فسػػػمعتو يقػػػوؿ لجاريتػػػو: انظػػػري مػػػف بالبػػػاب فسػػػمعتيا تقػػػوؿ لػػػو:ىو ذاؾ األشػػػقر 
قاؿ:ىػػػػؿ  ،قمػػػػت:ال ى منزلؾفػػػػدخمت فقاؿ:مػػػػا أراؾ انصػػػػرفت بعػػػػد إلػػػػ،قاؿ:ادخميو،مالؾ

قاؿ:فما ال حاجػػػػػػػػة لػػػػػػػػي فيػػػػػػػػو، قمػػػػػػػػت: ،قاؿ:أتريػػػػػػػػد طعامػػػػػػػػاً  ،قمػػػػػػػػت:ال ، أكمػػػػػػػػت شػػػػػػػػيئاً 
 ،فقمػػت:زدني ،فحػدثني بػػأربعيف حػديثاً  ،ألػػواحي فأخرجػت،قاؿ:ىات ،قمت:تحػدثني،تريد 

فأنػػت مػػف الحتػػاظ، قمت:قػػد رويتيػػا فجػػذب  قاؿ:حسػػبؾ إف كنػػت رويػػت ىػػذه األحاديػػث
 أنت مف أوعية العمـ.،وقاؿ:قـ ،فحدثتو بيا فردىا إلي ،ثثـ قاؿ:حدِّ  ،األلواح مف يدي

ويقػوؿ اإلمػاـ مالػؾ  ،عف نافا مولى ابف عمر فانتتا بعممػو كثيػراً  أيضاً  خذ اإلماـوأ
 .((مف شمس أتحيف خروجو ؛وما تظمني شجرة ،كنت آتي نصؼ النيار)) في ذلؾ:

إذا دخػؿ أقػوؿ سػمـ عميػو حتػى أف ،دعو ساعة كأني لػـ أره ثػـ أتعػرض لػوأف ذا خرج 
 في كذا وكذا فيجيبني. :قاؿ ابف عمر ،يؼك لو:

                                                 

 .ٜ/ٔ،الديباج المذىبٖٔ/ٔترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ( ٔ)

 .ٕٖ/ٔترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ( ٕ)

 ،ٔٔ-ٜ/ٔالديباج المذىب في أعياف المذىب، مرجا سابؽ، ( ٖ)
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خر فػػي سػػبيمو نػػو لػػـ يػػد  أكمػػا  ،خر جيػػدا فػػي طمػػب العمػػـوىكػػذا نجػػد أف مالكػػا لػػـ يػػد  
أنػنقض سػقؼ  أفضى بمالػؾ طمػب العمػـ إلػى، حتى لقد قاؿ تمميذه ابف القاسـ: )) ماالً 

 .(ٔ)((بيتو فباع خشبو ثـ مالت عميو الدنيا مف بعد
 :مواىبو وصفاتو وثناء العمماء عميو:سادساً 

وفقييا يأخػذ سػمتو فػي  ثاً جعؿ منو محدِّ  مف الصتات والمواىب ما تى ا مالكاً آلقد 
 وآثار السمؼ الصالا:،والسير في ضو  القرآف والسنة ،االتجاه المستقيـ

 ،حرص في إليو استما ي ش ىإل استما ف ذا تعي حافظة ا آتاه لقد - أ
 مف ىعم فيمقييا واحدة مرة حديثاً  وأربعيف نيتاً  ليسما نوإ ىحت تاماً  وعياً  ووعاه

 .النيؼ إال منو يضؿ وال ،مباشرة منو استمعيا

 وكانػػت أساسػػاً  -رضػػي ا عنػػو-والصػػتة الثانيػػة التػػي اتصػػؼ بيػػا مالػػؾ  -ب
 ،النايػػػة ، ومنالبػػػة المعوقػػػات فػػي الوصػػػوؿ إلػػػىوالمثػػػابرة ،والجمػػد ،لنبوغػػو ىػػػي الصػػػبر

يضػر  يقوؿ: ))ال يبمػ  أحػد مػا يريػد مػف ىػذا العمػـ حتػى -رضي ا عنو-ولذلؾ كاف 
 .((ويؤثره عمي كؿ حاؿ ،بو التقر

، وكتػاب وفيمػو لمحػديث ،إدراكو لمحقػائؽ والصتة الثالثة التي كانت مف أسباب -ج
نتسػػو مػػف كػػؿ  ىونق ػػ ،فقػػد طمػػب لػػذات ا ،خػػبلص فػػي طمػػب العمػػـا تعػػالى ىػػي اإل

 ال ،العمػػػـ نػػػور )) نػػػو كػػػاف يقػػػوؿ:، وأثػػػر عنػػػو أالنػػػرض واليػػػو  فػػػي دراسػػػتو ؛ائبالشػػػو 
نطقػو أال : ))مػا زىػد أحػد فػي الػدنيا إيضػا، وكاف يقوؿ أ(ٕ)((ال بقمب تقي خاشايأنس إ

 (ٖ).((ا بالحكمة 
، والنتػػػاد إلػػػى بػػػواطف ومػػػف المواىػػػب التػػػي أعطاىػػػا ا مالكػػػا أيضػػػا قػػػوة التراسػػػة -د

لػػى نتػػو  األمػػور، ، ومػػف شػػخاص يعػػرؼ مػػا تكػػف نتوسػػيـ مػػف حركػػات جػػوارحيـوس األا 

                                                 

ي، ، سػػػير أعػػػبلـ النػػػببل ، الػػػذىبٕٖ، صٔترتيػػػب المػػػدارؾ وتقريػػػب المسػػػالؾ، القاضػػػي عيػػػاض، ج( ٔ)
 .ٜٖ، صٓٔج

 .ٚ٘/ٔترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ( ٕ)

 .ٛ٘/ٔالمرجا السابؽ  (ٖ)
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ت لمالػػػػػؾ فراسػػػػػة ال كانػػػػػ)) :-رضػػػػػي ا عنػػػػػو–الشػػػػػافعي ولقػػػػػد قػػػػػاؿ ، قػػػػػواليـلحػػػػػف أ
 (ٔ).تخطئ((

وىنالػػػؾ فػػػي مالػػػؾ صػػػتة خاصػػػة ىػػػي جمػػػاع مػػػا وىبػػػو ا مػػػف صػػػتات وىػػػي  -ػىػػػ
مػف مجمػػس السػمطاف مػف غيػػر أف يكػوف صػػاحب  قػوي تػػأثيراً أالميابػة وكػاف لػػو مجمػس 

وىػػػو مػػػف قرنائػػػو أصػػػحاب  -رضػػػي ا عنػػػو-وقد اجتمػػػا بػػػو سػػػتياف الثػػػوري ،سػػػمطاف
 اإلماـ مالؾ فقاؿ ستياف مادحا لو: المذاىب فسئؿ عما رآه

 يأأأأأبج ال أأأأواب فمأأأأا يرا أأأأع ىيبأأأأة
 

 والسأأأأأأأاامون نأأأأأأأواكس األ  أأأأأأأان 
 

 أدب الو أأأأار وعأأأأز سأأأأمطان التقأأأأج
 

 (ٕ)س  ا سأمطانفيو المطاع ولي 
 

 ىوقػػد أعطػػي ا سػػبحانو وتعػػال ،إلػػى قػػوة الػػروح وال يمكػػف أف تسػػند ىػػذه الميابػػة إال
لػى ا  ذابا لمقمػوب ..و تػج، واىذه اليبة الروحية التػي جعمػت لػو سػمطانا عػف النتػوس مالكاً 

كػػاف مالػػؾ  )): تمميػػذه الزبيػػري يقػػوؿ إفى جانػػب ىػػذا أعطػػاه ا بسػػطة فػػي الجسػػـ حتػػ
 ((،فػػي جػػودة بػػدف  ،يػػـ طػػوالً متأو  ،وأنقػػاىـ بياضػػاً ، وأحبلىـ عينػػاً ،أحسػػف النػػاس وجيػػا
 (ٖ)في نتس مف يعرفو ويمقاه.الجثمانية والعقمية وأحوالو تمقى الميابة وبذا كانت صتاتو 
يضا إذا ذكر أثر فمالؾ النجـ، وقاؿ األذا جا  )) إ:-رضي ا عنو-قاؿ الشافعي 

: مالػؾ وقػاؿ ،نػس، مف مالؾ بػف أعمي في ديف ا مف  أحد ألؾ النجـ، وما العمما  فما
حجػػة بينػػي  وجعمػػت مالكػػاً  ،مػػف عمػػي مػػف مالػػؾأحػػد أومػػا  ،خػػذنا العمػػـأوعنػػو  ،سػػتاذيأ

 عمػػى مػػف  مػػى وجػػو األرض أحػػد أبقػػي ع مػػا ، وقػػاؿ عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدي:وبػػيف ا
وقػػاؿ يحيػػى بػػف سػػعيد ويحيػػى بػػف  ،نػػسرسػػوؿ ا عميػػو وسػػمـ مػػف مالػػؾ بػػف أحػػديث 
سػانيد مالػؾ عػف نػافا ، وقاؿ البخاري أصا األمير المؤمنيف في الحديث: مالؾ أمعيف

صػػػحاب أثبػػػت أبػػػي:مف قمػػػت أل حمػػػد بػػػف حنبػػػؿ:أعبػػػد ا بػػػف  ، وقػػػاؿ:عػػػف ابػػػف عمػػػر
 .أثبت في كؿ شي الزىري  قاؿ: مالؾ 

 خمقو. ىوقاؿ ابف معيف: كاف مالؾ مف حجر ا عم

                                                 

 .ٙٚ/ٔالمرجا السابؽ ( ٔ)

 .ٙٚ/ٔالمرجا السابؽ ( ٕ)

 .ٕٔ/ٔالديباج المذىب في أعياف المذىب( ٖ)
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وسػئؿ عػف  ،حمد بف حنبؿ: مالؾ اتبػا مػف سػتيافأقاؿ  (مختصر المدارؾ) قاؿ في
 كبر في قمبي.أفقو   قاؿ: مالؾ أ ومالؾ إذا اختمتا أييما ،الثوري

ف كاف األو  ،حب إليأقاؿ:مالؾ  وزاعي قيؿ لو:فمالؾ واأل  ئمة.األوزاعي مف ا 
وحمػػػػػػػػػاد  قػػػػػػػػػاؿ:  ،والحكػػػػػػػػػـ ،مالػػػػػػػػػؾ، قيػػػػػػػػػؿ فمالػػػػػػػػػؾ :قيػػػػػػػػؿ فمالػػػػػػػػػؾ والميػػػػػػػػػث  قػػػػػػػػػاؿ

ىػػؿ ، أ مالػػؾ سػػيد مػػف سػػادات ،ىػػؿ زمانػػوضػػعو مػػا أ  والنخعػػي  قػػاؿ: ،قيؿ:فمالػػؾ،الؾم
 .ماـ في الحديث والتقو، ومف مثؿ مالؾ إالعمـ وىو 

نػو  حػديث مالػؾ ف :وقيؿ لو: الرجؿ يريد يحتظ الحديث حديث مف تػر  يحتػظ  قػاؿ
 (ٔ)(.(كاف مف اإلسبلـ بمكاف  ،رحـ ا مالكاً  :وقاؿ،حجة بينؾ وبيف ا
 برز شيوخو:المطمب السابع:أ

واسػتوت رجولتػو جمػس فػي مجمػس رسػوؿ  -رضػي ا عنػو-ولما نضػر فكػر مالػؾ 
ا صػػػػمي ا عميػػػػو وسػػػػمـ لمػػػػدرس واإلفتػػػػا  وذلػػػػؾ بعػػػػد أف اسػػػػتوثؽ رأي شػػػػيوخو فيػػػػو 

قرارىـ شػيد  ىما جمست لمحديث والتتيا حت))  :-رحمو ا-بأنو لذلؾ أىؿ ولقد قاؿ  وا 
 ومنيـ:موضا لذلؾ، مف أىؿ العمـ أني لي سبعوف شيخا

 .الزىري شياب بف محمد.ٔ
 .ينصار األ سعيد بف يحيى.ٕ
 .(عنيما ا رضي) عمر ابف مولى نافا.ٖ
 .ىرمز ابف.ٗ
 بػػػػف الزبيػػػػر ؿ  مػػػولي المػػػػدني عيػػػاش أبػػػػي بػػػف عقبػػػػة بػػػف إبػػػػراىيـ ربيعػػػة.٘
 .العواـ
 (ٕ).المنكدر بف محمد.ٙ
 .القراف مالؾ عميو قرأ ؛ القارئ نعيـ أبي بف نافا.ٚ
 .افحب   بف يحيى بف محمد.ٛ

 (ٔ).كثير وغيرىـ

                                                 

 .ٜٔ/ٔترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ( ٔ)

 .ٖٜ، صٔسابؽ، جالتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، مرجا ( ٕ)
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 : تالمي ه: المطمب الثامن
وقػػػػػد كػػػػػانوا كثيػػػػػريف جػػػػػدًا جػػػػػاؤوا مػػػػػف شػػػػػتى البقػػػػػاع  ،ىػػػػػـ المصػػػػػدر الثػػػػػاني لتقيػػػػػو

وكػػػانوا رسػػػمو إلػػػى تمػػػؾ الػػػببلد  ،ثػػػـ عػػػادوا إلػػػى ببلدىػػػـ ،وتتقيوا عمػػػى يديػػػو،اإلسػػػبلمية
 فانتشر مذىبو في حياتو أيما انتشار خاصة وأف ا تعالى مد لو في عمره. ،النائية

 :ىؤال  مف نذكر
 .المعروؼ اإلماـ الشافعي إدريس بف محمد-ٔ
 .مصر في مالؾ فقو نشر:وىب بف ا عبد -ٕ
 ،بتقيػػػو وتتقػػػو ،سػػػنة عشػػػريف نحػػو مالػػػؾ الـز: القاسػػػـ بػػػف الػػػرحمف عبػػد -ٖ
 .وفتاويو ،مالؾ مسائؿ في ليوإ يرجا صار حتى
 ولػو ،عميو وتتقو ،مالكاً  صحب :العامري القيسي العزيز عبد بف شيبأ -ٗ
 .شيبأ مدونة ليا يقاؿ مدونة
 .العراؽ وفقو المدينة فقو بيف جما: سناف بف فرات بف سدأ -٘
 فػػػي التتيػػػا عميػػػو دارت يحافصػػػ فقييػػػا وكػػػاف: ماجشػػػوفال بػػػف الممػػػؾ عبػػػد-ٙ
 .موتو إلى زمانو
 .عيفأ  بف حكـال عبد بف ا عبد.ٚ
 .األندلسي حبيب بف الممؾ عبد. ٛ

ونشػره فػي  ،البػارزوف فػي نقػؿ فقيػو-رضػي ا عنػو-ىؤال  جميعا ىـ تبلميذ مالػؾ 
 الببلد المتسعة المترامية األطراؼ.

 التاسع: مني و:  المطمب

                                                                                                                                            

، دار صػادر، ٖ٘ٔ، صٗانظر: وفيات األعياف، أحمد بف محمد بف خمكاف، ت: إحسػاف عبػاس، ج( ٔ)
ـ، مناني األخيػار فػي شػرح أسػما  معػاني ا ثػار، محمػود بػف محمػد الحنتػي العينػي، ٜٓٓٔبيروت، 

، اإلصػػػػابة فػػػػي تمييػػػػز الصػػػػحابة، أحمػػػػد بػػػػف حجػػػػر ٜٔٔ، ص٘ت: محمػػػػد حسػػػػف محمػػػػد فػػػػارس، ج
ىػػػػػ، سػػػػير ٕٔٗٔ، دار الجيػػػػؿ، بيػػػروت، ٔ، طٕٕ٘، ص٘قبلنػػػي، ت: عمػػػػي محمػػػد البيجػػػػاوي، جالع

، تاج العروس مػف جػواىر القػاموس، محمػد بػف محمػد بػف ٓٙٔ، صٛأعبلـ النببل ، مرجا سابؽ، ج
 .ٕٚ، صٔ، حاشية الصاوي عمى الشرح الكبير، جٜٖٓ، صٔعبد الرزاؽ الزبيدي، ج
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 ،وقبػػػػؿ كػػػػؿ شػػػػي  ،وكػػػاف مػػػػف طريقػػػػو اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ فػػػػي فقيػػػو أف يقػػػػدـ القػػػػرآف أوالً 
ولكنػػػو كػػػاف يػػػدقؽ فػػػي روايػػػة الحػػػديث حتػػػى ال  ،ويسػػػتعيف فػػػي فيمػػػو بالحػػػديث والسػػػنة

ومصػدرًا مػف مصػادر  ،وىو يعدُّ عمؿ أىػؿ المدينػة حجػة ،يختمط صحيا بنير صحيا
وكػػاف كثيػػرا مػػا يػػردد البيػػت  ،اإلفتػػا  وال يتارقيػػا إلػػى ،وىػػو يمتػػـز بالسػػنة ،التقػػو اليامػػة

 التالي:
 سأأأأنةوخيأأأأر أمأأأأور الأأأأدين مأأأأا كأأأأان 

 

 وشر األمور المحدثات البأدااع 
 

وبعػػػػد الكتػػػػاب والسػػػػنة كػػػػاف يأخػػػػذ بتتػػػػو  الصػػػػحابة )رضػػػػي ا عػػػػنيـ(؛ ألنيػػػػـ ىػػػػـ 
 السابقوف األولوف مف المياجريف واألنصار.

 منو وأخذوا عنو. وقد شاىدوا الرسوؿ صمي ا عميو وسمـ وصاحبوه وسمعوا
 أىؿ التقو والعمـ. باإلجماع ويقصد بو ما اجتما عميو كما كاف يأخذ

يأخذ بالقيػاس واالستحسػاف والعػرؼ وسػد الػذرائا  وكاف اإلماـ مالؾ إذا لـ يجد نصاً 
المقيػػدة (. وكػػاف اإلمػػاـ مالػػؾ ال يػػروي إال عػػف  والمصػػالا المرسػػمة )أي المطمقػػة غيػػر

الثقػػات حتػػى قػػػاؿ اإلمػػاـ النسػػائي: )) أمنػػػا  ا عمػػى عمػػـ رسػػػوؿ ا صػػمى ا عميػػػو 
 ة بف الحجاج ومالؾ بف انس ويحيى بف سعيد القطاف ((.وسمـ:شعب

ومػاال يحسػف  ،واالبتعػاد عػف لنػو القػوؿ ،والوقػار ،وقد التـز مالؾ في درسو السكينة
ومػا كػاف ذلػؾ لجتػوة  (ٔ)وكاف يقوؿ: )) مف آداب العالـ أال يضحؾ إال تبسػما(( ،بمثمو

 في نتسو بؿ كاف يأخذ نتسو بذلؾ احتراما لمدرس والحديث.
قػاؿ بعػػض تبلمذتػػو: )) كػػاف مالػؾ إذا جمػػس معنػػا كأنػػو واحػد منػػا يتبسػػط معنػػا فػػي  

أي حػديث رسػوؿ ا صػمي –أخػذ فػي الحػديث  ف ذا،وىو أشد تواضعا منػا لػو ،الحديث
 (ٕ)تييبنا كبلمو وكأنو ما عرفنا وال عرفناه((. –ا عميو وسمـ 

كػػاف فػػي درسػػو يعطػػي  ،وكػػاف مػػا أنػػو النبيػػؿ ذو السػػمت الحسػػف فػػي عامػػة أحوالػػو
أروع؛ فكػاف  نتسو عند التحػديث عػف النبػي صػمي ا عميػو وسػمـ سػمتا أحسػف ومظيػراً 

إذا  ولػػػـ يكػػػف يجمػػػس عمػػػي المنصػػػة إال ،ولػػػبس أحسػػػف ثيابػػػو ،وتييأ،إذا تحػػػدث توضػػػأ
وكػػاف يوضػػا عػػود بػػالمجمس فػػبل يػػزاؿ  ،حػػد ث حػػديث رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ

                                                 

 .ٜ٘/ٔمرجا سابؽ  ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ( ٔ)

 .ٛٗ/ٔالمرجا السابؽ ( ٕ)
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يعنػػػى فػػػي درسػػػو بػػػأف  ،-رضػػػي ا عنػػػو-وكػػػاف  ،لشػػػريؼيبخػػػر حتػػػى يتػػػرغ الحػػػديث ا
وقػػػد سػػػألو  ،وال يحػػػب أف يسػػػير ورا  التػػػرائض والتقػػػدير ،يجيػػػب عػػػف المسػػػائؿ الواقعيػػػة

وسػألو آخػر عػف  ،لػـ يكػف(( فقاؿ: ))سؿ عما يكوف ودع مػا ،سائؿ عف مسألة فرضية
نتتػػا بػػػو فمػػػـ يجبػػو فقػػػاؿ لػػو: لػػػـ ال تجيبنػػي  فقػػاؿ: )) لػػػو سػػألت عمػػػا ي ،مسػػألة أخػػر 
 (ٔ)ألجبتؾ((.
 (ٕ)يقوؿ: )) ال أحب الكبلـ إال ما كاف تحتو عمؿ((. -رضي ا عنو-وكاف 
إذا سػئؿ عػف مسػألة ال يعمميػا يقػوؿ:))ال أدري (( وقػد أخػذ -رضي ا عنػو-وكاف 

فقػػد حػػد ث عػػف شػػيخو فقػػاؿ: ))  -رضػػي ا عنػػو-ابػػف ىرمػػز  ىػػذه الكممػػة عػػف شػػيخو
قوؿ ال أدري حتػى يكػوف ذلػؾ  ،أف يورِّث العالـ جمسا ه سمعت ابف ىرمز يقوؿ:ينبني

 (ٖ)ف ذا سئؿ أحدىـ عما ال يدري قاؿ ال أدري((. ،أصبل يتزعوف إليو
 : مؤلفاتو: المطمب العاشر

 .الموطأ( ٔ)
 عمػي الدالػة الكتػب خيػار مػف وىػو القدريػة عمػي والػرد القػدر فػي رسالتو( ٕ)
 .عممو سعة
 .جزا أ عشرة: القضاة بعض إلى بيا كتب: قضيةاأل في رسالتو( ٖ)
 ىػػؿأ  كبػػرا  مػػف ثقػػة وىػػو ،ؼالمطػػرِّ  بػػف محمػػد:غسػػاف بػػيأ إلػػى ورسػػالتو( ٗ)

 .مشيورة التتو  في وىي ،لمالؾ قريناً  المدينة
 الػرحمف عبػد بػف خالػد عنػو يرويو الذي القراف لنريب التتسير في كتابو( ٘)

 (ٗ).المخزومي

 في أخباره مع المموك:  :المطمب الحادي عشر

                                                 

 .ٗٗ/ٔالمرجا السابؽ ( ٔ)

 .ٖٙٔ/ٔالمرجا السابؽ ( ٕ)

 .ٕٔ/ٔ، الديباج المذىب مرجا سابؽ ٕٗ/ٔالمرجا السابؽ ( ٖ)

، تيػػػذيب التيػػػذيب، مرجػػػا سػػػابؽ، ٙ، صٔالػػػديباج المػػػذىب فػػػي أعيػػػاف المػػػذىب، مرجػػػا سػػػابؽ، ج( ٗ)
 .ٜٖٗ، صٔابؽ، ج، وفيات األعياف، مرجا س٘، صٓٔج
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:حػػؽ عمػػى كػػؿ مسػػمـ أو رجػػؿ جعػػؿ ا -رحمػػو ا-قػػاؿ ابػػف فرحػػوف: ))قػػاؿ مالػػؾ 
وينيػػاه  ،فػػي صػػدره شػػيئا مػػف العمػػـ والتقػػو أف يػػدخؿ إلػػى كػػؿ ذي سػػمطاف يػػأمره بػػالخير

ويعظػػو حتػػى يتبػػيف دخػػوؿ العػػالـ عمػػى غيػػره؛ ألف العػػالـ إنمػػا يػػدخؿ عمػػى  ،عػػف الشػػر
 (1)فيو التضؿ الذي ال بعده فضؿ((. ،كافف ذا  ،السمطاف لذلؾ

ودخؿ يوما عمى الرشيد فحثو عمي مصالا المسمميف وقاؿ لػو: لقػد بمننػي أف عمػر 
يػػنت  ليػػـ عػػاـ الرمػػادة النػػار  ،وقدمػػو ،كػػاف فػػي فضػػمو -رضػػي ا عنػػو-بػػف الخطػػاب 

وقػد رضػي النػاس  -رضػي ا عنػو-يخرج الدخاف مف تحت لحيتػو  ىتحت القدور حت
 دوف ىذا.منكـ ب

أتػاه رسػوؿ المػأموف وقيػؿ الرشػيد  كنت عند مالؾ إذ قاؿ يعيش بف ىشاـ الخابوري:
چ وىو الصحيا ينياه أف يحػدث بحػديث معاويػة فػي السػترجؿ فػتبل مالػؾ قولػو تعػالى:

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  

حػػػدثنا  ،العرصػػػة ثػػػـ قػػػاؿ: وا ألخبػػػرف بيػػػا فػػػي ىػػػذه،(ٕ)چۓ  ﮲  ﮳  ﮴     
نافا عف ابف عمر )رضي ا عنيما( قػاؿ كنػت عنػد رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ 

وقػػاؿ:  ،أصػػحابو واحػػدة وأعطػػى معاويػػة ثػػبلث سػػترجبلت فأىػػدي إليػػو سػػترجؿ فػػأعطى
 )) القني بيف في الجنة((.

 وقاؿ صمي ا عميو وسمـ )) السترجؿ يذىب طخا  القمب((.

 المأموف وذكر المأموف ىنا وىـ. يدرؾ مالؾ أياـ لـ قاؿ القاضي عياض:

ولمػػا قػػدـ الميػػدي المدينػػة جػػا ه النػػاس مسػػمميف عميػػو فممػػا أخػػذوا مجالسػػيـ اسػػتأذف 
فممػا دنػا ونظػر ازدحػاـ  ،فقاؿ النػاس:اليـو يجمػس مالػؾ آخػر النػاس -رحمو ا-مالؾ 
 أبا عبد ا. أيف يجمس شيخؾ مالؾ فناداه:عندي يا،قاؿ:يا أمير المؤمنيف ،الناس

وأجمسػو ثػـ أتػى الميػدي  ،فتخط الناس حتى وصػؿ إليػو فرفػا الميػدي ركبتػو اليمنػى
ثـ قاؿ لمنبلـ: قدمو إلىأبي عبػد ا فقػاؿ مالؾ:يػا أميػر  ،واإلبريؽ فنسؿ يده ،بالطست

                                                 

 .ٙٙ/ٔ، ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ، مرجا سابؽ٘ٔ/ٔالديباج المذىب في أعياف المذىب( ٔ)

 .ٜ٘ٔسورة البقرة، ا ية( ٕ)
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 -رحمػػو ا-ارفػػا يػػا غػػبلـ فأكػػؿ مالػػؾ  ،لػػيس ىػػذا مػػف األمػػر المعمػػوؿ بػػو ،المػػؤمنيف
 (1)الموطأ.غير متوضئ. وذكر قصتو معو في 

 محنتو:  :المطمب الثاني عشر
 المحنػػة فػػي العصػػر العباسػػي فػػي عيػػد أبػػي جعتػػر -رضػػي ا عنػػو-نزلػػت بمالػػؾ 

وكػػػاف ابػػػف عػػػـ لمخميتػػػة  ،المنصػػػور حػػػيف اعتػػػد  عميػػػو بالضػػػرب والػػػي المدينػػػة المنػػػورة
وقػػالوا لػػو: إف مالكػػًا يتتػػي ىػػػ ٙٗٔوكػػاف الوشػػاة قػػد وشػػوا لئلمػػاـ مالػػؾ سػػنة  ،المنصػػور

وىػػػذا معنػػػاه أف مػػػا أبرمتمػػػوه مػػػف بيعػػػة النػػػاس باالسػػػتكراه  ،بأنػػػو ال يمػػػيف عمػػػى مسػػػتكره
أرىقتو ،وضػػػػربو سػػػػبعيف سػػػػوطاً  ،فػػػػأمر الػػػػوالي ب حضػػػػاره ،ينقضػػػػو اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ بتتػػػػواه

 وأضجعتو.
نػاس وثار ال ،ولمكانة اإلماـ مالؾ في قموب المسمميف اىتزت جنبات المدينة المنورة

فأرسػػػػػػؿ لئلمػػػػػػاـ مالػػػػػػؾ يسػػػػػػتقدمو إلػػػػػػى  ،فخػػػػػػاؼ الخميتػػػػػػة ثػػػػػػورة أىػػػػػػؿ الحجػػػػػػاز،وىاجوا
 ،فاعتػػذر اإلمػػاـ مالػػؾ فطمػػب إليػػو الخميتػػة أف يقابمػػو فػػي منػػى فػػي موسػػـ الحػػر،العراؽ

ػب باإلمػاـ ،فمما دخؿ اإلماـ عمى الخميتة نزؿ المنصور مػف مجمسػو إلػى البسػاط  ،ورح 
يذائو-وقاؿ  ،وقر بو يػا أبػا عبػد  ،:)) وا الذي ال الػو إال ىػو-يعتذر إليو عف ضربو وا 

 ،يػا أبػا عبػد ا،وال رضػيتو إذ بمنني ،ا ما أمرت بالذي كاف وال عممتو قبػؿ أف يكػوف
نػي أخالػؾ أمانػا ليػـ مػف عػذاب ا  ،اليزاؿ أىؿ الحرميف بخير ما كنت بيف أظيػرىـ وا 

وقػػد أمػػرت أف يػػؤتى بجعتػػر )الػػوالي(  ،عػػنيـ وقعػػة عظيمػػة بػػؾولقػػد رفػػا ا  ،وسػػطوتو
وال بػد  ،والمبالنػة فػي امتيانػو ،وأمػرت بضػيؽ محبسػو ،عدو ا مف المدينػة عمػى قتػب

 أضعاؼ ما نالو منؾ.،أف أنزؿ بو مف العقوبة
قػػد  ،أكػػـر مثػػواه ،عػػافى ا أميػػر المػػؤمنيف )): -رضػػي ا عنػػو-فػػرد اإلمػػاـ مالػػؾ 

 (2) .((وقرابتو منؾ -مف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ،ابتوعتوت عنو لقر 
 وفاتو: :المطمب الثالث عشر

 ىػ ودفف بالبقيا.ٜٚٔتوفي اإلماـ مالؾ في شير ربيا األوؿ سنة 

                                                 

 .ٕٚ، صٔالديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب، مرجا سابؽ، ج( ٔ)

 .ٕٚ، صٔالديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب، مرجا سابؽ، ج( ٕ)
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وقد ىاجت بوفاتو األحزاف لد  األدبا  والعمما  وقد رثتو إحػد  تمميذاتػو المعجبػات 
 والوفيات لعيده قائمة: ،بو

 واكأأأأأف فقأأأأد مالأأأأأكبكيأأأأت بأأأأدمع 
 

 ففأأي فقأأده  أأا ت عمينأأا المالأأك 
 

 ومأأا لأأي ك أبكأأي عميأأو و أأد بكأأت
 

 عميأأأو الثريأأأا والن أأأوم الشأأأوابك 
 

) مالػػؾ ، فقػػد كػػاف كمػػا قػػاؿ ابػػف عيينػػة:وأكػػـر مثػػواه -رضػػي ا عنػػو-رحػػـ ا مالػػؾ
 (1) .األمة(سراج ىذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، والنجـو الزاىػرة فػي ممػوؾ ٛٛ، صٔ، ومآثر اإلنافة في معالـ الخبلفة، ج٘، صٔاألـ لمشافعي، ج( ٔ)
 .ٕٚٔ، صٔمصر والقاىرة، ج
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 الثاني المبحث
 مالك اإلمام بأصول التعريف

 (ٔ)ولػـ يػدونيا ،لـ يصرِّح اإلماـ مالػؾ باألصػوؿ والقواعػد التػي اعتمػدىا فػي اجتيػاده
ف كاف يشير إلى بعض األصوؿ إجمااًل كعمػؿ أىػؿ المدينػة والقيػاس كقياسػو زوجػة  ،وا 

عمى مف طمقيا زوجيػا طبلقػًا رجعيػًا وراجعيػا  -إذا عاد إلييا بعد إف تزوجت–المتقود 
 (ٕ)وعممت بالطبلؽ ولـ تعمـ بالرجعة فتزوجت عمى ىذه الحالة المعماة عمييا.

 وكاف يأخذ بأقواؿ الصحابة، ويعمؿ بالحديث المرسؿ، وغير ذلؾ.
مػػػػاـ مالػػػػؾ االجتيػػػػاد غػػػػب المسػػػػائؿ المسػػػػتجدة، وليتسػػػػمر لممالكيػػػػة بعػػػػد عصػػػػر اإل

واستنباط األحكاـ التي تناسبيا وفؽ أصوؿ إمػاميـ كػاف البػد مػف معرفػة ىػذه األصػوؿ 
 أواًل.

 (ٖ)فقاـ عمما  المالكية باستقرا  شامؿ لتتاو  اإلماـ مالؾ وأقوالو في الموطأ.

                                                 

اعتبر ابف العربي أف اإلمػاـ مالػؾ قصػد بكتابػو ) الموطػأ( توضػيا منيجػو االجتيػادي، تبػيف أصػولو، ( ٔ)
وىو آخره، ألنػو لػـ يؤلػؼ مثمػو،  إذ  -وطأإلى الم –فقاؿ: )) ىذا أوؿ  كتاب ألؼ في شرائا اإلسبلـ 

نبػػاه مالػػؾ ) رضػػي ا عنػػو( عمػػى تمييػػد األصػػوؿ لمتػػروع ونبػػو عمػػى معظػػـ أصػػوؿ التقػػو التػػي ترجػػا 
عيانا، وتحيط بو يقينػًا عنػد التنبيػو عميػو موضػعو((.  -إف شا  ا–إلييا مسائمو وفروعو وستر  ذلؾ 

 .٘ٚص، ٔانظر: القبس شرح الموطأ، ابف العربي، ج

 .ٖٗٔ، صٕالمدونة الكبر ، ج( ٕ)

الموطػأ: أوؿ كتػػاب ألػػؼ فػػي الحػػديث والتقػػو، جمػػا فيػو اإلمػػاـ مالػػؾ أحاديػػث الرسػػوؿ صػػمى ا عميػػو ( ٖ)
بػو عمػى أبػواب التقػو، فأحسػف ترتيبػو، وكػاف  وسمـ، وأقوؿ الصػحابة، وفتػاو  التػابعيف، واجتيػاداتيـ، بو 

قػاؿ لئلمػاـ مالػؾ: )) ضػا لمنػاس كتابػًا فػي السػنة والتقػو،  تأليتو بطمب مف أبي جعتر المنصور الذي
تجنب فيو رخص ابف عباس، وتشػديدات ابػف عمػر، وشػواذ ابػف مسػعود، وطئػو موطئػًا(( قػاؿ: مالػؾ: 
)) فعممنػػي كيتيػػة التػػأليؼ((، وقػػد أقػػاـ مالػػؾ فػػي تأليتػػو، وتيذيبػػو نحػػو أربعػػيف سػػنة، وقػػاؿ أنػػو واطػػأه 

، كشػػؼ المنطػػى عػػف ٜٛ، صٔلمدينػػة، انظػػر: طبقػػات الحتػػاظ، جعميػػو سػػبعوف عالمػػًا مػػف عممػػا  ا
، مقدمة إسػعاؼ المبطػأ برجػاؿ الموطػأ، السػيوطي، تػزييف الممالػؾ ٗ٘رجاؿ لموطأ، ابف عساكر، ص

، التقصػػي لحػػديث الموطػػأ، ٛ، صٔ، شػػرح الزرقػػاني عمػػى الموطػػأ، جٖٗبمناقػػب اإلمػػاـ مالػػؾ، ص
، شػجرة النػور الزكيػة فػي ترجمػة ٕٙفرحػوف، ص، الديباج المػذىب فػي أعيػاف المػذىب، ابػف ٕٗٗص

 .  ٖ٘أعبلـ المالكية، ص
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 (ٖ)و)العتبيػػة( (ٕ)و)الواضػػحة( (ٔ)وممػػا جمعػػو أصػػحاب الػػدواويف الكبػػر : )المدونػػة(
 وغيرىـ. (٘)وابف وىب وابف الماجشوف (ٗ)عمى لساف مالؾ أصحابو ابف القاسـ

                                                 

المدونػة الكبػر : أصػؿ المػذىب المػالكي، وعمدتػو، قػاؿ سػحنوف: )) إنمػا المدونػة مػف العمػـ بمنزلػة أـ ( ٔ)
القرآف مف القػرآف تجػزئ فػي الصػبلة عػف غيرىػا وتجػزئ غيرىػا عنيػا((، وأصػؿ المدونػة أسػئمة أوردىػا 

عمػى عبػد الػرحمف بػف قاسػـ سػمعيا منػو، وأصػما أشػيا  كثيػرة فػي األسػدية رجػا عنيػا أسد بف الترات 
ف فييػػا مسػػائؿ وفتػػاو  اإلمػػاـ مالػػؾ فعرفػػت المدونػػة. انظػػر:  بيػػا، ودو  ابػػف قاسػػـ، ورتبيػػا سػػحنوف، وبو 

، شػػػجرة ٖٗ-ٖٖ، صٔ، مواىػػػب الجميػػػؿ، جٕٗٛ، صٔالحمػػػؿ السندسػػػية فػػػي األخبػػػار التونسػػػية، ج
 .  ٚٔٔ، صٕ، التكر السامي، جٜٙتراجـ المالكية، ص النور الزكية في

الواضػػحة فػػي التقػػو والسػػنف: لعبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب بػػف سػػميماف، التقيػػو األديػػب، سػػما مػػف أصػػحاب ( ٕ)
ىػػػ، والواضػػحة مػػف الكتػػب الجامعػػة فػػي المػػذىب، إال أف فييػػا أحاديػػث ضػػعيتة ٖٕٛمالػػؾ تػػوفي سػػنة 

، شػػػجر النػػػور الزكيػػػة فػػػي تػػػراجـ ٖٚٚالممػػػتمس، صوبعػػػض التتػػػاو  المرجػػػوع عنيػػػا.  انظػػػر: بنيػػػة 
 [.ٙٔٔ، صٕ، التكر السامي، جٗٚالمالكية، ص

: )) ليػا عنػد ( ٖ) العتبية: أو المستخرجة، لمحمد بػف أحمػد بػف عبػد العزيػز بػف عتبػة، قػاؿ يحيػى بػف حػـز
وىجومػػػػًا أىػػػػؿ أفريقيػػػػا القػػػػدر العػػػػالي، والطيػػػػراف الحثيػػػػث((، وقػػػػد أقبػػػػؿ النػػػػاس عمييػػػػا تعممػػػػًا، تعميمػػػػًا، 

الواضػػحة، وجمعيػػا، وشػػرحيا، وعمػػؽ عمييػػا ابػػف رشػػد)الجد(، فػػي كتابػػو العظػػيـ) البيػػاف والتحصػػيؿ(. 
،  شػػػجرة النػػػور ٖٛ، الػػػديباج المػػػذىب فػػػي أعيػػػاف المػػػذىب، صٖٚ-ٖٙ انظػػػر: جػػػذوة المقتػػػبس، ص

[، واألميػػػات، أو الكتػػػب المرجعيػػػة فػػػي المػػػذىب المػػػالكي ىػػػي: ٘ٚالزكيػػػة فػػػي ترجمػػػة المالكيػػػة، ص
مدونػػػػػة، الواضػػػػػحة والمسػػػػػتخرجة، والمبسػػػػػوطة لمقاضػػػػػي إسػػػػػماعيؿ، والموازيػػػػػة لمحمػػػػػد بػػػػػف المػػػػػواز، ال

والمجموعػػػة لمحمػػػد بػػػف عبػػػدوس.  انظػػػر: دليػػػؿ السػػػالؾ إلػػػى مصػػػطمحات اإلمػػػاـ مالػػػؾ، حمػػػدي عبػػػد 
 [ٕٚالمنعـ شبمي، ص

النػػػاس فيػػػو،  عبػػػد الػػػرحمف بػػػف القاسػػػـ بػػػف خالػػػد العتقػػػي المصػػػري، أبػػػو عبػػػد ا، تمميػػػذ مالػػػؾ، وأثبػػػت( ٗ)
وأعمميػػـ بأقوالػػو، صػػحب اإلمػػاـ مالػػؾ عشػػريف عامػػًا، أخػػذ عنػػو أسػػد بػػف التػػرات، وسػػحنوف، ولػػد سػػنة 

، ٘ىػ. انظر: االنتقا  في فضػائؿ الثبلثػة العممػا  األئمػة التقيػا ، صٜٔٔىػ، ومات بمصر سنةٖٖٔ
راجـ ، شػػػػجرة النػػػػور الزكيػػػة فػػػػي تػػػػٖٔٔ، صٔ، وفيػػػػات األعيػػػاف، جٕٗٗ، صٖترتيػػػب المػػػػدارؾ، ج

 [.ٚٚٗ، صٔ، التكر السامي في تاري  التقو اإلسبلمي، ج٘ٛالمالكية، ص

عبد الممؾ بػف عبػد العزيػز بػف عبػد ا بػف الماجشػوف المػدني، تتقػو بأبيػو، ومالػؾ، الميػث، كػاف فقييػًا ( ٘)
ىػػػ.  انظػػر: ترتيػػب ٕٕٔفصػػيحًا، وكػػاف متتػػي المدينػػة، أخػػذ عنػػو ابػػف حبيػػب، وسػػحنوف، وتػػوفي عػػاـ 

، االنتقػا  فػي فضػائؿ الثبلثػة ٙ٘، شجرة النور الزكية في تراجـ المالكية، صٖٙٔ، صٖ، جالمدارؾ
 [.ٜٖ٘، صٓٔ، سير أعبلـ النببل ، جٚ٘التقيا ، ص
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واألصػػوؿ التػػي اعتمػػدىا اإلمػػاـ مالػػؾ نوعػػاف: أصػػوؿ عامػػة يشػػترؾ فييػػا مػػا سػػائر 
 المجتيديف وأصوؿ خاصة،

 فاألصوؿ العامة ىي: الكتاب والسنة واإلجماع والقياس واالستصحاب و
 
 ستقرا .وقوؿ الصحابي واال 

أمػػا األصػػوؿ الخاصػػة فػػي: عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة، والمصػػالا المرسػػمة، وسػػد الػػذرائا، 
 والعرؼ والعادات، ومراعاة الخبلؼ.

ولػػـ يسػػمِّـ القرافػػي باختصػػاص المالكيػػة بالمصػػالا المرسػػمة، وسػػد الػػذرائا، والعػػرؼ، 
والمصػػػمحة دوف غيػػػرىـ، فقػػػاؿ: )) ينقػػػؿ عػػػف مػػػذىبنا أف مػػػف خواصػػػو اعتبػػػار العوائػػػد، 

المرسمة، وسد الذرائا، وليس كذلؾ، أما العرؼ فمشترؾ بيف المػذاىب، ومػف اسػتقراىا، 
وجػػدىـ يصػػرحوف بػػذلؾ فييػػا، وأمػػا المصػػمحة المرسػػمة فنيرنػػا يصػػرح ب نكارىػػا، ولكػػنيـ 
عنػػػػد التتريػػػػا تجػػػػدىـ يعممػػػػوف بمطمػػػػؽ المصػػػػمحة،  وال يطػػػػالبوف أنتسػػػػيـ عػػػػف التػػػػروؽ 

باالعتبػػار بػػؿ يعتمػػدوف عمػػى مجػػرد المناسػػبة، وىػػذه ىػػي  والجوامػػا ب بػػدا  الشػػاىد ليػػا
المصمحة المرسػمة، وأمػا سػد الػذرائا فمنيػا مػا ىػو مجمػا عميػو، ومنيػا مػا ىػو مختمػؼ 

 (ٔ)فيو((.
وانتػراد اإلمػػاـ مالػػؾ بيػػذه األصػػوؿ واقػػا ال يسػػتطيا أف ينكػػره أحػػد، ودليمػػو ىػػذا الكػػـ 

ؿ، وغيػػره مػػف المجتيػػديف قػػد يأخػػذ اليائػػؿ مػػف التػػروع التقييػػة المبنيػػة عمػػى ىػػذه األصػػو 
 بيا لكف دوف أف يعتبرىا أصبًل مطردًا في جميا المواضا.

ومنير اإلماـ مالؾ في االستنباط يتمثػؿ فػي تقػديـ كتػاب ا عػز وجػؿ عمػى ترتيػب 
أدلتو في الوضوح مػف تقػديـ نصوصػو ثػـ ظواىرىػا ومتيوماتيػا، ثػـ اإلجمػاع عنػد عػدـ 

عدـ ىػذه األصػوؿ كميػا القيػاس عمييػا واالسػتنباط منيػا،  الكتاب، ومتواتر السنة، وعند
 إذ كتاب ا مقطوع بو، وكذلؾ متواتر السنة.

وكػػذلؾ الػػنص مقطػػوع بػػو، فوجػػب تقػػديـ ذلػػؾ كمػػو، ثػػـ الظػػواىر، ثػػـ المتيػػـو لػػدخوؿ 
 االحتماؿ في معناه.

                                                 

 .ٗٓٗشرح تنقيا التصوؿ، القرافي، ص( ٔ)
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اع ثـ أخبار ا حاد عند عدـ الكتاب والمتواتر منيا، وىي مَقدمة عمى القيػاس إلجمػ
الصحابة عمى التعميف وتركيـ نظر أنتسيـ متى بمنيـ خبر الثقة عػف النبػي صػمى ا 

 عميو وسمـ.
 وامتثاليـ مقتضاه دوف خبلؼ منيـ في ذلؾ.

ثـ القياس أخيرًا إذ إنمػا يمجػأ إليػو عنػد عػدـ ىػذه األصػوؿ فػي النازلػة، فيسػتنبط مػف 
صػػحابة، ومػػف بعػػدىـ مػػف دليميػػا، ويعتبػػر األشػػباه منيػػا عمػػى مػػا مضػػى عميػػو عمػػؿ ال

 السمؼ.
وأنت إذا نظرت ألوؿ وىمة منازع ىػؤال  األئمػة ومآخػذىـ فػي التقػو واجتيػاداتيـ فػي 

 مراتبيػػا ليػػا مرتبػػاً  ،منياجػػاً  األصػػوؿ ىػػذه فػػيالشػػرع، وجػػدت مالكػػًا )رحمػػو ا( ناىجػػًا 
 تاركػػاً  واالعتبػػار، القيػػاس عمػػىليػػا  مقػػدماً  ثػػـ ا ثػػار، عمػػى ا كتػػاب مقػػدماً ، ومػػدارجيا

ـ   الجميور وجد ما أو، تحمموه بما العارفوف الثقات عنده يتحممو لـ ما منيا  النتيػر الجػ
 وخالتوه. بنيره عمموا قد المدينة أىؿ مف

 بػو سػمؾ مػا، المعوصػات فػي الكػبلـ عػف وتحريػو المشػكبلت عف وقوفو مف كاف ثـ
 فنَ َسػػػ عػػػف والخػػػروج، االبتػػػداع ويكػػػره االتبػػػاع ايػػػرجِّ  وكػػػاف، الصػػػالحيف السػػػمؼ سػػػبيؿ

 (ٔ).الماضييف
 ومضيؽ. (ٕ)ىذا وقد اختمؼ المالكية في إحصا  ىذه األصوؿ بيف متوسا

                                                 

 ، وما بعدىا.ٚٛ، صٔانظر: ترتيب المدارؾ، ج( ٔ)

، اإلشػػػارة إلػػػى ٚٛ، صٔترتيػػػب المػػػدارؾ، ج انظػػػر: أصػػػوؿ المػػػذىب المػػػالكي فػػػي المراجػػػا التاليػػػة:( ٕ)
، المحصػوؿ مػف عمػـ األصػوؿ، ابػف ٖٕ-ٕٕمعرفة األصوؿ والوجازة في معنػى الػدليؿ، البػاجي، ص

، شػػػػرح تنقػػػػيا التصػػػػوؿ، القرافػػػػي، ٕٕ-ٕٔ، صٖ، الموافقػػػػات، الشػػػػاطبي، ج٘ٛ، صٖالعربػػػػي، ج
الػػػؾ، أحمػػػد ، منػػػار السػػػالؾ إلػػػى أصػػػوؿ مػػػذىب مٖٔٔ، تقريػػػب الوصػػػوؿ، ابػػػف جػػػزي، ص٘ٗٗص

، فػػتا الػػودود عمػػى مراقػػي السػػعود، ٕٓ، صٔ، البيجػػة شػػرح التحتػػة، التسػػولي، ج٘ٔالرجراجػػي، ص
، بمػػوغ السػػوؿ ٖٜٔ، مرتقػػى الوصػػوؿ إلػػى عمػػـ األصػػوؿ، ابػػف عاصػػـ، صٖ٘عبػػدا الشػػنقيطي، ص

، الجػػواىر الثمينػػة فػػي ٘ٚوحصػوؿ المػػأموؿ عمػػى مرتقػى الوصػػوؿ التػػي انتػرد بيػػا مالػػؾ، الػرقبلـ، ص
، المدخؿ إلى أصوؿ التقو المالكي، محمد المختار ولػد بػاه، شػرح الحطػاب ٖ٘دلة عالـ المدينة، صأ

، نظػػػـ أصػػػوؿ اإلمػػػاـ مالػػػؾ، أحمػػػد بػػػف أبػػػي كػػػؼ، وشػػػرحيا المسػػػمى إيصػػػاؿ ٕ٘عمػػػى الورقػػػات، ص
السالؾ في أصوؿ اإلماـ مالؾ لمحمد بف طالب، حاشػية محمػد الطالػب بػف حمػدوف عمػى شػرح ميػارة 
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عمػى أربعػة ىػي: الكتػاب، والسػنة، وعمػؿ أىػؿ المدينػة،  (ٔ)فاقتصر القاضي عياض
 (ٕ)والقياس.

أمػػػػا البػػػػاجي فقػػػػد اعتبػػػػر أف أدلػػػػة الشػػػػرع ثبلثػػػػة أضػػػػرب: أصػػػػؿ، ومعقػػػػوؿ أصػػػػؿ، 
جمػػػاع األمػػػة، أمػػػا معقػػػوؿ واستصػػػحاب حػػػاؿ،  فأمػػػا األصػػػؿ فيػػػو الكتػػػاب، والسػػػنة، وا 

األصػػػوؿ فيػػػو لحػػػف الخطػػػاب، وفحػػػو  الخطػػػاب، والحصػػػر، ومعنػػػى الخطػػػاب، وىػػػو 
 (ٖ)القياس.

فػػي )حاشػػيتو عمػػى شػػرح ميػػارة( سػػبعة  (ٗ)وعػػد ىا الشػػي  محمػػد الطالػػب بػػف حمػػدوف
عشػر: نػص الكتػاب،  عشر دليبًل، فقاؿ: )) األدلة التي بنػى عمييػا مالػؾ مذىبػو سػبعة

وظاىره، أعني العمـو ودليمو، أعنى متيـو المخالتة، ومتيومػو أعنػي المتيػـو بػاألولى، 
 األنعػػػػاـ: چے  ے  ۓ     ۓ  چ تنبييػػػو، أعنػػػػي التشػػػػبيو بالعمػػػػة، مثػػػؿ قولػػػػو تعػػػػالى: 

ٔٗ٘]. 
ومػػػػف السػػػػنة أيضػػػػًا مثػػػػؿ ىػػػػذه الخمسػػػػة، والحػػػػادي عشػػػػر اإلجمػػػػاع، والثػػػػاني عشػػػػر 

عشر عمؿ أىؿ المدينة، والرابا عشر قوؿ الصحابي، الخامس عشػر القياس، والثالث 
                                                                                                                                            

، المػػنير إلػػى المػػنير إلػػى أصػػوؿ المػػذىب المبيػػرج، محمػػد أمػػيف ٙٔ، صٔالمعػػيف، ج عمػػى المرشػػد
 الشنقيطي.

القاضػي عيػاض: بػف موسػى بػف عيػاض اليحصػبي، أو التضػؿ، سػبتي الػدار والمػيبلد، أخػذ عػف ابػػف ( ٔ)
رشد، وابف الحاج، وابف عتػاب، وأجػازه المػازري، والطرطوشػي، وابػف العربػي، وعنػو ابػف عطيػة، وابػف 

وف، مػػف مصػػنتاتو: )التنبييػػات المسػػتنبطة عمػػى المدونػػة( جمػػا فيػػو غرائػػب مػػف ضػػبط األلتػػاظ، زرقػػ
ىػػػ وتػػوفي ٙٚٗوتحريػػر المسػػائؿ، و) إكمػػاؿ المتيػػـ فػػي شػػرح مسػػمـ(، و)الشػػتا( وغيػػر ذلػػؾ، ولػػد سػػنة 

، شػجرة النػور الزكيػة ٕٚٔ-ٛٙٔىػ.  انظر:الديباج الميذب في معرفة أعيػاف المػذىب، صٗٗ٘سنة 
 [  ٕٕٗ-ٖٕٕ، جٕ، التكر السامي في تاري  التقو اإلسبلمي، جٔٗٔ-ٓٗٔالمالكية، ص في تراجـ

 .ٚٛ، صٔترتيب المدارؾ، ج (ٕ)

 .ٖٕ-ٕٕاإلشارة عمى معرفة األصوؿ والوجازة في معنى الدليؿ، المرجا السابؽ، ص( ٖ)

محمد الطالب بف حمػدوف بػف الحػاج، أبػو عبػد ا العبلمػة المحقػؽ، نشػأ فػي صػيانة وعتػاؼ، وتػولى ( ٗ)
قضا  الجماعة بمػراكش، ثػـ بتػاس، أخػذ عػف أبيػو، وأخيػو، وعنػو جماعػة، لػو تػآليؼ منيػا: ) األزىػار 

فػي  الطيبة(، و) النشر عمى المبادئ العشر(، و)حاشية عػؿ شػرح ميػارة عمػى المرشػد المعػيف(، تػوفي
، التكر السػامي فػي ٔٓٗىػ. انظر: شجرة النور الزكية في تراجـ المالكية، صٖٕٚٔذي الحجة سنة 

 [.  ٜٖ٘، صٕتاري  التقو اإلسبلمي، ج
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االستحسػاف، والسػػادس عشػػر الحكػـ بالػػذرائا إلػػى سػدىا، والسػػابا عشػػر االستصػػحاب، 
 (ٔ)أما مراعاة الخبلؼ فتارة وتارة.

 (ٖ)في ) شرح التحتة(. (ٕ)وقريب مف ىذا ما نقمو التسولي
ره، ودليمػػػو، وتنبييػػػو، أصػػػواًل ويبلحػػػظ أف ابػػػف حمػػػدوف اعتبػػػر نػػػص الكتػػػاب، وظػػػاى

 مستقمة، وىي في الواقا تابعة ألصؿ واحد ىو القرآف، كذلؾ األمر بالنسبة لمسنة.
فيكوف عدد األدلة عشرة، كما أغتؿ ذكر أدلػة أخػر  كالمصػمحة المرسػمة، والعػرؼ، 

 والعادة.
 أم ا القرافي فقد اعتبر أف أصوؿ اإلماـ مالؾ أربعة عشر، وىي:

نة، اإلجمػػػػػاع، وعمػػػػػؿ أىػػػػػؿ المدينػػػػػة، والقيػػػػػاس، وقػػػػػوؿ الصػػػػػحابي، الكتػػػػػاب، والسػػػػػ
والمصػػمحة المرسػػمة، واالستصػػحاب، والبػػرا ة األصػػمية، والعوائػػد، والعػػرؼ، واالسػػتقرا ، 

 (ٗ)وسد الذرائا، واالستدالؿ، واالستحساف.
 ىذا اإلحصا  ىو األدؽ، فقاؿ: (٘)وقد اعتبر الشي  أبو زىرة

المػػػالكي ىػػػو مػػػػا ذكػػػره القرافػػػي، فػػػي كتابػػػو) تنقػػػػيا أدؽ إحصػػػا  ألصػػػوؿ المػػػذىب 
 (ٙ)التصوؿ(.

                                                 

 .ٙٔ، صٔحاشية ابف حمدوف عمى شرح ميارة عمى المرشد المعيف، المرجا السابؽ، ج( ٔ)

، التقيػو المتتػنف، العبلمػة، أخػذ عػف الشػي  عمي بف عبد السبلـ التسولي التاسي، أبو الحسػف القاضػي( ٕ)
محمػػد بػػف إبػػراىيـ، والشػػي  ابػػف الحػػاج، وغيرىمػػا، لػػو تػػآليؼ شػػاىدة لػػو بطػػوؿ البػػاع، وسػػعة االطػػبلع، 
منيػػػػا: )شػػػػرح عمػػػػى تحتػػػػة الحكػػػػاـ(، و) حاشػػػػية عمػػػػى شػػػػرح التػػػػاودي عمػػػػى الميػػػػة الزقػػػػاؽ(، تػػػػوفي 

، التكػر السػامي فػي تػاري  التقػو ٜٖٚية، صىػ.  انظر:شجرة النور الزكية في تراجـ المالكٕٛ٘ٔسنة
 [.ٖٙ٘، صٕاإلسبلمي، ج

 .ٕٓ، صٔالبيجة شرح التحتة، مرجا السابؽ، ج( ٖ)

 .٘ٗٗشرح التنقيا، مرجا سابؽ، ص( ٗ)

، التقيػػػو األصػػػولي المحقػػػؽ المػػػؤرخ الحنتػػػي، ولػػػد بمدينػػػة المحمػػػة الكبػػػر ، زىػػػرة أبػػػو أحمػػػد بػػػف محمػػػد(٘)
، ىػػػػػ، درس بمعيػػػػد طنطػػػػا، ٖٙٔٔسػػػنة والتحػػػػؼ بمعيػػػػد القضػػػا ، ثػػػػـ حصػػػػؿ عمػػػػى دبمػػػػـو دار العمػػػػـو
ىػػػػ، واشػػػتنؿ بالتػػػدريس، وكػػػاف ذكيػػػًا حافظػػػًا، تػػػرؾ حػػػوالي خمسػػػيف مصػػػنتًا، ولػػػو مقػػػاالت ٖٙٗٔسػػػنة

ىػػػ، ودفػػف بمسػػقط رأسػػو  بالمحمػػة الكبر )رحمػػو ا(.  انظػػر: ٜٖ٘ٔومحاضػػرات وفتػػاو ، تػػوفي سػػنة 
 [.ٔٙٗمود بف ممدوح، صتشنيؼ األسماع بشيوخ اإلجازة والسماع، مح

 .ٕٚ٘اإلماـ مالؾ، ص( ٙ)
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أصبًل آخر، ىو شرع مف قبمنػا، وقػاؿ: )) ومػذىب  (ٔ)وقد زاد القاضي عبد الوىاب 
المالكية أف جميا شرائا األمـ شرع لنا إال مػا نسػ ، وال فػرؽ بػيف موسػى عميػو السػبلـ 

 (ٕ)وغيره((.
فػي  (٘)، وقد ذكر السػبكي(ٗ)في كتابو )أحكاـ القرآف( (ٖ)وقد صحا ذلؾ ابف العربي

 في )طبقاتو( أف أصوؿ مذىب مالؾ 

                                                 

عبػػد الوىػػاب بػػف عمػػي بػػف نصػػر التنمبػػي البنػػدادي، أبػػو محمػػد القاضػػي، أخػػذ ع أبػػي بكػػر األبيػػري، ( ٔ)
وكبػػار أصػػحابو، كػػابف القصػػار، ابػػف الجػػبلب، والبػػاقبلني، ورو  عنػػو جماعػػة مػػنيـ عبػػد الحػػؽ ابػػف 

د، وغيرىػا مػف مػدف العػراؽ، افتقػر فخػرج إلػى مصػر، ىاروف، وأبو بكر الخطيب، تولى القضػا  ببنػدا
وتػػػػولى بيػػػػا القضػػػػا  لػػػػو تػػػػآليؼ ىامػػػػة: أشػػػػيرىا)التمقيف(، و) المعونػػػػة عمػػػػى مػػػػذىب عػػػػالـ المدينػػػػة(، 

، الػػػديباج المػػػذىب فػػػي ٜٔٙ، صٗو)اإلشػػػراؼ عمػػػى مسػػػائؿ الخػػػبلؼ(،  انظػػػر: ترتيػػػب المػػػدارؾ، ج
 [.  ٗٓٔ-ٖٓٔي تراجـ المالكية، ص، شجرة النور الزكية فٓٙٔ-ٜ٘ٔمعرفة فروع المذىب، ص

 .ٜٚٔ، صٕنتائس األصوؿ في شرح المحصوؿ، القرافي، ج( ٕ)

محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف عبيػػد ا، المعػػروؼ بػػابف العربػػي المعػػافري األندلسػػي، األشػػبيمي، ( ٖ)
 القاضػػي أبػػو بكػػر، رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ، ودخػػؿ الشػػاـ، ولقػػي أبػػا بكػػر الطرطوشػػي، وصػػحب ببنػػداد أبػػا
بكػر الشاشػػي، وأبػا حامػػد النزالػي، وغيرىمػػا، ورحػؿ إلػػى الحجػاز، ومصػػر، ثػـ عػػاد إلػى األنػػدلس بعمػػـ 
كثير، تولى القضا  بأشبيمية، ثـ صرؼ عػف القضػا ، ولػو تػآليؼ منيػا: )ترتيػب المسػالؾ شػرح موطػأ 
مالػػػػػؾ(، اختصػػػػػره فػػػػػي كتػػػػػاب )القػػػػػبس شػػػػػرح الموطػػػػػأ(، و)أحكػػػػػاـ القػػػػػرآف(، و)عارضػػػػػة األحػػػػػوذي(، 

ىػػػ.  انظػػر: بنيػػة ٖٗ٘ىػػػ، تػػوفي بمدينػػة فػػاس سػػنةٛٚٗحصػػوؿ مػػف عمػػـ األصػػوؿ(، ولػػد سػػنة و)الم
، وفيػػػػات األعيػػػػاف، ٕٗ٘، صٔ، المنػػػػرب حمػػػػى المنػػػػرب، جٜٓ٘،  الصػػػػمة، صٕٜالممػػػػتمس، ص

، شػػػػجرة النػػػػور الزكيػػػػة فػػػػي تػػػػراجـ المالكيػػػػة، ٜٚٔ،. صٕٓ، سػػػػير أعػػػػبلـ النػػػػببل ، جٜٕٙ، صٗج
 [.ٖٙٔص

 .ٖٕ، صٔأحكاـ القرآف، ج( ٗ)

تػػاج الػػديف عبػػد الوىػػاب بػػف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي، أبػػو نصػػر السػػبكي الشػػافعي، ولػػد بالقػػاىرة سػػػنة ( ٘)
ىػ، فسكنيا وتوفي بياو أخذ عف والػده، والحػافظ المػزي، ٜٖٚىػ، ورحؿ إلى دمشؽ ما والده سنةٕٚٚ

صػػره، والػػذىبي، وانتيػػى إلييػػا القضػػا  بالشػػاـ، وولػػي خطابػػة الجػػاما األمػػوي، تعصػػب عميػػو شػػيوخ ع
فاتيموه بالكتر والزندقة، فعزؿ عف القضا ، ثـ عاد إلييػا، مػف مصػنتاتو: )جمػا الجوامػا( فػي أصػوؿ 

ىػػػ. ٔٚٚالتقػو، و)األشػػباه والنظػػائر(، و)طبقػات الشػػافعية الكبػػر ، والوسػػطى، والصػنر (، تػػوفي سػػنة 
ي  مصػػر ، حسػػف المحاضػػرة فػػي تػػار ٕ٘ٗ، صٕ انظػػر: الػػدرر الكامنػػة فػػي أعػػبلـ المئػػة الثامنػػة، ج

 [.ٖ٘ٗ، صٕ، التكر السامي في تاري  التقو اإلسبلمي، جٜٕٖ-ٕٖٛ، صٔوالقاىرة، ج



22 
 

، ولعمو يشير إلى القواعد التي استخرجت مف فػروع المػذىب، (ٔ)تزيد عمى خمسمائة
، وأنياىػا (ٕ)وقد أنياىا القرافي في كتابو )التروؽ( إلى خمسػمائة وثمػاٍف وأربعػيف قاعػدة

، وغيػػره، ولكنيػػا فػػػي الحقيقػػة تترعػػػت عػػف تمػػػؾ (ٖ)ف كػػػالمقريغيػػره إلػػى األلػػػؼ والمػػائتي
 األصوؿ التي ذكرناىا.

 بعد عرض مذىب اإلماـ مالؾ يتبيف لنا ما يمي:
 مػػا بقػػدر المػػالكي فالمػػذىب العقميػػة، لؤلدلػػة موازيػػة النقميػػة األدلػػة .1
 .العقؿ عمى معتمد مذىب فيو با ثار متمسؾ مذىب ىو

 ال: قػػػػالوا حتػػػػى أصػػػػواًل، المػػػػذاىب أكثػػػػر المػػػػالكي المػػػػذىب يعػػػػد .2
 أكثػػر المػػالكي المػػذىب جعمػػت مزيػػة وىػػذه وقواعػػده، أصػػولو ضػػبط يمكػػف
 .والبيئات األوضاع مختمؼ ما تكيتو لسيولة مرونة

العممػػا  فػػي عصػػور مختمتػػة  -أي المػػذىب المػػالكي–قػػاؿ أبػػو زىػػرة: )) وقػػد اختبػػره 
اضر فكاف مسعتًا ليـ مف كػؿ فاتسا لمشاكميـ، واختبره عمما  القانوف في عصرنا الح

مػا يحتػاجوف إليػو مػف عػبلج؛ لكثػرة مجتيديػو وكثػرة ًأصػولو، ونػوع األصػوؿ التػي أكثػر 
 (ٗ)منيا، وأنو أكثر المذاىب أصواًل((.

وقػػد اعتبػػر بعػػض المالكيػػة ىػػذه الكثػػرة فػػي األصػػوؿ، والقواعػػد منقصػػة فػػي المػػذىب 
 -كمػػا قػػاؿ أبػػو زىػػرة–يحتػػاج إلػػى دفػػاع المػػالكي، فحػػاولوا الػػدفاع والتبريػػر، واألمػػر ال 

ألف تمؾ الكثرة حسنة مف حسنات المذىب المالكي، فيجػب أف يتخػر بيػا المػالكيوف ال 
أف يحممػػػوا أنتسػػػيـ مؤنػػػة الػػػدفاع، ولػػػذلؾ نحػػػف نػػػر  أنػػػو أكثػػػر المػػػذاىب أصػػػواًل غيػػػر 

 (٘)محاوليف أف نحمؿ غيره ما لـ يقؿ أىمو.

                                                 

 .ٙٙٔ، صٕطبقات الشافعية، ج( ٔ)

قػػػاؿ القرافػػػي فػػػي كتابػػػو) التػػػروؽ(: )) وجمعػػػت فيػػػو مػػػف القواعػػػد خمسػػػمائة، وثمػػػاف، وأربعػػػيف قاعػػػدة، ( ٕ)
 .ٗ، صٔلقمب لنيرىا((. التروؽ،جوأوضحت كؿ قاعدة بما يناسبيا مف التروع حتى يزداد انشراح ا

قػػاؿ المقػػري فػػي كتابػػػو )القواعػػد(: )) قصػػدت إلػػػى تمييػػد ألػػؼ قاعػػدة، ومئتػػػي قاعػػدة، ىػػي األصػػػوؿ ( ٖ)
 .ٕٕٔ، صٔالقريبة ألميات مسائؿ الخبلؼ((، القواعد، ج

 .ٖٙٚاإلماـ مالؾ، ص( ٗ)

 .ٖٛ٘المرجا السابؽ، ص( ٘)
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ػد  وقبؿ البد  بالدراسة التتصيمية ألصوؿ مالؾ التػي بنػى عمييػا مذىبػو رأيػت أف أميِّ
لػػذلؾ بػػذكر اخػػػتبلؼ عممػػا  المالكيػػػة فػػي طريقػػػة عػػد  بعضػػػيا فػػ نيـ صػػػاروا فييػػا إلػػػى 

 -منيجيف:
عُد الكتاب العزيز عمى أنو أصؿ واحػد وعػّد السػنة عمػى أنيػا أصػؿ  المنيج األول:

 واحد كذلؾ.
 .(ٙ()٘)، وابف عاصـ(ٗ()ٖ)في، والقرا(ٕ()ٔ)وممف سار عمى ىذا المنير ابف القصار

 عدُّ الكتاب عمى أنو خمسة أصوؿ ىي: المنيج الثاني:
                                                 

ىو عمػي بػف أحمػد، أبػو الحسػف، البنػدادي، األبيػري، المعػروؼ بػابف القصػار، فقيػو مػالكي أصػولي، ( ٔ)
حافظ، ولي قضا  بنداد، تتقو بػأبي بكػر األبيػري وغيػره، وبػو تتقػو أبػو ذر اليػروي والقاضػي عبػد الوىػاب 

ي: ال أعػػرؼ ومحمػد بػػف عمػػروس وغيػرىـ . قػػاؿ أبػػو ذر: ىػػو أفقػو مػػف رأيػػت مػػف المػالكييف، وقػػاؿ الشػػيراز 
يضػػاح الممػػة  لممػالكييف كتابػػًا فػػي الخػػبلؼ أكبػػر مػف كتابػػو،. ولعمػػو يعنػػي كتابػػو المسػمى: ) عيػػوف األدلػػة وا 

 ىػ(.  ٜٖٛفي الخبلفيات (، توفي سنة )

 [. ٕٔ، صٚ، ومعجـ المؤلتيف، ج ٜٜٔ، والديباج المذىب، ص  ٕٜ  شجرة النور الزكية، ص

 اإلسبلمي.، ط دار النرب ٓٗ( مقدمة األصوؿ، صٕ)

ىػ( ىو أحمد بف إدريس بػف عبػد الػرحمف، أبػو العبػاس، شػياب الػديف القرافػي، أصػمو  ٗٛٙ – ٕٙٙ) (ٖ)
مػػف صػػنياجة، قبيمػػة مػػف بربػػػر المنػػرب، نسػػبتو إلػػى القرافػػة وىػػػي المحمػػة المجػػاورة لقبػػر اإلمػػاـ الشػػػافعي 

 ة التقو عمي مذىب مالؾ.بالقاىرة. فقيو مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة . انتيت إليو رياس
مػػػف تصػػػانيتو: ) التػػػروؽ ( فػػػي القواعػػػد التقييػػػة، و ) الػػػذخيرة ( فػػػي التقػػػو ؛و) شػػػرح تنقػػػيا التصػػػوؿ فػػػي 

؛  ٚٙ-ٕٙاألصػػوؿ (، و) اإلحكػػاـ فػػي تمييػػز التتػػاو  مػػف األحكػػاـ (،  انظػػر: الػػدبياج المػػذىب،  ص 
 [ ٛٛٔشجرة النور الزكية،  ص 

 .٘ٗٗ( انظر: تنقيا التصوؿ، صٗ)

ىػػ، ونشػأ ٓٙٚ( أبو بكػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد بػف عاصػـ األندلسػي النرنػاطي المػالكي، ولػد سػنة٘)
نشػػػػأة عمميػػػػة، فػػػػي أسػػػػرة مشػػػػيورة بػػػػالعمـ، فحتػػػػظ القػػػػرآف وأتقػػػػف القػػػػرا ات، ودرس التقػػػػو، األصػػػػوؿ، 

قاسػـ والترائض، والحساب والمنطؽ، والرسـ، والمنػة، واألدب فنػدا شػاعرًا فصػيحًا، أخػذ عػف أبػي فػرج 
ىػػػػ، مػػػف ٚ٘ٛبػػػف سػػػعيد بػػػف لػػػب، وأبػػػو إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػى الشػػػاطبي، وغيػػػرىـ، تػػػوفي سػػػنة

مصػػػنتاتو: )تحتػػػة الحكػػػػاـ فػػػي نكػػػت العقػػػػود واألحكػػػاـ(، و)مييػػػا الوصػػػػوؿ فػػػي عمػػػـ األصػػػػوؿ(، و) 
، شػجرة النػور الزكيػة فػي تػراجـ ٘ٗ، صٚالمتاوض في عمـ التػرائض(.  انظػر: األعػبلـ لمزركمػي، ج

 [.ٜٗ، نيؿ االبتياج، صٕٚٗص المالكية،

 /أ(.ٗٔ( انظر: مييا الوصوؿ، ورقة )ٙ)
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 .الكتاب نص (1
 .ظاىره (2
 .المخالتة متيـ أي دليمو (3
 .المخالتة متيـو أي تنبييو (4
 .االقتضا  داللة أي متيومو (5

وعد  السنة عمى أنيػا خمسػة أصػوؿ كالمتقدمػة آنتػًا فػي الكتػاب العزيػز، وممػف سػار 
 .(٘()ٗ)، والمشاط(ٖ()ٕ)، والحجوي(ٔ)المنير، ابف حمدوفعمى ىذا 

أصػػبًل سادسػػًا فػػي الكتػػاب  -ممػػف سػػار عمػػى ىػػذا المػػنير –(ٙ)وزاد بعػػض المتػػأخريف
العزيز ومثمو في السػنة؛ وىػو تنبيػو الخطػاب، وىػو داللػة التنبيػو، وىػي مػف قبيػؿ داللػة 

، وتسمى داللة اإليما .  (ٚ)المزـو
ىا  (ٛ)كتػػاب البيجػػة شػػرح التحتػػةوقػػد أحصػػى أصػػوؿ مالػػؾ صػػاحب  وسػػار فػػي عػػدِّ

وارتضى ىذا المنير الشي  أبو زىػرة، فقػاؿ: ))  -الذي تقدـ ذكره–عمى المنير الثاني 
                                                 

 .ٙٔ/ٔ( انظر: حاشية ابف حمدوف عمى شرح ميارةٔ)

ىػػػ ( محمػػد بػػف الحسػػف الحجػػوي الثعػػالبي الزينبػػي الجعتػػري التاسػػي نسػػبة الثعػػالبي  ٖٙٚٔ – ٜٕٔٔ) (ٕ)
زينػػب بنػػت عمػػي بػػف أبػػي طالػػب وفاطمػػة إلػػى ثعالبػػة بػػوطف الجزائػػر، قبيمػػة مشػػيورة، ونسػػبة الزينبػػي إلػػى 

البتوؿ، مالكي المذىب، تمقى عمومو بتاس عمى والده وغيره مف عممائيػا، ثػـ تخػرج بجػاما القػروييف، وبػدأ 
ب لقػػػا  الػػػدروس بػػػنتس الجػػػاما. تػػػولى عػػػدة وظػػػائؼ فػػػي أواخػػػر الدولػػػة العزيزيػػػة بػػػالمنرب، ومنيػػػا: وزارة 

 شرعي األعمى.المعارؼ،وزارة العدؿ، ورئاسة االستئناؼ ال
مف تصانيتو:) التكر السامي في تاري  التقو اإلسػبلمي (، و) رسػالة فػي الطػبلؽ ( و) النظػاـ االجتمػاعي 

 في اإلسبلـ (.
 ، ومقدمة كتاب المطبوع  التكر السامي في تاري  التقو اإلسبلمي [ٚٛٔ/ٜ  معجـ المؤلتيف 

 .ٖ٘ٛ/ٔ( انظر التكر السامي في تاري  التقو اإلسبلميٖ)

 ( حسف محمد المشاط المكيٗ)

 ( انظر الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة٘)

 .-صاحب النظـ موضا الدراسة–( ىو ابف أبي كؼ الوالتي ٙ)

( وىػػػي أف يقػػػرف الحكػػػـ بوصػػػؼ ولػػػو لػػػـ يكػػػف ذلػػػؾ الوصػػػؼ عمػػػة فػػػي الحكػػػـ؛ لكػػػاف الكػػػبلـ عيبػػػًا عنػػػد ٚ)
 .ٔٓٔ/ٔ، نثر الورودٛٔٗر، صالتطنا . انظر: مذكر عمى روضة الناظر وجنة المناظ

 .ٕٙٔ/ٕ( البيجة شرح التحتةٛ)
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ف كػاف نػص الكتػاب، وظػاىره، ومتيومػو، ودليمػو، وتنبييػو، كػؿ  ىذا إحصا  معقوؿ، وا 
ة، ولكنيػا ىذا داخؿ في أصؿ واحد وىو القػرآف، وكػذلؾ ىػذه األمػور الخمسػة فػي السػن

ػو،  ذكرت  ألنيا ليسػت فػي قػوة واحػدة فػي االسػتدالؿ، فظػاىر القػرآف لػيس فػي قػوة نصِّ
 (ٔ)ومتيـو المخالتة ليس في قوة  ظاىره، وىكذا ليس في قوة السنة((.

لكف ىذا ال يسمـ لمشي  أبي زىرة ألف ىذا المنير ىػو مػف قبيػؿ اخػتبلؼ طػرؽ الداللػة 
واحػد وىػػذا التتػػاوت فػي دليػػؿ واحػد ال يوجػػب تقسػػيمو أو تتػاوت درجاتيػػا بالنسػبة لػػدليؿ 

إلػػى أصػػوؿ متعػػددة، كمػػا ال يقػػاؿ اإلجمػػاع القطعػػي أصػػؿ والظنػػي أصػػؿ، وكػػذلؾ يػػرد 
ىذا عمى القياس فالقياس ينقسـ إلى أنواع، وذلؾ ال يوجػب إلػى أف يكػوف عمػى أصػوؿ 

الضػعؼ متعددة بؿ يقاؿ القياس أصؿ مف األصػوؿ، ومنقسػـ إلػى أنػواع بحسػب القػوة و 
 وىكذا في سائر األصوؿ والداللة.

 
 
 
  

 

 
 
 
 

 المبحث الثالث
 التعريف بصاحب النظم )ابن أبي كف(

-النػػاظـ بقيمػػة (ٕ)-ا رحمػػو-الػػوالتي يحيػػى محمػػد التقيػػو اإلمػػاـ تنويػػو رغػػـ
 طػػػوؿ ورغػػػـ والنحريػػػر، والتقيػػػو، الشػػػيير،: ػبػػػ لػػػو وووصػػػت العمميػػػة، -ا رحمػػػو

 بتػاري  اعتنػت التػي العمميػة؛ والموسػوعات التػراجـ،: كتػب في والتنقيب البحث،
                                                 

 .ٖٕٕ( مالؾ حياتو وعصره ٔ)

 في مقدمة شرحو لنظـ الناظـ، الموسـو بػ )إيصاؿ السالؾ في أصوؿ مالؾ(.( ٕ)
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 بالعربيػة، المكتػوب منيػا سػوا  جاورىػا، ومػا -األصػمي الناظـ موطف-موريتانيا
 إال الميػـ النحريػر، العمػـ ليػذا وافيػة بترجمة أظتر لـ: ىذا كؿ رغـ الترنسية، أـ
 الغفور الرب منح):كتابػو في -ا رحمو-المحجوبي بكر أبو الطالب سطره ما

 (.الشكور فتح أغفمو فيما
 قػد التػذ اإلمػاـ ىػذا شخصػية مػف ميمة جوانب يبلحظ الترجمة ليذه والناظر

 أخػذ الػذيف وشػيوخو العائميػة، وحياتػو العمميػة، ونشػأتو والدتػو، تػاري : ػكػ أىممت
 .  ذلؾ ونحو وتبلميذه، عنيـ

 عميػػو، وقتػػت مػػا أوفػػى المحجػػوبي وبكػػر أب الطالػػب كتبػػو مػػا يعتبػػر وحيػػث
 .غيره أضافو بما واتبعو أصبًل، كتبو ما سأجعؿ ف ني

 :ونسبو وكنيتو ولقبو ونسبو اسمو: أوكً 
 قتػػو أبػػي: ػبػػ المكنػػى أحمػػد، بػػف محمػػد بػػف أحمػػد: النحريػػر التقيػػو اإلمػػاـ: ىػػو

 (ٔ).الوالتي المحجوبي أحمد سيد بف تكف الماحي محمد بف
 مػػنا)كتابػػو فػػي المحجػػوبي بكػػر أبػػو الطالػػب ذكػػره مػػا عمػػى كنيتػػو: قتػػو وأبػػو
 .(النتور الرب

 يحػي: لجػدىـ ينتسػبوف والمحاجيػب ،المحاجيػب إلػى فنسػبة: المحجػوبي وأما
 وعشػػرة بمئػػاتيف اليجػػرة بعػػد والتػػة دخمػػت عريقػػة قبيمػػة وىػػي المحجػػوب، الكامػػؿ

 (ٕ).األعواـ مف
 (ٖ).والتة في األصمييف السكاف مف المحاجيب ويعتبر

 فػػػي تقػػػا القػػػدـ، فػػػي ةضػػػارب عريقػػػة مدينػػػة وىػػػي والتػػػة، ىإلػػػ نسػػػبة: والػػػوالتي
 اإلسػبلـ قبػؿ ُبنيػت -قمػيبلً  الشػرؽ جيػة عمػى-الشػماؿ جيػة مػف الحوض طرؼ

                                                 

، ومكانة أصػوؿ التقػو فػي الثقافػة ٘٘٘/أ(، ببلد شنقيط: المنارة، والرباط، صٖٕٔمنا الرب النتور)ؿ(ٔ)
 .ٖٕٚوريتانية، صالمحظرية الم

وقيػػؿ غيػػر ذلػػؾ حيػػث اختمػػؼ فػػي تحديػػد عيػػد دخػػوليـ والتػػة. انظػػر: بػػبلد شػػنقيط: المنػػارة، والربػػاط، ( ٕ)
 .ٜٙص

، الخػػػوض فػػػي أخبػػػار وأنسػػػاب أىػػػؿ الحػػػوض، ٕٔٛ، صٛٔالمعسػػػوؿ، محمػػػد المختػػػار السوسػػػي، ج( ٖ)
 .ٜٔص
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 اليجػػػرة عػػػدب المحاجيػػػب ودخميػػػا السػػػوداف فيػػػو وكػػػاف بناىػػػا مػػػف أوؿ يعػػػرؼ وال
 (ٔ).القبائؿ عمييـ تنزؿ ذلؾ بعد ثـ عواـ،األ مف وعشرة بمئاتيف
 ابػف ذكرىػا حيػث والرحبلت؛ التواري : كتب في والتة في ذكره ذلؾ تردد وقد
 )): فقػاؿ رحمتػو في عنيا وكتب -(ػىٖ٘ٚ)سنة زارىا حينما-رحمتو في بطوطة
 .(( والِقدـ ،الشيخوخة مظاىر عمييا تبدوا

 وحتػػػظ ،التقػػػو وعمػػػـ ،الصػػػموات عمػػػى محػػػافظوف )): بػػػأنيـ رجػػػاليـ ووصػػػؼ
 (ٕ).(( القرآف

 المقػػػري وسػػػماىا( فوالتػػػ: )فسػػػماىا والتػػػة،( مقدمتػػػو) فػػػي خمػػػدوف ابػػػف وذكػػػر
 (.بيرو )فسماىا السوداف تاري  في السعدي عنيا وتحدث (إيوالتف)

 (ٖ).(سير) أو (بيرو)تسمى كانت أنيا الكنتي الشي  وذكر
 فػػػي ذكػػػراً  الموريتانيػػػة المػػػدف أقػػػدـ مػػػف تعتبػػػر :والتػػػة مدينػػػة فػػػ ف :كػػػؿٍ  وعمػػػى
 عمػى الػديار لتمػؾ الثقػافي المػدد المراكػز أىػـ ومف القديمة، اإلسبلمية المصادر

 .والدىور العصور مر
 :ونشأتو مولده: ثانياً 

 ونشػػػػأتو جمنػػػػامترَ  مولػػػػد عػػػػف بشػػػػي  تسػػػػعتنا لػػػػـ أيػػػػدينا بػػػػيف التػػػػي المصػػػػادر
 العناصػػر مػػف فيػػي الثقافيػػة االجتماعيػػة حياتػػو أطػػوار بقيػػة عػػف وال بػػؿ ،ىاألولػػ
– موريتانيػػا مواليػػد مػػف أنػػو المؤكػػد مػػف لكػػف حياتػػو، فػػي النمػػوض يكتنتيػػا التػػي
 البمػػػدة تمػػػؾ والتػػػة مواليػػػد مػػػف أنػػػو ذلػػػؾ مػػػف وأدؽ -لمنػػػاظـ األصػػػمي البمػػػد وىػػػو

 .  وصوب حدب كؿ مف إلييا ييووف الطمبة قبيمة كانت التي العريقة؛
 فػػي عريقػػة مػػدارس سػػت بيػػا كانػػت حيػػث أعيػػانيـ؛ العممػػا  كبػػار تخػػرج وبيػػا

 (ٔ).بالمحاجيب خاصة محظرة بينيا مف واحدة منيا حي كؿ

                                                 

 .ٜٔالخوض في أخبار وأنساب أىؿ الحوض، ص( ٔ)

 .ٛٙالمنارة والرباط، صببلد شنقيط: ( ٕ)

نتػػػػس المرجػػػػا السػػػػابؽ، ونتػػػػس الصػػػػتحة، ومكانػػػػة أصػػػػوؿ تمتقػػػػو فػػػػي الثقافػػػػة المحظريػػػػة الموريتانيػػػػة، ( ٖ)
 .ٖٕٚص
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 حصػؿ وفييػا األولػى، معارفػو وتمقػى القػرآف حتػظ ومحاظرىػا البمػدة ىػذه فتي
: مػف العربيػة كػالعمـو: بيا يعتنوف المنطقة تمؾ أىؿ كاف التي األساسية؛ العمـو
 ونحػوه، المنطػؽ: العقميػة والعمـو وتوابعو، ،المالكي والتقو وببلغة وصرؼ نحو
 -العمػـو تمػؾ مػف كثيػر فػي أنظػاـ عنػو وصػدرت المعارؼ، ىذه جميا في فنبا
 التنػػػوف فػػػي المشػػػاركيف العممػػػا  لتئػػػة النتمائػػػو يػػػوحي ممػػػا -بيانػػػو سػػػيأتي كمػػػا

 .النحرير التقيو،و بالشيير: لو الوالتي التقو وصؼ يستحؽ بذلؾ وىو ،المختمتة
 :ومعارفو عمومو: ثالثاَ 
 لنػا يكشؼ -سيأتي كما ىادمسر  مف واضا ىو كما -العممي جمنامترَ  إنتاج

 مػػا لنػػا يؤكػػد وىػػذا ،لمتنػػوف وتحصػػيمو ،لمعمػػـو اسػػتيعابو قػػوة ويبػػيف معارفػػو، تنػػوع
 فقييػػاً  كػاف وأنػو ،(ٕ)الحػوض فػي والمتتػيف العممػػا  كبػار أحػد: أنػو مػف عنػو قيػؿ

 (ٖ).لو الوالتي التقيو وصؼ حد عمى -نحريراً 
 عمػػى واسػػعاً  طبلعػػاً إ يتطمػػب مصػػب -بعضػػيـ بػػو وصػػتو مػػا عمػػى-والمتتػػي

حاطة ،وتوجيييا ،وتأويميا ،المذىب روايات  ومسػالؾ ،المػذىب بأصػوؿ تامػة وا 
 .ذلؾ ونحو فيو األقيسة
 خػػبلؿ مػػف لنػػا يترجميػػا أف اسػػتطاع حيػػث فقيينػػا، فػػي متجسػػدة األمػػور وىػػذه
 ىػا،ونحو  ،وقضػا  ،وقواعػد ،وأصػوؿ ،فقػو: العموممف شتى في المختمتة أنظامو
لػىو  ،متكاممػة عمميػة موسػوعة بمثابػة لكانػت دفتػيف بػيف جمعػت لو بحيث  ىػذا ا 
 الػػػنظـ كثيػػػر الخػػػط، حسػػػف كػػػاف )) : بقولػػػو المحجػػػوبي أبػػػوبكر الطالػػػب أشػػػار

 مؤلتػػػػاً  لكػػػػاف جمػػػػا لػػػػو مػػػػا ،واألجوبػػػػة ،األنظػػػػاـ مػػػػف ولػػػػو ،والنظػػػػائر ،لممسػػػػائؿ
 .((-ا رحمو-مداركو وتوسا ،لمعمـو جامعيتو لنا تجمي اإلشارة وىذه ضخمًا،

                                                                                                                                            

، وانظػػر: فػػي الحػػديث عػػف ٕٔٛ، صٛأشػػار إلػػى ذلػػؾ محمػػد بػػف مختػػار السوسػػي فػػي المعسػػوؿ، ج( ٔ)
، مكانػػػة ٛٗ، مرجػػػا سػػػابؽ، صالمحظػػػرة، وتعريتيػػػا، ودورىػػػا العممػػػي، بػػػبلد شػػػنقيط: المنػػػارة والربػػػاط

 .٘ٙأصوؿ التقو في الثقافة المحظرية الموريتانية، مرجا سابؽ، ص

، ومكانػػػة أصػػػوؿ التقػػػو فػػػي الثقافػػػة المحظريػػػة ٘٘٘بػػػبلد شػػػنقيط المنػػػارة والربػػػاط، مرجػػػا سػػػابؽ، ص( ٕ)
 .ٖٕٚالموريتانية، مرجا سابؽ، ص

 .ٔإيصاؿ السالؾ عمى أصوؿ مالؾ، مرجا سابؽ، ص( ٖ)
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 :مصنفاتو: رابعاً 
 وفنونػػػاً  ،متعػػػددة عمومػػػاً  شػػػممت مترجمنػػػا مصػػػنتات أف إلػػػى اإلشػػػارة تقػػػدمت

 ذلػؾ مػف -ا رحمػو- قصػده ولعؿ ليا، البارزة السمة ىو النظـ وكاف ،مختمتة
 أعمػػؽ: الػػنظـ أف مػػف ُعمػػـ لمػػا العمػػـ؛ طمبػػة ألذىػػاف وتقريبيػػا العمػػـو تيسػػير: ىػػو

 .لمنتس وأقعد لمحتظ، وأيسر ،بالذىف
 :مؤلتاه مف عميو الوقوؼ تيسر بما قائمة وىذه
 :وعمومو الفقو: أوكً 
 .القيرواني زيد أبي ابف رسالة شرح -ٔ
 .التقو في األوقاؼ عمى نظـ -ٕ
 .فرحوف البف الحكاـ تبصرة نظـ -ٖ
 (ٔ).مالؾ اإلماـ أصوؿ في نظـ -ٗ
 .(التقيية القواعد في العيف قرة ) وسماه -جورنالم نظـ -٘
 .التقيية القواعد في الجمية االميي -ٙ

 :وعمومو النحو: ثانياً 
 .(النحو في)مالؾ البف التوائد تسييؿ عمى المقاصد تبييف -ٚ
 .المبيب منني نظـ -ٛ

 :بيا يتعمق وما السيرة: ثالثاً 
 .النبوية السيرة في نظـ -ٜ

 .ىاعتن بيا لمف المنى روض -ٓٔ
 :العقيدة: رابعاً 
 .التوحيد في نظـ -ٔٔ

 خامسًا: وفاتو:
 سػػػػػػػنة كػػػػػػػاف وفػػػػػػػاه تػػػػػػػاري  أف إلػػػػػػػى المحجػػػػػػػوبي بكػػػػػػػر أبػػػػػػػو الطالػػػػػػػب أشػػػػػػػار

 (ٔ)(.ػىٕ٘ٚٔ)

                                                 

 كتابنا محؿ الدراسة.وىو ( ٔ)
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 -الفصل األول:
 

 األصول المتفق  عمييا
 

 -وتحتو ثمانية مباحث:
                                                                                                                                            

 /أ(.ٖٕٔمنا الرب النتور فيما أغتمو فتا الشكور، )ؿ( ٔ)
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 المبحث األول: النص.
 المبحث الثاني: الظاىر.

 المبحث الثالث: دليل الخطاب.

 المبحث الرابع: تنبيو الخطاب.
 الخطاب.المبحث الخامس: مفيوم 
 المبحث السادس: اإليماء.
 المبحث السابع: اإل ماع.
 المبحث الثامن: القياس.

 
 
 
 

 
 

 -المبحث األول:
 

 النأأأأأأأأص
 

 -وتحتو ثبلثة مطالب:
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 المطمب األول: تعريف النأأأص.
 المطمب الثاني: نص الكتاب ومو ف اإلمام مالك منو.

 منو.المطمب الثالث: نص السنة ومو ف اإلمام مالك 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب األوؿ
 تعريف النأأأص

 الناظـ: قاؿ
 نأأأأأأأص الكتأأأأأأأاب ثأأأأأأأم نأأأأأأأص السأأأأأأأنة

 

 سأأأأأأنة مأأأأأأن لأأأأأأو أتأأأأأأم المنأأأأأأة 
 

النػػاظـ فػػي ىػػذا البيػػت أف مػػف أصػػوؿ مالػػؾ التػػي يأخػػذ بيػػا داللػػة الػػنص مػػف  ذكػػر
 الكتاب أو السنة.
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 (ٔ) وغايتو. شي : ىو أقصى اللغة النص
الػػػػنص بعػػػػدة تعريتػػػػات مػػػػف أجودىػػػػا تعريػػػػؼ  : فقػػػػد عػػػػر ؼ العممػػػػا اصأأأأطالحاً  أمػػػػا

يقبػػػػػػؿ  داللػػػػػػة قطعيػػػػػػة بحيػػػػػػث ال نػػػػػػاهالرجراجػػػػػػي وىػػػػػػو: ))المتػػػػػػظ الػػػػػػذي يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى مع
 (ٕ)التأويؿ((.
 ىذا التعريؼ مأخوذ مف تعريؼ ابف أبي عاصـ حيث قاؿ: ولعؿ

 الأأأأأأأأأأنص مأأأأأأأأأأا دل عمأأأأأأأأأأج معنأأأأأأأأأأاه
 

 (ٖ)ثأأأم أبأأأج احتمأأأال مأأأا سأأأواه 
 

الػنص بقولػو: )) إذا ورد وجػب المصػير إليػو والعمػؿ عميػو إال أف  حكـ(ٗ)بيف الباجي وقد
ذا كاف الدليؿ الشرعي نصًا ف ف ما  ( ٘)يأخذ بو((. لكاً يرد ناس  أو معارض، وا 

 المطمب الثاني
 نص الكتاب ومو ف اإلمام مالك منو

 أمثمة ذلؾ عند مالؾ مف الكتاب ما يمي: ومف
 گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ : لىتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .1

 [.ٔٔ النسا : چ  ڱ

                                                 

 .ٖٜٙ، صٕ( المعجـ الوسيط، جٔ)

، انظػػػػر: إيصػػػػاؿ السػػػػالؾ، الجػػػػواىر الثمينػػػػة فػػػػي بيػػػػاف أدلػػػػة عػػػػالـ المدينػػػػة، ٘ٔ( منػػػػار السػػػػالؾ، صٕ)
 .٘ٔٔص

 مييا الوصوؿ، ( ٖ)

أبػػػو الوليػػػد البػػػاجي، نسػػػبة إلػػػى مدينػػػة باحػػػة ىػػػػ( ىػػػو سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ بػػػف سػػػعد،  ٗٚٗ – ٖٓٗ) (ٗ)
سػنة، ثػـ عػاد إلػى بػبلده ونشػر التقػو والحػديث،  ٖٔباألندلس. مف كبار فقيا  المالكية، رحؿ إلى المشػرؽ 

 ولي القضا  في بعض أنحا  األندلس.
 مػػف تصػػانيتو: ) االسػػتيتا  شػػرح الموطػػأ(، واختصػػره فػػي )المنتقػػى(، ثػػـ اختصػػر المنتقػػى فػػي ) اإليمػػا (،
، ٛولػػػػػو)  شػػػػػرح المدونػػػػػة(، و ) إحكػػػػػاـ التصػػػػػوؿ فػػػػػي أحكػػػػػاـ األصػػػػػوؿ(.   انظػػػػػر: ترتيػػػػػب المػػػػػدارؾ، ج

، ٖ، واألعػبلـ لمرزكمػي، جٕٕٔص  ،، الػدبياج المػذىبٖٕٓ-ٕٕٓ، بنيػة الممػتمس، صٕٗٔ-ٚٔٔص
 [ ٙٛٔص

 .ٜٙٔ،صٔإحكاـ التصوؿ، ج( ٘)



34 
 

مالؾ أف ىذه ا ية نػص فيمػا دلػت عميػو، فقػاؿ:)) األمػر المجتمػا عميػو عنػدنا  ير 
والذي أدركت عميػو أىػؿ العمػـ ببمػدنا فػي فػرائض المواريػث أف ميػراث الولػد مػف والػدىـ 
أو والػػػدتيـ أنيػػػـ إذا تػػػوفى األب أو األـ وتركػػػا ولػػػدًا رجػػػااًل أو نسػػػاً  فممػػػذكر مثػػػؿ حػػػظ 

 (ٔ) ف ((.األنثيي
مالػػػػؾ بكتػػػػارة الظيػػػػار بقولػػػػو: قػػػػاؿ ا تعػػػػالى فػػػػي كتػػػػارة  اسػػػتدؿ .2

ڳ  ڳ     ڱ  چ [، ٖ المجادلػػػػػػػػػػػة: چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ الظيػػػػػػػػػػػار: 

چ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ

 [.ٗ المجادلة: 
مالػػػؾ: وقػػػد سػػػئؿ عػػػف حػػػبس القاضػػػي المػػػديف: ال يحػػػبس  قػػػاؿ .3

اتيػػـ أنػػو قػػد أختػػى مػػاال  فػػ فولكػػف يسػػتبرئ أمػػره  الػػديفالحػػر وال العبػػد فػػي 
ف لػػـ يجػػد لػػو شػػيئًا ولػػـ يخػػؼ شػػيئًا لػػـ يحبسػػو وخم ػػى  وغيبػػو حبسػػو       وا 

 ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ  سػػبيمو فػػ ف ا تبػػارؾ وتعػػالى يقػػوؿ:

 (ٕ)(.٤٨٢)البقرة: چ 

 الثاني: نص السنة ومو ف اإلمام مالك منو. المطمب
اقتضػاىا الػدليؿ مػف القػرآف كػذلؾ يأخػذ بيػا إذا  إذاأف مالكًا يأخذ بداللة الػنص  كما

 اقتضاىا الدليؿ مف السنة ولذلؾ شواىد كثيرة نذكر منيا نماذج فيما يمي:
: قولػو صػمى ا عميػو وسػمـ: )) إف ا حػـر عمػيكـ عقػوؽ األميػػات، األول الشأاىد

 (ٖ)واد البنات ((
                                                 

 .ٖٓ٘، صٕالموطأ؛ كتاب الترائض، ج( ٔ)

 .ٕٗٓص  ،ٖٔ( المدونة الكبر ، جٕ)

(، ومسػػمـ؛ ٖٓٙ٘( متتػػؽ عميػػو، رواه البخػػاري؛ بػػاب: بػػاب عقػػوؽ الوالػػديف مػػف الكبػػائر، الحػػديث رقػػـ)ٖ)
بػػاب: النيػػي عػػف كثػػرة المسػػائؿ مػػف غيػػر حاجػػة والنيػػي عػػف منػػا وىػػات وىػػو االمتنػػاع مػػف أدا  حػػؽ 

را ة (، وصػػحيا ابػف خزيمػػة؛ بػاب: الرخصػػة فػي قػػ٘ٔٚٔلزمػو أو طمػب مػػا ال يسػتحقو، الحػػديث رقػـ)
(، وسػنف البييقػي الكبػر ؛ بػاب: بػاب ٕٛٓالقرآف وىػو أفضػؿ الػذكر عمػى غيػر وضػو ، الحػديث رقػـ)

، ٕ٘ٚ، صٚ(، والمعجػـ األوسػط؛ جٕٕٔٔٔالنيي عػف إضػاعة المػاؿ فػي غيػر حقػو، الحػديث رقػـ)
 بمتظ: )) كره((، عف المنيرة بف شعبة رضي ا عنو. 
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لبنػػػات أحيػػػاد كمػػػا كانػػػت عػػػادة أىػػػؿ الجاىميػػػة، وأجمػػػا نػػػص فػػػي تحػػػريـ دفػػػف ا فيػػػذا
 العمما  عمى تحريـ ىذا التعؿ ومف الـز ذلؾ أف مالكًا يقوؿ بذلؾ.

 :الثاني الشاىد
 الثالث: الشاىد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني المبحث
 الظاىر

 : مف الظيور وىو الوضوح واالنكشاؼ.لغة الظاىر
 .(ٔ)العمما  الظاىر بعدة تعريتات لعؿ مف أظيرىا تعريؼ ا مدي عرؼ

                                                 

حمػد بػف سػالـ الثعمبػي ) وفػي األعػبلـ ) التنمبػي ( وىػو ىػ ( ىو عمي بف أبي عمي بف م ٖٔٙػٔ٘٘) (ٔ)
وىـ (، أبػو الحسػف، سػيؼ الػديف ا مػدي. ولػد بآمػد مػف ديػار بكػر. أصػولي باحػث. كػاف حنبميػًا ثػـ تحػوؿ 
إلى المذىب الشافعي، قدـ بنداد وقرأ بيا القرا ات، صحب أبا القاسػـ بػف فضػبلف الشػافعي وبػرع فػي عمػـ 
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ا مػػػدي: )) المتػػػظ الظػػػاىر مػػػا دؿ عمػػػى معنػػػى بالوضػػػا األصػػػمي أو العرفػػػي  قػػػاؿ
 (ٔ) ((. حاً ويحتمؿ غيره احتماال مرجو 

فػػػو ىػػػو المتػػػظ  ىربأكمػػػؿ مػػػف تعريػػػؼ ا مػػػدي المتقػػػدـ فقػػػاؿ: )) الظػػػا (ٕ)الػػػوالتي وعر 
الػػداؿ فػػي محػػؿ النطػػؽ عمػػى معنػػى لكنػػو يحتمػػؿ غيػػره احتمػػاال مرجوحػػًا، فداللتػػو عمػػى 

 المعنػى المرجػوح فيػو تسػمى تػأويبًل ((. ىالمعنػى الػراجا فيػو تسػمى ظػاىرًا وداللتػو عمػ

(ٖ) 
بيف الوالتي حكـ الظاىر بقولو: )) القاعدة الشرعية ترجا الظاىر عمى التأويؿ  وقد

 (ٗ) ا  إال إذا عضد التأويؿ دليؿ آخر مف الشريعة ((.عند جميا العمم

 األوؿ المطمب
 مالك منو. إلمامظاىر الكتاب ومو ف ا 

ليؾ شواىد ذلؾ مف فقػو  والدليؿ الشرعي إذا كاف ظاىرًا ف ف مالكًا يأخذ بو ويقدمو وا 
 مالؾ:

                                                                                                                                            

وؿ الػػديف وأصػػوؿ التقػػو والتمسػػتة والعقميػػات، شػػيد لػػو العػػز بػػف عبػػد السػػبلـ الخػػبلؼ، متتػػنف فػػي عمػػـ أصػػ
 بالبراعة، دخؿ الديار المصرية وتصدر لئلقرا ، وتخرج بو جماعة، وتوفي بدمشؽ. 

 مف تصانيتو: ) اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ(، و)أبكار األفكار( في عمـ الكبلـ، و)لباب األلباب(. 
 [ ٖٓٔػ  ٜٕٔ، ص٘، وطبقات الشافعية، لمسبكي، جٖ٘ٔ، ص٘  األعبلـ لمزركمي، ج

 .ٕٚ،  صٖ( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، جٔ)

محمػػد بػػف يحيػػى بػػف المختػػار بػػف الطالػػب بػػف عبػػدا النتػػاع بػػف أحمػػد بػػف حػػاج الشػػنقيطي الػػداودي ( ٕ)
، وبػػرع ىػػػ فػػي والتػػة، فػػي بيػػت عمػػـ فنبػػ  مبكػػراَ ٜٕ٘ٔنسػػبًا، الػػوالتي موطنػػًا، يعػػرؼ بالتقيػػو، ولػػد سػػنة 

صنيرًا، أخذ عف عمما  والتة، تولى التدريس بالمدينة، ودرس باالسػكندرية، ودر س فػي تػونس، وأخيػرًا 
ولي قضا  والتة، أخذ عنو، محمد بف أحمد الصنير التشيني، ومحمد بػف أنبػاؿ، وغيػرىـ، تػوفي سػنة 

 انظػػر: مقدمػػة نيػػؿ ىػػػ، مػػف مصػػنتاتو: ) فػػتا الػػودود عمػػى مراقػػي السػػعود(، ) شػػرح المرتقػػى(. ٖٖٓٔ
 [.ٙالسوؿ، ص

 .ٚ( إيصاؿ السالؾ،  صٖ)

 ( نتس المرجا ونتس الصتحة.ٗ)
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قػػاؿ مالػػؾ: )) والػػذي يحكػػـ عميػػو باليػػدي فػػي قتػػؿ الصػػيد أو يجػػب  األول: الشأأاىد
چ عميو ىدي فػي غيػر ذلػؾ فػ ف ىديػو ال يكػوف إال بمكػة كمػا قػاؿ ا تبػارؾ وتعػالى: 

 (ٔ)((. [ٜ٘ المائدة:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  
ا يػػة التػػي احػػتر بيػػا مالػػؾ عمػػى المعنػػى الػػذي أراده تعتبػػر مػػف قبيػػؿ الظػػاىر  فيػػذه

وىػػي راجحػػة فيػػو مػػا احتماليػػا لنيػػره احتمػػااًل مرجوحػػًا وىػػو أف يكػػوف ذبػػا اليػػدي فػػي 
 الكعبة نتسيا أو عندىا.

: قاؿ مالػؾ: )) األمػر الػذي ال اخػتبلؼ فيػو عنػدنا أف أحػدًا ال يحمػؽ الثاني الشاىد
مف شعره حتى ينحر ىديًا إف كػاف معػو ... وذلػؾ أف ا تبػارؾ وتعػالى رأسو وال يأخذ 

 ،(ٕ) ((. [ٜٙٔ البقرة: چ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ قاؿ: 
فيػػذه ا يػػة تػػدؿ عمػػى الحكػػـ الػػذي ذكػػره مالػػؾ بطريػػؽ الظػػاىر مػػا احتماليػػا لنيػػره  

 احتماليا احتمااًل مرجوحًا وىو حموؿ وقت ال النحر بنتسو
: قاؿ مالؾ: )) فأما الزنا ف نو ال يحـر شيئًا مف ذلػؾ؛ ألف ا تبػارؾ الثالث الشاىد

[ ف نمػػا مػػا كػػاف تزويجػػًا ولػػـ يػػذكر ٖٕ النسػػا :  چگ  گ       چ  وتعػػالى قػػاؿ:
 (ٖ)تحريـ الزنا ((.

: داللة ىذه ا ية عمى الحكػـ الػذي ذكػره مالػؾ احتجاجػًا بيػا مػف قبيػؿ الظػاىر أقوؿ
احتمػػااًل مرجوحػػًا وىػػو دخػػػوؿ كػػؿ امػػرأة فػػي مسػػمى النسػػا  بحيػػػث  مػػا احتماليػػا لنيػػره

عمػػى  ةيحػػـر عمػػى الرجػػؿ أـ المػػرأة التػػي زنػػا بيػػا، وقػػد ذكػػر البػػاجي رجحػػاف داللػػة ا يػػ
والعػادة  لعػرؼقوؿ مالؾ فقاؿ: )) يريد مالؾ)رحمو ا( أف لتظ النسا  إنما يخرج فػي ا

زنػا؛ ألف لتػظ النسػا  واقػا عمػى إلى الزوجات دوف مف يصاب مف النسا  عمػى وجػو ال
 (ٗ) كؿ أنثى ومعمـو أنو لـ يرد ذلؾ الثبلثة أوجو ((.

 منيا: ثالثفي ال قاؿ

                                                 

 .ٖٚٛ، صٔالموطأ؛ كتاب الحر، باب: جاما اليدي، ج( ٔ)

 (.ٚٛٛ( الموطأ؛ باب: الحبلؽ، الحديث رقـ)ٕ)

 (.ٔٔٔٔ( الموطأ؛ باب: ما ال يجوز مف نكاح الرجؿ أـ امرأتو، الحديث رقـ)ٖ)

 .ٖٚٓ، صٖجالمنتقى، ( ٗ)
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: إف عػرؼ االسػتعماؿ جػار عمػى إضػافة المػرأة إلػى الرجػؿ تقتضػي ثالثالأ الو و))
 (ٔ) كونيا زوجة لو((.

 : قاؿ مالؾ:الرابع الشاىد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 دلأأأيل الخأأأطأأاب 

 الناظـ: قاؿ
 ثأأأأأأأأأأأم الأأأأأأأأأأأدليل مأأأأأأأأأأأن كتأأأأأأأأأأأاب هللا

 

 ثأأأأأأأأأأأم دليأأأأأأأأأأأل سأأأأأأأأأأأنة األواه 
 

                                                 

 نتس المرجا ونتس الصتحة.( ٔ)
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مف أصوؿ اإلمػاـ مالػؾ اإلجماليػة وىػي  لثالناظـ بيذا البيت إلى األصؿ الثا أشار
 الػػؾوالسػػنة وىػػو متيػػـو المخالتػػة منيمػػا وىػػو حجػػة عنػػد م ابدليػػؿ الخطػػاب مػػف الكتػػ

 (ٔ) وجميور العمما  خبلفًا ألبي حنيتة الذي منا االحتجاج بو.
 األول: تعريف مفيوم المخالفة: المطمب
العمما  متيـو المخالتة بعدة تعريتات مف أجودىا تعاريؼ القرافي حيث قػاؿ:  عر ؼ

 (ٕ))) متيـو المخالتة، وىو إثبات نقيض حكـ المنطوؽ بو لممسكوت عنو ((.
فو الباجي بقولو: )) وىو تعميؽ الحكـ عمى الصتة يدؿ عمى انتتػا  ذلػؾ الحكػـ  وعر 

 (ٖ) عمف لـ توجد فيو ((.
التعريػػؼ األخيػػر غيػػر جػػاما بػػؿ ىػػو قاصػػر عمػػى نػػوع واحػػد مػػف أنػػواع متيػػـو  وىػػذا

 المخالتة وىو متيـو الصتة.
؛ ألنيػـ يػرو  طائتػةذىب  لكف ف مػف أىػؿ األصػوؿ إلػى اعتبػار ىػذا التعريػؼ لممتيػـو

 (ٗ)ومف جممػة ىػؤال  اإلمػاـ الجػويني ،أف جميا أنواع المتيـو تعتبر وصتًا لممنطوؽ بو
لكػػػاف ذلػػػؾ منقػػػدحًا: فػػػ ف المعػػػدود  لصػػػتةف نػػػو قػػػاؿ: )) لػػػو َعب ػػػر ُمَعّبِػػػر عػػػف جميعيػػػا با

                                                 

 .ٕٕ٘،  صٕ( كشؼ األسرار، جٔ)

 .ٖ٘( تنقيا التصوؿ ما شرحو، صٕ)

 .٘ٔ٘ص( إحكاـ التصوؿ، ٖ)

ىػ ( ىو عبد الممؾ بف عبد ا بف يوسؼ بف محمد الجػويني، أبػو المعػالي، الممقػب  ٛٚٗ – ٜٔٗ) ( ٗ)
أصػػحاب الشػػافعي. ولػػد فػػي جػػويف مجتمػػا عمػػى إمامتػػو ضػػيا  الػػديف المعػػروؼ ب مػػاـ الحػػرميف. مػػف أعمػػـ 

وغزارتو، تتقو عمى والده، وأتػى عمػى جميػا مصػنتاتو وتصػرؼ فييػا حتػى زاد عميػو فػي التحقيػؽ والتػدقيؽ، 
جاور بمكة أربا سنيف وبالمدينة يدرس ويتتي ويجمػا طػرؽ المػذىب، فميػذا قيػؿ لػو إمػاـ الحػرميف، وتػولى 

 نة نيسابور، وفوض إليو األوقاؼ وبقى عمى ذلؾ ثبلثيف سنة.الخطابة بمدرسة النظامية بمدي
لو مصنتات كثيرة منيػا:) نيايػة المطمػب فػي درايػة المػذىب( فػي فقػو الشػافعية، و) الشػامؿ( و) اإلرشػاد ( 

 في أصوؿ الديف، و) البرىاف( في أصوؿ التقو.
، ٗلمزركمػػػػػػػي، ج، واألعػػػػػػػبلـ، ٜٕٗ، صٖ، وطبقػػػػػػػات الشػػػػػػػافعية، ج ٖٔٗ، صٖ  وفيػػػػػػػات األعيػػػػػػػاف، ج

 [ ٖٙٓص
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ىما والمخصوص بػالكوف فػي مكػاف وزمػاف م ىما وحدِّ  وصػوؼوالمحدود موصوفاف بعدِّ
 (ٔ) باالستقرار فيو ((.

 تعريؼ الشياب القرافي أشمؿ وأسمـ مف التكمؼ ما الظيور في المعنى. فلك
 )تنبيػػو الخطػػاب(وكمػا مػػر فػػي الػػنظـ  (ٕ) متيػػـو المخالتػػة بػػػ)دليؿ الخطػػاب( ويسػمى

 (ٗ) و)لحف الخطاب(. (ٖ)
 الثاني: أنواع مفيوم المخالفة: المطمب
 المخالتة عمى أنواع وىي: ومتيـو
الشػػرط، ومتيػػـو النايػػة، ومتيػػـو الحصػػر، ومتيػػـو العمػػة، ومتيػػـو الوصػػؼ؛  متيػػـو

 ومتيـو النظر، ومتيـو العدد ومتيـو المقب.
 ،متيـو المخالتة مشروطة بشػروط، والضػابط ليػذه الشػروط ال بػد أال يظيػر وحجية

فمتخصػػيص المنطػػوؽ بالػػذكر فائػػدة غيػػر نتػػي الحكػػـ عػػف المسػػكوت عنػػو فػػ ذا ظيػػرت 
.فائدة فينتت  ي إلنا  اعتبار المتيـو

 ذكر جما مف عمما  المالكية أف متيـو المخالتة حجة عند مالؾ. وقد
 ( ٘) ابف العربي: )) نسب أىؿ المقاالت إلى مالؾ أنو يقوؿ بو ((. قاؿ
 (ٙ)القرافي: )) ىو حجة عند مالؾ)رحمو ا( ((. وقاؿ
 

 ابف عاصـ: وقاؿ
 فأأأأأأأأأأأأون المفيأأأأأأأأأأأأوم  و المخالفأأأأأأأأأأأأة

 

 (ٚ)مأأأن خالفأأأو ومالأأأك حأأأج بأأأو 
 

                                                 

 ،ٕط ،ٗ٘ٗ،  صٔج ،ت: د. عبػد العظػيـ أديػب ،( البرىاف فػي أصػوؿ التقػو، إمػاـ الحػرميف الجػوينئ)
 ىػ.ٓٓٗٔ ،دار األنصار

 .ٗ٘ٗ( منتيى السؤؿ واألمؿ، صٕ)

 .ٚ٘( نيؿ السوؿ، صٖ)

 .ٜٛ،  صٔ( نشر البنود، جٗ)

  .ٗٓٔ، صٔالمحصوؿ البف العربي ج(٘)

 .ٕٙٙالتصوؿ، صشرح تنقيا  (ٙ)

 مييا األصوؿ.( ٚ)
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بعػض المالكيػة فػي حجيػة متيػـو المخالتػة ومػف ىػؤال  اإلمػاـ البػاجي واإلمػاـ  ونازع
ابػػف العربػػي ولػػذلؾ لػػـ يجػػـز ابػػف العربػػي بنسػػبة االحتجػػاج بػػالمتيـو لمالػػؾ بػػؿ اقتصػػر 
عمػػى مػػا يػػدؿ عمػػى التشػػكيؿ فػػي صػػحة ىػػذه النسػػبة لئلمػػاـ رحمػػو ا بػػدليؿ أف اإلمػػاـ 

عػػف مالػػؾ التػػي تػػدؿ  المػػأثورةكثيػػرًا مػػف النصػػوص  ولػػوفالعربػػي يؤ  البػػاجي واإلمػػاـ ابػػف
 عمى احتجاجو بمتيـو المخالتة.

كمف متيـو المخالتة ينقسـ إلى عدة أنواع وقد سبؽ اإلشػارة إلييػا، سػأذكر فيمػا  ولما
 يمي األنواع التي ظير لي احتجاج مالؾ بيا ما إيراد الشواىد لذلؾ.

 األول: مفيوم الصفة. النوع
 بقولو: (ٔ)الصتة عمى ثبلثة أوجو ذكرىا حمولو ترد

 : تقدـ الموصوؼ ما ذكر الصتة عقبو نحو ))في الننـ السائمة الزكاة((.أحدىما
 نحو في سائمة الننـ. كسو: عالثاني
 (ٕ) : ذكر الصتة مجردة نحو ))في السائمة الزكاة((.الثالث
 شواىد تدؿ عمى احتجاج مالؾ بمتيـو الصتة: ذكر

مػػف أىػػؿ مكػػة خػػرج إلػػى  جػػؿ: ورد فػػي الموطػػأ: )) سػػئؿ مالػػؾ عػػف ر األول دالشأأاى
اإلقامػة بيػا كػاف لػو أىػؿ  يريػدالرباط أو إلى سػتر مػف األسػتار ثػـ رجػا إلػى مكػة وىػو 

فػػي أشػػير الحػػر ثػػـ أنشػػأ الحػػر وكانػػت عمرتػػو  بعمػػرةبمكػػة أو ال أىػػؿ لػػو بيػػا فػػدخميا 
                                                 

( ىػػو أحمػػد بػػف عبػػدالرحمف بػػف موسػػى بػػف عبػػد الحػػؽ الزليطنػػي القػػروي المنربػػي المػػالكي، نزيػػؿ تػػونس ٔ)
نشأ في بيئة عممية في زليطف، فحتظ القػرآف، ثػـ انتقػؿ إلػى القيػرواف وتعمػـ عمػى أفاضػؿ عممائيػا، ثػـ 

فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت كػػػالبرزلي، وابػػػف نػػػاجي  رحػػػؿ إلػػػى تػػػونس فطمػػػب العمػػػـ عمػػػى أيػػػدي أكػػػابر مشػػػايخيا
والقمشاني وغيرىـ، مف أشير تبلميذه أحمد بف أحمد التاسي الشيير بػػ)زروؽ(، مػف تصػانيتو: ) شػرح 
اإلشارات لمبػاجي( و) شػرح تنقػيا القرافػي( و)اختصػار الحػاوي لمبرزلػي(، ورد فػي شػجرة النػور الزكيػة 

الضػػو  البلمػػا عػػف محمػػد بػػف حػػاتـ وىػػو أحػػد  ىػػػ(، نقػػؿ السػػخاوي فػػي٘ٚٛأنػػو كػػاف حيػػًا إلػػى عػػاـ)
 ىػ(ٜ٘ٛتبلميذه أنو كاف عمى قيد الحياة سنة )

، تػػاري  ٖ٘، أعػػبلـ ليبيػا، صٕٔٙ-ٕٓٙ، صٔ، الضػػو  البلمػا، جٜٕ٘ انظر:شػجرة النػػور الزكيػة، ص
 [ ٖٔالصمحا  واألعياف، ص

ليطنػي المػػالكي، ت: أ.د. ( الضػيا  البلمػا شػػرح جمػا الجوامػا، الشػػي  حمولػو أحمػد بػػف عبػدالرحمف الز ٕ)
، مكتبػة الرشػد لمنشػر والتوزيػا، الريػاض، ٗٓٔ-ٖٓٔ، صٕعبد الكريـ بف عمي بػف محمػد النممػة، ج

 ـ.ٜٜٜٔىػ، ٕٓٗٔ
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ـ أو دونػػو أمتمتػػا مػػف كػػاف عمػػى التػػي دخػػؿ بيػػا مػػف ميقػػات النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػم
تمػػؾ الحالػػة  فقػػاؿ مالػػؾ: لػػيس عميػػو مػػا عمػػى المتمتػػا مػػف الصػػياـ أو اليػػدي وذلػػؾ أف 

 البقػرة: چ  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخچ  وتعالى يقػوؿ فػي كتابػو: بارؾا ت
ٜٔٙ.)) ] (ٔ) 

يدؿ داللة واضحة عمى أخػذ مالػؾ بمتيػـو الصػتة إذ أف التػي احػتر بيػا مالػؾ  وىذا
نػزؿ بمتيػػـو الصػػتة أف مػػف كػػاف مػػف حاضػػري المسػػجد الحػػراـ ال يجػػب عميػػو مػػا يجػػب 

 عمى المتمتا مف الصياـ واليدي.
أي:  (ٕ) مالػػؾ فػػي ذلػػؾ...... بػػدليؿ الخطػػاب (( تعمػػؽالبػػاجي: )) يحتمػػؿ أف ي قػػاؿ

يػػػدؿ عمػػى أف ذلػػػؾ لػػيس مػػػف بػػاب االحتجػػػاج  ابعػػد ذلػػػؾ بمػػ ا ـ جػػػبمتيػػـو المخالتػػػة ثػػ
بمتيػـو المخالتػة، والبػػاجي كمػا سػػبؽ لػيس ممػػف يػر  حجيػػة متيػـو المخالتػػة كمػا سػػبؽ 

 أف أشرنا إلى ذلؾ.
: قػػاؿ مالػػؾ مسػػتداًل عمػػى أف سػػبب التحػػريـ بالمصػػاىرة ىػػو النكػػاح الثأأاني الشأأاىد

چ فقػػػػط: )) فأمػػػػا الزنػػػػا ف نػػػػو ال يحػػػػـر شػػػػيئًا مػػػػف ذلػػػػؾ؛ ألف ا تبػػػػارؾ وتعػػػػالى قػػػػاؿ: 

 نػا[ ف نمػا حػـر مػا كػاف تزويجػًا ولػـ يػذكر تحػريـ الز ٖٕ النسا :  چگ  گ       
.)) (ٖ) 

ة، وممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ذلػػػؾ أف فػػػي الصػػػت المخالتػػػةاحتجػػػاج مػػػف مالػػػؾ بمتيػػػـو  وىػػػذا
باالحتجػػػاج بمتيػػػـو المخالتػػػة الػػػذي يسػػػميو )دليػػػؿ الخطػػػاب(  ميموالبػػػاجي مػػػا عػػػدـ تسػػػ

صػػرح بيػػذا المتيػػـو التػػي اسػػتدؿ مالػػؾ مػػف ا يػػة فقػػاؿ: )) وأمػػا عمػػى قػػوؿ مػػف يقػػوؿ 
بػػدليؿ الخطػػاب ف نػػو يصػػا تعمقػػو با يػػة مػػف جيػػة دليػػؿ الخطػػاب وذلػػؾ أنػػو لمػػا عمػػؽ 

 (ٗ) الزوجات دؿ ذلؾ عمى انتتائو عف غير أميات الزوجات ((.التحريـ عمى أميات 
: ورد فػػػػي المدونػػػػة: )) قمػػػػت: أرأيػػػػت النصػػػػراني والييػػػػودي أيؤكػػػػؿ الثالأأأأث الشأأأأاىد

 صيدىما في قوؿ مالؾ إذا قتمت الكبلب الصيد 
                                                 

 ( الموطأ؛ باب: ما ال يجب فيو التمتا.ٔ)

 .ٕٕٗ، صٕ( المنتقى؛ جٕ)

 ( سبؽ قريبًا.ٖ)

 .ٕٚٓ، صٕ( المنتقى؛ جٗ)
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ہ       چ صيدىما فبل يؤكؿ وتػبل ىػذه ا يػة:  ما: قاؿ مالؾ: ال تؤكؿ ذبائحيما وأقاؿ

لكػػػف  ،(ٔ) [ ولػػػـ يػػػذكر ا بيػػػذا الييػػػودي والنصػػػراني ((ٜٗ المائػػػدة:  چہ  ھ  
العربي لما كاف ال يػر  حجيػة متيػـو المخالتػة أنكػر أف تكػوف ىػذه ا يػة مػف بػاب  ابف

االحتجاج بدليؿ الخطاب فقاؿ: )) وليس ىذا مف باب دليػؿ الخطػاب الػذي ىػو تعميػؽ 
الحكػػػـ بأحػػػد وصػػػتي الشػػػي  ليػػػدؿ عمػػػى أف األخػػػر بخبلفػػػو ولكنػػػو مػػػف بػػػاب أف أحػػػد 

 (ٕ) معنى ما نطؽ بو ((.بو والثاني مسكوت عنو وليس في  منطوؽالوصتيف 
: قاؿ مالؾ: )) ال يحؿ نكاح أمة ييودية وال نصػرانية؛ ألف ا تبػارؾ الرابع الشاىد

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ وتعػػػػػػػالى يقػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي كتابػػػػػػػو: 

ا تبػػػػارؾ  قػػػػاؿ[ فيػػػػف الحرائػػػػر مػػػػف الييوديػػػػات والنصػػػػرانيات، و ٘ المائػػػػدة:  چۆئ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  وتعػػػػػالى: 

[ فيف اإلما  المؤمنات، قاؿ مالػؾ: ف نمػا ٕ٘ النسا : چ  ک  ک    ک  ک
نكػػاح إمػػا  أىػػؿ الكتػػاب الييوديػػة  يحػػؿا فيمػػا نػػر  نكػػاح اإلمػػا  المؤمنػػات ولػػـ  أحػػؿ

 (ٖ) والنصرانية ((.
 مالؾ ىذا ظاىر في احتجاجو بمتيـو الصتة المخالؼ في ا يتيف جميعًا. وكبلـ
 الثاني: مفيوم الشرط النوع
بمتيػػـو الشػػرط المخػػالؼ لكػػف فػػي فقػػو  لػػؾنػػازع بعػػض المالكيػػة فػػي احتجػػاج ما قػػد

 مالؾ شواىد تدؿ عمى احتجاجو بو وسنذكر منيا نماذج منيا:
ې   چ (: )) قمت أرأيت قوؿ ا تبارؾ وتعالى: لمدونةفي )ا رد: و األول الشاىد

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

                                                 

 .ٚٔٗ، صٔ( المدونة الكبر ؛ جٔ)

مطبعػػػة عيسػػػى  ،ٖٙٙ، صٕج ،ت: عمػػػي البيجػػػاوي ،أحكػػػاـ القػػػرآف، أبػػػو بكػػػر بػػػف العربػػػي المػػػالكي (ٕ)
 القاىرة. ،البابي الحمبي

 .ٓٗ٘، صٕ: النيي عف نكاح إما  أىؿ الكتاب، ج( الموطأ؛ بابٖ)
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ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  

 أرأيت إف احتمـ التبلح أو حاضت الجارية ولـ يؤنس منيـ الرشد  [ٙ النسا :  چ
إليػو مالػو ولػـ : لػو خضػب بالحنػا  ولػـ يػؤنس منيمػا الرشػد لػـ يػدفا لػؾ: قػاؿ ماقاؿ

يجػػػػز لػػػػو فػػػػي مالػػػػو ببيػػػػا وال شػػػػرا  وال ىبػػػػة وال صػػػػدقة وال عتػػػػؽ حتػػػػى يػػػػؤنس منيمػػػػا 
 (ٔ) الرشد((.
دفػػا المػػاؿ إلػػى  ؽصػػريا فػػي أخػػذ مالػػؾ بمتيػػـو الشػػرط المخػػالؼ؛ ألف ا عم ػػ وىػػذا

ينػػاس الرشػػد، ومتيػػـو الشػػرط أ إذا بمػػ  الحمػػـ ولػػـ يػػؤنس  نػػواليتػػيـ بشػػرطيف االحػػتبلـ وا 
 منو الرشد فبل يدفا إليو مالو وىذا الذي قالو مالؾ )رحمو ا(.

: سئؿ مالؾ عف العاطس إذا لـ يحمد ا أيشمتو  فقاؿ:)) ال يشػمتو الثاني الشاىد
 (  ٕ)حتى يسمعو يحمد ا((.

وىػػػذا احتجػػػاج مػػػف مالػػػؾ بمتيػػػـو الشػػػرط الػػػذي دؿ عميػػػو الحػػػديث الػػػذي قػػػاؿ فيػػػو  
ت ألنػو يػدؿ  ؛(ٖ) (( وهالرسوؿ صمى ا عميو وسمـ: )) إذا عطس أحدكـ فحمػد ا فشػمِّ

 بمتيـو الشرط المخالؼ أنو إذا لـ يحمد ا ال ُيشمت.
 وحمػػؽ: قػػاؿ مالػػؾ: ))مػػف رمػػى صػػيدًا أو صػػاده بعػػد رميػػو الجمػػرة الثالأأث الشأأاىد

ٴۇ  چ  تبػارؾ وتعػالى قػاؿ: رأسو غير أنو لـ ُيْتِض أف عميو جزا  ذلػؾ الصػيد؛ ألف ا

 (ٗ) [ ومػػف لػػـ ُيْتػػِض فقػػد بقػػي عميػػو مػػس الطيػػب والنسػػا ((ٕ المائػػدة: چ  ۋ  ۋ
  (٘) أي: أنو لـ يكمؿ تحممو.

مالؾ بيذه ا ية عمى أف مػف صػاد قبػؿ التحمػؿ الكامػؿ لزمػو جػزا  الصػيد  فاحتجاج
 يدؿ عمى أخذه بمتيـو الشرط المخالؼ.

 : مفيوم الغاية.الثالث النوع

                                                 

 .ٗٔٔص ،ٗج ،( المدونة الكبر ٔ)

 .  ٕ٘ٛ، صٚالمنتقى، ج( ٕ)

 (.ٕٜٜٕالحديث رقـ) ،التثاؤب ( أخرجو مسمـ؛ باب: تشميت العاطس وكراىةٖ)

 .ٕٓٗص ،ٔج ،(الموطأ؛ باب: جاما في التديةٗ)

 .٘ٚص ،ٕج ،( انظر: المنتقى٘)
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بمتيػومي الشػػرط والصػتة، وقػػد ذكػرت شػواىد ذلػػؾ مػف فقػػو  احػترسػبؽ أف مالكػػًا  قػد
مالؾ)رحمػػػو ا( فيكػػػوف احتجاجػػػو بمتيػػػـو ا يػػػة أولػػػى وأحػػػر ؛ ألف مػػػف المقػػػرر فػػػي 

 (ٔ) األصوؿ أف متيـو الناية أقو  مف متيـو الشرط والصتة.
 يدؿ عمى احتجاج مالؾ بمتيـو الناية ىذه الشواىد: ومما

 تػى: أخػرج مالػؾ فػي موطئػو حػديث: )) مػف ابتػاع طعامػًا فػبل يبعػو حاألول الشاىد
فمنطػػوؽ ىػػذا الحػػديث النيػػي عػػف بيػػا الطعػػاـ قبػػؿ اسػػتيتائو، ومتيػػـو  ،(ٕ) يسػػتوفيو ((

 (ٖ) وىذا ما أخذ بو مالؾ. ،الناية فيو جواز بيا الطعاـ بعد استيتائو
ا صػػمى ا عميػػو  : أخػػرج مالػػؾ فػػي موطئػػو حػػديث: )) أف رسػػوؿالثأأاني الشأأاىد

 (ٗ) نيى البائا والمشتري((. ،وسمـ نيى عف بيا الثمار حتى يبدو صبلحيا
الحديث النيي عف بيا الثمار قبؿ بدو صبلحيا، ومتيـو الناية فيػو جػواز  فمنطوؽ

  وىذا مذىب مالؾ. حيابيا الثمار بعد بدو صبل
 الرابع: مفيوم العدد النوع
عممػػػا  المالكيػػػة باحتجػػػاج مالػػػؾ بمتيػػػـو العػػػدد عمػػػى وجػػػو  مػػػفأجػػػد مػػػف صػػػر ح  لػػػـ

 (٘) مف عمما  الحنابمة أف مالكًا يحتر بمتيـو العدد. ةالخصوص لكف صر ح طائت

                                                 

 .ٜ٘ٔص ،ٔج ،الضيا  البلما ،ٜٕٛ-ٕٛٛص ،( القواعد والتوائد األصوليةٔ)

  ،بػػاب: بيػػا الطعػػاـ قبػػؿ أف يقػػبض ،كتػػاب البيػػوع ،أخرجػػو البخػػاري ،(ٓٗ( الموطػػأ؛ بػػاب: الحػػديث رقػػـ)ٕ)
الحػػػديث رقػػػـ  ،(؛ ومسػػػمـ؛ كتػػػاب البيػػػوع؛ بػػػاب: بطػػػبلف بيػػػا المبيػػػا قبػػػؿ القػػػبضٖٕ٘ٔلحػػػديث رقػػػـ)ا
ولتظػػػو أف النبػػػي صػػػّمى ا عميػػػو وسػػػّمـ  (رضػػػي ا عنيمػػػا)( ولتػػػظ، عػػػف ابػػػف عبػػػاس ٖٓ( )ٕ٘٘ٔ)

قػػػاؿ: ))مػػػف ابتػػػاع طعامػػػًا فػػػبل يبعػػػو حتػػػى يقبضػػػو((، قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس: ))وأحسػػػب كػػػؿ شػػػي  بمنزلػػػة 
 الطعاـ((.

  ،ٗط ،ٗٗٔص ،ٕج ،ابػػػف رشػػػد ،بدايػػػة المجتيػػػد ونيايػػػة المقتصػػػد ،ٚٙٔص ،ٖج ،( المدونػػػة الكبػػػر ٖ)
 ىػ.ٜٖٛٔ ،دار المعرفة

بػاب: مػف بػاع ثمػاره  ،كتػاب الزكػاة ،أخرجػو البخػاري ،(ٜٕٗٔ( أخرجو مالؾ في الموطأ؛ الحػديث رقػـ)ٗ)
الحػديث رقػـ  ،بػاب: النيػي عػف بيػا الثمػار... ،كتػاب البيػوع ،(؛ ومسمـٚٛٗٔالحديث رقـ ) ،أو نخمو

 ( عف جابر رضي ا عنو.ٗ٘( )ٖٙ٘ٔ)

 .ٛٓ٘ص ،ٖج، شرح الكوكب المنير ،ٓٚص ،قواعد األصوؿ ،ٕٗٚص ،( روضة الناظر٘)
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نسبو الحنابمة لمالؾ ال يبدو بعيدًا ف ف العدد بمثابة الصتة لمشي  المعػدود كمػا  وما
خالتػة، وقػد تقػدـ احتجػاج تقدـ، نقمو عف بعض عمما  األصوؿ في تعػريتيـ لمتيػـو الم

 مالؾ بو أيضًا. جاجفيمـز عمى ذلؾ احت ،مالؾ بمتيـو الصتة ومتيـو العدد مثمو
وجدت شػواىد فػي فقػو مالػؾ تػدؿ عمػى حجيػة متيػـو العػدد عنػد مالػؾ نػورد مػف  وقد

 ذلؾ نماذج:
: أخػػرج مالػػؾ فػػي )موطئػػو( حػػديث: )) خمػػس مػػف الػػدواب لػػيس عمػػى األول الشأأاىد

 (ٔ)ا جناح: النراب والحدأة والعقرب والتأرة والكمب العقور ((.المحـر في قتمي
ػػا المخػػالؼ مػػف ىػػذا الحػػديث قولػػو لمػػا سػػئؿ  العػػددأخػػذ مالػػؾ بمتيػػـو  مػػىيػػدؿ ع ومم 

فقيؿ لو: فػ ف قتػؿ المحػـر الػوزغ  فقػاؿ: )) ال ينبنػي لػو أف يقتمػو وأر  أف يتصػدؽ إف 
قتمػو وىػو مثػؿ شػػحمة األذف، وقػد قػاؿ رسػوؿ ا صػػمى ا عميػو وسػمـ: )) خمػس مػػف 

عميػا سػتًا الدواب (( ولػيس ألحػد أف يجعميػا سػتًا أو سػبعًا، فقولػو: )) لػيس ألحػد أف يج
 الوارد في الحديث. لمخالتةفي أخذه بمتيـو ا حسبعًا (( صر   وأ

: سػػػئؿ رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ مػػػاذا يتقػػػي مػػػف الضػػػحايا  الثأأأاني الشأأأاىد
فأشػػػار بيػػػده وقػػػاؿ: أربعًا....العرجػػػا  البػػػيف ضػػػمعيا، والعػػػورا  البػػػيف عورىػػػا والمريضػػػة 

 (ٕ)التي ال تنقي ((. ا البيف مرضيا والعجت

                                                 

كتػاب  ،أخرجػو البخػاري ،(ٜٓٚالحػديث رقػـ) ،باب: ما يقتؿ المحـر مف الدواب ،( الموطأ؛ كتاب الحرٔ)
بػاب:  ،كتػاب الحػر ،(؛ ومسػمـٜٕٛٔالحػديث رقػـ ) ،يقتػؿ المحػـر مػف الػدواب بػاب: مػا ،جزا  الصيد

( عػػػػف ٔٚ( )ٜٛٔٔالحػػػػديث رقػػػػـ ) ،مػػػػا ينػػػػدب لممحػػػػـر وغيػػػػره قتمػػػػو مػػػػف الػػػػدواب فػػػػي الحػػػػؿ والحػػػػـر
 (.رضي ا عنيا)عائشة

أخرجػػو اإلمػػاـ (، ٕٗٓٔمػػف الضػػحايا، الحػػديث رقػػـ) بػػاب: مػػا ينيػػى عنػػو ،كتػػاب الضػػحايا ،( الموطػػإٔ)
الحػديث  ،باب: ما يكره مف الضػحايا ،(؛ وأبو داود؛كتاب الضحايآٖٓ، ٜٕٛ، ٗٛٔص ،ٗج،أحمد
 ،(ٕٗٔ/ٚبػاب: مػا نيػي عنػو مػف األضػاحي الحػديث رقػـ ) ،كتاب الضػحايا ،النسائي ،(ٕٕٓٛرقـ )

 ،وابػػف ماجػػو ،(ٔٗ٘ٔالحػػديث رقػػـ ) ،بػػاب: مػػا جػػا  فػػي ثػػواب... ،كتػػاب النػػذور واأليمػػاف ،والترمػػذي
الحػػديث رقػػـ  ،وابػػف خزيمػػة ،(ٖٗٗٔالحػػديث رقػػـ ) ،بػػاب: مػػا يكػػره أف يضػػحى بػػو ،كتػػاب األضػػاحي

عف البرا  بػف عػازب ) رضػي  ،ٚٙٗص ،ٔج ،والحاكـ ،(ٜٛٛ٘الحديث رقـ ) ،وابف حباف ،(ٕٜٕ)
 ا عنو(، قاؿ الترمذي: ))حسف صحيا((، وصححو الحاكـ ووافقو الذىبي.
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أخذ بمتيـو العدد المخالؼ في ىذا الحديث فقػاؿ: إف ىػذه العيػوب ال تجػزئ  ومالؾ
 فييا األضاحي وغير ىذه العيوب ال يضحى بيا عمى ما ىو األولى لكف تجزئ عمػبلً 

 بالمتيـو المشار إليو وصرح بعض المالكية بتقديـ القياس عمى متيـو العدد.
ث: )) االسػػتئذاف ثػػبلٌث فػػ ف ُأذف لػػؾ : أخػػرج مالػػؾ فػػي موطئػػو حػػديالثالأأث الشأأاىد

ال فارجا ((.  (ٔ)أدخؿ وا 
العدد في ىذا الحديث أف يستأذف الشخص ثبلثػًا وال يزيػد عمييػا، قػاؿ مالػؾ  ومتيـو
ثبلثػًا ال أحػب أف يزيػد  تئذافبمتيػـو العػدد المخػالؼ مػف ىػذا الحػديث: )) االسػ مستدالً 

أف لـ يسما فػبل بػأس أف يزيػد إذا جا  في الحديث: )) إال مف عمـ  وكذلؾ عمى ىذا((
 النص مف مالؾ صريا في أخذه بمتيـو العدد. وىنا( ٕ) استيقف ((
تجب عمى مػف كػاف  لجمعة: ذىب مالؾ في المشيور مف مذىبو أف االرابع الشاىد

في منزلو عمى ثبلثة أمياؿ مف المسجد واحتر ليذا التحديػد بمػا ذكػره الحػافظ ابػف عبػد 
فػػػػػي )التمييػػػػػد( بقػػػػػوؿ: )) ومػػػػػف حجػػػػػة مالػػػػػؾ فػػػػػي مراعػػػػػاة الثبلثػػػػػة أميػػػػػاؿ مػػػػػا  (ٖ)البػػػػػر

حدثناه.....عف أبػي ىريػرة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ: )) عمػى أحػدكـ 
رأس ميمػػػيف أو ثبلثػػػة مػػػف المدينػػػة فتػػػأتي  ىمػػػف النػػػنـ فينػػػزؿ بيػػػا عمػػػ لصػػػبةأف يتخػػػذ ا

                                                 

 (.ٖٓٚٔالحديث رقـ) ،باب: االستئذاف ،كتاب االستئذاف ،(.الموطأٔ)

   .ٖٜٔ، صٖالتمييد، ج (ٕ)

ولػػد  ،ىػػػ ( ىػو يوسػػؼ بػف عبػػد ا بػف محمػػد بػف عبػػد البػر النمػػري الحػافظ، أبػػو عمػر ٖٙٗػ  ٖٛٙ() ٖ)
رحػػػؿ   ،مكثػػػر مػػػف التصػػػنيؼ ،مػػػف أجمػػػة المحػػػدثيف والتقيػػا ، شػػػي  عممػػػا  األنػػػدلس، مػػػؤرخ أديػػب ،بقرطبػػة

 ة. رحبلت طويمة وتوفي بشاطب
مػػف تصػػانيتو: ) االسػػتذكار فػػي شػػرح مػػذاىب عممػػا  األمصػػار(، و) التمييػػد لمػػا فػػي الموطػػأ مػػف المعنػػي  

 واألسانيد(، و) الكافي ( في التقو. 
، ٜٔٔص  ،، شػػػػجرة النػػػػور الزكيػػػػةٙ٘٘ص ،ٗج ،، ترتيػػػػب المػػػػدارؾٖٗٔص ،ٖج  ،  شػػػػذرات الػػػػذىب
وسػم اه يوسػؼ بػف عمػر، إال أنػو قػاؿ فػي  ،ٖٚ٘ص ،ذىبمػ، الػديباج الٖٚٔص ،ٜج  ،األعبلـ لمزركمػي

 آخر الترجمة: وكاف والد أبي عمر أبو محمد عبد ا بف محمد مف أىؿ العمـ [.
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وال حجػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػذا الحػػػػػػديث  ،(ٕ) (( (ٔ) الجمعػػػػػػة فػػػػػػبل يجمػػػػػػا فيطمػػػػػػا عمػػػػػػى قمبػػػػػػو((
 .لمالؾ)رحمو ا( إال بمتيـو العدد المخالؼ

 الخامس: مفيوم الحصر: النوع
ولػـ أقػؼ  (ٖ)حجة عنػد جمػاىير عممػا  األصػوؿ ولػو أدوات متعػددة، الحصر متيـو

صػػريا فػػي األخػػذ بيػػذا المتيػػـو لكػػف ذكػػر حمولػػو فػػي )توضػػيحو( أف  ؾعمػػى رأي لمالػػ
ليػػػؾ نػػػص   عػػػزوة: )) فػػػي التعميقػػػة المعبارتػػػومالػػػؾ تػػػردد فػػػي األخػػػذ بمتيػػػـو الحصػػػر وا 

 (ٗ) في متيـو الحصر((. تردد لؾعمى المدونة أف ما لممازري
)) استنبط الباجي رأيػًا لمالػؾ فػي )الـ كػي( فػي كونيػا ممػا يتيػد الحصػر فقػاؿ:  وقد

 (٘) حروؼ الحصر((. مفوقد ورد لمالؾ ما يدؿ عمى أف )الـ كي( عنده 
 : تيمالؾ مف النص ا أياستتاد الباجي ر  وقد

عػػف مالػػؾ أف أحسػػف مػػا سػػما فػػي الخيػػؿ والبنػػاؿ والحميػػر أنيػػا ال  ى)) حػػدثني يحيػػ
 ،(ٙ)چ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ تؤكػػػػؿ ألف ا تبػػػػارؾ وتعػػػػالى قػػػػاؿ: 

وقػػػػػاؿ  ،(ٚ)چڃ  چ  چ  چ  چ  چ وتعػػػػػالى فػػػػي األنعػػػػاـ:  بػػػػارؾت قػػػػاؿ
چ وقػػػػػػػػاؿ:  ،(ٛ)چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ تبػػػػػػػػارؾ وتعػػػػػػػػالى: 

مالػػؾ: وسػػمعت أف البػػائس ىػػو التقيػػر وأف  اؿقػػ ،(ٜ)چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
 المعتر ىو الزائر.

                                                 

(، سػػنف ٜ٘ٛٔ، صػػحيا ابػػف خزيمػػة الحػػديث رقػػـ)ٖٓٗ، صٔ(، جٖٛٓٔالمسػػتدرؾ، الحػػديث رقػػـ)( ٔ)
بػف أبػي شػػيبة، (، مصػػنؼ إٚٔٔالحػديث رقػـ) ابػف ماجػو، بػاب: فػػيمف تػرؾ الجمعػة مػف غيػػر عػذر،

 (.ٖٖٙ(، المعجـ األوسط، الحديث رقـ)ٖٛ٘٘الحديث رقـ)

 .ٖٕ٘، صٓٔالتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، ج (ٕ)

 ف نو ذكر أربعة عشر أداة.ٚٙ-٘ٙ/ٕانظر: االتقاف لمسيوطي  (ٖ)

 .ٜٖٕالتوضيا شرح التنقيا  (ٗ)

 .ٕ٘٘إحكاـ التصوؿ  (٘)

 .ٛسورة النحؿ، ا ية  (ٙ)

 .ٜٚسورة غافر، ا ية  (ٚ)

 .ٖٗسورة الحر، ا ية  (ٛ)

 .ٖٙسورة الحر، ا ية  (ٜ)
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مالػػؾ: فػػذكر الخيػػؿ والبنػػاؿ والحميػػر والركػػوب والزينػػة وذكػػر األنعػػاـ لمركػػوب  قػػاؿ
 واألكؿ.
: )) اسػتدؿ عمػى المنػا مػف أكػؿ لحػـو الخيػؿ -عمى كػبلـ مالػؾ معمقاً – الباجي قاؿ

 والبناؿ والحمير وذلؾ مف وجييف: 
أنػػػو إنمػػػا خمقيمػػػا  ر)الـ كػػػي( بمعنػػػى الحصػػػر؛ وذلػػػؾ أنػػػو تعػػػالى أخبػػػ أف: أحأأأدىما

ظيار إحسػانو إلينػا، فػدؿ ذلػؾ عمػى أف  لمركوب والزينة وقصد بذلؾ االمتناف عمينا ، وا 
 وأ نػػاجميػػا مػػا أباحػػو لنػػا منيػػا، ولػػو كانػػت فييػػا منتعػػة غيرىػػا لػػذكرىا ليبػػيف إنعامػػو عمي

أنػو جميػا  عمػىليظير إباحة ذلؾ لنػا؛ فػ ف إخبػاره تعػالى أنػو خمقيػا ليػذا المعنػى دليػؿ 
 (ٔ) رؼ المباح منيا((.التص

 الو و الثاني فسيأتي الكالم عميو  ريبًا. وأما
أنكػػػر حمولػػػو اسػػػتنباط البػػػاجي المتقػػػدـ فقػػػاؿ: )) وأخػػػذ البػػػاجي لمالػػػؾ أف ) الـ  وقػػػد

ٺ  چ احتجاجو عمى منا أكؿ لحػـ الخيػؿ بقولػو تعػالى:  مفكي( تقتضي الحصر 

ا يػػػة فيػػػػو نظػػػر: ألف وجػػػػو الػػػدليؿ مػػػػف ا يػػػػة  ،(ٕ)چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
إنما ىو أف ا ية خرجت مخرج بياف تعػداد الػنعـ، فمػو كانػت لؤلكػؿ مباحػة لػذكر، كمػا 

 (ٖ) .((.عمـذكر في األنعاـ، وا أ 
أنيما يشتركاف فػي قػدر مػا، وينتػرد البػاجي  ولكبلـ الباجي وحمولو يظير ل والمتأمؿ
 بقدر آخر.

يضػػػػاحو لػػػػذي يشػػػػتركاف فيػػػػو ىػػػػو أف )الـ كػػػػي( فػػػػي ىػػػػذه ا يػػػػة بيػػػػذا : أف القػػػػدر اوا 
 الحصر. دالسياؽ بقي

عمػى  اعتمػاداً ما ينترد بو كبلـ الباجي ىو أف ) الـ كي( تتيد الحصر ب طبلؽ  وأما
 .-ا رحمو–استدالؿ مالؾ 

                                                 

 .ٕٖٔ/ٖالمنتقى  (ٔ)

 .ٛسورة النحؿ، ا ية  (ٕ)

 .ٗ٘التوضيا في شرح التنقيا  (ٖ)
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اعترض القرطبي عمى داللػة )الـ كػي( فػي ىػذه ا يػة عمػى الحصػر وذلػؾ ألف  وقد
 (ٔ) .عيامناف ميامنافعيما ال جالمقصود ذكر أغمب 

أف المنػػػزع الػػػذي أشػػػار إليػػػو مالػػػؾ فػػػي االسػػػتدالؿ  -وا أعمػػػـ –يظيػػػر لػػػي  والػػػذي
با يػػػة لػػػيس النظػػػر فيػػػو إلػػػى إفػػػادة )الـ كػػػي( لمحصػػػر بػػػؿ إلػػػى النظػػػر إلػػػى سػػػياؽ آيػػػة 

مالػؾ بمتيػػـو  احتجػػاجالخيػؿ والبنػاؿ والحميػػر مػا آيتػػي األنعػاـ وىػػذا المنػزع كػػاؼ فػي 
 الحصر.
الذي بينو الباجي في الوجو الثاني بقولػو: )) أنػو ذكػر الخيػؿ والبنػاؿ والحميػر  وىذا

فػػأخبر تعػػالى أنػػو خمقيمػػا لمركػػوب والزينػػة وذكػػر األنعػػاـ فػػأخبر أنػػو خمقيػػا لنركػػب منيػػا 
ونأكؿ منيا، فمما عدؿ في الخيؿ والبناؿ والحمير عػف ذكػر األكػؿ، دؿ ذلػؾ عمػى أنػو 

ال بطمت     (ٕ) فائدة التخصيص بالذكر((. لـ يخمقيا لذلؾ، وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٚٚ-ٙٚ/ٓٔانظر: الجاما ألحكاـ القرآف  (ٔ)

 .ٖٖٔ/ٖالمنتقى  (ٕ)
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 الثالث المبحث
 الخأأأأطاب تنبيأأأو

 الناظـ: قاؿ
 ومأأأأأأأن أصأأأأأأأولو التأأأأأأأي بيأأأأأأأا يقأأأأأأأول

 

 تنبيأأأأو  أأأأران وسأأأأنة الرسأأأأول 
 

التي كػاف يحػتر بيػا وىػو  لؾفي ىذا البيت األصؿ الرابا مف أصوؿ ما ظـالنا ذكر
 تنبيو الخطاب أو لحف الخطاب وىو متيـو الموافقة.

 األول: تعريف تنبيو الخطاب: المطمب
فػػو ا مػػدي بق وقػػد : )) أمػػا متيػػـو الموافقػػة فمػػا يكػػوف مػػدلوؿ المتػػظ فػػي محػػؿ ولػػوعر 

 (ٔ)السكوت موافقًا لمدلولو في محؿ النطؽ ((.
 الثاني: أنواع تنبيو الخطاب: المطمب

 ينقسـ إلى نوعيف: وىو
 األول: المفيوم األولوي: النوع
متيـو الموافقة بقوليما: )) ىو إثبػات حكػـ المنطػوؽ بػو  (ٕ)القرافي وابف جزي عر ؼ
 (ٖ) عنو بطرؽ األولى ((. تلممسكو 

فػػػػػو بقولػػػػػو: )) ىػػػػػو أف يعمػػػػػػـ أف المسػػػػػكوت عنػػػػػو أولػػػػػى بػػػػػػالحكـ  (ٗ)انيالتممسػػػػػ وعر 
 (ٔ)بالمنطوؽ بو((.

                                                 

 .  ٗٚ، صٖاإلحكاـ، ا مدي، ج( ٔ)

ىو محمد بف أحمد بف جزي الكمبي أبو القاسـ مف أىػف غرناطػة باألنػدلس سػما  ىأ( ٔٗٚ – ٖٜٙ) (ٕ)
ابػػف الشػػاط وغيػػره وأخػػذ عنػػو لسػػاف الػػديف بػػػف لخطيػػب وغيػػرة فقيػػو وأصػػولي مػػالكي ومشػػارؾ فػػي بعػػػض 

 .  العمـو
و)تقريػػب الوصػػوؿ إلػػى عمػػـ األصػػوؿ(    ،مػػف تصػػانيتو: )القػػوانيف التقييػػة فػػي تمخػػيص مػػذىب المالكيػػة(

 .[  ٔٔص ،ٜج ،معجـ المؤلتيف ،ٕٕٔص ،ٙج ،، األعبلـ لمرزكمئٖٕص ،النور الزكية شجرة

 تقريب الوصوؿ. ،ٗ٘ص ،( تنقيا التصوؿ ما شرحوٖ)

( ىو أبو عبدا الشريؼ محمد بف أحمد بف عمي بف يحيى بف عمي ينتيي نسبو إلػى الحسػف بػف عمػي ٗ)
ليو المنتيى في التقػو واألصػوؿىػ( كاف إماـ ٓٔٚولد بتممساف سنة) ،رض ا عنيما أخػذ  ،المنرب وا 

ىػػ(. اإلفادات ٔٚٚتػوفي سػنة) ،والسػراج ،وابػف فرحػوف ،وابػف عرفػة ،عنو أجمة مف العممػا  كالشػاطبي
 [ ٕٔٔص ،الشاطبي ،واإلنشا ات
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لػػػػي مػػػػف ىػػػػذه التعريتػػػػات لمتيػػػػـو الموافقػػػػة أف طائتػػػػة مػػػػف عممػػػػا  المالكيػػػػة  وظيػػػػر
 يقصروف لقب متيـو الموافقة عمى المتيـو بطريؽ األولى.

عمػػى ذلػػؾ  جمػػاعالموافقػػة حجػػة عنػػد جميػػور العممػػا ، بػػؿ حكػػى بعضػػيـ اإل ومتيػػـو
 (ٕ)عند العمما  ((. ميوكابف العربي حيث قاؿ: )) أما متيـو الموافقة فيو متتؽ ع

أف لحػػف الخطػػاب وفحػػواه ممػػا قػػاؿ بػػو الكافػػة  -وفقػػؾ ا-الجػػويني: )) اعمػػـ  وقػػاؿ
 فحػػو  [ٖٕ اإلسػػرا :  چہ  ہ  ہ   ھ  چ : -عػػز  وجػػؿ  -بػػبل اخػػتبلؼ وذلػػؾ مثػػؿ قولػػو

ذلؾ النيػي عمػا فػوؽ التػأفيؼ مػف ضػروب التعنيػؼ كالضػرب والسػب والقتػؿ ونحوىمػا 
.))(ٖ) 

االتتػػػاؽ فػػػي االحتجػػػاج بمتيػػػـو الموافقػػػة بنوعيػػػو أف يكػػػوف  مػػػف حكػػػاهمػػػا  الـز ومػػػف
 مالكًا قائبًل بحجيتو.

طرفػػػًا صػػػالحًا مػػػف الشػػػواىد الدالػػػة عمػػػى أف مالكػػػًا يحػػػتر بمتيػػػـو الموافقػػػة  وسػػػنذكر
 بطريؽ األولى وىي عمى ما يمي:

 الثالث: تنبيو الخطاب في الكتاب ومو ف اإلمام مالك منو. المطمب
 :ذلؾ مف القرآف شواىد

: يػػر  اإلمػػاـ مالػػؾ أف المػػريض إذا أصػػابو مػػرض يشػػؽ عميػػو معػػو األول الشأأاىد
مػف  ميػو: )) وقد رخص ا في التطر في الستر وىػو أقػو  عاؿالصـو أف لو التطر ق

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ  فػػػػي كتابػػػػو: عػػػػالىالصػػػػياـ مػػػػف المػػػػريض قػػػػاؿ ا ت

ا لممسػػافر التطػػر فػػي السػػتر وىػػو أقػػو   فػػرخص[ ٗٛٔ البقػػرة: چ  چ   چ  ڇ  ڇ
 (ٗ) عمى الصـو مف المريض ((.

                                                                                                                                            

 .ٜٓص ،( متتاح الوصوؿٔ)

 .ٗٓٔص ،ابف العربي ،( المحصوؿٕ)

 .ٖٛٔ/ٕالتمخيص في أصوؿ التقو( ٖ)

 .ٕٖٓص ،ٔج ( الموطأ؛ٗ)
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المثػػاؿ صػػريا فػػي أخػػذ مالػػؾ بمتيػػـو األولػػى وممػػا دؿ عمػػى ذلػػؾ أف البػػاجي  وىػػذا
أصػػػؿ عمػػػة  فصػػػرح بػػػذلؾ فقػػػاؿ: )) وىػػػذا مػػػف بػػػاب االسػػػتدالؿ بػػػاألولى؛ ألنػػػو إذا كػػػا

 (ٔ)لو التطر أولى ((. المشقة وكاف مشقة المريض أشد فأف يباح سترالتطر في ال
ا يػػػة تػػػدؿ  [ فػػػ فٖٕ اإلسػػػرا :  چہ  ہ  ہ   ھ  چ : قولػػػو تعػػػالى: الثأأأاني الشأأأاىد

بمنطوقيػػا عمػػى تحػػريـ التػػأفيؼ عمػػى الوالػػديف وتػػدؿ بػػالمتيـو بطريػػؽ األولػػى عمػػى أف 
العمػة مػف التػأفيؼ اإليػذا  وتمػؾ العمػة أثػـ  ألفضربو ليما أولى بالتحريـ مػف التػأفيؼ؛ 

 في الضرب منيما التأفيؼ.
 الرابع: تنبيو الخطاب في السنة ومو ف اإلمام مالك منو. المطمب
  لك من السنة: شواىد

مالؾ: )) مف أعتؽ عبدًا لػو فبػت عتقػو.....  فػيس لسػيده أف يحمػؿ عميػو شػيئًا  قاؿ
ـ مف الرؽ؛ ألف الرسوؿ صمى ا عميو وسػم ـ قػاؿ: )) مػف أعتػؽ شػركًا لػو فػي عبػد قُػوِّ

 (ٕ)عميو قيمة العدؿ فأعطى شركا ه حصصيـ عتؽ عميو العيد((.
قػػاؿ )رحمػػو ا(: )) فيػػو إذا كػػاف لػػو العبػػد خالصػػًا أحػػؽ باسػػتكماؿ عتاقتػػو وال  ثػػـ

 (ٖ) يخمطيا بشي  مف الرؽ ((.
الشػاىد مػػف الحػديث أف منطػػوؽ الحػديث يػدؿ عمػػى أف مػف كػػاف يممػؾ شػػركًا  ومحػؿ

في عبد ثـ أعتؽ نصيبو ف نو يقـو عميو العبد ثـ يرفا لمشركا  نصيبيـ مف قيمػة العبػد 
كمػو، والمتيػـو بطريػؽ أف مػف يممػؾ عبػدًا خالصػًا ثػـ أراد أف يعتػؽ بعضػو  عبدليعتؽ ال

بؿ يجب عميو أف يعتػؽ العبػد كمػو بػؿ ىػو ويسترؽ بعضو فير  مالؾ أنو ليس لو ذلؾ 
 أولى بالعتؽ مف العبد بيف الشركا .

 ليس بينو وبينيما حجاب  أتو: قيؿ لمالؾ: ىؿ يجاما الرجؿ امر الثاني الشاىد
 : ))نعـ.قاؿ
 : إنيـ يروف كراىتو.قيؿ

                                                 

 .ٕٖٓص ،ٔج ،( المنتقىٔ)

 .ٕٚٚص ،ٕ( أخرجو بيذا المتظ ذلؾ في الموطأ؛ كتاب العتؽ انظر: جٕ)

 .ٗٚٚ-ٖٚٚص ،ٕ( الموطأ؛ جٖ)
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رضػػي ا -: ألػػِ  مػػا يتحػػدثوف بػػو؛ قػػد كػػاف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ وعائشػػةقػػاؿ
 (ٔ)نتسبلف عريانيف فالجماع أولى بالتجرد((.ي -عنيا

 الثاني: المفيوم المساوي: النوع
أجػػػد ألصػػػحاب مالػػػؾ نقػػػبًل خاصػػػًا عػػػف مالػػػؾ أنػػػو يقػػػوؿ بحجيػػػة متيػػػـو الموافقػػػة  لػػػـ

 حكى االتتاؽ عمى االحتجاج بمتيـو الموافقة المساوي (ٕ)المساوي إال أف الزركشي
 (ٖ)فقاؿ: )) ال خبلؼ في االحتجاج بالمساوي كاألولى ((. 

 مالؾ قائبًل بحجية متيـو الموافقة المساوي. ماـالـز ىذه االتتاؽ أف يكوف اإل ومف
 مالؾ مسألتيف يمكف أف يأخذ منيما احتجاجو بالمساوي: وعوجدت في فر  وقد

 ي القاضي : ذكرىا ابف رشد)الحتيد( بقولو: فأما متى يقضاألولج المسألة
لػػػـ يكػػػف مشػػػنوؿ الػػػنتس لقولو)عميػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ(: )) ال يقضػػػي القاضػػػي  فػػػ ذا

وقيؿ: ىػذا عنػد مالػؾ أف يكػوف عطشػاف أو جائعػًا أو  (ٗ) حيف يقضي وىو غضباف ((
 (٘)تعوقو عف التيـ((. التيخائتًا أو غير ذلؾ مف العوارض 

القضػا  عنػد مالػؾ  يدؿ عمى أف غيػر النضػب يمحػؽ بالنضػب فػي المنػا مػف ومما
ما ورد في )المدونة(: )) قمت ألبف القاسـ: ىؿ كػاف مالػؾ يكػره لمقاضػي إذا دخمػو ىػـ 

 أو نعاس أو ضجر أف يقضي وقد دخمو شي  مف ىذه األشيا  
جػػدًا إذا تخمػػط يريػػد بيػػذا أال  يكثػػر: سػػمعت مالكػػًا يقػػوؿ: ال ينبنػػي لمقاضػػي أف قػػاؿ

 (ٔ) يحمؿ عمى نتسو((.

                                                 

 .ٕٖٓص ،ٔ( الموطأ؛ جٔ)

ىػػػ ( ىػػو محمػػد بػػف بيػػادر بػػف عبػػد ا، أبػػو عبػػد ا ، بػػدر الػػديف، الزركشػػي. فقيػػو  ٜٗٚػ  ٘ٗٚ( ) ٕ)
 صؿ، مصري المولد والوفاة. لو تصانيؼ كثيرة في عدة فنوف.شافعي أصولي. تركي األ

و) الػػدبياج فػػي  ،مػػف تصػػانيتو: ) البحػػر المحػػيط ( فػػي أصػػوؿ التقػػو و) وعػػبلـ السػػاجد بأحكػػاـ المسػػاجد (
 و) المنثور( ويعرؼ بقواعد الرزكشي. ،توضيا المنياج(

 [ ٜٖٚص ،ٖج ،الدرر الكامنة ،ٕٙٛص ،ٙج ،  األعبلـ

(ٖ  ) 

(، ومسػمـ فػي ٛ٘ٔٚالبخاري في األحكػاـ/ بػاب ىػؿ يقضػي القاضػي أو يتتػي وىػو غضػباف  ) (أخرجوٗ)
 ( عف أبي بكرة رضي ا عنو..ٚٔٚٔاألقضية/ باب كراىة قضا  القاضي وىو غضباف )

 .ٖ٘٘ص ،ٕج ،( بداية المجتيد٘)
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 في )العتبية(:أيضًا ما  ويدؿ
)) قاؿ مالؾ: أنو يقاؿ: ال يقضي القاضي وىو جائا مػف غيػر أف يشػبا جػدًا؛ ألف 

 (  ٕ)الجائا، والشبعاف جدًا يكوف بطينًا((. ضرالنضب تح
: )) ال صػبلة بحضػرة الطعػاـ وسػمـ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميػو الثانية المسألة

وىذا الحديث نٌص فػي منػا المصػمي مػف الصػبلة حػاؿ  ،(ٖ) وال ىو يدافعو األخبثاف ((
أو الحقػػب وىنالػػؾ أمػػور أخػػر  تشػػنؿ المصػػمى مػػف الخشػػوع فػػي صػػبلتو سػػكت  لحقػػفا

عنيػا الػنص وىػي مسػاوية لمحقػب فػي الحكػـ ومػف ذلػؾ القرقػرة، فنجػد أف مالكػًا ألحقيػػا 
) بػػالحقف كمػػا حكػػاه عنػػو أخػػص أصػػحابو وىػػو ابػػف القاسػػـ حيػػث قػػاؿ فػػي )المدونػػة(: )

فػػػي بطنػػػو مػػػا قػػػوؿ مالػػػؾ إذا كػػػاف يشػػػنمو فػػػي  (ٗ)قمػػػت: فػػػ ف أصػػػابو غثيػػػاف أو قرقػػػرة
 صبلتو 
 (٘) : ال أحتظ مف مالؾ فيو شيئًا، والقرقرة عند مالؾ بمنزلة الحقف ((.قاؿ

 
 
 
 
 
 

 الخامس المبحث

                                                                                                                                            

 .ٗٗٔص ،ٖٔج ،( المدونة الكبر ٔ)

 .ٔٚ، صٚٔالبياف والتحصيؿ، ج( ٕ)

 (.ٚٙ( )ٓٙ٘) ، الحديث رقـكتاب المساجد، باب كراىة الصبلة بحضرة الطعاـ (أخرجو مسمـ،ٖ)

 .ٜٓص ،٘ج ،انظر: لساف العرب ،( القرقرة: ىي الصوت الذي يسما مف البطفٗ)

 .ٖٗص ،ٔج،( المدونة الكبر ٘)
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 الخطاب )اك ت اء( مفيوم
 قاؿ الناظـ: 

 وح أأأأأأأأة لديأأأأأأأأو مفيأأأأأأأأوم الكتأأأأأأأأاب
 

 الصأأوابوسأأنة اليأأادي إلأأج نيأأج  
 

التػػػػي احػػػػتر بيػػػػا اإلمػػػػاـ مالؾ)رحمػػػػو ا( متيػػػػـو الكتػػػػاب  وؿ: أف مػػػػف األصػػػػيعنػػػػي
وىػػػو الػػػدليؿ الخػػػامس فػػػي ترتيػػػب الػػػنظـ، والمػػػراد بػػػالمتيـو عنػػػده داللػػػة  السػػػنة متيػػػـوو 

 االقتضا .
 األول: تعريف مفيوم الخطاب )اك ت اء( المطمب
: وىي ما دؿ عميو المتظ بمتيومو ال بمنطوقو. وداللة  (ٔ) المتيـو
 الثاني: أ سام مفيوم الخطاب: المطمب

 وتمويحي. ريحي،الوالتي: )) واالقتضا  قسميف: تص قاؿ
: ىػو أف يػدؿ المتػظ داللػة التػزاـ عمػى معنػى ال يسػتقؿ المعنػى األصػمي فالتصريحي

أو شػػػػػرعًا مػػػػػا أف المتػػػػػظ ال  بدونػػػػػو؛ لتوقػػػػػؼ صػػػػػدقو أو صػػػػػحتو عميػػػػػو عػػػػػادة أو عقػػػػػبلً 
: فيػػو أف يػػدؿ المتػػظ داللػػة التػػزاـ التمأأويحي اك ت أأاءيقتضػػيو.... إلػػى أف قػػاؿ: وأمػػا 

عمى معنػى يمػـز مػف المعنػى األصػمي لكػف ال يتوقػؼ عميػو صػدقو وال صػحتو ال عقػبًل 
 (ٕ) وال شرعًا وال عادًة وال يتوجو إليو القصد عادة ((.

 ك لك ينقسم إلج  سمين: والتمويحي
 (ٖ) وما لـ يكف مقصودًا وىو اإلشارة. ،كاف مقصودًا وىو اإليما  ما

 فأقساـ االقتضا  عمى التتصيؿ ثبلثة: وعميو
 التصريحي: اك ت اء .1

سبؽ تعريتو، وحاصمو: أف يقدر فػي الكػبلـ محػذوؼ يتوقػؼ صػدقو عميػو عقػبًل  وقد
 ثبلثة أنواع: وا  عند اإلطبلؽ وىأو شرعًا أو عادًة وىو الذي يراد باالقتض

                                                 

المكتػػػػب  ،ٕط ،ٜٗص ،ٕج ،تعميػػػػؽ عبػػػػد الػػػػرزاؽ عتيتػػػػي ،ا مػػػػدي ،(اإلحكػػػػاـ فػػػػي أصػػػػوؿ األحكػػػػاـٔ)
 .ٜٔص ،ٔج ،تيسير التحرير ،ىػٕٓٗٔ ،اإلسبلمي

 .ٕٓ-ٜٔص ،( إيصاؿ السالؾٕ)

 .ٗٚٗص ،ٖج ،شرح الكوكب المنير ،ٕٚٔص ،ٕج ،( شرح العضدٖ)
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: مثؿ داللػة قولػو ي ب تقديره لصدق الكالم ومطابقتو لموا ع ما (1)
فػػ ف الوصػػية لمػػوارث قػػد  ،(ٔ) صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: )) ال وصػػية لػػوارث ((

تقػػا مػػف بعػػض النػػاس فػػبل يمكػػف حممػػو عمػػى ذلػػؾ؛ ألنػػو يكػػوف كػػذبًا وكػػبلـ 
نتػػػي  ىحمػػػؿ النتػػي عمػػػ وجػػػبالنبػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػمـ ينػػػز ه عػػػف ذلػػؾ، ف

تقػػػديره: ) ال وصػػػية صػػػحيحة نافػػػذة(  حػػػذوؼالصػػػحة؛ فيقػػػدر فػػػي الكػػػبلـ م
 وحينئذ يستقيـ الكبلـ بيذا التقدير.

ڄ  چ : الى: مثػؿ قولػو تعػشأرعاً  ملصأحة الكأالي ب تقديره  ما (2)

فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا  [ٗٛٔ البقػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: چ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
محػػذوؼ واجػػب التقػػدير لتوقػػؼ صػػحة الكػػبلـ عميػػو شػػرعًا وىػػو أف تقػػدر فػػي 

 اماالسياؽ كممة: )فأفطر( التتاؽ التقيا  عمى أف المريض والمسافر إذا صػ
يتطرا ال قضا  عمييما فمو لـ تقدر المتػظ السػابؽ لكػاف مقتضػي السػياؽ  ـول

 وجوب القضا  عمى المريض والمسافر مطمقًا وال قائؿ بو.
چ  تعػالى: قولػو: مثػؿ ي ب تقديره لتو أف صأحة الكأالم عميأو عقأالً  ما (3)

فالعقػػؿ يحيػػؿ سػػؤاؿ القريػػة إذف فػػبل بػػد مػػف تقػػدير  [٨٤]يوسفف :  چڱ  ڱ  
 السياؽ عقبًل وىو كممة: ) أىؿ(.يدؿ عميو  محذوؼ

 [ٖٕ النسػػػػػا :  چڍ  ڌ  ڌ    چ ذلػػػػػؾ قولػػػػػو تعػػػػػالى:  ومثػػػػػؿ
 تعمؽ التحريـ بالذوات. المتناع يقدر المحذوؼ: )النكاح والوط  ودواعيو(

تقػدير:  الصػواب [ٖ المائدة:  چٱ  ٻ  ٻ  چ  ذلؾ قولو تعالى: ومثؿ
 قياسًا.( وأما سائر وجوه االنتتاع ف نيا تمحؽ كؿ) األ

معنػػػى لػػػيس مقصػػػودًا بػػػالمتظ لكنػػػو الـز  مػػػىوىػػػي الداللػػػة ع اإلشأأأارة: دكلأأأة .1
 توابعو. فلممقصود وم

                                                 

(؛ ٕٓٚٛبػػػاب مػػػا جػػػا  فػػػي الوصػػػية لمػػػوارث ) ،الوصػػػايا؛ كتػػػاب (؛ وأبػػػو داودٕٚٙ/٘(أخرجػػػو أحمػػػد )ٔ)
بػاب ال  ،الوصػايا ؛ كتػاب(؛ وابػف ماجػوٕٕٓٔوالترمذي في الوصايا/ باب ما جا  ال وصػية لػوارث )

 .(رضي ا عنو)( عف أبي أمامة ٖٕٔٚوصية لوارث )
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 ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴چ قولػػػػػو تعػػػػػالى:  ومثالػػػػػو

ڀ  ڀ  چ : أربعة وعشريف شيرًا، وقولو سبحانو وتعػالى: أي( ٤٥٥)البقرة: چ 

أقػػػػؿ الحمػػػػؿ سػػػػتة أشػػػػير بنػػػػا ًا عمػػػػى الجمػػػػا بػػػػيف  فيكػػػػوف[؛ ٘ٔ األحقػػػػاؼ:  چٺ  
 (ٔ) مف ا يتيف ولكنو الـز لممقصود. الةالنصيف فيذا المعنى غير مقصودًا أص

 البقػػػػػرة: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ كػػػػػذلؾ قولػػػػػو تعػػػػػالى:  ومثالػػػػػو
فمنطوؽ ىذه ا ية جواز الجماع في كؿ جز  مف أجزا  الميػؿ حتػى فػي الجػز   ،[ٚٛٔ

المقابػػؿ لطمػػوع التجػػر وذلػػؾ يمػػـز منػػو طمػػوع التجػػر وىػػو جنػػب فيؤخػػذ مػػف األخيػػر منػػو 
 ا ية صحة صياـ الجنب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس المبحث
 اإليماء دكلة

                                                 

 .٘ٙص ،ٖج ،( األحكاـ لآلمدئ)
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 :يماءاإل لةاألول: تعريف دك  المطمب
 التمويحي: اك ت اء .2

عميو صػدؽ الكػبلـ وال  توقؼ: وىي داللة المتظ عمى الـز مقصود ال يا ماإلي داللة
 (ٔ) صحتو شرعًا أو عقبًل ولكف يقترف بوصؼ لو لـ يكف الكبلـ معيبًا.

 (.٥٨)المائدة:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  قولو تعالى: ومثالو
وصػػػؼ  ىأف عمػػػة القطػػػا السػػػرقة؛ ألف ا رتػػػب الحكػػػـ ب لنػػػا  عمػػػ ىيػػػدؿ عمػػػ فيػػػذا

فيو بيذا أومأ إلى العمػة ونبػو عمػى أنيػا عمػة الحكػـ  سرقةمناسب لتسريا الحكـ وىو ال
 ولذلؾ يسميو ىذا الداللة طائتة مف أىؿ األصوؿ باإليما  والتنبيو.

ذلػؾ قػػوؿ الػراوي: )) سػػيا رسػوؿ ا صػمى ا عميػػو وسػمـ فسػػجد (( فيػذا فيػػو  ومػف
عمػػة لمحكػػـ لكػػاف  وصػػؼترتيػػب لمحكػػـ وىػػو السػػجود عمػػى وصػػؼ لػػو لػػـ يكػػف ذلػػؾ ال

 التطنا . ندـ حشوًا معيبًا عالكبل
 الثاني: شواىد عمج احت اج مالك بدكلة اإليماء: المطمب
 شواىد تدؿ عمى احتجاج مالؾ)رحمو ا( بداللة اإليما : ولنذكر

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  چ  تعػػػػػػالى: قػػػػػػاؿاألول:  الشأأأأأأاىد

التنبيػػػو فػػػي ىػػػذه ا يػػػة أف ا  وداللػػػة ،[٥٧]المائفففدة:  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     
فػػي حػػاؿ اإلحػػراـ ممػػا يشػػعر أف قتػػؿ  صػػيدالػػذي وجػػب الجػػزا  عمػػى قتػػؿ ال حكػػـرتػػب ال

حػبلؿ ثػـ قتمػو وىػو  ىػومالكػًا يػر  أف مػف صػاد الصػيد و  وكػاف ،الصيد ىو عمة الحكػـ
 (ٕ) محـر أف عميو الجزا  لوجود عمة الحكـ.

ا عميػو وسػمـ  ىما أخرجو مالؾ في الموطأ مرسبًل عػف النبػي صػم الثاني: الشاىد
 (ٖ)قاؿ: )) مف أكؿ مف ىذه الشجرة فبل يقرب مساجدنا يؤذينا بريا الثـو ((.

                                                 

دار  ،ٔط ،ٜٖٚص ،ٙج ،ةد عبػػػػػػػدالكريـ النممػػػػػػػ ،( إتحػػػػػػػاؼ ذوي البصػػػػػػػائر بشػػػػػػػرح روضػػػػػػػة النػػػػػػػاظرٔ)
 ىػ.ٚٔٗٔ ،العاصمة

 .ٕ٘٘ص ،ٔج ،( الموطإٔ)

 ،بػػػاب: نيػػػي مػػػف أكػػػؿ ثومػػػا أو بصػػػبًل أو كراثػػػًا... ،كتػػػاب المسػػػاجد ومواضػػػا الصػػػبلة أخرجػػػو مسػػػمـ؛(ٖ)
 ( عف أبي سعيد الخدري )رضي ا عنو(.٘ٙ٘الحديث رقـ )
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أرأيت مف يأكؿ البصؿ والكرات أيكػره لػو  -أي: لمالؾ-)العتبية(: )) قمت لو:  وفي
إال فػي الثػـو ومػا أحػب أف  مف دخوؿ المسجد ما يكره مف الثػـو  فقػاؿ: لػـ أسػما ذلػؾ

 (ٔ)يؤذي الناس ((.
قولػػو: )) ومػػا أحػػب أف يػػؤذي النػػاس (( يتيػػـ أف مالكًا)رحمػػو ا( يعػػدي المنػػا  لكػػف

إلى ما يشبو الثـو في إذاية النػاس كالبصػؿ والكػرات وىػذا احتجػاج منػو بداللػة اإليمػا  
 وىو المراد.

صؿ عمى الثـو في منا أكميا مف : )) وأما قياس الكرات والب(ٕ) ابف رشد)الجد( قاؿ
عميػػو وسػػمـ قػػد  األف النبػػي صػػمى  حتيػػادخػػوؿ المسػػجد فصػػحيا إف كانػػت تػػؤذي رائ

نػػص عمػػػى أف العمػػة فػػػي الثػػـو ىػػػي اإلذايػػػة فوجػػب أف يعتبػػػر ليػػا...... إلػػػى أف قػػػاؿ: 
 (ٖ) ((. -يعني المتقدـ-وعمى ىذا يجب أف يحمؿ قوؿ مالؾ

 الثالث: شواىد تدل عمج احت اج مالك بدكلة اإلشارة: المطمب
تػػدؿ عمػػى احتجػػاج اإلمػػاـ مالؾ)رحمػػو ا( بداللػػة اإلشػػارة وىػػي أحػػد نػػوعي  شػػواىد

 داللة االقتضا  التمويحي وقد سبؽ تعريتيا عند تقسيـ دالالت االقتضا .
أنيػػا داللػػة المتػػط عمػػى معنػػى غيػػر مقصػػود بػػالمتظ فػػي األصػػؿ ولكنػػو  ذلػػؾ وحاصػػؿ

 الـز لممقصود.
يجػػب التنبيػػو عميػػو أف قػػوؿ عامػػة األصػػولييف فػػي تعريػػؼ داللػػة اإلشػػارة أنيػػا  وممػػا

 ا سبحانو وتعالى. طابغير مقصودة فيو نظر السيما في خ
ىػػذه ا يػػات غيػػر  الػػوالتي: )) ومعنػػى كػػوف المعنػػى المػػدلوؿ عميػػو باإلشػػارة فػػي قػػاؿ

مقصػود أف المػػتكمـ بمثػؿ ىػػذا الكػػبلـ ال يقصػده عػػادة؛ ألف ا سػػبحانو غيػر قاصػػد لػػو 
 (ٗ)ا عف ذلؾ عموًا كبيرًا بؿ ىو المطما عمى كؿ ختي وجمي ((. ىتعال

                                                 

 .ٓٙٗ، صٔ(البياف والتحصيؿ، جٔ)

مػف  ،بيػا ولػد وبيػا تػوفي ،قاضػي الجماعػة بقرطبػة ،بف رشد، أبو الوليػدىػ( ىو محمد  ٕٓ٘ -ٓ٘ٗ) (ٕ)
ىػػػػ( مػػػف تأليتػػػو: ) المقػػػدمات المميػػػدات لمدونػػػة مالػػػؾ(، ٖٓ٘ىػػػػ وقيػػػؿٕٓ٘تػػػوفي سػػػنة ) ،أعيػػػاف المالكيػػػة

ومختصر شرح معاني ا ثػار لمطحػاوي( و) اختصػار المبسػوطة(   انظػر:  ،و)البياف والتحصيؿ( في التقو
 [ ٖٓٚ-ٖٚٙص  ،ٕج ،، والدبياج المذىبٚٚ٘-ٙٚ٘ص ،ٕج،، والصمةٔ٘ص ،بنية الممتمس

 .ٔٙٗص ،ٔج ،( البياف والتحصيؿٖ)

 .ٚ٘نيؿ السوؿ عمى منتيى الوصوؿ (ٗ)
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سػػتة أشػػير  مػػاـ: قػػاؿ مالػػؾ فػػي تقػػدير أقػػؿ مػػدة الحمػػؿ: أوؿ مػػدة اإلتاألول الشأأاىد
 [ٖٖٕ البقرة:  چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  چ قاؿ ا تعالى في كتابو: 

فا يػػػػػػة األخيػػػػػرة التػػػػػػي سػػػػػػاقيا  ، [٘ٔ األحقػػػػػػاؼ:  چڀ  ڀ  ٺ  چ  :وقػػػػػاؿ
وىػػو التطػػاـ أي: تمػػاـ -ا( دلػػت عمػػى أف مجمػػوع مػػدتي الحمػػؿ والتصػػاؿ مػػومالؾ)رح

ثبلثػػوف شػػير؛ وا يػػة األولػػى دلػػت عمػػى أف تمػػاـ مػػدة الرضػػاع حػػوالف  -مػػدة الرضػػاعة
مػدتي الحمػؿ  مجمػوعكامبلف أي: أربعة وعشريف شيرًا، ف ذا طرحت مدة الرضاع مػف 

ألف المعنػى المشػار إليػو  ة؛ار والرضاع بقيت مجمػوع ا يتػيف وىػو احتجػاج بداللػة اإلشػ
 في كبلـ مالؾ ليس مقصودًا قصدًا أصميًا في ا يتيف.

: سمعت مالكًا يقوؿ: أحسػف مػا سػمعت (ٔ): قاؿ يحي بف يحي الميثيالثاني الشاىد
في وصية الحامؿ وفي قضاياىا في ماليا وما يجوز ليػا، أف الحامػؿ كػالمريض، فػ ذا 

مػػا  مالػػوصػػاحبو فػػ ف صػػاحبو يصػػنا فػػي  عمػػىكػػاف المػػرض الختيػػؼ غيػػر المخػػوؼ 
ف كاف المرض المخوؼ عميو لـ يجز لصاحبو شي  إال في ثمثو.  شا ، وا 

ولػبس بمػرض وال خػوؼ؛ ألف  رالحامػؿ، أوؿ حمميػا بشػر وسػرو  مػرأة: وكذلؾ القاؿ
 ىػػػػود:  چی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  چ ا تبػػػػارؾ وتعػػػػالى قػػػػاؿ فػػػػي كتابػػػػو: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ وقػػػػػػػػػػاؿ:  ،[ٔٚ

الحامؿ إذا أثقمت لػـ يجػز ليػا قضػا   فالمرأة ،[ٜٛٔ األعراؼ:  چڑ  ک  ک  
 (ٕ) إال في ثمثيا((.

بمثابة المرض الختيؼ الػذي يجػوز  مؿمف كبلـ مالؾ)رحمو ا( أف أوؿ الح فيؤخذ
آخػػػر الحمػػػؿ بمثابػػػة معػػػو لممػػػرأة أف تتصػػػرؼ فػػػي ماليػػػا كمػػػا تشػػػا  وال يحجػػػر عمييػػػا و 

                                                 

وحمػؿ عنػو  ،كمػا سػما مػف ابػف القاسػـ ،سما مػف مالػؾ ،( يحيى بف يحيى بف كثير بف وسبلس الميثئ)
سػػماه  ،والمعػػوؿ عميػػو ،والمنظػػور إليػػو ،بػػو فػػييـإمػػاـ أىػػؿ بمػػده والمقتػػد   ،مػػف رأيػػو عشػػرة كتػػب كبػػار

امتنػا عػف القضػا  فكػاف أعمػى  ،بو انتشػر مػذىب مالػؾ فػي األنػدلس ،)) عاقؿ أىؿ األندلس(( ،مالؾ
 ،ىػػػ(. انظر: تػػاري  عممػػا  األنػػدلسٖٕٗىػػػ وقيػػؿٖٖٕتػػوفي سػػنة ) ،قػػدرًا مػػف القضػػاة عنػػد والة األمػػر

 ،ٕج ،الػديباج المػذىب ،ٜٖٗ-ٜٖٚص ،ٖج ،ترتيػب المػدارؾ ،ٓٙ-ٛ٘ص ،االنتقػا  ،(ٙ٘٘ٔرقـ)
 [ٖٖ٘-ٕٖ٘ص

 .ٗٙٚ، صٕج ،أمر الحامؿ والمريض والذي يحضر القتاؿ في أمواليـ؛ باب: ( الموطإٔ)
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الشديد المخوؼ وذلؾ يمنا مف التصػرؼ فػي ماليػا إال فػي حػدود الثمػث فأخػذ  لمرضا
أصػالة بػؿ دلػت عمييمػا  فالحكميف مف ىاتيف ا يتيف وىمػا ليسػا مقصػودي يذيفمالؾ ب

 بداللة اإلشارة. يتيفا 
 .قصودمف ذلؾ كمو احتجاج مالؾ بداللة اإلشارة وىو الم يظير

: قػػاؿ ابػػف رشػػد)الجد(: )) وأمػػا أكثػػر الحػػيض فخمسػػة عشػػر يومػػًا، الثالأأث الشأأاىد
واألصؿ في ذلؾ ما روي عف النبي صػمى ا عميػو وسػمـ أنػو خطػب النسػا  فقػاؿ: )) 

 رسػوؿامرأة منيف: )) ومػا نقصػاف عقمنػا وديننػا يػا  قالتإنكف ناقصات عقؿ وديف (( ف
عمرىػػػا ال تصػػػمي فػػػذلؾ ا  (( فقػػاؿ: )) إف إحػػػداكف تمكػػػث نصػػػؼ عمرىػػػا أو شػػػطر 

   نقصاف دينكف ((.
يقتضػي أال يكػوف  وذلؾبيف ما تصمي فيو وما ال تصمي فيو فجعمو شطريف  فساوي

الحػػيض أكثػػر مػػف خمسػػة عشػػر يومػػًا كػػؿ شػػير؛ ألف الحػػديث خػػرج مخػػرج الػػذـ  ليػػف 
عمػػى أنػػو قصػػد إلػػى ذكػػر أقصػػى مػػا يتػػركف مػػف الصػػبلة فيػػو بسػػبب الحػػيض ىػػذا قػػوؿ 

 (ٔ) .مالؾ أصؿ مذىبو((
 ما  يل أ لب الحكم

بينيػػا  ،واؿفػػي مسػػألة عمػػى أقػػ عصػػر ىػػذه المسػػألة: أنػػو إذا اختمػػؼ مجتيػػدو وصػورة
 المشترؾ يعد إجماعًا  لقدرقدر مشترؾ ىؿ األخذ با

 المشيور ليذه المسألة عند األصولييف: والمثاؿ
فقيػػػؿ: إنيػػػا كديػػػة المسػػػمـ، وقيػػػؿ: أنيػػػا عمػػػى  الكتػػػابيالعممػػػا  اختمتػػػوا فػػػي ديػػػة  أف

 النصؼ مف دية المسمـ، وقيؿ: أنيا ثمث دية المسمـ.
ىو أقؿ ما قيؿ في تقدير دية الكتابي، وىػو القػدر المشػترؾ فيػؿ يعتبػر ذلػؾ  فالثمث

 مف المختمتيف عمى ىذا القدر وىو الثمث فيو خبلؼ المشيور  عاً إجما
وىػػو أف ديػػة الكتػػابي ثمػػث ديػػة -؛ ألف أقػػؿ مػػا قيػػؿ: أنػػو ال يعػػد إجماعػػاً األول القأأول
 قد احتمؿ عمى أمريف: -المسمـ

 : إثبات الثمث وىو مجما عميو.أوليما

                                                 

 .ٕٚٔ، صٕالمقدمات، ج( ٔ)
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 الثمث وىو مختمؼ فيو. عمى: نتي الزيادة وثانييما
أف أصػػػػحاب القػػػػوليف: األوؿ والثػػػػاني، قػػػػد زادوا ديػػػػة الكتػػػػابي عمػػػػى الثمػػػػث،  حيػػػػث

وقػػا الخػػبلؼ وبنػػا ًا عمػػى ىػػذا؛ ال  فينػػاالثمػػث،  وأصػػحاب القػػوؿ الثالػػث لػػـ يزيػػدوا عػػف
نمػا متمسػؾ بػدليؿ آخػر غيػر اإلجمػاع  يكوف األخذ بأقؿ مػا قيػؿ قػد تمسػؾ باإلجمػاع وا 

 والبرا ة األصمية. حابقد يكوف االستص
 : إف األخذ بأقؿ ما قيؿ متمسؾ باإلجماع.الثاني أ ول

 
 
 
 
 
 

 -المبحث السابع:
 

 اإل أأأأماع
 

 -مطالب:وتحتو ستة 
 المطمب األول: تعريف اإل ماع.
 المطمب الثاني: ح ية اإل ماع.

 المطمب الثالث: اإل ماع ال ي يقول بو مالك.
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 المطمب الرابع: من يعتر  ولو في اإل ماع.
 المطمب الخامس: مستند اإل ماع.  

 المطمب السادس: أ سام اإل ماع.
 
 
 
 
 
 
 

 السابا المبحث
 اإل أأأماع

 الناظـ: قاؿ
 ثمأأأأأأأأأت إ مأأأأأأأأأاع و أأأأأأأأأيس وعمأأأأأأأأأل

 

 مدينة الرسول أسخج مأن بأ ل 
 

النػػاظـ فػػي ىػػذا البيػػت أصػػواًل لئلمػػاـ مالػػؾ وىػػي اإلجمػػاع والقيػػاس وعمػػؿ أىػػؿ  ذكػػر
األوؿ منيػا وىػو اإلجمػاع وىػو دليػؿ مػف أدلػة مػذىب  صػؿالمدينة، ونحف نتكمـ في األ

 مالؾ رحمو ا.
 األول: تعريف اإل ماع: المطمب
 يرد عمى معنييف: في المنة اإلجماع
 [.ٔٚيونس: ] چٿ   ٹ  ٹ  چ العـز ومنو قولو تعالى:  األول: المعنج
 يقاؿ: أجما القـو عمى كذا إذا اتتقوا عميو. االتتاؽ؛الثاني:  المعنج
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 المعنى الثاني. ىو االصطبلحيالبلئؽ بالمعنى  والمعنى
اإلجمػػاع فػػي اصػػطبلح األصػػولييف فقػػد اختمتػػت فػػي ذلػػؾ عبػػاراتيـ، ومػػف تمػػؾ  أمػػا

: ىػػو عبػػارة عػػف جمػػاعحيػػث يقػػوؿ فػػي تعريػػؼ اإل (ٔ)التعريتػػات تعريػػؼ اإلمػػاـ الػػرازي
 أىؿ الحؿ والعقد مف أمة محمد صمى ا عميو وسمـ عمى أمر مف األمور. اتتاؽ

أمة محمد صمى ا عميو وسمـ خاصة في أمػر  اتتاؽالنزالي في تعريتو: ىو  وقاؿ
 مف األمور الدينية.

أىػؿ الحػؿ والعقػد مػف ىػذه األمػة فػي أمػر مػف  اتتػاؽ ىوالقرافي في تعريتو: )) وقاؿ
 وىو معنى تعريؼ الرازي. ،(ٕ) األمور((
فػو جممػة مػف أىػػؿ الحػؿ والعقػد مػػف  اتتػػاؽعبػارة عػف  اإلجمػػاعا مػدي بقولػو: )) وعر 

ى ا عميػػػو وسػػػمـ فػػػي عصػػػر مػػػف األعصػػػار عمػػػى حكػػػـ واقعػػػة مػػػف أمػػػة محمػػػد صػػػم
   (ٖ)الوقائا((.
فػػو مجتيػػدي األمػػة بعػػد وفػػاة محمػػد صػػمى ا  اتتػػاؽ ىػػو: ))بقولػػو ابػػف السػػبكي وعر 

 (ٗ)عميو وسمـ  في عصر عمى أي أمر كاف((.
 المطمب الثاني: ح ية اإل ماع: 

 (ٙ)حتػى زمػف النظػاـ (٘)أىؿ الصدر األوؿ مف ىذه األمة عمى حجيػة اإلجمػاع اتتؽ
بػػػرد اإلجمػػػاع ثػػػـ تبعػػػو عمػػػى ذلػػػؾ طوائػػػؼ مػػػف الشػػػيعة وبعػػػض  رؼف نػػػو أوؿ مػػػف ُعػػػ

                                                 

مػتمكف فػي العمػـو العقميػة مػف أىػـ  ،( ىو فخر الديف محمد بف عمر بف حسيف بف عمي الرازي الطبػرئ)
 ،وافيات األعيػػاف،ىػػػ(ٙٓٙو: ) المحصػػوؿ فػػي عمػػـ األصػػوؿ( و)التتسػػير الكبيػػر( تػػوفي سػػنة)مصػػنتات

 .ٚٚٙص ،ٔج

 .ٕٕٖتنقيا التصوؿ ما شرحو، ص( ٕ)

 .ٕٔٛ-ٕٓٛ، صٔاإلحكاـ، ا مدي، ج( ٖ)

 .ٙٚٔ، صٕجما الجواما ما شرح المحمي، ج( ٗ)

 .ٕ٘منتيى السوؿ واألمؿ، ص (٘)

قيػػؿ لػػو ذلػػؾ؛ ألنػػو كػػاف يػػنظـ الخػػرز فػػي سػػوؽ البصػػرة وىػػو رأس مػػف  ،ىػػو إبػػراىيـ بػػف يسػػار النظػػاـ (ٙ)
قػػػاؿ فيػػػو األسػػػتاذ أبػػػو منصػػػور: )) أكثػػػر المعتزلػػػة  ،رؤوس المعتزلػػػة وكػػػاف شػػػي )....(ولو مقػػػاالت فاسػػػدة

 ،البنػػػدادي ، انظػػػر: التػػػرؽ بػػػيف التػػػرؽ ،النظػػػاـ(( تػػػوفي سػػػنة بضػػػا وعشػػػريف ومئتػػػيفتكتيػػػر  متتقػػوف عمػػػى
   .[ٜٚص ،ٙج ،تاري  بنداد ،ٕٔٔص
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فػي حجيػة اإلجمػاع   الخوارج، وذىب طائتة مف العمما  إلػى عػدـ اعتبػار خػبلؼ ىػؤال
 وذلؾ لسببيف:

مػػف أىػؿ البػدع واألىػػوا ، واإلجمػاع الػػذي  : أنيػـ ليسػوا مػػف أىػؿ السػنة بػػؿ ىػـاألول
 (ٔ) نتكمـ فيو ىو اإلجماع الذي ىو أصؿ مف أصوؿ أىؿ السنة.

المسػػػألة فػػػ ف خبلفيػػػـ ال يعتبػػػر؛  ذه: لػػػو فُػػػرض أف رأييػػػـ معتبػػػر فػػػي مثػػػؿ ىػػػالثأأأاني
 اعال يرفػػا اإلجمػػ بلحػػؽوالخػػبلؼ ال ،(ٕ)ألنيػػـ ولػػدوا بعػػد االتتػػاؽ عمػػى حجيػػة اإلجمػػاع

 السابؽ.
 : األدلة عمج ح ية اإل ماع: أوكً 

 مػنيـفطائتػة  ع،طوائؼ عممػا  األصػوؿ فػي االسػتدالؿ عمػى حجيػة اإلجمػا اختمتت
اقتصػػرت فػػي االسػػتدالؿ عميػػو باألدلػػة النقميػػة، وطائتػػة أخػػر  اقتصػػرت فػػي االسػػتدالؿ 
عمى حجيتو عمى األدلة العقمية، ومػنيـ مػف جمػا بػيف الطػريقتيف فاسػتدؿ عمػى حجيتػو 

 باألدلة النقمية والعقمية.
سمؾ الطريقة األولى وىي االستدالؿ باألدلة النقمية اإلماـ الباجي حيث قػاؿ:  وممف

ف كػاف يجػوز الخطػأ عمييػا مػف جيػة العقػؿ كمػا يجػوز )) إ جماع األمة حجة شرعية وا 
عمى سائر األمـ مف الييود والنصار  إال أف الشرع قد ورد بأف ىػذه األمػة قػد ُخصػت 

 (ٖ)بأنيا ال تجتما عمى خطأ ((.
 النقمية عمى حجية اإلجماع ىي أدلة الكتاب والسنة؛  واألدلة

 : األدلة من الكتاب:أوكً 
أدلة الكتاب ىي كثيرة وأشيرىا عنػد عممػا  األصػوؿ ىػي ا يػة التػي اسػتدؿ بيػا  أما

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ تعػػالى:  قولػػواإلمػػاـ الشػػافعي عمػػى حجيػػة اإلجمػػاع وىػػي 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ    

   [.٘ٔٔ النسا : 
                                                 

 ،إيصػػػػاؿ السػػػػالؾ ،ٜٔص ،منػػػػار السػػػػالؾ ،ٕٓص ،ٕج ،انظػػػػر: شػػػػرح العضػػػػد لمختصػػػػر المنتيػػػػى (ٔ)
 .ٕٗص

 .ٖٕٔص ،ٕج ،انظر: مسمـ الثبوت ما شرحو فواتا الرحموت(ٕ)

 .ٖ٘ٗص ،إحكاـ التصوؿ (ٖ)
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االسػػتدالؿ بيػػذه ا يػػة أف ا توعػػد مػػف اتبػػا غيػػر سػػبيؿ المػػؤمنيف فػػدؿ  عمػػى  وحجػػة
أنو حراـ فيكوف اتباع سبيؿ المؤمنيف واجبًا، إذ ليس ىناؾ قسمًا ثالث بيف اتباع سػبيؿ 

أف يكػوف الػذـ الحقػًا  يػةوال يصػا فػي ىػذه ا  ،(ٔ)المؤمنيف واتباع غير سبيؿ المػؤمنيف
أو التبػاع غيػر سػبيؿ المػؤمنيف فقػط فػ ف  قػطف -وسػمـ ويػصػمى ا عم-لمشاقة الرسػوؿ

 ذلؾ باطؿ قطعًا؛ لئبل يكوف ذكر ا خر ال فائدة منو.
ال يصػػػػػا أف يكػػػػػوف الػػػػػذـ الحقػػػػػًا لؤلمػػػػػريف إذا اجتمعػػػػػا فقػػػػػط؛ ألف مشػػػػػاقة  وكػػػػػذلؾ

موجبة لموعيد قطعًا كما ثبػت فػي غيػر موضػا كقولػو  -صمى ا عميو وسمـ -الرسوؿ
 (٣٥)األنفال:  چھ  ھ  ھ   ے  ے   ہ  ہ  ھ چ تعالى: 
 يبؽ إال قسماف: فمـ

ف انترد عف ا خر.أحدىما  : أف الذـ الحؽ لكٍؿ مف األمريف وا 
 (ٕ): أف الذـ الحؽ لكٍؿ مف األمريف لكونو مستمزمًا لآلخر.الثاني
ف انتػػرد عػػف ا خػػر ال تػػدؿ عميػػو (ٖ)ابػػف تيميػػة قػػاؿ : )) ولحػػوؽ الػػذـ بكػػٍؿ منيمػػا وا 

الوعيػػػػد فييػػػػا إنمػػػػا عمػػػػى المجمػػػػوع، بقػػػػي القسػػػػـ ا خػػػػر وىػػػػو أف كػػػػؿ مػػػػف ا يػػػػة، فػػػػ ف 
 امعصػػػية  يالوصػػػتيف يقتضػػػي الوعيػػػد؛ ألنػػػو مسػػػتمـز لآلخػػػر كمػػػا يقػػػاؿ مثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػ
أو مػػف خػػرج  ـوالرسػػوؿ، ومخالتػػة القػػرآف واإلسػػبلـ، فيقػػاؿ: مػػف خػػالؼ القػػرآف واإلسػػبل

ڑ      ک  ک  ک    ڑچ عف القرآف واإلسبلـ فيو مػف أىػؿ النػار ومثمػو قولػو: 

 [.٣٥٨]النساء:  چک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

                                                 

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔص ،ٔج ،التقيو والمتتقو ،ٜٖص ،الشافعي ،انظر: أحكاـ القرآف (ٔ)

 .ٖٜٔ-ٕٜٔ ،ٜٚٔ-ٛٚٔ ،ٜٔمجموع التتاو . ج (ٕ)

ىػػو أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف تيميػػة الحرانػػي الدمشػػقي. تقػػي  ىأأأ ( ٕٛٚ – ٔٙٙ) (ٖ)
سػجف بمصػر  ،الديف. اإلماـ شي  اإلسبلـ. حنبمي. ولد فػي حػراف وانتقػؿ بػو أبػوه إلػى دمشػؽ فنبػ  واشػتير

مكثػػػرًا مػػػف  ،كػػػاف عممػػػًا باألصػػػوؿ، فصػػػيا المسػػػاف ،تقبلمػػػرتيف مػػػف أجػػػؿ فتاويػػػو. تػػػوفي بقمعػػػة دمشػػػؽ معػػػ
 التصنيؼ.

 مف تصانيتو:) السياسة الشرعية( و)منياج السنة(.
البدايػػػػػة ،ٗٗٔص ،ٔج ،الػػػػػدرر الكامنػػػػػة فػػػػػي أعػػػػػبلـ المئػػػػػة الثامنػػػػػة ،ٓٗٔص ،ٔج ،  األعػػػػػبلـ لمزركمػػػػػي

 [ ٖ٘ٔص ،ٗٔج ،والنياية
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ومػػف  جميا،بػػال كتػػرالكتػػر بيػػذه األصػػوؿ يسػػتمـز الكتػػر بنيػػره، فمػػف كتػػر بػػا   فػػ ف
كتػػر بالمبلئكػػة كتػػر بالكتػػب والرسػػؿ فكػػاف كػػافرًا بػػا ؛ إذ كػػذ ب رسػػمو وكتبػػو وكػػذلؾ إذا 

 ًا....كتر باليـو ا خر كذب الرسؿ والكتب فكاف كافر 
مشاقة الرسػوؿ واتبػاع غيػر سػبيؿ المػؤمنيف ومػف شػاق و فقػد اتبػا غيػر سػبيميـ  فيكذا

وىذا ظاىر، ومف اتبا غيػر سػبيميـ فقػد شػاق و أيضػًا؛ ف نػو قػد جعػؿ مػدخبًل فػي الوعيػد 
الػػذـ فمػػف خػػرج عمػػى إجمػػاعيـ فقػػد اتبػػا غيػػر سػػبيميـ  يفػػدؿ عمػػى أنػػو وصػػؼ مػػؤثر فػػ

 قطعًا وا ية توجب ذلؾ.
ذا  ما مشاقة الرسوؿ! توقيؿ: ىي إنما ذم وا 
: ألنيمػػػػا متبلزمػػػػاف؛ وذلػػػػؾ؛ ألف كػػػػؿ مػػػػا أجمػػػػا المسػػػػمموف عميػػػػو فػػػػ ف يكػػػػوف قمنػػػػا

منصوصػػػػًا عػػػػف الرسػػػػوؿ فالمخػػػػالؼ ليػػػػـ مخػػػػالؼ لمرسػػػػوؿ كمػػػػا أف المخػػػػالؼ لمرسػػػػوؿ 
مخػػػػالؼ   ولكػػػػف ىػػػػذا يقتضػػػػي أف كػػػػؿ مػػػػا أجمػػػػا عميػػػػو قػػػػد بينػػػػو الرسػػػػوؿ وىػػػػذا ىػػػػو 

 (ٔ) الصواب((.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ قولػػػػو تعػػػػالى:  ومنيػػػػا

والوسػػط: العػػدؿ الخيػػار، وقػػد جعػػؿ ا ىػػذه  ،(٣٦٥)البقففرة: چ  ڄ  ڄ  ڄ
يشػيدوف بباطػٍؿ أو خطػأ لػـ يكونػوا شػيدا  ا فػي  وااألمة شػيدا  عمػى النػاس ولػو كػان

 (ٕ)األرض، وأقاـ شيادتيـ مقاـ شيادة الرسوؿ )صمى ا عميو وسمـ(((.
 : األدلة من السنة:ثانياً 
 األدلة مف السنة عمى حجية اإلجماع فكثيرة منيا: وأما

)صػػمى ا عميػػو وسػػمـ(: )) فمػػف أراد بحبوحػػة الجنػػة فميمتػػـز قولو .1
 ( ٖ) الجماعة ((.

                                                 

 .ٜٗٔ-ٖٜٔص ،ٜٔج ،مجموع التتاو  (ٔ)

 .ٓٙٔص ،ٔج ،الخطيب ،والتقيو والمتتقو ،ٖٙٔص ،ٖٔج ما فتا، ا البخارير: صحيظان (ٕ)

، وقػاؿ صػحيا عمػى شػرط الشػيخيف، ٜٚٔ، صٔ(، جٖٚٛالحديث رقػـ) المستدرؾ عمى الصحيحيف( ٖ)
، ذكػػػر اخػػػتبلؼ ألتػػػاظ النػػػاقميف لخبػػػر عمػػػر فيػػػو (، سػػػنف النسػػػائي، بػػػاب:ٙٚ٘ٗالحػػػديث رقػػػـ) ابػػػف حبػػػاف،
 (.ٕ٘ٙٔالترمذي، باب: ما جا  في لزـو الجماعة، الحديث رقـ)(، سنف ٜٕٜٔالحديث رقـ)
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الشػػافعي مسػػتداًل بيػػذا الحػػديث: )) إذا كانػػت جمػػاعتيـ متترقػػة فػػي البمػػداف فػػبل  قػػاؿ
متترقيف، وقػد وجػدت األبػداف تكػوف مجتمعػة مػف  قـو أبدافيقدر أحدًا أف يمتـز جماعة 

لزـو األبداف معنى؛ ألنػو ال يمكػف؛  فيالمسمميف والكافريف واألتقيا  والتجار، فمـ يكف 
معنػػػػى إال مػػػػا عميػػػػو  جمػػػػاعتيـوألف إجمػػػػاع األبػػػػداف ال يصػػػػنا شػػػػيئًا فمػػػػـ يكػػػػف لمػػػػزـو 

و جماعػة المسػمميف جماعتيـ مف التحميؿ والتحريـ والطاعة فييا، فمف قػاؿ بمػا تقػوؿ بػ
فقد لـز جماعتيـ ومف خالؼ ما تقػوؿ بػو جماعػة المسػمميف فقػد خػالؼ جمػاعتيـ التػي 

 ُأمر بمزوميا.
نمػػا تكػػوف النتمػػة فػػي الُترقػػة، أمػػا الجماعػػة فػػبل يمكػػف فييػػا كافػػة غتمػػة عػػف معنػػى  وا 

 (ٔ) كتاب وال سنة وال قياس إف شا  ا ((.
ي ال تجتمػػػػػػا عمػػػػػػى )صػػػػػػمى ا عميػػػػػػو وسػػػػػػمـ(: )) إف أمتػػػػػػوقولو .2

 (ٕ) ضبللة ((.

 النصوص المتقدمة تدؿ عمى أصميف متقدميف: وىذه
 متارقتيا ومخالتتيا. حريـ: وجوب اتباع الجماعة ولزوميا، وتاألول
 : عصمة ىذه األمة مف الخطأ والضبللة.الثاني
حقػًا، وكػػذلؾ  الاألصػبلف متبلزمػاف: فػ ف قػوؿ األمػة مجتمعػًا ف نػو ال يكػوف إ وىػذاف

 لقوؿ الكؿ دوف البعض. فف ف العصمة إنما تكو 
 مسألتاف: وىنا

: أف ىػػذه النصػػوص أفػػادت أف العصػػمة ثابتػػة لؤلمػػة دوف اشػػتراط األولأأج المسأأألة
اتبػػػػاع قػػػػوليـ وثبتػػػػت  جػػػػبعػػػػدد معػػػػيف، بػػػػؿ إف أىػػػػؿ االجتمػػػػاع متػػػػى ثبػػػػت اتتػػػػاقيـ و 

ف يبمػػػ  المجمعػػػوف عػػػدد العصػػػمة، وبنػػػاً ا عمػػػى ذلػػػؾ فػػػبل يشػػػترط أف يبمػػػ  اإلجمػػػاع أ
ألف الػػدليؿ الشػػرعي لػػـ يشػػترط ذلػػؾ بػػؿ إنػػو عمػػؽ العصػػمة عمػػى اإلجمػػاع  ؛(ٖ)التػػواتر

 واالتتاؽ فقط.

                                                 

   .٘ٚٗالرسالة، اإلماـ الشافعي، ص (ٔ)

 (، عف أنس بف مالؾ) رضي ا عنو(.ٜٖٓ٘سنف ابف ماجو؛ باب: السواد األعظـ، الحديث رقـ)( ٕ)

 خبلفًا لطائتة مف المتكمميف. (ٖ)
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: أف ىػػذه النصػػوص حجػػة ماضػػية فػػي جميػػا العصػػور سػػوا  فػػي الثانيأأة والمسأأألة
 ذلؾ عصر الصحابة وعصر مف بعدىـ.

ف األخبار المتظػاىرة عمى ذلؾ مف جية السنة ما روي م يدؿالباجي: )) ومما  قاؿ
في صحة اإلجماع ونتػي الخطػأ  -صمى ا عميو وسمـ -المتواترة المعنى عف الرسوؿ

 (ٔ)عف أىمو ((.
ذكػػػػر مجموعػػػػة مػػػف األدلػػػػة مػػػػف نحػػػػو مػػػا أشػػػػرنا إليػػػػو آنتػػػػًا ثػػػـ قػػػػاؿ: ))إنػػػػا نعمػػػػـ  ثػػػـ

قػواًل ىػذا معنػاه،  وقد قػاؿ فػي أمتػ -صمى ا عميو وسمـ -ضرورة أف النبي مجموعياب
وأنو قاصد بو إلى تعظيـ شأف أمتو ومدحيا بيده الصتة، ونتي الخطأ والضبللة عنيػا 
ف كنػػا ال نعمػػـ صػػدؽ راٍو فػػي كػػؿ واحػػد منيػػا، وذلػػؾ ال يخرجنػػا عػػف  ولػػزـو اتباعيػػا وا 

 (ٕ) العمـ ضرورة ف نو قد قاؿ قواًل ىذا معناه ((.
 .الثالث: اإل ماع ال ي يقول بو مالك المطمب

مالػؾ ىػو إجمػاع أىػؿ  وعنو جماعة مف العمما  عمى أف اإلجماع الذي يقوؿ ب نقؿ
 المدينة دوف غيرىـ.

 (ٔ)بحػػػرال فػػػي(٘)والرويػػاني (ٗ)فػػي األعػػػبلـ (ٖ)الزركشػػػي: )) نقػػؿ عنػػػو الصػػػيرفي قػػاؿ
 ،(ٖ) في المستصتى أف اإلجماع إجماعيـ دوف غيرىـ (( (ٕ)والنزالي

                                                 

 .ٚٗٗص ،إحكاـ التصوؿ (ٔ)

 .ٛٗٗص ،المصدر السابؽ (ٕ)

سػكاف اليػا  المثنػاة مػف تحػت وفػتا –ىو أبػو بكػر محمػد بػف عبػدا الصػيرفي  (ٖ) بتػتا الصػاد الميممػة وا 
أخذ عف ابف سػرير وكػاف حاذقػًا فػي أصػوؿ التقػو حتػى قػاؿ عنػو أبػوبكر  ،األصولي التقيو الشافعي -الرا 

 ىػٖٖ٘سنة القتاؿ أف أبا بكر الصيرفي كاف أعمـ الناس باألقواؿ بعد الشافعي. توفي 

 ( ىو كتاب األعبلـ) المعروؼ بدالئؿ األعبلـ عمى أصوؿ األحكاـ(.ٗ)

 -ىػػو عبػػد الواحػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد، أبػػو المحاسػػف الرويػػاني ىأأأ ( ٕٓ٘ – ٘ٔٗ) (٘)
درس بنيسػػابور وميافػػارقيف وبخػػاري. أحػػد أئمػػة مػػذىب الشػػافعي،  ،فقيػػو شػػافعي -بضػػـ الػػرا  وسػػكوف الػػواو

اشػػتير بحتػػظ المػػذىب حتػػى يحكػػى عنػػو أنػػو قػػاؿ: )) لػػو احترقػػت كتػػب  ،وكػػاف شػػي  الشػػافعية فػػي وقتػػو
 ،ولػي  قضػػا  طبرسػػتاف رويػػاف وقراىػػا ،وقيػؿ فيػػو: )) شػػافعي عصػػره (( ،الشػافعي ألمميتيػػا مػػف حتظػػي ((

 آمؿ ((. قتمو المبلحدة بوطف أىمو )) 
 و)حقيقة القوليف(.  ،و)الحمية( ،و)التروؽ( ،مف تصانيتو: ) البحر ( وىو مف أوسا كتب المذىب

 ،[ٕٖٗص ،ٗج ،، األعبلـ لمرزكميٕٗٙص ،ٗج ،  طبقات الشافعية لمسبكي 
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بقولػػػػػو: )) وممػػػػػا ذكػػػػػره  (ٗ) ىػػػػػذه الػػػػػدعو  القاضػػػػػي فػػػػػي )ترتيػػػػػب المػػػػػدارؾ( وذكػػػػػر
المخػػالتوف عػػف مالػػؾ أنػػو يقػػوؿ: أف المػػؤمنيف الػػذيف أمػػر ا باتبػػاعيـ ىػػـ أىػػؿ المدينػػة 

.)) (٘) 
 تأثر بيذه الدعو  وقاؿ بيا طائتة مف المتأخريف. كما

مالػػؾ  إلػػىذلػػؾ  يظيػػر أف سػػبب ىػػذه الػػدعو  أف أولئػػؾ العممػػا  الػػذيف نسػػبوا والػػذي
وجػػدوا أف مالكػػًا كثيػػر مػػا يسػػتدؿ ب جمػػاع أىػػؿ المدينػػة كقولػػو:   األمػػر المجمػػا عميػػو 
عنػػػدنا [ أو   األمػػػر الػػػذي ال خػػػبلؼ فيػػػو عنػػػدنا [ أو   األمػػػر عنػػػدنا [، ولػػػـ يقتػػػوا مػػػف 
مالػػػؾ عمػػػى مسػػػائؿ اسػػػتدؿ فييػػػا ب جمػػػاع األمػػػة نظػػػرًا لقمتيػػػا إذ قورنػػػت بالمسػػػائؿ التػػػي 

ع أىؿ المدينة، فظنوا أف اإلجماع الذي يقوؿ بو مالؾ ىو إجمػاع أىػؿ احتر بيا ب جما
 المدينة.

الذي ىو أحد مػف نقػؿ نسػبة ىػذا القػوؿ لمالػؾ اسػتبعد ذلػؾ فػ ف قػاؿ بعػد  والزركشي
 نقؿ كبلـ أئمة الشافعية السابؽ.

 (ٙ) )) وىو بعيد ((.

                                                                                                                                            

( ىػػػػو بحػػػػر المػػػػذىب فػػػػي فػػػػروع الشػػػػافعية ألتػػػػو الرويػػػػاني إلي آخػػػػر عمػػػػره اقتػػػػبس كثيػػػػرًا منػػػػو الحػػػػاوي ٔ)
 لمماوردي.

نسػػػبتو إلػػػى  ،ىػػػػ(  ىػػػو محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد أبػػػو حامػػػد النز الػػػي بتشػػػديد الػػػزاي ٘ٓ٘ – ٓ٘ٗ() ٕ)
النػػػزاؿ ) بالتشػػػديد ( عمػػػى طريقػػػة أىػػػؿ خػػػوارـز وجرجػػػاف: ينسػػػبوف إلػػػى العطػػػار عطػػػاري، والػػػي القصػػػار 

يػػو شػػافعي قصػاري، وكػػاف أبػػوه غػز ااًل، أو ىػػو بتختيػػؼ الػزاي نسػػبة إلػػى ) غزالػة( قريػػة مػػف قػر  طػػوس. فق
 أصولي، متكمـ، رحؿ إلى بنداد، فالحجاز، فالشاـ، فمصر وعاد إلى طوس.

و) تيافػػػػت  ،و) الػػػػوجيز ( و) الخبلصػػػػة( وكميػػػػا فػػػػي التقػػػػو ،و) الوسػػػػيط ( ،مػػػػف مصػػػػنتاتو: ) البسػػػػيط (
 و) إحيا  عمـو الديف (. ،التبلستة (

 ،ٔج ،بالوفيػػػػات الػػػػوافي ،ٕٚٗص ،ٚج ،لمزركمػػػػي األعػػػػبلـ ،ٓٛٔ – ٓٔص ،ٗج ،الشػػػػافعية طبقػػػػات  
 [   ٕٚٚص

 ىػ.ٗٔٗٔ،دار الخاني ،ٔط ،ٜٙٗص ،ٖج ،ت: لجنة مف عمما  األزىر ،الزركشي ،البحر المحيط (ٖ)

 .ٚٛٔص ،ٔ( نص عبارتو )) قاؿ مالؾ: الحجة في إجماع أىؿ المدينة فقط(( جٗ)

 .ٖٚ-ٕٚص ،ٔج ،ترتيب المدارؾ (٘)

 .ٖٛٗص ،ٗج ،البحر المحيط (ٙ)
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عقػػب  القاضػػي عيػػاض فقػػاؿ ىػػوأنكػػر ىػػذه النسػػبة أحػػد أسػػاطيف مػػذىب مالػػؾ و  كمػػا
   السابؽ: )) ومالؾ ال يقوؿ ىذا ((. بلموك

وال مػػػػف قػػػػوؿ  -رحمػػػػو ا -باطمػػػػة ال دليػػػػؿ عمييػػػػا مػػػػف قػػػػوؿ مالػػػػؾ دعو الػػػػ وىػػػػذه
أصػػحابو العػػارفيف بمذىبػػو، والصػػواب المقطػػوع بػػو أف مالكػػًا يقػػوؿ ب جمػػاع األمػػة كمػػا 

المدينػػػة يقػػوؿ بػػو أقرانػػو ونظػػراؤه مػػف األئمػػة الثبلثػػػة وغيػػرىـ كمػػا أف يقػػوؿ بعمػػؿ أىػػؿ 
الذي يسميو بعض أىؿ العمـ ب جماع أىؿ المدينػة فيمػا أصػبلف مػف أصػوؿ مالػؾ كمػا 

 في البيت المذكور آنتًا. -كؼ يابف أب –جما بينيما الناظـ 
 : األدلة عمج أخ  مالك بو ماع األمة:أوكً 
 منيا:   لةمنيما أصؿ بنتسو مستقؿ عف ا خر ويدؿ لذلؾ عدة أد وكؿ

اإلمػػاـ مالػػؾ) رحمػػو ا(: )) لػػـ آخػػذ مسػػألة واحػػدة إال بعػػد أف  : قػػاؿاألول الأأدليل
جماع األمة وعمؿ أىؿ المدينة ((.  (ٔ) أعرضيا عمى ا ية والحديث وا 

واعتبػر كػؿ منيمػا  مدينػةصريا أف مالكًا غاير بيف إجماع األمة وعمػؿ أىػؿ ال وىذا
غػػاير بػػيف الكتػػاب  عنػػده يرجػػا إلييمػػا فػػي الحكػػـ عمػػى المسػػائؿ كمػػا أنػػو مسػػتقبلً دلػػيبًل 

 والسنة واعتبر كؿ منيما دليبًل مستقبًل أيضًا.
: مػػف المعمػػـو عنػػد العمػػـ والخػػاص أف أقػػواؿ اإلمػػاـ وآرائػػو يرجػػا إلييػػا الثأأاني الأأدليل

أعػػرؼ النػػاس بيػػا وتمييػػز صػػحيحيا مػػف سػػقيميا،  ـفػػي كتػػب أصػػحابو ونقمػػة مذىبػػو فيػػ
 وقد صرح بعضيـ أف مف أدلة مالؾ إجماع األمة.

 القرافي وىو يعدد أصوؿ مالؾ: قاؿ
فنجػػد أف  ،(ٕ) )) وىػػي اإلجمػػاع والقيػػاس وعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة والقيػػاس.......... ((

ىذا النص المنقوؿ عنو غاير بيف إجماع األمػة وعمػؿ أىػؿ المدينػة واعتبػر  يف فيالقرا
فػػػي تقريػػػر األحكػػػاـ كسػػػائر  -رحمػػػو ا-كػػػبًل منيمػػػا أصػػػبًل مسػػػتقبًل يعتمػػػد عميػػػو مالػػػؾ

  ولو.أص

                                                 

 ،بواسػػطة نػػدوة اإلمػػاـ مالػػؾ ،محمػػد سػػالـ المجمسػػي ،مػػف كتػػاب لوامػػا الػػدرر ىتػػؾ عػػويص المختصػػر (ٔ)
 .ٜٙٔص ،ٖج

 .٘ٗٗص ،شرح تنقيا القرافي (ٕ)



73 
 

ذلػػػػؾ قػػػػوؿ ابػػػػف القصػػػػار: )) مػػػػذىب مالؾ)رحمػػػػو ا( وسػػػػائر العممػػػػا  القػػػػوؿ  ومػػػػف
 (ٔ)ب جماع األمة ومف مذىب مالؾ العمؿ عمى إجماع أىؿ المدينة ((.

: نقػػؿ اتتػػاؽ سػػمؼ األمػػة عمػػى حجيػػة اإلجمػػاع غيػػر واحػػد مػػف أىػػؿ الثالأأث الأأدليل
 بحجية اإلجماع.األصوؿ والتقو ومف الـز ذلؾ أف يكوف مالكًا قائبًل 

المدينػػػة وىػػـ بعػػػض األمػػػة فقولػػػو  ىػػػؿ: إذا كػػػاف مالػػػؾ يقػػوؿ ب جمػػػاع أ الرابأأأع الأأأدليل
 كؿ األمة مف باب أولى وأحر . عب جما

: وجػػػد فػػػي التػػػروع المػػػأثورة عػػػف مالػػػؾ )رحمػػػو ا( مػػػا يػػػدؿ عمػػػى امسالخأأأ الأأأدليل
أىػػػؿ المدينػػػة فاحتجاجػػػو بػػػو مسػػػتتيض عنػػػو فػػػي  مػػػاعاحتجاجػػػو ب جمػػػاع األمػػػة، أمػػػا إج

 الموطأ وغيره.
 : شواىد من احت اج مالك بو ماع األمة:ثانياً 

ليؾ شواىد مف احتجاج مالؾ ب جماع األمة:   وا 
: قػػاؿ مالػػؾ فػػي مسػػألة رد اليمػػيف عمػػى المػػدعي عنػػد نكػػوؿ المػػدعى األول الشأأاىد

لػو أف رجػبًل ادعػى عمػى  يػتعميػو: )) فمػف الحجػة عمػى مػف قػاؿ ذلػؾ أف يقػاؿ لػو: أرأ
ف  رجؿ مااًل أليس يحمؼ المطموب مػا ذلػؾ الحػؽ عميػو  فػ ف حمػؼ بطػؿ ذلػؾ عنػو، وا 
نكؿ عف اليميف حمؼ صاحب الحؽ أف حقو لحؽ وثبت حقو عمى صاحبو، فيػذا ممػا 
ال اختبلؼ فيػو عنػد أحػد مػف النػاس وال ببمػد مػف البمػداف فبػأي شػي  أخػذ ىػذا  أو فػي 

 ( ٕ) باليميف ما الشاىد((. فميقررأقر بيذا   فده  فأي موضا مف كتاب وج
مالؾ ىنا: ))فيذا مما ال اختبلؼ فيو عند أحد مف الناس وال ببمػد مػف البمػداف  فقوؿ

عمػى إجمػاع األمػة ال عمػى إجمػاع أىػؿ  سػألة(( صريا فػي اسػتناده فػي تقريػر ىػذه الم
 ببمد مف البمداف ((. الالمدينة لقولو: )) و 

ف بعػد ذلػؾ يعنػي:  وكاف الخبلؼ في ىذه المسألة ثابت، قاؿ البػاجي: )) أمػا قولػ وا 
لػػيس ممػػا ال اخػػتبلؼ فيػػو، فػػ ف أبػػا حنيتػػة وأكثػػر الكػػوفييف ال  المػػدعيمالكػػًا فػػ ف نكػػؿ 

يػػػروف رد اليمػػػيف عمػػػى المػػػدعي بنكػػػوؿ المػػػدعى عميػػػو فيحتمػػػؿ أف يريػػػد بقولػػػو: إنػػػو ال 

                                                 

 .ٔٔأ/ ،التوسط بيف مالؾ وابف القاسـ (ٔ)

 .ٕٗٚ، صٕالموطأ؛ كتاب األقضية، باب: القضا  باليميف ما الشاىد، ج( ٕ)



74 
 

يف عمػػػػػى المنكػػػػػر دوف رد اليمػػػػػيف عمػػػػػى خػػػػػبلؼ فيػػػػػو ببمػػػػػد مػػػػػف البمػػػػػداف إيجػػػػػاب اليمػػػػػ
 ( ٔ) ((.عيالمد

: قػاؿ مالػؾ: )) إف مػف سػنة المسػمميف التػي ال اخػتبلؼ فييػا أف مػف الثاني الشاىد
أعتػػؽ شػػركًا فػػي مكاتػػب لػػـ يعتػػؽ عميػػو فػػي مالػػو ولػػو عتػػؽ عميػػو كػػاف الػػوال  لػػو دوف 

 ( ٕ) شركائو ((.
يؾ فيػػو لنيػػره لػػـ يعتػػؽ عميػػو المسػػألة وىػػي أف مػػف أعتقػػد عبػػدًا مكاتبػػًا ىػػو شػػر  وىػػذه

اسػتند فييػػا مالكًا)رحمػو ا( عمػػى إجمػاع األمػػة؛ ألنػو نتػػى الخػبلؼ بػػيف المسػمميف فػػي 
 ذلؾ وىو مشير باحتجاجو بو ألنو ساقو في معرض االستدالؿ بو.

چ : جػػػا  فػػػي )المدونػػػة( مػػػف قػػػوؿ مالػػػؾ: )) قػػػاؿ ا فػػػي كتابػػػو: الثالأأأث الشأأأاىد

فػأجتما النػاس أنػو  ،[ٔٔ النسا : چ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ
فقولػو فػي  ( ٖ) ال يقسـ لولد البنات في الميراث شي  إذا لػـ يكػف لػو بنػات مػف صػمبو((

ىػػػذه الػػػنص المنقػػػوؿ عنػػػو فػػػي )المدونػػػة(: ))أجمػػػا النػػػاس(( يشػػػعر بأنػػػو يقصػػػد جميػػػا 
عمػػى ىػػذا الحكػػـ الػػذي فيمتػػو األمػػة مػػف ا يػػة  مػػةالنػػاس وىػػو اسػػتدالؿ منػػو ب جمػػاع األ

 التي ذكرىا )رحمو ا(.
نكتتػػي بيػػذا القػػدر مػػف الشػػواىد الدالػػة عمػػى احتجػػاج مالػػؾ ب جمػػاع األمػػة مػػف  ولعمنػػا

ف كانت قميمة إذا  بالشواىد الكثيرة التي احػتر فييػا  قورنتقولو المنصوص عنو وىي وا 
ب جمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة لكنيػػػا تكتػػػي وتشػػػتي فػػػي إثبػػػات أف مالكػػػًا مػػػف أصػػػولو المعتبػػػرة 

 ألمة كنيره مف أئمة اإلسبلـ.إجماع ا
 الرابع: من يعتبر  ولو في اإل ماع: المطمب
فػػي ىػػذا المطمػػب مسػػائؿ مػػا بيػػاف رأي مالػػؾ فػػي كػػؿ مسػػألة منيػػا ثػػـ نخمػػص  نػػذكر
 فيمف يعتبر قولو في اإلجماع. مالؾإلى رأي 

: اختمػػػؼ العممػػػا  ىػػػؿ المعتبػػػر فػػػي اإلجمػػػاع كػػػؿ األمػػػة عممائيػػػا األولأأأج المسأأأألة
 المعتبر ىـ العمما . وعامتيا أـ

                                                 

 .ٕٕٔص ،٘ج ،المنتقى (ٔ)

 .ٛٓٗص ،ٕج ،المصدر السابؽ(ٕ)

 .ٖٗٗص ،ٗج ،المدونة الكبر  (ٖ)
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 ي: اعتبار كؿ األمة في اإلجماع عممائيا وعامتيػا حكػى ذلػؾ القاضػاألول الم ىب
 (ٕ) .تكمميفالم بعضو  (ٔ)أبي بكر الباقبلني

: التتريػػؽ بػػيف المسػػائؿ الظػػاىرة المشػػيورة فيعتبػػر فييػػا قػػوؿ عامػػة الثأأاني المأأ ىب
فييا إال بقوؿ العمما  وىذا القػوؿ ىػو األمة والعمما  والمسائؿ الدقيقة الختية فبل يعتبر 

 اختيار الباجي مف المالكية.
: اعتبػػار العممػػا  دوف غيػػرىـ فػػي كػػؿ مسػػألة ظػػاىرة أو ختيػػة، وىػػو ثالأأثال المأأ ىب

قوؿ األكثريف مف أىؿ األصوؿ والتقو وىو مذىب مالػؾ، حكػى ذلػؾ القرافػي بقولػو: )) 
 (ٖ) عند غيره ((.فبل يعتبر فيو.... العواـ عند مالؾ )رحمو ا( و 

عمػػى ذلػػؾ العمػػوي فػػي )شػػرح المراقػػي( بقولػػو: )) المختػػار إلنػػا  العػػواـ عػػف  ونػػص
االعتبػػار، فػػبل يعتبػػر وفػػاقيـ لممجتيػػديف بػػؿ المعتبػػر اتتػػاؽ المجتيػػديف فقػػط، إلجمػػاع 

 (ٗ) ((. قوفمالؾ والمحق قاؿالصحابة عمى عدـ اعتبارىـ وبو 
وفػػاؽ أىػػؿ البػػدع مػػف القدريػػة والرافضػػة : ىػػؿ يعتبػػر فػػي اإلجمػػاع الثانيأأة المسأأألة
 والخوارج 

أجد مف نقؿ شيئا عف مالؾ في ىذا مف أىؿ مذىبػو خاصػة، لكػف نقػؿ الزركشػي  لـ
مػػف الشػػافعية عػػدـ اعتبػػار مالػػؾ وفػػاؽ ىػػؤال  فػػي اإلجمػػاع حيػػث قػػاؿ: ))ال يعتبػػر فػػي 

التقػو،  فػي اإلجماع وفؽ القدرية والخوارج والرافضة وال اعتبار بخػبلؼ ىػؤال  المبتدعػة
                                                 

المعػػروؼ بالبػػاقبلني )) ،ىػػػ( ىػػو محمػػد بػػف الطيػػب بػػف محمػػد بػػف جعتػػر، أبػػو بكػػر  ٖٓٗ – ٖٖٛ)  (ٔ)
 ،ولػد بالبصػرة ،وبالقاضػي أبػي بكػر ،بكسر القاؼ (( نسبتو إلػى بيػا البػاقبل  ويعػرؼ أيضػًا بػابف البػاقبلني

كػػاف  ،ا. وىػػو المػػتكمـ المشػػيور الػػذي رد عمػػى الرافضػػة والمعتزلػػة والجييمػػة وغيػػرهوسػػكف بنػػداد وتػػوفي فييػػ
ولػػػي  ،فػػػي العقيػػػد عمػػػى مػػػذىب األشػػػعري، وعمػػػى مػػػذىب مالػػػؾ فػػػي التػػػروع، وانتيػػػت إليػػػو رئاسػػػة المػػػذىب

أرسػػػمو عضػػػد الدولػػػة سػػػتيرا إلػػػى كممػػػؾ الػػػرـو فأحسػػػف السػػػتارة وجػػػرت لػػػو منػػػاظرات مػػػا العممػػػا   ،القضػػػا 
 ف يدي ممكيا. النصرانية بي

) ،و) اإلنصػػػػاؼ( و) البيػػػػاف عػػػػف التػػػػرؽ بػػػػيف المعجػػػػزات والكرامػػػػات(  ،مػػػػف تصػػػػانيتو:) إعجػػػػاز القػػػػرآف( 
 والتقريب واإلرشاد ( في أصوؿ التقو قاؿ فيو الرزكشي ىو أجؿ كتاب في ىذا التف مطمقًا.

 [ ٜٓٙص ،ٔج ،وفيات األعياف ،ٜٖٚص ،٘ج ،تاري  بنداد ،ٙٗص ،ٚج  ،لمرزكمي ،  األعبلـ 

 .ٛٚٔص ،ٕج ،إتحاؼ ذوي البصائر (ٕ)

 .ٖٔٗص ،تنقيا التصوؿ ما شرحو (ٖ)

 .ٜٚص ،ٕج ،نشر البنود (ٗ)
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. ومتيػـو ىػذا الػنص مػف مالػؾ (ٔ) واف اعتبر في الكبلـ ىكذا رو  أشيب عػف مالػؾ((
 اعتبار قوؿ أىؿ السنة في اإلجماع.   

: ال شػؾ أنػو إذا اعتبػر جميػا مػف يعتبػر قولػو فػي اإلجمػاع أف ذلػؾ الثالثة المسألة
د ذلػػػؾ إجمػػػاع وحجػػػة ماضػػػية لكػػػف اتتػػػؽ أكثػػػر مػػػف يعتبػػػر بقولػػػو فػػػي اإلجمػػػاع ىػػػؿ يعػػػ

 وليس إجماعًا  جةوحجو أـ ح عاً إجما
أجػػد مػػف نػػص مػػف أصػػحاب مالػػؾ عمػػى مذىبػػو فػػي ذلػػؾ بػػؿ أصػػحابو يػػروف أف  لػػـ

ولـ يخالؼ مف أصػحاؼ مالػؾ فػي  (ٕ)مخالتة الواحد واالثنيف تؤثر في حكاية اإلجماع
 (ٗ) كما حكاه العموي في )شرح المراقي(. (ٖ)ذلؾ إال ابف خويز منداد

المػػأثورة عػػف مالػػؾ فػػي االحتجػػاج ب جمػػاع  روعسػػتقرا  بعػػض التػػيظيػػر مػػف ا والػػذي
 األمة أنو يعتبر إتتاؽ األكثر فمف ذلؾ:

عف تنيير الػدراىـ لمػا فييػا مػف كتػاب ا   ؾفي )العتبية( ما نصو: ))سئؿ مال ورد
فقػػػاؿ مالػػػؾ: كػػػاف أوؿ مػػػا ضػػػربت الػػػدراىـ عمػػػى عيػػػد عبػػػد الممػػػؾ بػػػف مػػػرواف والنػػػاس 
متوافروف فما أنكر ذلؾ أحٌد وما عممػت أف أحػدًا مػف أىػؿ التقػو أنكػره وال أر  لػو بأسػًا 

بيػا ليػا مػا ذلػؾ كػاف يكػره أيػف ي (٘)(( ثـ أتبا ذلؾ بقولو: )) وقد بمننػي أف ابػف سػيريف

                                                 

 .ٛٙٗص ،ٗج ،البحر المحيط (ٔ)

 .ٜٚص ،ٕنشر البنود. ج ،ٕٕٙص ،تنقيا التصوؿ ما شرحو (ٕ)

فقيػػو، أصػػولي صػػاحب أبػػي بكػػر  ،( ىػػو محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد ا خػػويز منػػداد المػػالكي، العراقػػيٖ)
قػػاؿ القاضػػي عيػػاض: ))وقػػد تكمػػـ فيػػو أبػػو الوليػػد البػػاجي(( . وقػػاؿ: ))لػػـ أسػػما لػػو مػػف عممػػا   ،األبيػػري

 ىػ. ٜٖٓ توفي ،العراقييف ذكرًا((
مف تصانيتو: ) كتاب كبير في الخبلؼ (، و) كتػاب فػي أصػوؿ التقػو ( و) اختيػارات فػي التقػو (  انظػر: 

 [ .   ٕٓٛص ،ٛج ،، معجـ المؤلتيفٕ٘ص ،ٕج  ،الوافي بالوفيات

 .ٜٚص ،ٕج ،( نشر البنودٗ)

ىػ ( ىو محمد بػف سػيريف البصػري، األنصػاري بػالوال ، أبػو بكػر تػابعي، مولػده ووفاتػو  ٓٔٔ – ٖٖ() ٘)
كػاف إمػاـ وقتػو فػي  ،ثػـ كػاف ىػو كاتػب ألنػس بتػارس ،كاف أبوه مولى ألنػس بػف مالػؾ ،نشأ بزازاً  ،بالبصرة
رو  الحػػديث عػف انػػس بػف مالػػؾ وزيػػد بػف ثابػػت والحسػف بػػف عمػي رضػػي ا عػػنيـ  ،يف بالبصػرةعمػـو الػػد

واشتير بالورع وتأويؿ الرؤيا. وقاؿ ابف سعد: ))لـ يكف بالبصرة أعمـ منػو بالقضػا ((. ينسػب إليػو كتػاب ) 
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مف شأف الناس وما أر  بػو بأسػًا (( فيػذا يػدؿ أف مالكػًا عمػـ أف ابػف سػيريف كػاف يكػره 
مالػؾ أواًل مػا مػا ذكػػره فػي ىػذه الجممػة عمػػى  اهذلػؾ أف االتتػاؽ الػػذي حكػ  ذلػؾ ومػؤد

األكثػػر فػػيتيـ منػػو أف مخالتػػة الواحػػد ال تضػػر االتتػػاؽ وىػػو المطمػػوب  تػػاؽاحتجاجػػو بات
 ص.مف إيراد الن
 الخامس: مستند اإل ماع: المطمب
عػػف قػػوـٍ  وحكػػى أكثػػر العممػػا  إلػػى أف اإلجمػػاع ال بػػد لػػو مػػف سػػند يسػػتند إليػػو ذىػػب

عمػى الصػواب  االتتػاؽأنيـ قالوا:  يجوز انعقاد اإلجماع ببل مستند ودليؿ، بأف يميمػوا 
 وأدعى قائؿ ذلؾ وقوع صور منو.

ال بػػػد مػػػف دليػػػؿ سػػػمعي وقػػػائموه  القرافػػػي: )) ىػػػو أمػػػر جػػػائز عقػػػبًل غيػػػر أنػػػو وقػػػاؿ
يقولػػوف ذلػػؾ الػػدليؿ ىػػو قولػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: ))ال تجتمػػا أمتػػي عمػػى الخطػػأ ((  

تباع اليو  خطأ((. ىو  (ٔ) رد بأف فتياىـ مف غير سند إتباع لميو  وا 
 القائموف بأنو ال ينعقد إال عف مستند ودليؿ ىؿ ينعقد عف اجتياد وقياس  واختمؼ

 مف التقيا  واألصولييف عمى جوازه. فالجميور
مالػػػؾ الػػػذي ىػػػو موضػػػا البحػػػث أنػػػو يصػػػا انعقػػػاد اإلجمػػػاع عػػػف األمػػػارة  ومػػػذىب

 واالجتياد والدليؿ.
 ألدلػػػةالقرافػػػي: )) يجػػػوز عنػػػد مالؾ)رحمػػػو ا تعػػػالى( انعقػػػاده عػػػف القيػػػاس وا قػػػاؿ

 (ٕ) واإلمارة ((.
 ابف أبي عاصـ: وقاؿ

 ومالأأأأأأأأأأأأك أ أأأأأأأأأأأأاز أن ينعقأأأأأأأأأأأأدا
 

 يل أو  يأأأأأأاس  يأأأأأأداعأأأأأأن الأأأأأأدل 
 

 وعأأأأأأأأأن إمأأأأأأأأأارة لديأأأأأأأأأو يحصأأأأأأأأأل
 

 (ٖ)وىأأأو إ ا مأأأا كأأأان يومأأأًا ينقأأأل 
 

                                                                                                                                            

 ،نػػػات، تيػػػذيب األسػػػما  والمٖٖٔص ،٘ج ،، تػػاري  بنػػػدادٗٔص ،ٜج ،تعبيػػر الرؤيػػػا ( تيػػػذيب التيػػػذيب
 } ٕٛص ،ٔج

 .ٙٛص ،ٕج ،نشر البنود (ٔ)

 .ٜٕٖص ،تنقيا التصوؿ ما شرحو (ٕ)

 /ب(.ٚٔورقة) ،( مييا األصوؿٖ)



78 
 

: )) يجػوز عنػد مالػؾ انعقػاد اإلجمػاع عػف الػدليؿ واإلمػارة والقيػاس (ٔ)ابف جػزي قاؿ
.))   

 السادس: أ سام اإل ماع: المطمب
 : اإل ماع السكوتي:أوكً 

فعػػػبًل مػػػا انتشػػػار ذلػػػؾ فػػػي : ىػػػو أف يقػػػوؿ بعػػػض المجتيػػػديف قػػػواًل أو يتعػػػؿ تعريفأأأو
فػأكثر الحنتيػة وبعػض الشػافعية والمالكيػة  شػيور،الباقيف وسكوتيـ وىذا فيػو خػبلؼ الم

ورواية عف أحمد أنو إجماع تنزيبًل لمسكوت منزلة الرضا والموافقة وذلػؾ بشػرطيف: إذا 
 وكاف قادرًا عمى إظيار رأيو. اعو،مضت مدة كافية لمنظر في ذلؾ القوؿ بعد سم

حجػة ال إجماعػًا لرجحػاف الموافقػة بالسػكوت لممخالتػة، ولػيس إجماعػًا؛  فيكػو  :وقيؿ
 .تحقؽألف حقيقة اإلجماع لـ ت

: لػػػيس بحجػػػة وال إجمػػػاع؛ ألنػػػو ال ينسػػػب لسػػػاكت قػػػوؿ، وىػػػو قػػػوؿ الشػػػافعي وقيػػػؿ
  (ٕ)والباقبلني والنزالي والرازي

 (ٔ) واختاره إماـ الحرميف في )البرىاف(. (ٖ)والبيضاوي

                                                 

 ،أبػو  القاسػـ مػف أىػؿ غرناطػة باألنػدلس ،ىػ( ىػو محمػد بػف أحمػد بػف جػزي الكمبػي ٔٗٚ – ٖٜٙ)  (ٔ)
فقيػػو وأصػػولي مػػالكي ومشػػارؾ فػػي  ،وأخػػذ عنػػو لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب وغيػػره ،سػػما ابػػف الشػػاط وغيػػره

 .  بعض العمـو
و)تقريػػػب الوصػػػوؿ إلػػػى عمػػػـ األصػػػوؿ(  ،مػػػف تصػػػانيتو: )القػػػوانيف التقييػػػة فػػػي تمخػػػيص مػػػذىب المالكيػػػة(

 [ٔٔص ،ٜج ،معجـ المؤلتيف ،ٕٕٔص ،ٙج ،، األعبلـ لمرزكمئٖٕص  ، انظر:شجرة النور الزكية

 ،أحػػد فقيػػا  الشػػافعية ،يعػػرؼ بػػابف خطيػػب الػػري ،( أبػػو عبػػد ا محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف الػػرازيٕ)
 ىػ(.ٙٓٙتوفي سنة) ،وبرع في ذلؾ كؿ ،اشتنؿ بالتقو وأصولو وعمـ الكبلـ

و) نيايػة العقػػوؿ فػػي  ،و)المحصػوؿ( فػػي أصػوؿ التقػػو ،مػف مؤلتاتػػو: )متػاتيا النيػػب ( وىػو تتسػػيره الكبيػػر
شػػػػذرات  ،ٔٛص ،ٛج ،ات السػػػػبكيطبقػػػػ ،ٕٙ-ٓٙص ،ٖٔج ،درايػػػة األصػػػػوؿ(.  انظر:البدايػػػػة والنيايػػػة

 [ٕٕص ،٘ج ،الذىب

ىػػو عبػػد ا بػػف عمػػرو بػػف محمػػد بػػف عمػػي، ناصػػر الػػديف، أبػػو سػػعيد، البيضػػاوي نسػػبة إلػػى البيضػػا   (ٖ)
فقيػػو متسػػر، أصػػولي، محػػدث، ولػػي قضػػا  القضػػاة بشػػيراز، أخػػذ التقػػو عػػف والػػده   ،قريػػة مػػف عمػػؿ شػػيراز

 .ىأ  ٘ٛٙتوفي  ،اإلسبلـ أبي حامد النزالي وغيرىـومعيف الديف أبي سعيد وعف زيف الديف حجة 
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 (ٖ) إلى اثني عشر قواًل. (ٕ)أوصميا الشوكاني خر لة أقواؿ أالمسأ وفي
اإلمػػػاـ مالػػػؾ فمػػػـ أجػػػد عنػػػو نصػػػًا فػػػي االحتجػػػاج باإلجمػػػاع السػػػكوتي عمػػػى أف  أمػػػا

المسػػألة فػػي )التنقػػيا(، ولػػـ  ىػػذهالقرافػػي الػػذي ىػػو أحػػد نقمػػة المػػذىب ذكػػر األقػػواؿ فػػي 
 .المذىبيعزو قواًل مف تمؾ األقواؿ ألىؿ 

ـَ لػػـ يعػػزو قػػواًل مػػف تمػػؾ األقػػواؿ ألىػػؿ المػػذىب مػػا أف  قػػاؿ العمػػوي متسػػائبًل: )) ِلػػ
كتابػػو موضػػوع لبيػػاف أصػػوؿ مالػػؾ ومػػا أف أىػػؿ المػػذىب ال بػػد أف يقولػػوا بػػبعض ىػػذه 

 (ٗ)األقواؿ اتتاقًا أو اختبلفًا والخبلؼ في ذلؾ معروؼ في المذىب((.
 (ٔ)عف القاضػي عبػدالوىاببعد كتابة ىذه األسطر اطمعت عمى نقؿ لمزركشي  لكف

أنو حكى عف مالؾ أف اإلجماع السكوتي حجة عنده مطمقًا وفي ذلؾ يقػوؿ الزركشػي: 

                                                                                                                                            

مف تصانيتو: ) منياج األصوؿ إلى عمػـ الوصػوؿ(، و)النايػة القصػو  فػي دراسػة التتػو ( فػي فػروع التقػو 
الشػػافعي، و) أنػػوار التنزيػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ( وىػػو المشػػيور بتتسػػير البيضػػاوي، و) شػػرح مصػػابيا السػػنة( 

 لمبنوي. 
، ٕٕٓص ،ٗج ،، مػػػػػرآة الجنػػػػػاف ٜٖٓص ،ٖٔج ،، البدايػػػػػة والنيايػػػػػةٜ٘ص ،٘ج ،  طبقػػػػػات الشػػػػػافعية

 [ .   ٜٚص ،ٙج ،معجـ المؤلتيف

 .ٔٓٚص ،ٔج ،الجويني ،البرىاف (ٔ)

ولػػد بيجػػرة شػػوكاف )  ،محمػػد بػػف عمػي بػػف الشػػوكاني فقيػو مجتيػػد مػػف كبػار عممػػا  صػػنعا  الػيمف ىػو( ٕ)
وكػػاف يػػر   ،ومػػات حاكمػػًا بيػػا ،ىػػػ ٜٕٕٔمػػف بػػبلد خػػوالف بػػاليمف ( ونشػػأ بصػػنعا ، وولػػي قضػػا ىا سػػنة 

 مؤلتًا.  ٗٔٔتحريـ التقميد . لو 
لممجػػػد بػػػف تميمػػػة، و )فػػػتا القػػػدير فػػػي التتسػػػير(،  ،تصػػػانيتو: )نيػػػؿ األوطػػػار شػػػرح منتقػػػى األخبػػػار( مػػػف

 ،ٕج ،و)إرشػاد التحػوؿ فػي األصػوؿ(.  انظػر: البػدر الطػالا ،في التقػو و)السيؿ الجرار في شرح األزىار(
 [ ٖص ،ٔج ،ونيؿ األوطار ،ٕٕ٘ػ ٕٗٔص

 ،ـٜٓٛٔ ،دار التكػػػػػػػػر ،ٔط ،ٕٜٖص ،ت: محمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػف ىيتػػػػػػػػو ،الشػػػػػػػػيرازي ،( انظػػػػػػػػر: التبصػػػػػػػػرةٖ)
 ،ٔج ،أصػػػػوؿ السرخسػػػػي ،ٕ٘ٔص ،ٔج ،الػػػػرازي ،المحصػػػػوؿ ،ٜٔٔص ،ٔص ،لمنزالػػػػي ،المستصػػػػتى

إرشػاد التحػوؿ  ،ٕٗ٘ص ،ٔج ،األمػدي ،اإلحكاـ ،ٕٖٕص ،ٕج ،األنصاري ،فواتا الرحموت ،ٖٖٓص
 ىػ. ٗٔٗٔ،دار الكتب العممية ،ٔط ،٘ٛ-ٗٛص ،ضبط أحمد عبدالسبلـ ،الشوكاني ،عمى عمـ األصوؿ

 .ٜٗص ،ٕج ،( نشر البنودٗ)
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))...... وقيػػؿ حجػػة مطمقػػًا وىػػو ظػػاىر كػػبلـ القاضػػي عبػػد الوىػػاب وحكػػاه عػػف مالػػؾ 
.)) (ٕ) 

الػػذيف ذىبػػوا إلػػى حجيػػة اإلجمػػاع السػػكوتي اسػػتدلوا لمػػذىبيـ بػػأف السػػكوت  والعممػػا 
قػػػاـ البيػػػاف، والسػػػكوت فػػػي معػػػرض البيػػػاف بيػػػاف فيػػػو يػػػدؿ عمػػػى الرضػػػا حصػػػؿ فػػػي م

قوؿ وانتشر وبمػ  أقاصػي األرض ولػـ  يروالموافقة، ويقوؿ في ذلؾ الباجي: )) ف ذا ظ
قػرار عميػو لمػا جػرت عميػو العػادة  يعمـ أنو مخالؼ عمـ أف ذلؾ السكوت رضي منيـ وا 

.)) (ٖ) 
السكوت عنده في مقاـ البياف يدؿ عمػى مالؾ أثر عنو مسألة يؤخذ منيا أف  واإلماـ

الموافقة والرضا، وىذا يؤخذ منو أف الساكتيف في اإلجمػاع السػكوتي يعتبػروف راضػييف 
بما صدر عػف غيػرىـ فيكػوف سػكوتيـ حجػة عنػد مالػؾ، والمسػألة وردت فػي )المدونػة( 
ونصػػيا: )) قػػاؿ: قػػاؿ مالػػؾ: إذا رأ  الحمػػؿ فمػػـ ينتػػؼ عنػػو حتػػى تضػػعو فمػػيس لػػو أف 

حػامبًل ولػـ ينتػؼ منػو، ف نػو يجمػد الحػد؛ ألنيػا حػرة مسػممة فصػار قاذفػًا   انتتي وقد رآىي
 (( وىذا قوؿ مالؾ...

ثػـ انتتػى منػو بعػد  اً : ف ذا ظير الحمػؿ وعمػـ بػو، ولػـ يدعػو ولػـ ينتػؼ منػو شػير قمت
كانػػػت حػػػرة مسػػػممة... ويجعػػػؿ  فقولػػػو ذلػػػؾ منػػػو، ويضػػػرب الحػػػد إ بػػػؿذلػػػؾ قػػػاؿ: ال يق
 قرارًا منو بالحمؿ.سكوتو ىاىنا إ

 (ٗ) : نعـ((.قاؿ

                                                                                                                                            

عمبػػي، البنػػدادي، ىػػػ ( ىػػو عبػػد الوىػػاب بػػف عمػػي بػػف نصػػر بػػف أحمػػد، أبػػو محمػػد، الث ٕٕٗ – ٕٖٙ) (ٔ)
وولػػي القضػػا  فػػي أسػػرد، وب داريػػا فػػي  ،ولػػد ببنػػداد، وأقػػاـ بيػػا ،المػػالكي، فقيػػو، أديػػب، مػػف فقيػػا  المالكيػػة

 ،العراؽ
مػػف تصػػانيتو: ) التمقػػيف( فػػي فقػػو المالكيػػة، و) عيػػوف المسػػائؿ (، و) النصػػرة لمػػذىب مالػػؾ (، و) شػػرح  

 المدونة (، و) األشراؼ عمى مسائؿ الخبلؼ (.
، معجػػػـ ٖٗٔص  ،، طبقػػػات التقيػػػا ٖٕٕص ،ٖج ،، وشػػػذرات الػػػذىبٖٓٔص  ،جرة النػػػور الذكيػػػة  شػػػ

 [ . ٖٖ٘ص ،ٗج ،لمزركمي ،، األعبلـٕٕٙص  ،ٙج ،المؤلتيف

 .٘ٓٗص ،ٗج ،( البحر المحيطٕ)

 .ٗٚٗص ،( إحكاـ التصوؿٖ)

 .ٜٕٕ-ٕٕٛص ،ٕج ،المدونة الكبر  (ٗ)
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 نتتػػا شػػؾ أف الػػزوج الػػذي يظػػف بزوجتػػو ويرتابيػػا فػػي رجػػؿ أجنبػػي ويرغػػب فػػي ا وال
الولد يجب عميو أف يبػادر إلػى ذلػؾ بمجػرد رؤيػة الحمػؿ، فػ ذا سػكت بعػد رؤيػة الحمػؿ 

ضػًا بالولػد ور  راً يكوف سكوتو في حالة يمـز فييػا البيػاف، ولػذلؾ اعتبػر مالػؾ سػكوتو إقػرا
 بو.

ىذا نأخذ أف السكوت إذا حصؿ في حالة يمـز فيو البياف ف نػو يقػدـ عنػد مالػؾ  ومف
مقػػاـ الرضػػا والموافقػػة. وىػػذا القػػوؿ باإلجمػػاع السػػكوتي ىػػو قػػوؿ البػػاجي الػػذي قػػاؿ بػػو 

 القاضي عبد الوىاب وىذا بعد االستقرا .
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 -مطالب: سبعةوتحتو 
 .القياسالمطمب األول: تعريف 

 اإلمام مالك منو. رأيو  أركان القياسالمطمب الثاني: 
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 الثامف  بحثمال

 القأأأأياس
 األول: تعريف القياس: المطمب

فػػي المنػػة كمػػا يقػوؿ ابػػف فػػارس: )) )قػػوس( القػاؼ، والػػواو، والسػػيف أصػػؿ واحػػد  ىػو
وتنقمب واؤه يا ًا والمعنى في جميعػو واحػد،  يصرؼيدؿ عمى تقدير الشي  بشي ، ثـ 

فػالقوس الػػزراع، وسػػميت بػػذلؾ؛ ألنػو يقػػدر بيػػا المػػذروع وبيػا سػػمى القػػوس الػػذي يرمػػى 
الواو يا ًا لبعض العمػؿ فيقػاؿ: بينػي وبينػو قػيس رمػٍا أب: قػدره، ومنػو  تقمبعنو.... و 

مػػريف مقايسػػة القيػػاس وىػػو تقػػدير الشػػي  بالشػػي ، والمقػػدار: مقيػػاس تقػػوؿ: قايسػػت األ
 (ٔ) وقياسًا ((.
في )لساف العرب(: )) وقست الشػي  بنيػره وعمػى غيػره أقػيس  (ٕ)ابف منظور ويقوؿ

قياسًا وقياسًا فانقاس، إذا قدرتو عمى مثالو، وفيو لنة أخر : قستو أقوسو قوسًا وقياسػًا 
 (ٖ) وقايست بيف األمريف مقايسة وقياسًا ((.

اس الشي  بنيره وعمى غيره فانقػاس قػدره عمػى في )مختار الصحاح(: )) وقي وجا 
مثمػػو، وبابػػو بػػاع.... واقتػػاس الشػػي  بنيػػره قاسػػو بػػو، وىػػو يقتػػاس بأبيػػو اقتياسػػًا يسػػمؾ 

 (ٗ) سبيمو ويقتدي بو ((.

                                                 

 .ٓٗص ،٘ج ،وما يثمثيمامعجـ مقاييس المنة؛ باب: القاؼ والواو  (ٔ)

 األديػػػب اإلمػػػاـ المصػػػري، األفريقػػػي الرويتعػػػي األنصػػػاري التضػػػؿ أبػػػو عمػػػي بػػػف مكػػػـر بػػػف محمػػػد ىػػػو(ٕ)
 طػػرابمس، فػػي القضػػا  ولػػي ،النػػرب بطػػرابمس وقيػػؿ بمصػػر( ىػػػٖٓٙ)سػػنة محػػـر فػػي ولػػد ،الحجػػة المنػػوي
 كتػػب مػػف كثيػػرا واختصػر ،(العػػرب لسػػاف: )منيػػا واألدب المنػة فػػي كثيػػرة مصػػنتات لػو ،ىػػػٔٔٚ سػػنة تػوفي
 معجػػػػػـ ،ٕٛٗص ،ٔج ،الوعػػػػػاة بنيػػػػػة: انظػػػػػر  ،(الػػػػػذخيرة) و( العقػػػػػد) و( األغػػػػػاني) كػػػػػػ المطولػػػػػة األدب

 [.ٖٚص ،٘ الوفيات،ج في الوافي ،ٖٔٚ ،ٖج ،المؤلتيف

 .ٙٛٔص ،ٙج ،لساف العرب؛ مادة )قوس( (ٖ)

 ط مكتبة طيبة. ،ٙ٘٘-٘٘٘ص ،انظر: مختار الصحاح؛ مادة)قوس( (ٗ)
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وقػد اختمتػت عبػارات األصػولييف فػي حكايػة معنػى القيػاس فػي المنػة وذكػروا لػو  ىذا
 عدة معاٍف منيا:

ومنيػػا التسػػوية، ومنيػػا االعتبػػار، ومنيػػا اإلصػػابة، ومنيػػا التشػػبيو والتمثيػػؿ  التقػػدير،
 (ٔ) والمماثمة.
التقػدير نحػو: قػاس  عنػىالمشيور مف معانيو التقػدير والتسػوية، فيسػتعمؿ فػي م لكف

الثػػوب بالػػذراع بمعنػػى قػػدره بػػو، كمػػا يسػػتعمؿ فػػي معنػػى المسػػاواة نحػػو: فػػبلف ال يقػػاس 
 (ٕ) المعنييف األولييف. .... وىذا في مجموعبلفبت

: فالقيػػاس ينقسػػـ إلػػى قسػػميف: قيػػاس الطػػرد وقيػػاس فأأي اصأأطالح األصأأوليين أمأأا
تعريػػؼ قيػػاس الطػػرد تبعػػًا الخػػتبلفيـ فػػي تحديػػد المػػراد بمتيػػـو  يالعكػػس وقػػد اختمتػػوا فػػ

 القياس فصاروا إلى فريقيف:
ارع مثػػؿ الشػػ صػػبياكبقيػػة األدلػػة التػػي ن سػػتقؿيػػر  أف القيػػاس دليػػؿ شػػرعي م فريػػؽ

الكتػػاب والسػػنة واإلجمػػاع وىػػو موجػػود قبػػؿ اجتيػػاد المجتيػػد فػػبل يتتقػػر إلػػى كونػػو دلػػيبًل 
إلػػى نظػػر المجتيػػد وىػػذا التريػػؽ عب ػػر عنػػو بأنػػو: )) االسػػتوا  بػػيف األصػػؿ والتػػرع فػػي 

وا مػػدي وابػػف  (ٗ)الحاجػػبوىػػذا مػػذىب ابػػف  (ٖ) العمػػة المسػػتنبطة مػػف حكػػـ األصػػؿ ((
 اليماـ.

فريؽ آخر إلى أف القيػاس ثمػرة المسػاواة بػيف التػرع واألصػؿ فػي الحكػـ وىػي  وذىب
لمقياس بنػا  عمػى مػا سػبؽ أنػو: حمػؿ أو  يتيـمف عمؿ المجتيد، وىؤال  عبروا في تعر 

                                                 

 .ٙص ،٘ج ،انظر: البحر المحيط (ٔ)

 .ٙص ،٘ج ،المصدر السابؽ (ٕ)

 .ٜص ،ٖج ،ا مدي ،اإلحكاـ ،ٕٗٓص ،ٕج ،شرح العضد عمى مختصر ابف الحاجب (ٖ)

أبػػو عمػػرو  –ىػػػ ( ىػػو عثمػػاف بػػف عمػػر أبػػي بطػػر بػػف يػػونس المعػػروؼ بػػابف الحاجػػب  ٙٗٙ-ٜٓ٘) (ٗ)
القاىرة ودرس بدمشؽ وتخرج بو بعػض المالكيػة ثػـ رجػا جماؿ الديف كردي األصؿ ولد في إسنا ونشأ في 

إلى مصر فاستوطنيا كاف مف كبار العمما  بالعربية وفقييا مف فقيا  المالكيػة بارعػًا فػي العمػـو األصػولية 
 متقنا لمذىب مالؾ بف أنس وكاف ثقة حجة متواضعًا عتيتًا.

 ،ي األصػوؿ والجػدؿ( فػي أصػوؿ التقػوو)منتيي السػوؿ واألمػؿ فػي عممػ ،مف تصانيتو: ) مختصر التقو (
 ،ٕ٘ٙص ،ٙج ،، معجػـ المػؤلتيفٜٛٔص  ،و)جاما األميات( في فقو المالكية  انظر: الديباج المػذىب

 [. ٖٗٚص ،ٗج ،الزركمي ،األعبلـ
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إثبػػػػات أو تعديػػػػة ونحػػػػو ذلػػػػؾ ممػػػػا يشػػػػعر أف القيػػػػاس عمػػػػؿ المجتيػػػػد فػػػػبل يتحقػػػػؽ إال 
 بوجوده.
أحػػػد المعمػػػوميف عمػػػى ا خػػػر فػػػي إيجػػػاب أبػػػو الوليػػػد فػػػي )اإلحكػػػاـ(: )) حمػػػؿ  قػػػاؿ

سقاطو عنيما بأمر يجما بينيما ((.  (ٔ) بعض األحكاـ ليما وا 
أو  حكػـفي )الحدود(: )) القياس حمؿ أحد المعموميف عمػى ا خػر فػي إثبػات  وقاؿ

 (ٕ) إسقاطو بأمر يجا بينيما ((.
نمػػا قمنػػا: ىػػو حمػػؿ معمػػـو عمػػى معمػػـو فػػي إيجػػاب بعػػض  قػػاؿ فػػي )اإلحكػػاـ(: )) وا 

سقاطو عنيمػا؛ ألنػو لػو جمػا جػاما بػيف معمػو  لػـ يوجػب فييمػا ولػـ  ميفاألحكاـ ليما وا 
نما كاف مشتبيًا ((.  (ٖ)ينتو عنيما لما كاف قائسًا وا 

نمػػا قمنػػا: بػػأمر يجمػػا بينيمػػا ولػػـ نقػػؿ بػػأمر يوجػػب الجمػػا بيوقػػاؿ نيمػػا؛ ألف : )) وا 
. فمػو قمنػا: بػأمر يوجػب الجمػا األصػؿالقياس التاسد ال توجب عمتو الجما بيف الترع و 

بينيمػػػا لخػػػرج القيػػػاس التاسػػػد مػػػف جممػػػة الحػػػد، وذلػػػؾ فاسػػػد؛ ألف اسػػػـ القيػػػاس يشػػػمؿ 
الصحيا والتاسد. يقاؿ: ىػذا قيػاس صػحيا وىػذا قيػاس فاسػد، وىػذا قيػاس باطػؿ، كمػا 

 (ٗ) ((. يقولوف: نظر صحيا ونظر فاسد
فػػي )كتػػاب الحػػدود(: )) قولنػػا: )أحػػد المعمػػوميف عػػف ا خػػر( اسػػتيعاب لمحػػد؛  وقػػاؿ

، ونربػػػػد بأحػػػػد  ألنػػػػا لػػػػو قمنػػػػا: أحػػػػد الموجػػػػوديف عمػػػػى ا خػػػػر النػػػػتقص بقيػػػػاس المعػػػػدـو
 المعموميف عمى ا خر: حمؿ الترع عمى األصؿ.

بػػػيف : )فػػػي إثبػػػات حكػػػـ أو إسػػػقاطو( تخصػػػيص لمقيػػػاس الشػػػرعي المسػػػتعمؿ وقولنػػػا
التقيػػا ، يتبػػيف أنػػو تػػارة يكػػوف إلثبػػات حكػػـ اتتػػؽ عمػػى ثبوتػػو فػػي األصػػؿ فيريػػد القيػػاس 

                                                 

 إحكاـ األصوؿ (ٔ)

 .ٜٙحدود، ص (ٕ)

 ٛ٘ٚإحكام الفصول (ٖ)

 .ٚ٘ٚالمرجا السابؽ (ٗ)
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إثبات ذلؾ الحكـ في الترع بحممو عمى األصؿ، وتػارة  يكػوف إلسػقاط حكػـ اتتػؽ عمػى 
 (ٔ) إسقاطو أو انتتائو في األصؿ فيريد إلحاؽ الترع بو في ذلؾ ((.

القائميف أف القيػاس عمػؿ المجتيػد الػذي  وجية نظر مثؿي لباجيأبو الوليد ا وتعريؼ
 وغيرىـ. يضاويال يتحقؽ إال بوجوده، وىو مذىب الباقبلني واإلماـ الرازي والب

أف التعريػػؼ األوؿ يمثػػؿ وجيػػة نظػػر القػػائميف أف القيػػاس دليػػؿ شػػرعي كالكتػػاب  كمػػا
 والسنة نظر المجتيد أو لـ ينظر؛ ألنو موجود قبؿ اجتياد المجتيد ونظره.

جػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو أف منشػػػأ النظػػػر إلػػػى القيػػػاس قػػػد اختمػػػؼ بػػػيف التػػػريقيف،  ت وممػػػا
فػػػالتريؽ األوؿ: نظػػػر إلػػػػى مػػػا يقػػػػـو بػػػو المجتيػػػػد مػػػف عمػػػػؿ فكػػػري فػػػػي عمميػػػو إجػػػػرا  

وغيػر منصػوص  االقياس، وذلؾ باعتقاد المساواة بيف قضيتيف منصوص عمػى أحػداىم
حػػد  الصػػورتيف بػػاألخر  ىػػذا االعتقػػاد الػػذي صػػاحبو إلحػػاؽ إ فػػاعتبرواعمػػى األخػػر  

فو بما يتيد أنو عمؿ المجتيد.  (ٕ)ىو القياس وبنا ًا عمى ذلؾ عر 
وأساسػػو، وىػػو وجػػود مسػػاواة بػػيف  لقيػػاس: فكػػاف اعتبػػاره بمنشػػأ االفريأأق الثأأاني وأمأأا

العمة ىي األساس في القياس وعمييػا ينبنػي فيػي عمػاده  فاألصؿ والترع في العمة لكو 
فػػو بمػػا يتيػػد أنػػو دليػػؿ شػػرعي موجػػود قبػػؿ نظػػر المجتيػػد  وأساسػػو وبنػػا ًا عمػػى ذلػػؾ عر 
وىػػػو ال يتتقػػػر فػػػي كونػػػو دلػػػيبًل إلػػػى نظػػػر المجتيػػػد كالكتػػػاب والسػػػنة فالقيػػػاس ىػػػو أحػػػد 

 األدلة التي نصبيا الشارع، نظر فيو المجتيد أـ ال.
: )) إف كػػوف القيػػاس فعػػؿ المجتيػػد ال ينػػافي أف ينصػػبو الشػػارع دلػػيبًل، إذ يقأأال لكأأن

ال مانا مف أف ينصب الشارع حمؿ المجتيد الذي مف شأنو أف يصدر عنو دليبًل وقػا 
أـ يقا، بؿ وال مانا مف نصب الشارع فعؿ المجتيد لو ولمف قم ػده عمػى أف حكػـ التػرع 

 (ٖ) فيو الحمؿ ((. قاما و 

                                                 

 .ٓٚ-ٜٙالحدود (ٔ)

 .ٕٕٓص ،ٕج ،تقريرات الشربيني عمى جما لجواما بيامش حاشية البنانيانظر:  (ٕ)

 .ٖٕٓص ،ٕج ،حاشية البناني (ٖ)
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مػا قياس الع أما كس فقؿ  مف يراعيو عند تعريؼ القياس؛ إما ألنو ال ير  حجيتػو، وا 
ما الختبلؼ الحقيقتيف وتعذر الجما بينيمػا فػي تعريػؼ  لقمة وروده في كبلـ التقيا ، وا 

 .دواح
 : انتتا  الحكـ النتتا  الوصؼ المدعي عمِّيتو.بالعكس والمراد

ذا غػػػالبيـ ال يمتتػػػت إلػػػى قيػػػاس نظرنػػػا إلػػػى تعريتػػػات األصػػػولييف لمقيػػػاس نجػػػد أف  وا 
العكس عند التعريؼ بؿ يعبِّروف بقوليـ: إثبات أو إلحاؽ أو حمؿ أو مساواة ويقولػوف: 
الشتراكيما في العمة أو لتساوييما فػي العمػة وىػذا إنمػا يصػدؽ عمػى قيػاس الطػرد دوف 

 قياس العكس.
 (ٔ) مة((.: ىو ))تنافي األصؿ والترع في حكمييما لتنافييما في العالعكس و ياس
التممسػػاني فػػي تعريتػػو: ))إثبػػات نقػػيض حكػػـ األصػػؿ فػػي التػػرع الفتراقيمػػا فػػي  وقػػاؿ

 (ٕ) ((.لعمةا
منػػػاط االجتيػػػاد وأصػػػؿ الػػػرأي منػػػو يتشػػػعب التقػػػو وأسػػػاليب الشػػػريعة وىػػػو  والقيػػػاس
فػػػػ ف  والنيايػػػػة؛االسػػػػتقبلؿ بتتاصػػػػيؿ أحكػػػػاـ الوقػػػػائا مػػػػا انتتػػػػا  النايػػػػة  إلػػػػىالمتضػػػػي 

نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصػورة ومواقػا اإلجمػاع معػدودة مػأثورة.... والػرأي 
قاعػػػدة الشػػػرع  فالمبتػػػوت بػػػو عنػػػدنا أنػػػو ال تخمػػػوا واقعػػػة عػػػف حكػػػـ ا تعػػػالى يتمقػػػى مػػػ

 واألصؿ الذي يسترسؿ عمى جميا الوقائا.
ا  ومػػػا يتعمػػػؽ مػػػف وجػػػوه النظػػػر واالسػػػتدالؿ فيػػػو إذف أحػػػؽ األصػػػوؿ باعتنػػػ القيػػػاس

الطالػػب ومػػػف عػػرؼ مأخػػػذه وتقاسػػػيمو وصػػحيحو وفاسػػػده مػػػا يصػػا مػػػف االعتراضػػػات 
عمييػػػا ومػػػا يتسػػػده منيػػػا أحػػػاط بمراتبػػػو جػػػبل ًا وختػػػا ًا وعػػػرؼ مجارييػػػا ومواقعيػػػا فقػػػد 

 (ٖ) احتو  عمى مجاما التقو.
عػػػف حجيػػػة الكتػػػاب  ةمرتبتػػػو مػػػف حيػػػث الحجيػػػة ب جمػػػاع أىػػػؿ العمػػػـ متػػػأخر  والقيػػػاس

ٌر عػػف الػػنص، فػػالحكـ المسػػتنبط بػػالنظر لػػيس فػػي القػػوة كػػالحكـ والسػػنة فػػالنظر متػػأخ

                                                 

 .ٜٗٔص ،ا مدي ،اإلحكاـ (ٔ)

 .ٖٗٚمتتاح الوصوؿ، ص (ٕ)

 .ٖٗٚص ،ٕج ،الجويني ،البرىاف (ٖ)
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المنصوص عميو ولذا قػاؿ ابػف تيميػة: )) الشػرع قػاٍض والعقػؿ شػاىد، ويجػوز لمقاضػي 
 (ٔ) أف يطرد الشاىد متى شا  ((.

طػارت العقػوؿ  الكتػاح الراسػي فقيػو الشػافعية: )) إذا جالػت النقػوؿ فػي ميػاديف وقاؿ
 (ٕ) عف أسنة الرماح ((.

 
 .مالك مالثاني: أركان القياس مع بيان رأي اإلما المطمب
ثػػـ أتبػػا ذلػػؾ بػػذكر  ختصػػارآرا  األصػػولييف فػػي ىػػذه األركػػاف عمػػى وجػػو اال سػػأذكر

 أمثمة مف أقيسو اإلماـ مالؾ)رحمو ا( َيبرز مف خبلليا آرا  اإلماـ في ىذه األركاف.
 فيكوف عينو. (ٖ)األقو : جما ركف، وركف الشي  في المنة جانب الشي  األركان

 عينو.
معنػػاه اصػػطبلحا: مػػا يقػػـو بػػو ذلػػؾ الشػػي  مػػف التقػػـو إذ قػػواـ الشػػي  بركنػػو،  وأمػػا

 وقيؿ: ركف الشي  ما يتـ بو وىو داخؿ فيو بخبلؼ شرطو وىو خارج عنو.
 (:اقيالعموي في )المر  قاؿ

 والأأأأركن  أأأأزء الأأأأ ات والشأأأأرط خأأأأرج
 

 .......................... (ٗ) 
(ٗ) 

 

))أركاف الشي  أجزاؤه فػي الوجػود التػي ال يحصػؿ إال بحصػوليا، داخمػة فػي : وقيؿ
 (٘) حقيقتو محققة ليويتو((.

 القياس ىي: أركان
 والفرع، والعمة، والحكم. األصل،

                                                 

 ٕٓشرح الورقات ص (ٔ)

 أحكاـ القرآف، الراسي،  (ٕ)

 .٘ٛٔص ،ٖٔج ،مادة )ركف( ،انظر: لساف العرب (ٖ)

 ( مف مراقي السعود.ٜ٘البيت) (ٗ)

 .ٕٛٓص ،ٕج ،شرح العضد عمى مختصر المنتيى (٘)
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 األول: األصل: الركن
 (ٔ): ))أستؿ الشي  وجمعو أصوؿ وال يكسر عمى غير ذلؾ((.في المغة األصل
 (ٕ) ا مدي: ))أصؿ كؿ شي  ىو ما يستند تحقيؽ ذلؾ الشي  إليو((. وقاؿ
 (ٖ) غيره((. ميوأبو الحسيف البصري: ))األصؿ ما يبنى ع وقاؿ

 في اكصطالح يطمق عمج عدة معان: واألصل
: الػػػدليؿ؛ كقػػػوليـ األصػػػؿ فػػػي ىػػػذه المسػػػألة الكتػػػاب والسػػػنة واإلجمػػػاع يعنػػػوف منيأأأا

 باألصؿ الدليؿ عمييا.
الخػػاص مقػػدـ عمػػى  فالقاعػػدة المسػػتمرة؛ كمػػا يقػػوؿ األصػػوليوف: األصػػؿ أ: ومنيأأا

العاـ عند التعارض، وكقوليـ: إباحة الميتة لممضطر عمى خػبلؼ األصػؿ وكمػا يقػوؿ 
المتعػػػوؿ  وفػػػيالنحػػػاة: األصػػػؿ تقػػػديـ المبتػػػدأ عمػػػى الخبػػػر واألصػػػؿ فػػػي التاعػػػؿ الرفػػػا 

 النصب.
الحقيقة، واألصؿ بقػا  مػا كػاف عمػى مػا : الراجا؛ كقوليـ: األصؿ في الكبلـ ومنيا

 التكاليؼ. فكاف، واألصؿ برا ة الذمة م
: مخػػرج المسػػألة الترضػػية أي: العػػدد الػػذي تخػػرج منػػو التػػروض المقػػدرة بػػبل ومنيأأا

كسػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػوؿ الترضػػػػػػػػػيوف، أصػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػألة كػػػػػػػػػذا، وأصػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػائؿ 
ٕٗ،ٔٛ،ٕٔ،ٛ،ٙ،ٗ،ٖ،ٕ. 

وؿ في باب القيػاس، أركػاف القيػاس أربعػة : المقيس عميو كما يقوؿ أىؿ األصومنيا
األصػػؿ والتػػرع والعمػػة والحكػػـ، ويعنػػوف باألصػػؿ الصػػورة المقػػيس عمييػػا، ومنػػو قػػوليـ 
األصػػػؿ فػػػي تحػػػريـ النبيػػػذ الخمػػػر أي: النبيػػػذ مقػػػيس عمػػػى بجػػػاما اإلسػػػكار أو الشػػػدة 

 المضطربة.
 المعاني إلطبلؽ األصؿ ىو المعنى األوؿ ثـ الثاني. وأقرب
 ني: العأأأمة:الثا الركن

                                                 

 مادة)أصؿ(. ،لساف العرب (ٔ)

 .ٖٕص ،ٔج ،ا مدي ،اإلحكاـ (ٕ)

 .٘، صٔالمعتمد، أبي الحسيف البصري، ج (ٖ)
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يتنيػػر، أخػػذًا مػػف عمػػة المػػريض؛ ألف الجسػػـ يتنيػػر حالػػو  ا: اسػػـ لمػػفأأي المغأأة العمأأة
مػػف حالػػة الصػػحة إلػػى السػػقـ، ومنػػو يسػػمى الجػػرح عمػػة؛ ألف بحمولػػو بػػالمجروح يتنيػػر 
حكـ الحاؿ، أو أخػذًا مػف العمػؿ بعػد النيػؿ، فالسػقية األولػى النيػؿ والثانيػة العمػؿ. وىػو 

 بعػػد مػػرة؛ ألف المجتيػػد يعػػاود النظػػر فػػي اسػػتخراجيا مػػرة بعػػد مػػرة. معػػاودة الشػػرب مػػرة

(ٔ) 
القرافػػػي: )) العمػػػة باعتبػػػار المنػػػة مػػػأخوذة مػػػف أشػػػيا ، العػػػرض المػػػؤثر كعمػػػة  قػػػاؿ

حسان ضالمر   .ووىو الذي يؤثر فيو عادة، والداعي لؤلمر عمة، إكراـ زيد لعمر عمة وا 
بعػػػد  عػػػد الػػػري يقػػػاؿ: شػػػرب عمػػػبلً : مػػػف الػػػدواـ والتكػػػرار: ومنػػػو العمػػػؿ لمشػػػرب بوقيػػػؿ
 (ٕ) النيؿ((.
: اختمػػؼ أىػػؿ األصػػوؿ فػػي تعريػػؼ العمػػة عمػػى أقػػواؿ وجػػدت فأأي اكصأأطالح وأمأأا

فػػي ذلػػؾ عمػػى  تصػػرذلػػؾ كمػػو لكنػػي أق ؿبيػػنيـ مناقشػػات وردود ولسػػت بحاجػػة إلػػى نقػػ
 ثبلث تعريتات:

: أنيػػا الوصػػؼ الباعػػث عمػػى الحكػػـ أي: مشػػتممة عمػػى حكمػػة صػػالحة تكػػوف األول
مقصػػورة فػػي لمشػػارع فػػي شػػرع الحكػػـ، وىػػذا القػػوؿ لآلمػػدي وعميػػو جماعػػات كثيػػرة مػػف 

 (ٖ) عمى القوؿ بجواز تعميؿ أحكاـ ا تعالى. يأىؿ األصوؿ والتقو وىو مبن
بذاتػػػػو فػػػػي الحكػػػػـ  ال بجعػػػػؿ ا تعػػػػالى وىػػػػو قػػػػوؿ  لمػػػػؤثر: أنيػػػػا الوصػػػػؼ االثأأأأاني

 (ٗ) التقبيا العقمي.وىذا بنا ًا عمى قاعدتيـ في التحسيف و  ةالمعتزل

                                                 

 .ٖ٘ٗص ،وانظر: مختار الصحاح ،ٜ٘ٗص ،ٖٔج ،لساف العرب (ٔ)

 .ٓٗص ،ٖج ،والمناتتيذيب األسما   (ٕ)

 .ٕٚٔص ،ٚج ،نتائس األصوؿ (ٖ)

 .ٕٕٗص ،ٖج ،اإلحكاـ مف أصوؿ األحكاـ (ٗ)
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: أنيا الوصؼ المعرؼ لمحكـ بوضػا الشػارع وىػو اختيػار الػرازي والبيضػاوي الثالث
 قاؿ صاحب )المراقي( في تعريؼ العمة: ،(ٔ)وىو أظير األقواؿ

 معأأأأأأأأرف الحكأأأأأأأأم بو أأأأأأأأع الشأأأأأأأأارع
 

 (ٕ)والحكأأأأأم ثابأأأأأت بيأأأأأا فأأأأأاتبع 
 

 
 

 الثالث: الفرع. الركن
 الرابع: الحكم. الركن
 اإلمام مالك)رحمو هللا( في أركان القياس:: رأي ثانياً 

جممػػػة صػػػالحة مػػػف أقيسػػػة مالؾ)رحمػػػو ا( ُيستشػػػؼ مػػػف خبلليػػػا رأيػػػو فػػػي  سػػػأذكر
 أركاف القياس.

 استدؿ في مسائؿ كثيرة مف فقيو عمى إثبات أحكاـ شرعية بالقياس األصولي قد
 عميػػػوذلػػؾ اسػػػتداللو بالقيػػاس عمػػى وجػػػوب إخػػراج زكػػاة المعػػػدف يػػـو الحصػػوؿ  مػػف

عمػػى الػػزرع الػػذي تجػػب فيػػو الزكػػاة يػػـو حصػػاده، والوصػػؼ الجػػاما بػػيف المعػػدف  اسػػاً قي
الػذي ىػػو التػرع المقػػيس وبػيف الػػزرع الػػذي ىػو األصػػؿ المقػيس عميػػو ىػو أف الكػػؿ ممػػا 

 تنبتو األرض ب ذف ا.
بمنزلػػة الػػزرع، يؤخػػذ منػػو مػػا يؤخػػذ مػػف الػػزرع، يؤخػػذ منػػو إذا  دفمالػػؾ: )) المعػػ قػػاؿ

خرج مػف المعػدف مػف يومػو ذلػؾ، وال ينتظػر لػو الحػوؿ كمػا يؤخػذ مػف الػزرع إذا حصػد 
 (ٖ) العشر وال ينتظر إذا يحوؿ عميو الحوؿ ((.

                                                 

إكمػػػاؿ ولػػػده تػػػاج  ،تقػػػي الػػػديف السػػػبكي ،اإلبيػػػاج شػػػرح المنيػػػاج ،ٖٗٔص ،٘ج ،انظػػػر: المحصػػػوؿ (ٔ)
 ،ٗج ،شػػرح الكوكػػب المنيػػر ،ٜ٘ص ،ٖ ،تيػػذيب اإلسػػنوي ،مطبعػػة التوفيػػؽ األدبيػػة ،ٖٚص ،ٖج ،الػػديف
 .ٜٖص

 (.ٔٙٙالبيت رقـ) ،مراقي السعود (ٕ)

 .ٖٕٔص ،ٔج ،الموطأ كتاب الزكاة باب: الزكاة في المعدف (ٖ)
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مما يخرج منيػا شػي  حتػى يبمػ   معادفأنو ال يؤخذ مف ال -قبؿ ذلؾ: )) اعمـ وقاؿ
فػ ذا بمػ  ذلػؾ فتيػو الزكػاة مكانػو  رىـ،قدر عشري دينارًا عينًا أو مائتي د ما يخرج منيا

.)) (ٔ) 
الحكػـ الػذي أعطػاه أواًل  عمػىالموطػأ(: )) فاسػتدؿ بالقيػاس  حالزرقاني فػي )شػر  قاؿ

 (ٕ) بقولو مكانو ((.
في النص المنقوؿ عػف مالػؾ )رحمػو ا( أف القيػاس مػف أصػولو التػي يبنػى  يبلحظ

 ـ كما يبلحظ أف أركاف القياس موجودة بتماميا في المثاؿ السابؽ.عمييا األحكا
 .(ٖ): ىو الزرع وىو المقيس عميو، وحكـ األصؿ ثابت بنص القرآففاألصؿ

: ىػػو المعػػدف ولػػـ يػػرد فيػػو نػػص وال إجمػػاع وقػػد ألحقػػو بمػػا ورد فيػػو يسالمقأأ الفأأرعو
 الحوؿ.: ىو وجوب إخراج زكاتو فورًا دوف انتظار األصل حكمالنص، و

الجػػػاما بػػػيف األصػػػؿ والتػػػرع )العمػػػة(: أف كػػػبًل منيمػػػا ممػػػا ينبتػػػو ا فػػػي  والوصػػػؼ
 األرض وبيذا يظير توفر أركاف القياس عمى  أكمؿ الوجو وأتميا.

عمػػـ الحكػػـ فػػي التػػرع صػػار أصػػبًل وجػػاز القيػػاس  ذاابػػف رشػػد فػػي ذلػػؾ: )) فػػ  يقػػوؿ
نما سمي فرعًا ما د اـ متػرددًا بػيف األصػميف لػـ يثبػت عميو بعمة أخر  مستنبطة منو، وا 

لػػػػو الحكػػػػـ بعػػػػد ((، ثػػػػـ يقػػػػوؿ بعػػػػد ذلػػػػؾ: )) واعمػػػػـ أف ىػػػػذا المعنػػػػى ممػػػػا اتتػػػػؽ مالػػػػؾ 
المسػػائؿ بعضػػيا عمػػى بعػػٍض  فوأصػػحابو ولػػـ يختمتػػوا فيػػو عمػػى مػػا يوجػػد فػػي كتػػبيـ مػػ

ف خالؼ فيو مخالتوف ((. حياوىو ص  (ٗ) في المعنى وا 
: )) أف ال يكوف األصؿ فرعػًا عػف أصػؿ التممساني وىو يعدد شروط األصؿ ويقوؿ

غيػػره، واعمػػـ أف ىػػذا قػػد اعتبػػره األصػػوليوف ونقمػػوه عػػف الحنابمػػة وأبػػي عبػػد ا البصػػري 

                                                 

 المصدر السابؽ. (ٔ)

 .ٖٛٔص ،ٕج ،شرح الزرقاني (ٕ)

 [.ٔٗٔ األنعاـ: چ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ ( وىو قولو تعالى:ٖ)

 ٖٛ، صٔالمقدمات المميدات، ج (ٗ)
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مػػػف المعتزلػػػة أنػػػو لػػػيس بشػػػرط بػػػؿ يجػػػوز عنػػػدنا القيػػػاس عمػػػى أصػػػؿ ثبػػػت حكمػػػو فػػػي 
 (ٔ)القياس عمى أصٍؿ آخر ((.

مالػؾ بػأف مػذىب مالػؾ  عالماف مف كبار عمما  المالكية صػرحا بػأف مػذىب وىذاف
عػػػػدـ اعتبػػػػار ىػػػػذا الشػػػػرط بػػػػؿ إف ابػػػػف رشػػػػد حكػػػػى االتتػػػػاؽ عمػػػػى ذلػػػػؾ بػػػػيف أصػػػػحاب 
مالؾ)رحمػػػػو ا( لكػػػػف الخػػػػبلؼ فػػػػي ذلػػػػؾ ثابػػػػت فػػػػي المػػػػذىب، فيػػػػذا ىػػػػو اإلمػػػػاـ ابػػػػف 

وىو مف أساطيف المذىب يصرح باعتبار ىذا الشرط حيث يقػوؿ فػي معػرض  لحاجبا
 والبصري ((، محنابمةفعًا خبلفًا لذكره لشروط األصؿ: )) وأف ال يكوف ر 

صػػار يسػػتدؿ عمػػى صػػحة ىػػذا الشػػرط واعتبػػاره بقولػػو: )) ولنػػا إف اتحػػدت فػػذكر  ثػػـ
ف لػػـ يتحػد فسػػد؛ ألف األولػى لػـ يثبػػت اعتبارىػا والثانيػػة ليسػت مػػف  الوسػائط ضػائا...وا 

 (ٕ) الترع ((.
 
 

 وىو مف وجوه المذىب أيضًا في معرض رده لقياس  (ٖ) الونشريسي وقاؿ
المشترؾ في التضػميف يقػوؿ فػي ذلػؾ:  صاناالراعى المشترؾ عمى ال (ٔ) حبيب ابف

)) إنػػػو ال يػػػتـ البػػػف حبيػػػب القيػػػاس؛ ألنػػػو قيػػػاس فػػػرع عمػػػى فػػػرع مقػػػيس عمػػػى أصػػػؿ، 
 والمحققوؽ ما سو  الحنابمة والبصري والباجي وابف رشد يأبوف ذلؾ ((.

                                                 

 .ٕٙٔمتتاح األصوؿ( ٔ)

(ٕ)   

ىػػػػ ( ىػػػو أحمػػػد بػػػف يحيػػػى بػػػف محمػػػد، أبػػػو العبػػػاس، الونشريسػػػي التممسػػػاني األصػػػؿ  ٜٗٔػػػػػ  ٖٗٛ() ٖ)
أخػػذ عػػف عممػػا  تممسػػاف ، ونقمػػت عميػػو حكومتيػػا فتػػر إلػػى فػػاس سػػنة  ،والمنشػػأ ثػػـ التاسػػي، وفقيػػو مػػالكي

قػػػاؿ فيػػػو ابػػف غػػػازي )) لػػػو أف رجػػػبًل حمػػػؼ بطػػػبلؽ زوجتػػػو أف أبػػػا  ،ىػػػ فتوطنيػػػا إلػػػى أف مػػػات فييػػػا ٗٚٛ
 لكاف بارًا في يمينو وال تطمؽ زوجتو((.  ،أصولو وفروعو ،لعباس الونشريسي أحاط بمذىب مالؾا

مػػػف تصػػػانيتو: ) إيضػػػاح المسػػػالؾ إلػػػى قواعػػػد اإلمػػػاـ مالػػػؾ (، و) المعيػػػار المعػػػرب عػػػف فتػػػاو  أفريقيػػػة 
 ؽ(. والمنرب (، و) القواعد ( في التقو المالكية و) التائؽ في األحكاـ والوثائؽ ( و) الترو 

 ،ٕج ،، معجػـ المػؤلتيف ٛٛ-ٚٛص ،، نيؿ االبتياج عمى الػدبياجٕ٘ٚ- ٕٗٚص ،  شجرة النور الزكية
 [ .   ٕ٘٘ص ،ٔج ،، األعبلـ ٕ٘ٓص
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مف األخػذ  اإلماـمالؾ نتسو في ىذا فسيأتي الكبلـ عميو في مبحث موقؼ  رأي أما
 بالقياس إف شا  ا تعالى.

 نذكر أمثمة مف قياس مالؾ عمى ما ثبت بالنص واإلجماع: ولعمنا
قاسػػو عمػػى مػػا ثبػػت بػػنص القػػرآف: مػػا جػػا  فػػي )الموطػػأ(: )) سػػئؿ مالػػؾ عػػف  فممػػا

اؿ: نعـ تتيمـ، ف ف مثميا مثؿ الجنػب إذا لػـ الحائض تطير فبل تجد ما ًا ىؿ تتيمـ  ق
 يجد ما  تيمـ ((.

ا( قػػاس الحػػائض عنػػدما ينقطػػا حيضػػيا وال  حمػػوفػػي ىػػذا المثػػاؿ أف مالكًا)ر  فنػػر 
تجػػد مػػا ًا عمػػى الجنػػب الػػذي يتقػػد المػػا  فػػي وجػػوب التػػيمـ عمػػى كػػؿ منيمػػا، وقػػد ثبػػت 

ى   ائ  ې  ې  ې  ى  چ  تػػػػػيمـ الجنػػػػػب بػػػػػنص القػػػػػرآف فػػػػػي قولػػػػػو تعػػػػػالى:

 (.٦٥)النساء:  چائ  ەئ  
ثبػػت بػػنص السػػنة: مػػا جػػا  فػػي )الموطػػأ(: )) قػػاؿ  مػػاقياسػػو)رحمو ا( عمػػى  ومػػف

مالػػػؾ فػػػي الصػػػبي الصػػػنير واألعجمػػػي الػػػذي ال يتصػػػا أنيمػػػا إذا ُسػػػرؽ مػػػف حرزىمػػػا 
ف خرجػػا مػػف حرزىمػػا وعمقيمػػا فمػػيس عمػػى مػػف  وغمقيمػػا فعمػػى مػػف سػػرقيما القطػػا، وا 

ن  (ٖ) والثمر المعمؽ ((. (ٕ)ىما بمنزلة حريسة الجبؿ ماسرقيا قطا، وا 
يتجمػػػػى قيػػػػاس مالؾ)رحمػػػػو ا( سػػػارؽ الصػػػػبي الصػػػػنير واألعجمػػػػي الػػػػذي ال  فينػػػا

والوصػػؼ  لسػػرقة،فػػي سػػقوط حػػد ا ،حريسػػة الجبػػؿ والثمػػر المعمػػؽ رؽيتصػػا عمػػى سػػا

                                                                                                                                            

ثػـ ارتحػؿ وىػو  ،وعيسػى بػف دينػار ،تتقػو بيحيػى بػف يحيػى ،أبو مػرواف ،عبد الممؾ بف حبيب السممي (ٔ)
وانصػػرؼ إلػػى  ،وابػػف نػػافا الزبيػػري ،ومطػػرؼ ،فعػػرض كتبػػو عمػػى ابػػف الماجشػػوف ،فقيػػو عػػالـ إلػػى المدينػػة

لػو مؤلتػات فػي التقػو  ،نبػيبًل فيػو ،كػاف حافظػًا لمتقػو عمػى مػذىب المػدنييف ،األندلس وقد جما عممًا عظيمػاً 
 انظر:تػػاري  عممػػا   ،ىػػ(ٜٖٕىػػػ( وقيػػؿ: )ٖٕٛوتػػوفي سػنة) ،ا داب أشػػيرىا كتػاب ) الواضػػحة( ،والتػاري 

-ٕٕٛص ،جػػػزوة المقتػػػبس ،ٗٙٔص ،طبقػػػات التقيػػػا  ،ٗٛٔ-ٖٛٔص ،المقتػػػبس ،ٙٔٛرقػػػـ ،نػػػدلساأل
 [٘ٔ-ٛ ،ٕج ،الديباج المذىب ،ٔٗٔ-ٕٕٔص ،ٗج ،ترتيب المدارؾ ،ٕٗٛ

الماشػػية التػػي تحػػرس فػػي الجبػػؿ  -وا أعمػػـ -حريسػػة الجبػػؿ قػػاؿ البػػاجي: قولػػو: حريسػػة الجبػػؿ يريػػد (ٕ)
 وحريسة فعيمة بمعنى متعولة أي محروسة. ،راعية

 .ٜٖٙص ،ٕج ،باب: جاما القطا ،الموطأ؛ كتاب الحدود (ٖ)
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وىػػو  -مػػف القيػػاس ظػػاىرالجػػاما أف كػػبًل منيمػػا أخػػد فػػي غيػػر حػػرزه والمقػػيس عميػػو 
ؽ الثمػػػر المعمػػػؽ وحريسػػػة الجبػػػؿ، وحكػػػـ األصػػػؿ ثابػػػت بػػػالنص الػػػذي رواه اإلمػػػاـ سػػػار 

مالػػػؾ فػػػي موطئػػػو بسػػػنده عػػػف عبػػػدا بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي حسػػػيف أف رسػػػوؿ ا 
 هصػػمى ا عميػػو وسػػمـ قػػاؿ: )) ال قطػػا فػػي ثمػػر معمػػؽ وال فػػي حريسػػة الجبػػؿ فػػ ذا آوا 

 (ٔ) ((. المراح أو الجريف فالقطا فيما يبم  ثمف المجف
ومف أمثمة قياس مالؾ)رحمػو ا( عمػى حكػـ ثبػت باإلجمػاع مػا مػر عمينػا آنتػًا فػي  

مباحػػث اإلجمػػاع ممػػا ورد فػػي )المدونػػة(: )) وقػػاؿ مالػػؾ: لػػيس لولػػد البنػػات شػػي  إذا 
قػػاؿ الرجػػؿ: ىػػذه الػػدار حػػبس عمػػى ولػػدي فيػػي لولػػدي وولػػد ولػػده، ولػػيس لولػػد البنػػات 

 [ٔٔ النسا : چ  گ  ڳ  گ  گ چ  قاؿ ا تعالى:  شي
مػػف صػػمبو وأف  بنػػاتالنػػاس أنػػو ال يقسػػـ لولػػد البنػػات شػػي  إذا لػػـ يكػػف لػػو  فػػأجتما

بني البنيف الذكور يقسـ ليـ الميراث ويحجبوف مف يحجػب مػف كػاف فػوقيـ إذا لػـ يكػف 
 (ٕ) فوقيـ أحٌد ((.

قيػػاس مالؾ)رحمػػو ا( فػػي ىػػذه المسػػألة بوضػػوح إذ أنػػو قػػاس حرمػػاف ولػػد  ويتجمػػى
عمػػى أف أوالد البنػػات  لئلجمػاعالبنػات مػػف الحػبس )الوقػػؼ( عمػػى حرمانػو فػػي الميػػراث 

 النسػػػػػا : چ  گ  گ   گ  ڳچ ال يػػػػػدخموف فػػػػػي الميػػػػػراث فػػػػػي قولػػػػػو تعػػػػػالى: 
البنػػػيف فػػػي اسػػػتحقاؽ فيقػػاس عمػػػى ذلػػػؾ أوالد البنػػػات فػػػ نيـ ال يػػػدخموف مػػػا أوالد  ،[ٔٔ

 الحبس بؿ يكوف ألوالد البنيف دونيـ.
عمى مػف وجػد معػو المػاؿ  سرقة: استدالؿ مالؾ)رحمو ا( عمى وجوب حد الومنيا

المسػػروؽ فيػػرد إلػػى صػػاحبو، ومػػا ذلػػؾ ال يعتػػى مػػف تنتيػػذ الحكػػـ عميػػو مػػا داـ المتػػاع 
المسػػروؽ بمػػ  نصػػاب القطػػا، ووجػػو ذلػػؾ أنػػو قػػاس السػػارؽ عمػػى شػػارب الخمػػر الػػذي 

مف ذلؾ وىو السكر وكذلؾ السارؽ سرؽ المتػاع  قصودهشرب الخمر ولـ يحصؿ لو م

                                                 

، سػػػػػنف البييقػػػػػي الكبػػػػػر ، ٖٗٙص ،ٕج ،بػػػػػاب: مػػػػػا يجػػػػػب فيػػػػػو القطػػػػػا ،الموطػػػػػأ؛ كتػػػػػاب الحػػػػػدود (ٔ)
   .، ٕٙٙ/صٛ

 .ٖٗٗص ،ٗج ،المدونة الكبر   (ٕ)
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ذلػػؾ وىػػو التصػػرؼ فػػي المسػػروؽ بجػػاما أف كػػؿ منيمػػا ولػػـ يحصػػؿ لػػو مقصػػوده مػػف 
ف لـ يحصؿ لو مقصوده.  تعاطى موجب الحد وا 

مالؾ)رحمو ا(: )) في الذي يسرؽ ما يجب عميو فيو القطا ثـ يوجػد معػو مػا  قاؿ
 (ٔ) سرؽ فيرد الب صاحبو أنو تقطا يده ((.

وقػد ُأخػذ المتػاع  أورد عمى نتسو سػؤااًل فقػاؿ: )) فػ ف قػاؿ قائػؿ: كيػؼ نقطػا يػده ثـ
ودفػػػا إلػػػى صػػػاحبو  (( ثػػػـ أجػػػاب عمػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿ قػػػائبًل: )) ف نمػػػا ىػػػو بمنزلػػػة  نػػػوم

نما يجمػد  الشارب يوجد منو ريا الشراب المسكر وليس بو ُسكٌر فيجمد الحد، ثـ قاؿ: وا 
ف لػػـ يسػػكره؛ وذلػػؾ أنمػػا شػػربو ليسػػكره، فكػػذلؾ تقطػػا يػػد  الحػػد فػػي المسػػكر إذا شػػربو وا 

نمػػا السػػارؽ فػػي ال سػػرقة التػػي أخػػذت منػػو ولػػو لػػـ ينتتػػا بيػػا ورجعػػت إلػػى صػػاحبيا، وا 
 (ٕ) ليذىب بيا ((. ياسرقيا حيف سرق

تامػًا ويمكػف أف  تيتا اً القياس مسػتوفي األركػاف حسػب المصػطما األصػولي اسػ فيذا
فنقػػوؿ: أشػػار إلػػى التػػرع المقػػيس  قػػدـنػػتممس ىػػذه األركػػاف مػػف كػػبلـ اإلمػػاـ مالػػؾ المت

 وبقولو: ))إنما ىو(( أي: سارؽ المتػاع المػذكور آنتػًا، وأشػار إلػى األصػؿ المقػيس عميػ
بقولو: )) بمنزلة الشارب يوجد منو ريا الشراب المسكر وليس بػو سػكر((، وأشػار إلػى 

بنصػػوص السػػنة وىػػو الػػذي  لثابػػتالحكػػـ بقولػػو: ))فيجمػػد الحػػد((، وىػػو حكػػـ األصػػؿ ا
نمػػػا يجمػػػد الحػػػد فػػػي  راديػػ نقمػػػو إلػػػى التػػػرع ثػػػـ بػػػيف عمػػػة الحكػػـ المتقػػػدـ بقولػػػو: ))قػػػاؿ: وا 

ف لػػـ يسػػكره وذلػػؾ إنمػػا شػػربو ليسػػكره (( والوصػػؼ الجػػاما بينيمػػا  المسػػكر إذا شػػربو وا 
أف كؿ منيما باشر السػبب الموجػب لمحػد؛ فالشػارب شػرب  –الشارب والسارؽ -أعني 

 .ودىمانتتا ويتصرؼ فيو ولـ يحصؿ ليما مقصالخمر ليسكر والسارؽ أخذ المتاع لي
ف لػػـ يسػػكر وذلػػؾ فيمػػا أخرجػػو  يثجػػا  فػػي الحػػد وقػػد أف القميػػؿ مػػف الخمػػر حػػراـ وا 

ف لـ يسكر. (ٖ) الترمذي مف حديث جابر: )) ما أسكر كثيره فقميمو حراـ ((  أي: وا 
                                                 

 .ٖٛٙص ،ٕج ،الموطأ كتاب الحدود (ٔ)

 السابؽ.المصدر  (ٕ)

، الحػػديث النيػػي عػػف المسػػكر :بػػاب ،األشػػربة ، كتػػاب، وأبػػو داودٖٖٗ، صٖج ،(أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػدٖ)
 ؛، والترمػػذيٖٓٓ، صٛ، جتحػػريـ كػػؿ شػػراب أسػػكر كثيػػره: بػػاب ،فػػي األشػػربة ،(، والنسػػائئٖٛٙ) رقػػـ

 :بػاب ،األشػربة؛ كتػاب (، وابف ماجػو٘ٙٛٔ)الحديث رقـ ،ما جا  ما أسكر كثيره... :باب ،األشربة كتاب
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 شػرب ومف العمة التي ذكرىا بقولػو: )) وذلػؾ أنػو شػرب ليسػكره ((، أنػو لػ ويستشؼ
المسػػكر بنيػػػر قصػػػد فػػبل شػػػي  عميػػػو كػػأف يشػػػرب المػػػبف يظنػػو ال يسػػػكره فأسػػػكره وىػػػذا 

 تنقيا مف مالؾ)رحمو ا( لمناط العمة التي ىي أساس القياس.
 الثالث: شروط القياس وبيان رأي اإلمام مالك في  لك. المطمب
مف بياف رأي اإلماـ مالؾ في شروط القياس ىو مد  انطباقيا عمى ما نقػؿ  والمراد

مػف  ففػي مبحػث أركػاف القيػاس؛ أل ؾعنو مف أقيسػتو كمػا سػبقت اإلشػارة إلػى مثػؿ ذلػ
المعمػػـو أف مالكػػًا لػػـ ينقػػؿ عنػػو التصػػريا باالحتجػػاج بالقيػػاس وال ذكػػر لػػو شػػروطًا إنمػػا 

القيػػػاس، وقػػػد ذكػػػر أىػػػؿ  ااسػػػتعمؿ فييػػػيستشػػػؼ ذلػػػؾ مػػػف التػػػروع المػػػأثورة عنػػػو التػػػي 
 األصوؿ لكؿ ركف مف أركاف القياس األربعة شروطًا مف شروط القياس نتسيا.

فػػي ىػػذا البحػػث أىػػـ ىػػذه الشػروط لننظػػر مػػا إذا كانػػت أقيسػػة مالػػؾ تنطبػػؽ  وسػأذكر
 أـ ال. عمييا
 : شروط األصل وحكمو:أوكً 

فػبل يثبػت ذلػؾ بالقيػاس؛ ألنػو : أف يكوف حكـ األصػؿ شػرعيًا ال عقميػًا األول الشرط
والشػرعي ال يقػاس األعمػى مثمػو والعقمػي إف كػاف  ظػفيطمب فيو اليقػيف والقيػاس يتيػد ال

نتيًا أصميًا فبل يقاس عمى مثمو؛ ألف إثبات النتي األصػمي ال يحتػاج إلػى دليػؿ القيػاس 
 فيو ثابت بنتسو.

ة أو إجمػػػاع : أف يكػػػوف حكػػػـ األصػػػؿ ثابتػػػًا بػػػنص مػػػف كتػػػاب أو سػػػنالثأأأاني الشأأأرط
أو باتتػػػاؽ الخصػػػميف أو أف يكػػػوف ذلػػػؾ الحكػػػـ الثابػػػت بمػػػا ذكػػػر مػػػف  صيسػػتند إلػػػى نػػػ

الكتاب والسنة غير منسوخ أو ال يكوف فرعًا عف أصؿ، أما اشتراط عدـ النس ؛ فػؤلف 
 الحكـ المنسوخ ال يجوز إثبات مثمو في الترع بطريؽ القياس.

  حكمػو ولكػف لػيس فػي إثبػات القيػاس عمػى مػا نسػ أجػازواعف بعض الحنتيػة  ونقؿ
المنسػػػوخ نتسػػػو فػػػي التػػػرع، بػػػؿ إلثبػػػات بعػػػض شػػػروطو أو قيػػػوده أو صػػػتاتو األخػػػر ، 

صػػحتو بنيػػة مػػف النيػػار  ازومثمػػوه بقيػػاس صػػياـ رمضػػاف عمػػى صػػياـ عاشػػورا  فػػي جػػو 
قبؿ الزواؿ، وصياـ عاشورا  كاف واجبًا ونس  وجوبو برمضاف، وما ذلؾ قاسوا صػـو 
                                                                                                                                            

حػػديث ))(، قػػاؿ الترمػػذي: ٖٛ٘٘) ، الحػػديث رقػػـ(، وابػػف حبػػافٕٜٖٖ) الحػػديث رقػػـ مػػا أسػػكر كثيػػره...
 .ٕٗ، صٛج ،كما في اإلروا ، ، وصححو األلباني((حسف غريب
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مػػى صػػياـ عاشػػورا  الػػذي كػػاف فرضػػًا فػػي صػػحتو بنيػػة مػػف رمضػاف الػػذي ىػػو فػػرض ع
النيار، وأنكر الجميػور مػف أىػؿ األصػوؿ والتقػو ىػذا القيػاس وتمسػكوا بظػاىر حػديث: 

   )) ال صياـ لمف لـ يجما الصياـ مف الميؿ ((.
اشػتراط أىػؿ األصػوؿ مػف عػدـ كػوف األصػؿ فرعػًا عػف أصػؿ فيػذا قػد نػازع فيػو  أما

نابمػػة وطائتػػة مػػف المعتزلػػة فقػػالوا: بعػػدـ اشػػتراط ذلػػؾ وأجػػازوا جماعػػة مػػف المالكيػػة والح
 كوف األصؿ فرعًا عف أصؿ.

: أف يكػػوف حكػػـ األصػػؿ جاريػػًا عمػى َسػػنف القيػػاس: يعنػػي يشػػترط فػػي الثالأأث الشأأرط
حكـ األصؿ أف ال يعدؿ عف َسنف القياس ف ف عدؿ عف َسنف القيػاس لػـ يجػز القيػاس 

 عميو.
بمعنػػػػي طريقػػػػة ومنياجػػػػو، ومػػػػراد األصػػػػولييف بَسػػػػنف  -بتػػػػتا السػػػػيف-القيػػػػاس وَسػػػػنف
 :رافالقياس أم
 : أف يكوف معقوؿ المعنى أي: معروؼ العمة.األول
: أف يكػوف عمتػو متعديػة وذلػؾ بػأف تسػتعمؿ عمػى معنػى يوجػب تعديػة الحكػـ الثاني
إلػػػى التػػػرع كتحػػػريـ الخمػػػر فػػػ ف عمتػػػو ىػػػي اإلسػػػكار، ومتعديػػػة إلػػػى غيػػػر  صػػػؿمػػػف األ

 ذ، فالحائد عف َسنف القياس ُيعمـ مما سبؽ وىو أمراف:النبي وىي لخمرا
: أف يكػػػوف غيػػػر معقػػػوؿ المعنػػػى كعػػػدد الركعػػػات ومقػػػادير النصػػػب والكتػػػارات األول

 ذلؾ. وونح
: أف يكػػوف معػػروؼ العمػػة لكػػف عمتػػو غيػػر متعديػػة إلػػى غيػػره كحمػػؿ العاقمػػة الثأأانيو

 دية الخطأ ومسألة المعاف وكشيادة خزيمة.
 المالكي ليذا الشرط في )المراقي(:أشار العموي  وقد

 ولأأأأأأأيس حكأأأأأأأأم األصأأأأأأأل باألسأأأأأأأأاس
 

 (ٔ)متج يحد عأن َسأَنن القيأاس 
 (ٔ)القيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس

 

الخػارج عػف القيػاس ال يقػاس  ا الشوكاني: )) وىذا الشرط في معنى قػوؿ التقيػ قاؿ
ذكر ىذا الشرط التخر الرازي وا مػدي وابػف الحاجػب وغيػرىـ وأطمػؽ ابػف  وممف  عميو

                                                 

 .(ٙٗٙمراقي السعود البيت رقـ) (ٔ)
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أف مذىب أصحاب الشافعي جواز القياس عمى ما عدؿ بو عف َسَنف القيػاس  (ٔ)برىاف
.))(ٕ) 

 ب حد  خبلؿ: (ٖ)الحنتية وغيرىـ فمنعوه وكذلؾ منا منو الكرخي وأما
 ِعم تو. ى: أف يكوف ما ورد عمى خبلؼ األصوؿ قد ُنص  عمإحداىما
ف ثانييمأأأا اختمتػػػوا فػػػي : أف تكػػػوف األمػػػة مجمعػػػة عمػػػى تعميػػػؿ مػػػا ورد بػػػو الخبػػػر وا 

 عمتو.
موافقػػًا لمقيػػاس عمػػى بعػػض األصػػوؿ  ر: أف يكػػوف الحكػػـ الػػذي ورد بػػو الخبػػثالثيمأأا

ف كاف مخالتًا لمقياس عمى أصؿ آخر.  (ٗ) وا 
تنػػازع النػػاس فػػي اعتبػػار ىػػذا الشػػرط فمػػنيـ مػػف يػػر  أف تخمتػػو قػػد يترتػػب عميػػو  وقػػد

 (٘) بطبلف القياس ويقوؿ: الخارج عف القياس ال يقاس عميو.
ويقػػوؿ: )) يجػػوز القيػػاس عمػػى  قيػػاسبعضػػيـ أف تخمتػػو ال يػػؤثر فػػي صػػحة ال ويػػر 

ومػػف العممػػا   (ٙ) إذا كػػاف ذلػػؾ قػػد ورد بػػو الشػػرع (( ،أصػػؿ مخػػالؼ فػػي نتسػػو األصػػوؿ

                                                 

المعػػروؼ بػػابف البرىػػاف، فقيػػو حنتػػي، ( ىػػو أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف داود، أبػػو العبػػاس، المقػػرئ الحمبػػي، ٔ)
 ىػ(.  ٖٛٚتوفي سنة ) ،مشارؾ في عمـو عديدة، وانتتا بو الناس

 مف تصانيتو: ) شرح الجاما الكبير ( في فروع التقو الحنتي لمحمد بف الحسف الشيباني. 
 [.   ٖٚٔص ،ٔج ،معجـ المؤلتيف ،ٔٔص  ،، تاج التراجـٕٛٔص ،ٗٔج ،  البداية والنياية

 .ٖٙٓص ،ٔ، جشاد التحوؿإر  (ٕ)

انتيػػت إليػػو رئاسػػة  ،فقيػػو حنتػػي ،ىػػػ ( ىػػو عبيػػد ا بػػف الحسػػيف، أبػػو الحسػػف الكرخػػي ٖٓٗ -ٕٓٙ() ٖ)
 الحنتية بالعراؽ. مولده بالكرخ ووفاتو ببنداد.

مػف تصػػانيتو: رسػالة فػػي األصػوؿ التػػي عمييػػا مػدار فػػروع الحنتيػة، و) شػػرح الجػاما الصػػنير (، و) شػػرح 
 الجاما الكبير ( ، وكبلىما في فقو الحنتية. 

 [ ٚٓٔص ، التوائد البيية  

 .ٖٔ٘، صٔ، جالمصدر السابؽ إرشاد التحوؿ (ٗ)

 .ٖٕٗص ،ٕج ،انظر: التحصيؿ مف المحصوؿ (٘)

 ؽ.المصدر الساب (ٙ)
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مف يقوؿ بالتتصيؿ ولعؿ مالكًا)رحمو ا( ممف يقوؿ بػو وُأثػر عنػو مػف التػروع مػا يػدؿ 
 عمى ذلؾ.

 :لقياسمن ا المستثنج
 أف المستثنى مف قاعدة القياس منقسـ إلى قسميف: والحاصؿ

 : ما عقؿ المعنى الذي ترؾ القياس ألجمو.األول القسم
 : ما ال يعقؿ المعنى الذي ألجمو ترؾ القياس.الثاني القسم
 مف ىذيف القسميف حكـٌ يختمؼ عف ا خر. ولكؿ
نػزاع بػيف : فيػذا محػؿ القيأاس أل مأو تركاألول: وىو ما عمق المعنج ال ي  القسم

عممػػا  األصػػوؿ وجميػػورىـ عمػػى جػػواز أف يقػػاس عميػػو بشػػرط تعيػػيف العمػػة لممجتيػػػد، 
وذىػػب بعػػػض العممػػػا  عمػػػى منػػػا القيػػػاس عميػػو مطمقػػػًا كمػػػا ذىػػػب بعػػػض الحنتيػػػة إلػػػى 

 جواز القياس عميو إذا كانت العمة منصوصًا عمييا.
 .عمى ىذا القسـ ثـ نعقب ذلؾ برأي اإلماـ مالؾ في ذلؾ ثمةأم ولنذكر
: مػػف أمثمػػة المسػػتثنى مػػف قاعػػدة القيػػاس المعقػػوؿ المعنػػى مػػا جػػا  أف األول المثأأال

العرايػا:  فبيا( ٔ)في العرايا (( ورخصالنبي صمى ا عميو وسمـ: )) نيى عف المزابنة 
وىػػو بيػػا الرطػػب عمػػى رؤوس النخػػؿ بخرمػػة  تمػػرًا بشػػرط أف يكػػوف دوف خمسػػة أوسػػؽ 

 ا المزابنة وقد استثنى رخصة مف تعالى.مف بيا قد نيى عنو وىو بي ثنىمست
عنػػد جميػور األصػػولييف بيػا العنػػب بالزبيػػب قياسػًا عمػػى بيػا الرطػػب بػػالتمر  فيجػوز

فيجاروف خمسة أوسؽ؛ ألف المعنى الذي ألجمػو تػرؾ القيػاس فػي العرايػا موجػود بعينػو 
 بالزبيب وىو حاجة الناس إلى ذلؾ. لعنبفي بيا ا

                                                 

(، وأبػػو داود، كتػػاب البيػػوع: بػػاب ٕٖ٘ٔرواه مالػػؾ، كتػػاب البيػػوع: بػػاب مػػا يكػػره مػػف بيػػا التمػػر، رقػػـ )(ٔ)
( رقػػػـ ٜٕٙ/ٚ(، والنسػػػائي، كتػػػاب البيػػػوع: بػػػاب اشػػػترا  التمػػػر بالرطػػػب )ٜٖٕ٘فػػػي التمػػػر بػػػالتمر، رقػػػـ )

(، وابػػف ٕٕ٘ٔرقػػـ ) (، والترمػػذي كتػػاب البيػػوع: بػػاب مػػا جػػا  فػػي النيػػي عػػف المحاقمػػة والمزابنػػة،ٜ٘٘ٗ)
 (.ٕٕٗٙماجو، كتاب التجارات: باب بيا الرطب بالتمر، رقـ )

 مف طريؽ عبد ا بف يزيد، عف زيد أبي عياش، عف سعد بف أبي وقاص بو.
، وابف خزيمة، وابف حباف، والحاكـ، والذىبي، وغيرىـ.  والحديث صّححو: عميُّ بف المديني، والترمذيُّ

 (.٘ٗٛ) رقـ« بموغ المراـ»انظر: 
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ب صػػاعًا مػػف التمػػر فػػي المصػػراة عوضػػًا عػػف المػػبف : أف الشػػرع أوجػػالثأأاني المثأأال
 خػبلؼمف المثميات وكاف حقػًا أف يضػمف بمثمػو لكػف جػا  عمػى  فالمحتمب منيا، والمب

فػػي الضػػرع  كػػائفألنػػو لمػػا اخػػتمط المػػبف الحػػادث بػػالمبف ال ؛ قاعػػدة:   الضػػماف بالمثػػؿ [
 عمى وجو ال يتميز كاف ضمانو بالتمر أقرب إلى العدؿ والنظر الصحيا. بياعند ال

وجػب ضػماف ذلػؾ  ريػةالتع بعمى ىذا ما لػو كػاف الػرد بعيػب آخػر غيػر عيػ فيقاس
المبف بالتمر أيضًا ولوال وجػود نتػس المعنػى األوؿ فػي التػرع لػـ يقػؿ باإللحػاؽ فػي ىػذه 

 الصورة.
اح الميتػػػة لممضػػػطر وىػػػذا مسػػػتثنى مػػػف : مػػػف المعمػػػـو أف الشػػػرع أبػػػالثالأأأث المثأأأال

ألجػؿ الضػرورة  وذلػؾ ،[ٖ المائػدة:  چٱ  ٻ  ٻ  چ  القاعدة وىي قولو تعػالى:
 والتمؼ. ؾاستبقا ًا لؤلنتس وحتظيا مف اليبل

قياس أكؿ بقية المحرمات عمػى الميتػة؛ ألجػؿ الضػرورة بجػاما اإلبقػا  عمػى  فيجوز
األنتػػس فمػػف غػػص بمقمػػة ولػػـ يجػػد بػػيف يديػػو إال خمػػرًا شػػرب بقػػدر مػػا يسػػي  النصػػة 

 وىكذا.
موقؼ اإلماـ مالؾ مػف ىػذا القسػـ وىػو: مػا اسػتثني مػف قاعػدة عامػة ألجػؿ أنػو  أما

ؾ وىػو أنػو يػر  جػواز القيػاس عمػى ىػذا معقوؿ المعنى فالذي يتمشى ما فتػاواه فػي ذلػ
 فقد أجاز)رحمو ا( بيا العنب بالزبيب وذلؾ بالقياس عمى بيا الرطب بالتمر

كمػػا أجػػاز فػػي روايػػة ابػػف القاسػػـ: ))فػػي كػػؿ مػػا ييػػبس ويػػدخر مػػف الثمػػار كػػالجوز  
 (ٔ) والموز والتيف والزيتوف والتستؽ((.

: فيػذا ال يجػوز القيأاس كما ك يعقل معناه الأ ي مأن أ مأو تأر  وىو: الثاني القسم
 القياس عميو باالتتاؽ، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا:

: مثػػؿ اختصػاص أبػػي بػردة بػ جزا  التضػػحية بعنػاؽ وىػػي الجزعػة مػػف األول المثأال
عف أحػد  جزئحيث قاؿ لو النبي صمى ا عميو وسمـ: )) تجزئ عنؾ ولف ت –المعز 

ال يجوز القياس عميػو؛ ألننػا لػـ نعقػؿ المعنػى الػذي جعػؿ الرسػوؿ صػمى  فيذا بعدؾ ((
 ا عميو وسمـ يخصص أبا بردة بذلؾ دوف غيره.

                                                 

 .ٜٕٕص ،ٗج ،( المنتقىٔ)
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: أف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ جعػػؿ شػػيادة خزيمػػة تعػػدؿ شػػيادة ثأأانيال المثأأال
 ( ٔ) رجميف حيث قاؿ: )) مف شيد لو خزيمة فحسبو ((.

ا عميػو وسػمـ أف ينتسػؿ مػف بػوؿ الصػبية وينضػا مػف : أمػره صػمى الثالث المثال
بػوؿ النػػبلـ، فيػذا ال يقػػاس؛ ألننػا لػػـ نػػدرؾ المعنػى الػػذي مػف أجمػػو حصػؿ التتريػػؽ فػػبل 
ناثيا با دمييف في ىذا الحكـ، ومف ذلػؾ تخصػيص النبػي صػمى  تمحؽ ذكور البيائـ وا 

لػو مػف غيػر عػوض ومػا ا عميو وسمـ الزواج بأكثر مف أربا نسوة وىبة المػرأة نتسػيا 
 أشبو ذلؾ.

الـز االتتاؽ الػذي سػبقت اإلشػارة إليػو وىػو المنػا مػف القيػاس عمػى ىػذا القسػـ  ومف
أف مالكػػػػًا لػػػػـ يقػػػػس عمػػػػى مثػػػػؿ ىػػػػذا القسػػػػـ لكػػػػف قػػػػد يقػػػػا الخػػػػبلؼ فػػػػي اعتبػػػػار دليػػػػؿ 
التخصػػيص فيػػر  بعػػض العممػػا  تخصػػيص الواقعػػة لػػدليؿ ثبػػت عنػػده، ويخالتػػو ا خػػر 

ة إما لعدـ بموغ دليؿ خصوصية الواقعة لو أو ألنػو لػـ يػره موجبػًا فبل يقوؿ بالخصوصي
 وناىضًا عمى التخصيص.

ذلؾ اختبلؼ التقيا  في مثؿ تطييػب الميػت الػذي مػات محرمػًا وتخميػر رأسػو  مثاؿ
فقد أفتى مالؾ بجػواز أف يطيػب وأجػاب عػف حػديث الػذي وقصػتو دابتػو ومػات محرمػًا 

فػ ذا مػات  ،لموطػأ(: ))إنمػا يعمػؿ الرجػؿ مػاداـ حيػاً أنو ال يقاس عميو غيره وقاؿ فػي )ا
 (ٕ) فقد انقضى العمؿ((.

مالػػػؾ عمػػى اختصػػػاص الحكػػػـ بصػػاحب القصػػػة قػػػوؿ النبػػي صػػػمى ا عميػػػو  ودليػػؿ
وال تخمروا رأسو ف نػو يبعػث  ه: )) اغسموه بما  وسدر وكتنوه في ثوبيف وال تحنطو مـوس

 واستدؿ عمى تخصيص ىذا الحكـ بيذا الرجؿ بأمريف: ،(ٖ) يـو القيامة ممبيًا ((

                                                 

، السػػػػنف ٜٛٔ، ٛٛٔ/ص٘، مسػػػػند أحمػػػػد ٕٙٙ/صٚ، سػػػػنف النسػػػػائي ٕٙٚ/صٕسػػػػنف أبػػػػي داود  (ٔ)
 .ٛٔ/صٕ، المستدرؾ ٙٗٔ/صٓٔالكبر  لمبييقي 

 .ٕٛٙص ،ٔج ،باب: تخمير المحـر وجيو ،( الموطأ؛ كتاب الحرٕ)

ومسػمـ بشػرح  ،ٕٙٔص ،ٖج ،بػاب: الكتػف فػي ثػوبيف ،( متتؽ عميو البخاري ما التػتا؛ كتػاب الجنػائزٖ)
 .ٕٚٔص ،ٛج ،باب: ما يتعؿ بالمحـر إذا مات ،كتاب الحر ،النووي
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: قولو: )) ف نو يبعث ممبيًا ((، قالوا: إف ىػذا التعميػؿ يتيػـ منػو أف ىػذا األمػر األول
وجػػوده فيكػػوف خاصػػًا بيػػذا الرجػػؿ ولػػو اسػػتمر بقػػاؤه عمػػى إحرامػػو  رهال يتحقػػؽ فػػي غيػػ

 ألمر بقضا  بقية مناسكو.
محػػـر لقػػاؿ: )) فػػ ف المحػػـر (( كمػػا قػػاؿ: )) إف  : أنػػو لػػو أريػػد التعمػػيـ لكػػؿالثأأاني

 (ٔ) الشييد يبعث وجرحو يثعب دمًا ((.
آخػروف مػف العممػا  إلػى نتػي التخصػيص وقػالوا: بعمػـو الحكػـ وقاسػوا عمػى  وذىب

ىذا الرجؿ كؿ مػف مػات محرمػًا ولػـ يعتبػر ىػؤال  أدلػة التخصػيص ناىضػة لبلسػتدالؿ 
 بيا عمى التخصيص.

ذىب إليو مالؾ)رحمو ا( مف منا التطيب عنػد اإلحػراـ بطيػب ىذا أيضًا ما  ومثؿ
 ب: )) كنػػت أطيػػتتبقػػى رائحتػػو بعػػده وتػػأوؿ حػػديث عائشػػة )رضػػي ا عنيػػا( أنيػػا قالػػ

 رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ إلحرامػو قبػؿ أف يحػـر ولحمػو قبػؿ أف يطػوؼ بالبيػت((

)الموطػػػػأ( حػػػػديث  أورد فػػػػي أنػػػػوفػػػػي أنػػػػو مػػػػف خصوصػػػػياتو وممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ  (ٕ)
األعرابي الذي أمره النبي صمى ا عميو وسمـ: )) بنزع قميصو لنزع أثػر الطيػب عنػو 

حديث عائشة ليبيف أف حديث عائشػة خػاٌص بػو عميػو الصػبلة والسػبلـ بػدليؿ  عقب ((
 أمره لئلعرابي بنسؿ ثوبو مف أثر الطيب الذي بقي بعد اإلحراـ.

منتصرًا لما ذىب إليو مالؾ: )) لػو كػاف حكػـ  ابف عبد البر: مؤيدًا لمتخصيص قاؿ
حػػػػديث عائشػػػػة لمنػػػػاس عامػػػػة مػػػػا ختػػػػي عمػػػػى عمػػػػر وعثمػػػػاف وابػػػػف عمػػػػر مػػػػا عمميػػػػـ 

فػػي الصػػحابة موضػػا عطػػا  مػػف عمػػـ المناسػػؾ موضػػعو،  تيـوجبللػػ ،بالمناسػػؾ وغيرىػػا
 (ٖ)وموضا الزىري في عمـ األثر موضعو((.

حراـ وجواز استدامة الطيػب بعػده التطيب عند اإل حبابالجميور فقد قالوا: باست أما
نمػػػا الػػػذي يحػػػـر  وأف بقػػػا  لونػػػو ورائحتػػػو ال يضػػػر واسػػػتدلوا بحػػػديث عائشػػػة المتقػػػدـ وا 
عنػػدىـ ابتػػدا  الطيػػب بعػػد اإلحػػراـ ال بقػػا  أثػػره بعػػده، وأمػػا دعػػو  أف ىػػذا الحكػػـ مػػف 

                                                 

 .ٖٖٔص ،ٕج ،( شرح الزرقاني عمى الموطأٔ)

 .ٕٛٙص ،ٔج ،باب: ما جا  في الطيب في الحر ،( الموطأ؛ كتاب الحرٕ)

 .ٖ٘ٓص ،ٜٔج ،( التمييدٖ)
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خصوصياتو صمى ا عميو وسػمـ فيػو خػبلؼ األصػؿ؛ ألف األصػؿ فػي أفعالػو القػدوة 
  سوة.واأل

 : شروط الفرع:ثانياً 
: أف يوجػػػد فػػي التػػػرع عمػػػة األصػػػؿ تامػػة؛ وذلػػػؾ بتحقػػػؽ مسػػػاواة عمػػػة األول الشأأأرط 

الترع لعمة األصؿ في نوعيا وجنسيا؛ ألف تعدية حكـ األصؿ إلػى التػرع متوقػؼ عمػى 
 (ٔ) الحكـ. نتتىتعدية عمة إليو، ف ذا انتتت التعدية ا

 الشػػدةبقيػػاس النبيػػذ عمػػى الخمػػر فػػي التحػػريـ بجػػاما   -أعنػػي لممسػػاواة-لػػذلؾ ومثمػػوا
ف نيػػا بعينيػػا موجػػودة فػػي النبيػػذ الػػذي ىػػو مػػف جممػػة أنػػواع المسػػكر، فالنبيػػذ  ،المطربػػة

ف اختمتا بالنوع  فوالخمر متتقا  في الحقيقة وا 
االخػػػػتبلؼ بػػػػالجنس فػػػػي العمػػػػة: قيػػػػاس الطػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػنتس فػػػػي وجػػػػػوب  ومثػػػػاؿ
بجػػاما الجنايػػة، فالجنايػػة جػػنٌس إلتػػبلؼ الطػػرؼ والػػنتس، فعمػػة الحكػػـ فػػي  القصػػاص

لػػػو كانػػػت العمػػػة فػػػي األصػػػؿ  ذاألصػػػؿ والتػػػرع الجنايػػػة ال إتػػػبلؼ الػػػنتس أو الطػػػرؼ إ
 إتبلؼ النتس ال أمتنا القياس لعدـ وجود العمة في الترع.

مػف عػيف : أف يكوف الحكـ في الترع مناسبًا لحكـ األصؿ فيمػا يقصػد الثاني الشرط
أو جنس، ومث ؿ أىؿ األصوؿ لممماثمة في العيف بقياس القتؿ بمثقؿ عمى القتػؿ بمحػدد 

الجػػػاما كػػػوف القتػػػؿ عمػػػدًا  ؼفػػػي وجػػػوب القصػػػاص فػػػ ف الحكػػػـ فييمػػػا واحػػػد، والوصػػػ
 جنس الحكـ بالقياس. يعدوانًا كما مث موا لممماثمة ف

وبنػػا ًا عمػػى ذلػػؾ ال يقػػاس  سكػػاف حكػػـ التػػرع مخالتػًا لحكػػـ األصػػؿ امتنػػا القيػا فػ ف
 واجب عمى مندوب وعكسو لعدـ مساواتيما في الحكـ.

ُروي عف مالؾ ما يخالؼ ىذا فقد ذكر ابف رشد في )البياف( قولو: )) ورد فػي  لكف
قولو: وُسػئؿ مالػؾ عػف مػف أتػى جنػازة ووجػدىـ قػد سػبقوه  (ٕ)أشيب واية)العتبية( مف ر 

                                                 

 ،ٕج ،نشػػػر البنػػػود ،ٚٓٔص ،٘ج ،الزركشػػػي ،البحػػػر المحػػػيط ،٘ٛٔص ،( انظػػػر:  متتػػػاح الوصػػػوؿٔ)
 .ٜٔٔص

 ،والمػػدنييف ،رو  عػف مالػؾ ،أشػػيب لقػب ،ويقػاؿ اسػمو: مسػكيف ،أبػػو عمػرو ،( أشػيب بػف عبػد العزيػزٕ)
 ،عػػدد كتػػب سػػماعو عشػػروف كتابػػاً  ،مػػف المػػالكييف المحققػػيف ،حسػػف النظػػر ،كػػاف فقييػػًا نبػػيبلً  ،والمصػػرييف
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نتظر حتى يكبر اإلماـ فيكبػر بتكبيػره ثػـ يقضػي ببعض التكبير عمييا أيكبر مكانو أـ ي
بػػو مػػف  وهمػػا فاتػػو  فقػػاؿ: بػػؿ يكبػػر تكبيػػرة واحػػدة حتػػى يجػػي  سػػرًا ثػػـ يقػػؼ عمػػا سػػبق

 يكبػػرالتكبيػػر بعػػد التكبيػػرة الواحػػدة التػػي يكبرىػػا حػػيف يقػػؼ سػػرًا ثػػـ يتػػرؾ التكبيػػر حتػػى 
عػد فػراغ اإلمػاـ، وال اإلماـ فيكبر بتكبيره، ثـ يقضي مػا بقػي عميػو مػف األربػا تكبيػرات ب

يكبر مما فاتو ما اإلماـ شيئًا إذا جا ه فوقؼ معو وال تكبيرة واحدة. ثـ يقؼ عمػا بقػي 
 نمػػاالتكبيػػر، وا   مػػفبقػػي  مػػاحتػػى يكبػػر اإلمػػاـ فكب ػػر معػػو، فػػ ذا فػػرغ اإلمػػاـ صػػمى بقػػدر 

ا يكبػر مػػا اإلمػاـ التكبيػػرة األولػى؛ ألف ذلػػؾ بمنزلػػة الصػبلة المكتوبػػة يتػوت الرجػػؿ منيػػ
ركوع  ركعة أو ركعتيف فتي ذلػؾ تكبيػرة، فػ ف جػا  لػـ يكبػر ممػا سػبقوه بػو مػف التكبيػر 

مف التكبير فيما مضى مف الركوع وقد كب ػر  بقوهإال تكبيرة اإلحراـ قط، ولـ يقض ما س
الصػػبلة، فيػػذا ىكػػذا فػػي الجنػػازة إذا فاتػػو  يحتػػى وقػػؼ معيػػـ فػػ ـالتكبيػػرة األولػػى معيػػ

ث ثػػـ جػػا  كب ػػر مػػف ذلػػؾ تكبيػػرة واحػػدة وأمسػػؾ عمػػا بقػػي حتػػى أو ثػػبل كبيرتػػافتكبيرىػػا ت
 (ٔ) يقضيو بعد فراغ اإلماـ((.

: أف يكػػػوف التػػػرع غيػػػر منصػػػوص عمػػػى حكمػػػو ألنػػػو إف ُنػػػص  عمػػػى الثالأأأث الشأأأرط
عمػػى القيػػاس عنػػد المعارضػػة ىػػذا إذا  صلمقيػػاس لضػػرورة تقػػديـ الػػن حاجػػةحكمػػو فػػبل 

حكػػو إثباتػػًا بػػأف كػػاف الػػنص الػػداؿ عمػػى  الػػنص بػػالنتي أمػػا إذا التػػرع منصوصػػًا عمػػى
التػػرع ىػػػو بعينػػو الػػػذي دؿ عمػػى حكػػػـ األصػػؿ فالقيػػػاس باطػػؿ؛ ألنػػػو لػػػيس  ـثبػػوت حكػػػ

 جعؿ إحد  الصورتيف أصبًل بأولى مف األخر .
ف كػػػػاف الػػػػنص فػػػػي التػػػػرع غيػػػػر نػػػػص األصػػػػؿ فالقيػػػػاس جػػػػائز عنػػػػد أكثػػػػر أىػػػػؿ  وا 

 األصوؿ؛ ألنو مف باب تعاضد األدلة عمى مورد واحد وىو غير ممنوع.
 : شروط العمة:ثالثاً 
فػػػي تعريػػػؼ العمػػػة أنيػػػا عمػػػاد القيػػػاس وأساسػػػو وقػػػد ذكػػػر طائتػػػة مػػػف عممػػػا   سػػػبؽ

بيػػػنيـ فػػػي تقريػػػر  األصػػػوؿ فػػػي العمػػػة شػػػروطًا تجػػػاوزت عشػػػريف شػػػرطًا عمػػػى خػػػبلؼ
 ولذا اقتصر ىنا عمى أىـ ىذه الشروط مما لو تعمؽ بالبحث. عضياب

                                                                                                                                            

 ،ٕ٘-ٔ٘ص ،ىػػػػ(.  انظػػػر: االنتقػػػا ٖٕٓوقيػػػؿ: ،ىػػػػٕٗٓمدونػػػة أشػػػيب)توفي سػػػنة ألػػػؼ مدونػػػة تسػػػمى 
 [ ٕٔٚ-ٕٕٙص ،ٖج ،ترتيب المدارؾ ،٘٘ٔص ،طبقات التقيا 

 .ٕٓٗ-ٕٔٗ، صٕالبياف والتحصيؿ، ج( ٔ)
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الػػػذيف قػػػالوا بجػػػواز التعميػػػؿ ذىبػػػوا فػػػريقيف فريػػػؽ يػػػر  اقتصػػػار التعميػػػؿ  واألصػػػوليوف
عمػػى الوصػػؼ الظػػاىر المنضػػبط بينمػػا يػػر  التريػػؽ ا خػػر التعميػػؿ بالوصػػؼ المناسػػب 

مػػػف تشػػػريا الحكػػػـ مػػػاداـ يحقػػػؽ  كمػػػةلحسػػػوا  كػػػاف منضػػػبطًا أو غيػػػر منضػػػبط وىػػػو ا
 اليدؼ مف مقصود الشارع مف تشريا الحكـ.

 نحف نذكر شروط عمى رأي التريؽ األوؿ وىـ الجميور. لكف
: وىو أال يكوف الوصػؼ مقصػورًا عمػى : أن تكون العمة وصفًا متعدياً األول الشرط

القيػػاس مشػػاركة الحكػػـ، بمعنػػى أنػػو يمكػػف تحقػػؽ الوصػػؼ فػػي عػػدة أفػػراد؛ ألف أسػػاس 
الترع لؤلصؿ فػي عمػة الحكػـ فػ ذا كانػت العمػة قاصػرة عمػى األصػؿ لػـ يصػا القيػاس؛ 
إلنعػػػداـ العمػػػة فػػػي التػػػرع واعمػػػـ أف تعديػػػة العمػػػة لػػػيس شػػػرطًا فػػػي صػػػحة التعميػػػؿ عنػػػد 

نما ىي شرط ف  صحة القياس. يالجميور وا 
حتيا وذلػػؾ ابػػف تيميػػة: )) والعمػػة المسػػتنبطة البػػد ليػػا مػػف دليػػؿ يػػدؿ عمػػى صػػ قػػاؿ

   الدليؿ ىو كونيا مؤثرة في الحكـ، وسبلمتيا عمى األصوؿ مف نقص أو معارضة ((.
طائتػػػة مػػػف الحنتيػػػة المالكيػػػة والشػػػافعية والحنابمػػػة إلػػػى جػػػواز التعميػػػؿ بالعمػػػة  وذىػػػب
  القاصرة.
 الثاني: أن تكون العمة وصفًا ظاىرًا: الشرط

 حواس الظاىرة.ومعنى كونو ظاىرًا أف يكوف محسوسًا مدركًا بال 
ف كانت العمة ختية فبل س قاؿ نمػا يعمػؽ  بيؿابف تيمية: )) وا  إلى تعميؽ الحكـ بيا وا 

   بسببيا ((.
 نوعاف: وىو

كالعدالة ما الصػدؽ واألبػوة مػا التممػؾ والواليػة فينػا  عمييا: أف يكوف دليبًل أحدىما
 يعمؿ بدليؿ العمة ما لـ يعارضيا أقو  منيا.

، أو الكػػػذب والخطػػػأ     : أف يكػػػوف الثأأأاني حصػػػوليا معػػػو ممكنػػػًا، كالحػػػدث مػػػا النػػػـو
  أو الصداقة.

الختيػػػة ال يمكػػػف معرفػػػة منػػػاط الحكػػػـ فييػػػا إال بعسػػػر وحػػػرج، فالعسػػػر منتػػػٍؼ  فالعمػػػة
لػػػػػذلؾ إذا كانػػػػػت العمػػػػػة  [ٛٚ الحػػػػػر:چ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  بقولػػػػػو تعػػػػػالى:
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يػػة، دفعػػًا لمعسػػر عػػف النػػاس والتخػػبط ختيػػة فالشػػارع يػػرد فييػػا إلػػى المعػػاف الظػػاىرة الجم
 [ٜٕ النسا : چ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  في األحكاـ فمثبًل قولو تعالى:

 رفػي العقػود وىػو أمػ عتبػرالم وىػوبيف المتبايعيف ىو أسػاس نقػؿ الممكيػة  فالتراضي
إدراكػػػو واإلطػػػبلع عميػػػو فػػػبل يصػػػا أف يكػػػوف عمػػػة لنقػػػؿ الممكيػػػة    فقمبػػػي ختػػػي ال يمكػػػ

 ىو مظنة التراضي. الذيفأقاـ الشارع مقامو أمرًا ظاىرًا وىو اإليجاب والقبوؿ 
: يشػترط فػي الوصػؼ المعمػؿ سػوا  تكون العمأة وصأفًا من أبطاً  أن: الثالث الشرط

ًا بػػأف يكػػوف محػػددًا مميػػزًا شػػرعيًا أو عرفيػػًا أف يكػػوف منضػػبط وكػػاف حقيقيػػًا أو لنويػػًا أ
يمكف التحقؽ مف وجودىا في التػرع بحػدىا فػبل تختمػؼ بػاختبلؼ األشػخاص واألحػواؿ 

ف نػػو ال يػػؤثر فنيػػر المنضػػبط ال يتيػػد القػػدر الػػذي  ليسػػيرواألمػػاكف بخػػبلؼ االخػػتبلؼ ا
 عمؽ بو الحكـ؛ ألف العمة تتيد الحكـ.

، فاإلسػػكار وصػػؼ منضػػبط العمػػة المنضػػبطة: كتحػػريـ الخمػػر لعمػػة اإلسػػكار مثػػاؿ
يقػػاس عميػػػو كػػػؿ مسػػػكر وال تػػػؤثر قػػػوة اإلسػػكار وضػػػعتو؛ ألنػػػو اخػػػتبلؼ يسػػػير فػػػ ف لػػػـ 

 تسكر في بعض األحواؿ فذلؾ ال ينافي أف مف شأنيا اإلسكار.
فػػػي السػػػتر، فالمشػػػقة عمػػػة غيػػػر منضػػػبطة  المشػػػقة: بطةالعمػػػة غيػػػر المنضػػػ ومثػػػاؿ

لكونيا تختمؼ بػاختبلؼ األشػخاص واألحػواؿ فػبل يصػا التعميػؿ ليػا لػذلؾ أقػاـ الشػارع 
 .لسترمقاميا أمرًا منضبطًا وىو مظنة المشقة وىو ا

 الرابع: أن تكون العمة مناسبة لمحكم: الشرط
نمػػب عمػػى ظػػف كونيػػا مناسػػبة لمحكػػـ أي: يصػا تعميػػؽ الحكػػـ بيػػا وىػو أف ي ومعنػى
أف الحكػػـ حاصػػؿ عنػػد ثبوتيػػا بمعنػػى أف ربػػط الحكػػـ بيػػا مظنػػة تحقػػؽ حكمػػة  دالمجتيػػ

الحكػػـ؛ أي أف المصػػمحة التػػي قصػػدىا الشػػارع تتحقػػؽ بػػربط ىػػذا الوصػػؼ فػػبل يصػػا 
 التعميؿ باألوصاؼ التي ال مناسبة بينيا وبيف الحكـ، وىي المسماة الطردية.

لقتػػؿ العمػػد العػػدواف وصػػؼ مناسػػب مبلئػػـ أمثمػػة التعميػػؿ بالوصػػؼ المناسػػب: ا ومػػف
إذا قتػػؿ ُمَورِّثػو؛ ألف الشػػأف بيػػذا  بػػولػربط القصػػاص بػػو أو لػربط الحرمػػاف مػػف الميػراث 

 الربط يحقؽ الحكمة مف تشريا الحكـ وىو كؼ النتوس عف العدواف.
 العقػوؿلتحريـ الخمر؛ ألف بنا  األحكػاـ عميػو حتػظ  بلئـوصؼ م -مثبلً -واإلسكار
 ؿ.مف االختبل
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أمثمػػػة التعميػػػؿ بالوصػػػؼ غيػػػر المناسػػػب: تعميػػػؿ تحػػػريـ الخمػػػر بكونيػػػا شػػػراب  ومػػػف
أو كػػوف  غنيػػاً عصػػير العنػب، وكتعميػػؿ وجػػوب قطػا يػػد السػػارؽ بكونػو  ونيػػاأحمػر أو ك

المسػػروؽ منػػو فقيػػرًا أو عػػامبًل فالتعميػػؿ بشػػي  مػػف ىػػذه األوصػػاؼ ال يصػػما أف يكػػوف 
 ارقة.وصتًا مناسبًا لمحكـ بقطا يد السارؽ والس

 
 
 

 الرابع: أ سام القياس مع بيان رأي مالك فيو. المطمب
عبػػارات األصػػولييف حػػوؿ تقسػػيمات القيػػاس اختبلفػػًا كثيػػرًا والسػػبب فػػي ذلػػؾ  اختمتػػت
 متعددة منيا: اتباعتبار  يـأنيـ يعرفون
 : التقسيم من حيث الوصف المعمل بو وي عل ىؤكء القياس ثالثة أ سام:األول

: وىػػػو القيػػػاس الػػػذي ال يحتػػػاج إلػػػى ذكػػػر فأأأي معنأأأج األصأأأل القيأأأاس .1
وصؼ جاما بيف األصؿ والترع وذلػؾ النتتػا  التػارؽ المػؤثر بينيمػا كقيػاس 

 العبد عمى األمة في تنصيؼ حد الزنا.
: وىػػو الػػذي يحتػػاج إلػػى ذكػػر الوصػػؼ المعمػػؿ بػػو كقيػػاس العمأأة  يأأاس .2

 النبيذ عمى الخمر لعمة اإلسكار.
الجمػا بػيف األصػؿ والتػرع بػدليؿ العمػة أو ممزوميػا : وىػو الدكلة  ياس .3

فػبل  ئػوأو أثرىا كقوليـ في عػدـ إخبػار العبػد عمػى النكػاح ال يجبػر عمػى إبقا
والتػػػرع العبػػػد  ،واألصػػػؿ فػػػي ىػػػذا القيػػػاس الحػػػر ،يجبػػػر عمػػػى ابتدائػػػو كػػػالحر

بينيما ال يجبر عمى إبقائو وىذا الوصؼ فػي حقيقتػو لػيس  ماوالوصؼ الجا
كنو دليػؿ عمػى العمػة التػي ىػي كػوف النكػاح حقػًا خالصػًا لمعبػد، ىو العمة، ول

ذا كاف حقًا خالصًا لـ يجبر عميو، والحكـ المراد إثباتو عػدـ اإلجبػار عمػى  وا 
نمػػػا جمػػػا بػػػيف  ابتػػػدا  النكػػػاح، فيػػػذا القيػػػاس لػػػـ يػػػذكر فيػػػو العمػػػة الجامعػػػة، وا 

  األصؿ والترع بدليؿ العمة.

 قو فيصا ظياره كالحر.قوليـ في ظيار العبد: صا طبل ومنو
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: وىػػػي : باعتبأأأار مناسأأأبة الوصأأأف المعمأأأل بأأأو لمحكأأأم إلأأأج ثالثأأأة أ سأأأامالثأأأاني
 المناسب، والطردي، والشبيي.

 (ٔ) جعؿ قياس الشبو قسمًا مف قياس الداللة. مفالعمما   ومف
 تقسيمات أخر  ال أميؿ بذكرىا. وىنالؾ

 
تقسػػػػػيـ أبػػػػػو الوليػػػػػد البػػػػػاجي فػػػػػي كتابػػػػػو )اإلحكػػػػػاـ(  تقسػػػػػيماتأجػػػػػود ىػػػػػذه ال ولعػػػػػؿ

ـ القياس باعتبار عمتو إلى قسميف  :  (ٕ)و)المنياج( وقد قس 
 عمِّة، و ياس دكلة:  ياس
: فيػػػو أف يحمػػػؿ األصػػػؿ عمػػػى التػػػرع بعمػػػة شػػػرعية فيكػػػوف  يأأأاس العمأأأة فومأأأا

 اإللحاؽ فيو بنتس العمة، ىو حجة عند جميا مثبتي القياس.
 عاصـ المالكي: قاؿ ابف أبي كما

 وىأأأأأأأأأأأأأأأو الح أأأأأأأأأأأأأأأة دون بأأأأأأأأأأأأأأأأس
 

 (ٖ)عنأأأد  ميأأأع مثبتأأأي القيأأأاس 
 

 :نواعينقسم من حيث القوة وال عف إلج ثالثة أ وىو
 وواضا، وختي. جمي،
أو  ابعمتػػػو قطعػػػًا بػػػنص أو فحػػػو  خطػػػ ممػػػت: وىػػػو مػػػا عُ األول: ال مأأأي النأأأوع
 (ٗ) إجماع.

الػػػنص فمثػػػؿ مػػػا احػػػتر عمػػػر )رضػػػي ا عنػػػو( فػػػي تركػػػو  فأمػػػا .1
چ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ قسػػػػػمة أراضػػػػػي السػػػػػواد بقولػػػػػو تعػػػػػالى: 

ومنو قولو عميو الصبلة والسبلـ: )) إنمػا ُجعػؿ االسػتئذاف مػف  ،[ٚ الحشر: 
 أجؿ البصر((.

فحو  الخطاب فيو ما دؿ عميو الخطاب بالتنبيػو وذلػؾ أف  وأما .2
ُيػػَنص  عمػػى األدنػػى فينبػػو بػػو عمػػى األعمػػى، أو ُيػػَنص  عمػػى األعمػػى فينبػػو بػػو 

                                                 

 ( شرح المما.ٔ)

 ( وىو القسـ الثالث.ٕ)

 (.ٖٗٙمرتقى الوصوؿ، البيت رقـ)( ٖ)

(ٗ  ) 
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عمػػى األدنػػى، ويتيػػـ ذلػػؾ مػػف نتػػس الخطػػاب مػػف قصػػد المػػتكمـ مػػف عػػرؼ 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ   چالمنة. ومف ذلؾ قولػو تعػالى: 

 عمػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػنص ،[٘ٚ آؿ عمػػػػػػػػػػراف:  چھ  ھ  ھ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
 (٣) ما فوقو. مىالقنطار ونب و عمى ما دونو، ونص  عمى الدينار ونب و ع

عنػػد الشػػافعي)رحمو ا( بالقيػػاس فػػي معنػػى  معػػروؼالموافقػػة بعينػػو وىػػو ال ومتيػػـو
 وااللحاؽ ىنا بنتي التارؽ الذي ىو قسـ مف تنقيا المناط. ،(2)األصؿ
لمعمػػة بػػؿ يكتتػػى فيػػو بنتػػي التػػارؽ المػػؤثر فػػي الحكػػـ  والتػػارؽ ال يتعػػرض فيػػ ونتػػي

 البوؿ في الما  الراكد وبيف البوؿ في إنا  وصبو فيو.  بيفك لنا  الترؽ 
مظنونػػًا  أوأقسػػاـ؛ ألف نتيػػو إمػػا أف يكػػوف قطعيػػًا  ةأربعػػ التحقيػػؽالتػػارؽ عمػػى  ونتػػي

 مف المنطوؽ أو مساويًا. أف يكوف المسكوت عنو أولى بالحكـ اوفي كٍؿ إم
مػػػػف  ـ: مػػػػا يقطػػػػا فيػػػػو بػػػػنص التػػػػارؽ مػػػػا كػػػػوف المسػػػػكوت عنػػػػو أولػػػػى بػػػػالحكاألول

چ  فػي قبػوؿ الشػيادة فػي قولػو تعػالى: الػدليؿالمنطوؽ ك لحاؽ أربعة عدوؿ ضػابطيف ب

نبػػػػو بػػػػاألدنى عمػػػػى األعمػػػػى؛ ألنػػػػو إذا  فينػػػػا ،[ٕ الطػػػػبلؽ:  چڈ  ڈ  ژ  ژ   
فشػػػػيادة األربعػػػػة عػػػػدوؿ أولػػػػى بػػػػالقبوؿ قطعػػػػًا وك لحػػػػاؽ كانػػػػت شػػػػيادة عػػػػدليف مقبولػػػػة 

 وقػد ،[ٖٕ اإلسرا :  چہ  ہ  ہ   ھ  چ  التأفيؼ بالضرب في الحرمة في قولو تعالى:
 ُأثر عف مالؾ ما يدؿ عمى اعتبار ىذا النوع مف األدلة.

فػػي )العتبيػػة(: )) وسػػئؿ مالػػؾ عػػف األربعػػة يكػػوف جميعػػًا يتنػػاجى ثػػبلث دوف  جػػا 
 قػػد نيػػى أف يتػػرؾ واحػػٌد ال أر  ذلػػؾ ولػػو كػػانوا عشػػرة أف يتركػػوا واحػػدًا ((.واحػػد فقػػاؿ: 

(3) 
ابف رشد)رحمو ا(: ))عمة النيػي أف ذلػؾ يحزنػو ويسػوؤه فػ ذا تنػاجى الجماعػة  قاؿ

في اإلسا ة وأبيف في سو  األدب وقمػة المراعػاة  ددوف الواحد كاف ذلؾ عمى الواحد أش
 (1)لو ((.

                                                 

 .ٖٖٕ/ٔالتقيو والمتتقو( ٔ)

 .ٕٗٛمذكرة في أصوؿ التقو ( ٕ)

 .ٕٕٙص ،ٛٔج ،( العتبية بحاشية البياف والتحصيؿٖ)



111 
 

فػػػي )الموطػػػأ(: )) قػػػاؿ مالػػػٌؾ: مػػػف أعتػػػؽ عبػػػدًا لػػػو فبػػػت عتقػػػو حتػػػى تجػػػوز  وجػػػا 
شيادتو وتتـ حرمتػو ويثبػت ميراثػو، فمػيس لسػيده أف يشػترط عميػو مثػؿ مػا يشػترط عمػى 
عبده مف ماٍؿ أو خدمٍة وال يحمؿ عميو شيئًا مػف الػرؽ؛ ألف رسػوؿ ا صػمى ا عميػو 

ـ عميػػػو قيمػػػة العػػػدؿ فػػػأعطى شػػػركائو شػػػركًا لػػػو فػػػي عبػػػد قػػػوِّ  أعتػػػؽوسػػػمـ قػػػاؿ: )) مػػػف 
قػػاؿ مالػػؾ: )) فيػػو إذا كػػاف لػػو العبػػد خالصػػًا أحػػؽ  ، حصصػػيـ وعتػػؽ عميػػو العبػػد ((

 (2)باستكماؿ عتاقتو وال يخمطيا بشي  مف الرؽ ((.
 استدالؿ مف مالؾ رحمو ا بقياس األولى. وىذا
يرمػػػي  ( أيضػػػًا قػػػوؿ مالػػػؾ: )) ومػػػف جيػػػؿ فحمػػػؽ رأسػػػو قبػػػؿ أفالموطػػػأفػػػي ) وجػػػا 

 (3)الجمرة افتد  ((.
أف رسػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػو وسػػمـ حكػػػـ  الػػؾابػػف رشػػد )الحتيػػػد(: ))وعمػػدة م قػػاؿ

وىػذا ىػو  (4) مػف ضػرورة بالتديػة فكيػؼ مػف غيػر ضػرورة (( حمِّػوعمى مف حمػؽ قبػؿ م
 قياس األولى.

  ذىب الجميور إلى أف مف حمؽ قبؿ الرمي أنو ال شي  عميو. لكف
الحمػػؽ لمضػػرورة أورده مالػػؾ فػػي )الموطػػأ( مػػف حػػديث كعػػب بػػف عجػػرة أنػػو  وحػػديث

كاف ما رسوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ محرمػًا فػأذاه القمػؿ فػي رأسػو فػأمره رسػوؿ ا 
صمى ا عميػو وسػمـ أف يحمػؽ رأسػو وقػاؿ: )) صػـ ثبلثػة أيػاـ أو أطعػـ سػتة مسػاكيف 

 (5)لؾ فعمت أجزأ عنؾ ((.مديف لكؿ إنساف أو ُأنِسؾ بشاة أُي ذ ،مديف
حجة الجميور في جػواز تقػديـ الحمػؽ عمػى الرمػي حػديث عبػد ا بػف عمػر بػف  أما

صػػمى ا عميػػو وسػػمـ بمنػػى والنػػاس يسػػألونو فجػػا ه  العػػاص أنػػو قػػاؿ: وقػػؼ رسػػوؿ ا
رجؿ وقػاؿ لػو: يػا رسػوؿ ا لػـ أشػعر فحمقػت قبػؿ أف أنحػر فقػاؿ رسػوؿ ا صػمى ا 

                                                                                                                                            

 .ٕٕٙص ،ٛٔج ،( البياف والتحصيؿٔ)

 .ٖٜ٘ص ،ٕج ،باب: الشرط في العتؽ ،( الموطأ؛ كتاب: العتؽ والوال ٕ)

 .ٖٖٗص ،ٔج ،باب: فدية مف حمؽ قبؿ أف يتحمؿ ،( الموطأ؛ كتاب: الحرٖ)

 .ٕٖ٘، صٔ، ج( بداية المجتيدٗ)

(، ومسمـ فػي الحػر/ بػاب ٙٔٛٔأخرجو البخاري في المحصر/ باب اإلطعاـ في التدية نصؼ صاع )(٘)
( ...  ( عف كعب بف عجرة رضي ا عنو.٘ٛ( )ٕٔٓٔجواز حمؽ الرأس لممحـر
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: يػػا رسػػوؿ ا لػػـ أشػػعر قػػاؿثػػـ جػػا  رجػػؿ آخػػر ف ،) انحػػر وال حػػرج ((عميػػو وسػػمـ: )
قػػػاؿ: فمػػػا سػػػئؿ رسػػػوؿ الػػػو صػػػمى ا  ،قػػػاؿ: ))اـر وال حػػػرج(( ،فنحػػػرت قبػػػؿ أف أرمػػػي

 (1)عميو وسمـ عف شي  ُقدـ وال ُأخر إال قاؿ: )) افعؿ وال حرج ((.
عبػػد ا بػػف عمػػرو بػػف العػػاص المتقػػدـ لػػـ يػػذكر فيػػو حمػػؽ الػػرأس قبػػؿ رمػػي  وحػػديث

الجمار لكػف ورد التصػريا بػالحمؽ قبػؿ الرمػي فػي روايػة مسػمـ قولػو سػمعت رسػوؿ ا 
صمى ا عميو وسمـ وأتاه رجٌؿ يػـو النحػر وىػو واقػؼ عنػد الجمػرة فقػاؿ: يػا رسػوؿ ا 

فػػي جػػواز  صػػريحةحػػرج ((، فيػػذه الروايػػة إنػػي حمقػػت قبػػؿ أف أرمػػي فقػػاؿ: )) اـر وال 
 تقديـ الحمؽ عمى الرمي.

)رحمػػػو ا( خػػػص مػػػف عمػػػـو آخػػػر الحػػػديث الػػػذي أحػػػتر بػػػو الجميػػػور عمػػػى ومالؾ
جػػواز الحمػػؽ قبػػؿ الرمػػي بقيػػاس األولػػى وكػػاف ليػػذا القيػػاس وجػػو قػػوي مػػف النظػػر لػػوال 

مػػػا وجػػػود  لمحمػػػؽ قبػػػؿ الرمػػػي وحينئػػػذ ال مجػػػاؿ إلعمػػػاؿ القيػػػاس ياوجػػػود الػػػنص المبػػػ
 النص.
ا( وىػػو يػػدافا عػػف رأي مالػػؾ فػػي المنػػا مػػف الحمػػؽ قبػػؿ  موقػػوؿ ابػػف رشػػد)رح وأمػػا

لػػـ يػػذكر فيػػو حمػػؽ الػػرأس قبػػؿ رمػػي  -يعنػػي حػػديث الجميػػور-الرمػػي مػػا أف الحػػديث
قبػؿ  ذبػاالجمار، )) وعند مالؾ أف مػف حمػؽ قبػؿ أف يػذبا ال شػي  عميػو وكػذلؾ مػف 

 بما تقدـ. يجاب عنو  (2) أف يرمي .....((
الزرقاني في )شرحو عمى الموطأ( وىو يعمؿ رأي مالػؾ فػي وجػوب التديػة فػي  وقاؿ

َخػػص  مػػف العمػػـو تقػػديـ الحمػػؽ  تقػػديـ الحمػػؽ عمػػى الرمػػي يػػـو النحػػر قػػاؿ: )) إف مالكػػاً 
التتػػػث قبػػػؿ فعػػػؿ شػػػي  مػػػف  ا عمػػػى الرمػػػي فأوجػػػب فيػػػو التديػػػة لعمػػػة أخػػػر  وىػػػي إلقػػػ

التدية عمى المريض أو مف بو أذ  مػف رأسػو إذا حمػؽ  التحمؿ، وقد أوجب ا ورسولو
 (3) محؿ الحمؽ ما جواز ذلؾ لضرورتو، فكيؼ بالجاىؿ والناسي ((. قبؿ

                                                 

(؛ ومسػػمـ فػػي الحػػر/ بػػاب مػػف ٖٚٚٔ(، )ٖٙٚٔأخرجػػو البخػػاري فػػي الحػػر/ بػػاب التتيػػا عمػػى الدابػػة )(ٔ)
 ( عف عبد ا بف عمرو بف العاص ػ رضي ا عنيما.ٖٙٓٔحر )حمؽ قبؿ الن

 .ٕٖ٘، صٔ، ج( بداية المجتيدٕ)

 .ٕٓ٘ص ،ٕج ،( شرح الزرقاني عمى الموطأٖ)
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: )) ألنػو لػـ يقػا فػي روايتػو حػديث البػاب وال ذلػؾقولو قبػؿ  ؿالتعمي امف ىذ وأحسف
ومعنػى ذلػؾ أف الحػديث  ،(2) (( (1)ألنػو أثبػت النػاس فػي ابػف شػياب ،يمـز بزيػادة غيػره

لـ يبم  مالكًا أو لـ يصا عنده)رحمو ا(؛ ألنو ال يظف بمثؿ مالػؾ فػي  الثابتةبروايتو 
 جبللتو وعممو أف يقدـ قياسًا ولو جميًا عمى السنة الثابتة لديو.

يدؿ أف مالكًا)رحمو ا( يقػدـ الخبػر إذا صػا عنػده عمػى القيػاس الجمػي مثػاؿ  ومما
أنػػػو قػػػاؿ: لسػػػعيد بػػػف  (3)الموطػػػأ عػػػف ربيعػػػة ابػػػف أبػػػي عبػػػد الػػػرحمفذلػػػؾ مػػػا رواه فػػػي 

: فكػـ فػي أصػبعيف  قػاؿ: قػاؿقػاؿ: عشػر مػف اإلبػؿ،   كـ في أصػبا المػرأة (4)المسيب
عشػػروف مػػف اإلبػػؿ، قمػػت: فكػػـ فػػي ثبلثػػة أصػػابا  قػػاؿ: ثبلثػػوف مػػف اإلبػػؿ، قمػػت: فكػػـ 

واشػػػػتدت  قمػػػػت: حػػػػيف عظػػػػـ جرحيػػػػا ،فػػػػي أربعػػػػة أصػػػػابا  قػػػػاؿ: عشػػػػروف مػػػػف اإلبػػػػؿ
مصػػػيبتيا نقػػػص عقميػػػا، قػػػاؿ سػػػعيد: أعراقػػػي أنػػػت  قمػػػت: بػػػؿ عػػػالـ متثبػػػت أو جاىػػػؿ 

 (5) متعمـ، قاؿ: ىي السنة يا ابف أخي ((.
 : ما يقطا  فيو بنتي التارؽ ما كوف المسكوت عنو مساويًا لكـ المنطوؽ.الثاني

                                                 

تقانػو، وىػو أوؿ مػف ( ٔ) محمد بف مسمـ بف شياب الزىري، أبو بكػر التقيػو الحػافظ، متتػؽ عمػى جبللتػو وا 
لوال الزىري ذىبت السنف مف المدينػة((، ومناقبػو عميػو و عمػى  دوف الحديث، قاؿ الشافعي )رحمو ا(: ))

-ٕٖٙ، صٙىػ،  انظر: سير أعػبلـ النػببل ، جٕ٘ٔحتظو والثنا  عميو أكثر مف أف تحصر، توفي سنة 
 [.ٔ٘ٗ-٘ٗٗ، صٜ، تيذيب التيذيب، جٖٓ٘

 .ٜٔ٘ص ،ٕج ،( شرح الزرقاني عمى الموطإٔ)

ي، المشػيور بربيعػة الػرأي، متتػي المدينػة، وعػالـ الوقػت، كػاف ربيعة بف أبي عبد الرحمف فروخ التميم( ٖ)
مف أئمػة االجتيػاد، وبػو تتقػو مالػؾ، وقػاؿ عنػو لمػا مػات: )) ذىبػت حػبلوة التقػو منػذ مػات ربيعػة((، تػوفي 

 [.ٜٕ٘-ٕٛ٘، صٖ، تيذيب التيذيب، جٜٙ-ٜٛ، صٙىػ. انظر: سير أعبلـ النببل ، جٖٙٔسنة

 (ٗ سػػعيد بػػف المسػػيب بػػف حػػزف بػػف )،أبػػو محمػػد، ولػػد لسػػنتيف  أبػػي وىػػب المخزومػػي القرشػػي
، يعتبػػػر القرآنػػػي والتتسػػػير التقػػػو ،الحػػػديث ، مػػػف كبػػػار أىػػػؿ العمػػػـ فػػػيعمػػػر بػػػف الخطػػػاب مػػػف خبلفػػػة

، رو  عف عػدد مػف الصػحابة وبعػض أميػات المػؤمنيف وكػاف أعمػـ النػاس والتابعيف يا  المدينةفق سيد
، جمػػا بػػيف الحػػديث وعمػػر بػػف الخطػػاب أبػػي بكػػر ، وقضػػا محمػػد بػػف عبػػد ا بقضػػايا رسػػوؿ اإلسػػبلـ

الدوسػػية بنػػت أبػػي  والتقػػو والزىػػد والػػورع واسػػا العمػػـ ويقػػاؿ لػػو فقيػػو التقيػػا ، و زوجتػػو ىػػي أـ حبيػػب
سػػير ،ٖ٘ٚص ،ٕج ،وفيػػات األعيػػاف ،ٜٔٔص ،٘ج ،تػػوفي سػػنة  انظػػر: طبقػػات ابػػف سػػعد ،ىريػػرة

 [.ٕٔٔص ،ٜالبداية والنياية، ج ،ٕٚٔص ،ٗج ،أعبلـ النببل 

 .٘٘ٙص ،ٕج ،باب: ما جا  في عقؿ األصابا ،( الموطأ؛ كتاب العقوؿ٘)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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أجػػػد عػػػف أصػػػحاب مالؾ)رحمػػػو ا( نقػػػػبًل خاصػػػًا عنػػػو فػػػي االحتجػػػاج بمتيػػػػـو  لػػػـ
عمػػػى االحتجػػػاج بقولػػػو: )) ال خػػػبلؼ  تػػػاؽالموافقػػػة سػػػو  مػػػا نقمػػػو الزركشػػػي مػػػف االت

   باالحتجاج بالمساوي كاألولى ((.

 الـز ىذا االتتاؽ أف مالكًا)رحمو ا( قائؿ بحجية متيـو الموافقة. ومف
 منيا احتجاجو بالمتيـو المساوي. خذوجدت في فروع مالؾ)رحمو ا( ما يؤ  لكف
 

ع فمثػػػؿ قولػػػو صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ: )) ال يقضػػػي اإلجمػػػا وأمػػػا .3
اتتػػػػؽ العممػػػا  عمػػػػى أف النضػػػػب مػػػػانا مػػػػف  ،(٣) القاضػػػي وىػػػػو غضػػػػباف ((

ألنػو  ضب؛القضا  بيف الخصـو لعدـ إمكاف استيتا  حجر الخصـو ما الن
كػؿ  النضػبوفيميمػا فيمحػؽ ب ليمػايشوش فكػر القاضػي ويحػوؿ دوف عقمػو 

مػػػا يشػػػوش التكػػػر مػػػف جػػػوٍع متػػػرٍط وبػػػرد قػػػارٍص أو حقػػػٍف أو حقػػػب متػػػرطيف 
 كذلؾ.

ىي النضب كما دؿ الحديث المتقدـ خبلفًا لمف قاؿ إنيا تشويش التكػر،  والعمة
 لكف تشويش التكر ىو الوصؼ المناسب لكوف العمة مناط الحكـ.

 من  ياس العمة: القياس الوا ح: انيالث النوع
(: )) فأما الواضا فما ثبت بضرب مف الطاىر وقد ياجفي )المنأبو الوليد  قاؿ

 (2)يكوف الظاىر صتة أو عمومًا ((.
: فمثػػػؿ اسػػػتدالؿ الما فأمػػػا عمػػػى أبػػػي حنيتة)رحمػػػو ا تعػػػالى( فػػػي  لكيػػػةالعمػػػـو

تحريـ الربا في دار الحرب بأف ىذا ربا فيما حـر فيو الربا فوجب أف ال يجػوز كمػا 
چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  تعػػػالى: ولػػػووىػػػذا يثبػػػت بقلػػػو كػػػاف فػػػي دار اإلسػػػبلـ 

 فتحريـ الربا عاـ في األحواؿ كميا. ،[ٕ٘ٚ البقرة: 
المالكيػة عمػى منػا الشػتعة لمجػار بػأف ىػذا متميػز الحػؽ  ؿ: كاسػتدالالصفة وأما

فمػػـ تصػػا لػػو الشػػتعة كالمحػػاذي الػػذي بينيمػػا الطريػػؽ وىػػذا ثبػػت  بػػائاعػػف ممػػؾ ال

                                                 

 سبؽ تخريجو.( ٔ)

 .ٕٙص ،جاج( انظر: المنياج في ترتيب الحٕ)
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بقولو صمى ا عميو وسمـ: )) الشتعة فيما لػـ يقسػـ فػ ذا ضػربت الحػدود وصػرفت 
 (1)الطرؽ فبل شتعة ((.

   الثالث من  ياس العمة: القياس الخفي: النوع
كػػؿ قيػػاس لػػـ يقطػػا فيػػو بنتػػي التػػارؽ ولػػـ تكػػف عمتػػو منصوصػػًا أو مجمعػػًا  ىػػو

 عمييا وذلؾ مثؿ: قياس القتؿ بالمثقؿ عمى القتؿ بالمحد د في وجوب القصاص.
ػػػا الختػػػي فيػػػو مػػػا عممػػػت عمتػػػو  فػػػيأبػػػو الوليػػػد  قػػاؿ )المنيػػػاج( مػػػا نصػػػو: )) وأم 

ربػػة وىػػو يعمػػـ بالسػػػمب كقولنػػا فػػي عمػػة تحػػريـ الخمػػر: إنػػو الشػػدة المط السػػتنباطبا
ذا عػػدمت  والوجػػود وذلػػؾ أف الشػػدة المطربػػة إذا وجػػدت فػػي الخمػػر ثبػػت التحػػريـ، وا 

 (2)عدـ التحريـ فكاف الظاىر أنيا عمة لو ((.
القيػاس ال بػد  مػف التعػرض لبيػاف العمػة والتأكػد مػف وجودىػا فػي  فالنػوع مػ فيذا

 :فالترع فيحتاج إلى مقدمتي
: أف السػػكر مػػثبًل عمػػة التحػػريـ فػػي الخمػػر وىػػذه المقدمػػة ثبتػػت األولأأج المقدمأأة

فػػي مسػػالؾ  معػػروؼبأدلػػة الشػػرع مػػف الػػنص واإلجمػػاع وغيػػر ذلػػؾ حسػػب مػػا ىػػو 
 العمة.

: وجػػود وصػػؼ السػػكر الػػذي ثبػػت التعميػػؿ لػػو فػػي النبيػػذ وىػػذه الثأأاني المقدمأأة
ميتو وىػػػذا النػػػوع ال خػػػبلؼ فػػػي تسػػػ والشػػػرعالمقدمػػػة تثبػػػت بػػػالحس والعقػػػؿ والعػػػرؼ 

 قياسًا.
عمػى ذلػؾ فػ ف كػؿ مسػمؾ مػف مسػالؾ العمػة الثابتػة باالسػتنباط واالجتيػاد  وبنػا اً 

كمسػػػػمؾ الػػػػدوراف بقسػػػػميو الوجػػػػودي والعػػػػدمي  ختػػػػي،تػػػػدخؿ فػػػػي مسػػػػمى القيػػػػاس ال
 ومسمؾ المناسبة واإلخالة وغيرىا.

وىػو  اـعند مالؾ)رحمو ا( عمة ربا التضؿ فػي الطعػ تيأمثمة القياس الخ ومف
االقتيات واالدخار فيذه العمػة لػـ تثبػت بػنٍص ولػـ يػدؿ عمػى اعتبارىػا إجمػاع األمػة 

 لكف ثبتت باالجتياد والعمؿ وما كاف كذلؾ فيو الختي كما تقدـ. 
                                                 

(؛ ومسػػمـ فػػي المسػػاقاة/ بػػاب فػػي ٖٕٕٔأخرجػػو البخػػاري فػػي البيػػوع/ بػػاب بيػػا الشػػريؾ مػػف شػػريكو )(ٔ)
 (ٛٓٙٔالشتعة )

 .ٕٚص ،( المنياج في ترتيب الحجاجٕ)
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أشػػار مالػػؾ إلػػى ىػػذه العمػػة فػػي )الموطػػأ( بقولػػو: )) األمػػر المجتمػػا عميػػو  وقػػد
حتػػػى  بيعػػػويابسػػػيا ف نػػػو ال يعنػػػدنا أف مػػػف ابتػػػاع شػػػيئًا مػػػف التاكيػػػة مػػػف رطبيػػػا أو 

ومػا كػاف منيمػا ممػا ييػبس  بيػدٍ منيػا بعػٌض بػبعٍض إال يػدًا  ي يستوفيو، وال يباع ش
فيصير فاكية يابسة تدخر وتؤكػؿ فػبل يبػاع بعضػو بػبعٍض إال يػدًا بيػٍد ومػثبًل بمثػٍؿ 

مػػف صػػنتيف مختمتػػيف فػػبل بػػأس أف يبػػاع منػػو  افإذا كػػاف مػػف صػػنؼ واحػػد، فػػ ف كػػ
دًا بيػػٍد وال يصػػما إلػػى أجػػؿ ومػػا كػػاف منيمػػا ممػػا ال ييػػبس وال يػػدخر اثنػػاف واحػػدًا يػػ

نمػػا يؤكػػؿ رطبػػًا كييئػػة البطػػي  والقثػػا  والخربػػز واألتػػرج والمػػوز والرمػػاف ومػػا كػػاف  وا 
ف ييبس لـ يكف فاكية بعد ذلؾ قػاؿ:  ،وليس ىو مما يدخر ويكػوف فاكيػة ،مثمو، وا 

احػػد يػػدًا بيػػٍد فػػ ذا لػػـ يػػدخؿ فيػػو فػػأراه حقيقػػًا أف يؤخػػذ منػػو مػػف صػػنؼ واحػػٍد اثنػػاف بو 
 (1) شي  مف األجؿ ف نو بأس بو ((.

   : ما ذكره ابف رشد )الحتيد(: بقولو: ))فأما متى يتضي القاضياألول الشاىد
لـ يكػف مشػنوؿ الػنتس لقولػو عميػو الصػبلة والسػبلـ: )) ال يقضػي القاضػي  ف ذا

ف عطشػانًا أو جائعػًا ومثؿ ىنا عند مالؾ أف يكػو  ،(2) حيف يقضي وىو غضباف ((
 (3)أو خائتًا أو غير ذلؾ مف العوارض التي تعوقو عف التيـ ((.

يػػػدؿ أف غيػػػر النضػػػب مػػػف كػػػؿ يشػػػوش يمحػػػؽ بالنضػػػب فػػػي المنػػػا مػػػف  وممػػػا
القضا  عند مالؾ)رحمو ا( ما ورد في )المدونة(: )) قمت البف القاسـ: ىػؿ كػاف 

ـٌ أو نعػػاٌس أو ضػػجرٌ  أف يقضػػي وقػػد دخمػػو شػػي   مالػػؾ يكػػره لمقاضػػي إذا دخمػػو ىػػ
 مف ىذه األشيا  

مالكػػًا يقػػوؿ: ال ينبنػػي لمقاضػػي أف يكثػػر إذا تخمػػط يريػػد بػػذلؾ وال  عت: سػػمقػػاؿ
 (ٗ) يحمؿ عمى نتسو ((.

: قػػػاؿ رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ: )) ال صػػػبلة بحضػػػرة الثأأأاني الشأأأاىد
منػػا المصػػمي مػػف  يفيػػذا الحػػديث نػػٌص فػػ (1) الطعػػاـ وال ىػػو يدافعػػو األخبثػػاف ((

                                                 

 .ٜٓٗص ،ٕج ،باب: بيا التاكية ،( الموطأ؛ كتاب البيوعٔ)

 ( سبؽ تخريجو.ٕ)

 .ٗٚٗ، صٕبداية المجتيد ونياية المقتصد، ج( ٖ)

 .ٗٗٔص ،ٖٔج ،( المدونة الكبر ٗ)
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الصػػبلة حػػاؿ الحقػػف أو الحقػػب وىنالػػؾ أمػػور أخػػر  تشػػنؿ المصػػمي عػػف الخشػػوع 
في الصبلة كالقرقرة، ومالؾ)رحمػو ا( ألحػؽ القرقػرة بػالحقف المنصػوص عميػو فػي 
الحػػديث لعػػدـ التػػارؽ المػػؤثر فػػي الحكػػـ وىػػو الػػذي حكػػاه عنػػو أخػػص أصػػحابو بػػو 

)) قمػػت: فػػ ف أصػػابو غثيػػاٌف أو قرقػػرٌة فػػي  (:مدونػػةورد فػػي )ال قػػدوىػػو ابػػف القاسػػـ ف
 بطنو ما قوؿ مالؾ! إذا كاف يشنمو في صبلتو 

، والقرقرة عند مالؾ بمنزلة الحقف ((.قاؿ ًً : ال أحتظ عف مالؾ فيو شيئٌا
 (ٕ) 

 :كان المسكوت عنو فيو أولج مع نفي الفارق بالظن الغالب ما: الرابع النوع
 عميػو بقولػو تعػالى: نصػوصؽ فػي الػرد المك لحاؽ شيادة الكػافر بشػيادة التاسػ 

فالكافر أولى بػرد الشػيادة  ،[ٗ النور: چ ڱ  ں   ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 
مف المسمـ التاسؽ ولكف ينشأ احتماؿ أف قد يحترز عف الكذب لدينو الباطػؿ زعمػًا 

 المسمـ ف نو متيـ في دينو بالكذب. سؽمنو بخبلؼ التا
إلحػاؽ العميػػا  بػالعورا  فػػي منػا التضػػحية بيػا، فػػالعورا  منصػوٌص عمػػى  ومثمػو

منا التضحية بيا ويقاس عمييا العميا  فيمنا التضحية بيا كذلؾ أولى بػالمنا مػف 
ظنػًا غالبػًا مػزاحـ لميقػيف؛ وذلػؾ أف النالػب عمػى  مظنوفٌ ولكف نتي التارؽ  ،العورا 

لعػػور نقصػػًا فػػي ثمنيػػا وقيمتيػػا، ىػػي كػػوف ا ا الظػػف أف عمػػة منػػا التضػػحية بػػالعور 
والعميا  أولى بذلؾ مػف العػورا ، ولكػف قػد ينشػأ احتمػاؿ آخػر وىػي أف تكػوف العمػة 
ىػػي: أف العػػور مظنػػة اليػػزاؿ؛ ألف العػػورا  ناقصػػة البصػػر إذ ال تػػر  إال مػػا قابػػؿ 

مظنػػة  يػػاعينيػػا المبصػػرة ونقػػص بصػػرىا المػػذكور مظنػػة لػػنقص رعييػػا ونقػػص رعي
ة المحتممػػة منتتيػػة فػػي العميػػا ؛ ألف مػػف يعمتيػػا يختػػار ليػػا أجػػود اليػػزاؿ، وىػػذه العمػػ

 العمؼ وذلؾ مظنة السمف.
 (3) مالؾ في )المدونة(: )) إف األضحية إذا أصابيا عمى ال تجزئ ((. قاؿ

الزرقػػاني: )) فػػ ذا لػػـ تجػػزئ العػػورا  والعرجػػا  فالعميػػا  والمقطوعػػة الرجػػؿ  وقػػاؿ
 (1) أحر ((.

                                                                                                                                            

 (.ٚٙ( )ٓٙ٘الحديث رقـ ) ،أخرجو مسمـ؛ كتاب المساجد، باب: كراىة الصبلة بحضرة الطعاـ(ٔ)

 .ٖٗص ،ٔج،( المدونة الكبر ٕ)

 .  ٗص ،ٕج ،( انظر: المدونة الكبر ٖ)
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و بػػػالظف النالػػػب الحتمػػػاؿ أف العميػػػا  يعتنػػػى بعمتيػػػا كػػػاف نتػػػي التػػػارؽ فيػػػ لكػػػف
ويختار ليا أحسف المراعي فتسمف، والعور مظنػة اليػزاؿ؛ ألف العػورا  يوكػؿ أمرىػا 

قابػػؿ عينيػػا المبصػػرة،  الإلػى نتسػػيا وىػػي ناقصػة البصػػر، إذ ال تػػر  مػػف المرعػى إ
ليسػت ونقص بصرىا مظنة لنقص رعييا، ونقص رعييا مظنة ليزاليا، وىػذه العمػة 

موجػػودة فػػي العميػػا ؛ ألف مػػف يعمتيػػا يختػػار ليػػا أجػػود العمػػؼ وذلػػؾ مظنػػة السػػمف 
 قطعيًا. يكفىذا االحتماؿ كاف نتي التارؽ فيو مظنونًا غالبًا ولـ  وألجؿ

كأأأان المسأأأكوت عنأأأو فيأأأو مسأأأاويًا  مأأأا: الخأأأامس مأأأن  يأأأاس العمأأأة النأأأوع
 :مع كون نفي الفارق مظنونًا ظنًا غالبًا ك مقطوعاً  طوق،لممن
 فك لحػػػػػاؽ األمػػػػػة بالعبػػػػػد فػػػػػي سػػػػػراية العتػػػػػؽ الثابػػػػػت فػػػػػي حػػػػػديث عبػػػػػد ا بػػػػػ 

عمر)رضػػػي ا عنيمػػػا( أف رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ قػػػاؿ: )) مػػػف أعتػػػؽ 
ـشػػػركًا لػػػو فػػػي عبػػػد فكػػػاف لػػػو مػػػاؿ يبمػػػ  ثمػػػف العبػػػد قػػػ عميػػػو قيمػػػة العػػػدؿ فػػػأعطى  وِّ

ال فقد عتؽ منو ما عتؽ((.شرك  (2) ائيـ حصصيـ وعتؽ عميو العبد، وا 
بػػػيف العبػػػد واألمػػػة ىػػػو األنوثػػػة، وىػػػو بالنسػػػبة لمعتػػػؽ وصػػػٌؼ طػػػردي ال  فالتػػػارؽ

ثبوتيػا فػي الػذكورة فيسػتوياف  ةتأثير لو فػي أحكػاـ العتػؽ، فتثبػت السػراية فػي األنوثػ
 في سراية العتؽ.

ي التػارؽ قطعيػًا وىػو مػا يتخيػؿ أنػو احتماؿ آخػر ىػو الػذي منػا كػوف نتػ وىنالؾ
في العبد لخصوصية فيو ال توجد فػي األمػة،  لعتؽيحتمؿ أف الشارع اعتبر سراية ا

لمناصػب الرجػاؿ وغيػر ذلػؾ ممػا ال  وأىميتػومثؿ استقبللو بترض الجياد والجمعػة، 
 مدخؿ لؤلنثى فيو وال حرة.

 الثاني:  ياس الدكلة:  القسم
نما ذكػر فيػو الـز مػف لوازميػا، كأث عمةفيو الالقياس الذي لـ تذكر  وىو أو  رىػاوا 

حكميػا فيكػػوف الجػاما بػػيف األصػؿ والتػػرع ودليػػؿ العمػة ال العمػػة فػي نتسػػيا بخػػبلؼ 
 قياس العمة الذي سبؽ الكبلـ عميو ف ف االلتحاؽ فيو بنتس العمة.

 :بالزم العمة الفرعما  مع فيو بين األصل و  مثال
                                                                                                                                            

 .ٖٜ، صٖشرح الزرقاني، ج( ٔ)

 ( سبؽ تخريجو.ٕ)
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بجػػاما الرائحػػة المشػػتدة فػػي كػػٍؿ؛ ألنيػػا  حرمػػةقيػػاس النبيػػذ عمػػى الخمػػر فػػي ال 
 الزمة عادة اإلسكار.

 :ال مع بين األصل والفرع بأثر العمة مثال
قياس القتؿ بالمثقؿ عمى القتؿ بالمحدد في وجوب القصاص بجاما اإلثػـ وىػو  

 أثر العمة التي ىي القتؿ العمد العدواف.
   ال مع بين األصل والفرع بحكم العمة: مثال
الديػػة عمػػييـ فػػي  بيقػػاؿ تقطػػا الجماعػػة بالواحػػد كمػػا يقتمػػوف بػػو بجانػػب وجػػو  أف

ذلؾ حيث كاف غير عمػد وىػو حكػـ العمػة أمػا قطعيػـ بػو فػي العمػد فمػـ يػرد حكمػو 
 في النصوص الشرعية.

أثر العمػػة بػػبلـز العمػػة فػػي ىػػذا القسػػـ أقػػو  مػػف الجمػػا بأثرىػػا، والجمػػا بػػ والجمػػا
 الجما بحكميا. مفأقو  
ورد عف اإلماـ مالؾ)رحمو ا( ما يوحي أنو يعتبر دليػؿ العمػة ويبنػي عميػو  وقد

ومف ذلػؾ مػا رواه فػي )موطئػو(: )) قػاؿ مالػؾ فػي الػذي يسػرؽ مػا يجػب عميػو فيػو 
قػاؿ مالػؾ: فػ ف قػاؿ  ،القطا ثـ يوجد معو ما سرؽ فيرد إلى صاحبو أنػو تقطػا يػده

بمنزلػػة  وتقطػػا يػػده وقػػد ُأخػػذ المتػػاع منػػو ودفػػا إلػػى صػػاحبو  ف نمػػا ىػػ قائػػؿ: كيػػؼ
 (1) الشارب يوجد معو ريا الشراب المسكر وليس بو سكر فيجمد الحد ...((.

)رحمػػػػو ا(: )) يوجػػػػد منػػػػو ريػػػػا الشػػػػراب... (( ىػػػػو دليػػػػؿ العمػػػػة فبنػػػػى  فقولػػػػو
ف لػـ يوجػد منػو سػكٌر؛  مالؾ)رحمو ا( الحكـ وىو وجوب جمػد السػكراف بالرائحػة وا 

 الرائحة الزمة لئلسكار الذي ىو العمة فيبنى عمييا الحكـ. فأل
  ياس الدكلة: أ سام
ـ أبو الوليد الباجي قياس الداللة  وقد  أضرب: ةإلى ثبلثقس 

بثبوت حكم من أحكام األصل مو ود في الفأرع عمأج دخأول  ستدكل: اكاألول
  الفرع في حكم األصل:

                                                 

 .ٖٛٙص ،ٕج ،باب: جاما القطا ،( الموطأ؛ كتاب الحدودٔ)
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مثػػؿ قػػوؿ المالكيػػة فػػي سػػجود الػػتبلوة أنػػو نافمػػة؛ ألنػػو سػػجود يتعػػؿ عمػػى  وذلػػؾ
الراحمػػة فػػي السػػتر فمػػـ يكػػف واجبػػًا كسػػجود النافمػػة فيسػػتدؿ عمػػى جػػواز فعميػػا عمػػى 

 ونيا نافمة.ك مىالراحمة ع
استدؿ مالؾ في موطئو بعدـ ثبوت الحكػـ فػي األصػؿ عمػى عػدـ ثبوتػو فػي  وقد

عمػى جاحػد  وبػوالديف قياسًا عمػى عػدـ وج احدالترع في عدـ وجوب القطا عمى ج
العارية وفي ذلؾ يقوؿ: )) قػاؿ مالػؾ فػي الػذي يسػتعير العاريػة فيجحػدىا أنػو لػيس 

نمػػا مثػػؿ ذلػػؾ مثػػؿ رجػػٍؿ كػػاف لػػو عمػػى رجػػؿ ديػػف فجحػػده ذلػػؾ فمػػيس  عميػػو قطػػا، وا 
 ( 1) عميو فيما جحده قطا ((.

مػػر  مػػف األمثمػػة ىػػو مػػف الجمػػا بػػيف األصػػؿ والتػػرع بحكػػـ العمػػة الػػذي سػػبؽ  ومػػا
 بيانو

: أن يستدل بثبوت نظير الحكم المختمف فيو في الفرع عمأج ثبوتأو فأي الثاني
 الفرع: 
والمػػرأة  لرجػػؿكاسػػتدالؿ المالكيػػة عمػػى الحنتيػػة فػي جريػػاف القصػػاص بػػيف ا وذلػؾ

فػػػي األطػػػراؼ أف كػػػؿ شخصػػػيف جػػػر  بينيمػػػا القصػػػاص فػػػي األنتػػػس ف نػػػو يجػػػري 
 ( 2) بينيما القصاص في األطراؼ كالرجميف.

 
 

 :  ياس الشبو: الثالث
أف يحمؿ الترع عمى األصؿ بضرب مف الشبو وىو مثػؿ اسػتدالؿ المالكيػة  وىو

 (3) في أف العبد َيمِمؾ بأنو ادمي حي فجاز أف يممؾ كالحر.
فػػو بعضػػيـ بتعريػػؼ أوضػػا ممػػا ذكػػره البػػاجي )رحمػػو ا( فقػػاؿ: )) ىػػو  وقػػد عر 

التػػاـ عنيػػا ممػػف ىػػو أىمػػو ولكػػف  لبحػػثالوصػػؼ الػػذي لػػـ تظيػػر فيػػو المناسػػبة بعػػد ا
 (1)ألؼ مف الشارع االلتتات إليو في بعض األحكاـ ((.

                                                 

 .ٖٛٔ، صٚالمنتقى، ج( ٔ)

 .ٓٚٛص ،ٕج ،( إحكاـ التصوؿٕ)

 .ٔٚٛص ،ٕج ،( المرجا السابؽٖ)
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يتػػو غيػػر ذلػػؾ ولكػػف غالػػب ىػػذه التعريتػػات ترجػػا إلػػى أف الوصػػؼ فػػي تعر  وقيػػؿ
فػػػي قيػػػاس الشػػػبو مرتبػػػة بػػػيف الطػػػردي والمناسػػػب، فمػػػف حيػػػث أنػػػو لػػػـ تتحقػػػؽ فيػػػو 

ومف جية أنو لـ يتحقػؽ فػي انتتاؤىػا أشػبو المناسػب وليػذا  ،المناسبة أشبو الطردي
 (2) ُسمي شبيًا.

 لو بقتؿ الحر عبدًا فيؿ يقتؿ بو أـ ينر ـ ثمنو لسيده   ومث موا
مػػػف حيػػػث أنػػػو روح وآدمػػػي ف نػػػو يقتػػػؿ بػػػو، ومػػػف حيػػػث أنػػػو سػػػمعة تبػػػاع  فالعبػػػد

، فاالعتػػدا  عميػػو بقتمػػو فػػرع يتػػرد بػػيف فػػرعيف؛  دوتشػػتر  وتسػػتعار وتػػرىف ف نػػو ينػػـر
لحاقػػػو بالمتمتػػػات التػػػي تجػػػب  فييػػػا أروش فػػػرع ا دميػػػة، وفػػػرع األشػػػيا  المتقومػػػة، وا 

 ،[٘ٗ المائػدة:  چڭ  ڭ  چ  الجنايات قياس ضعيؼ؛ ألف ا تعالى يقوؿ:
 نتٌس منتوسة فالحر يقتؿ بالعبد. عبدوال

يمحقو بيذا أيضًا اختبلفيـ في العبد ىؿ يممؾ قياسػًا عمػى الحػر وىػؿ تمػـز  ومما
أو  فيو القيمة أو الدية إذا سقط القصاص والحاصؿ أنػو يمحػؽ بػأكثر شػبيو بالمػاؿ

 الحر.
دوف قػػود  قيمػػةمالؾ)رحمػػو ا( يػػر  أف شػػبيو بالمػػاؿ أكثػػر فتمتػػـز فيػػو ال واإلمػػاـ

ف قتمػػو عمػػدًا، وىػػو أحسػػف  إذا قتػػؿ، قػػاؿ فػػي )الموطػػأ(: )) وال يقتػػؿ الحػػر بالعبػػد وا 
جنايػػة مػػف الحػػر عمػػى العبػػد فتييػػا القيمػػة الميػػـ إال إذا كػػاف  كػػؿف (3)سػػمعت ((. مػػا

القتػػػؿ غيمػػػًة فيجػػػب القصػػػاص فػػػي ذلػػػؾ؛ ألف مالكػػػًا رحمػػػو ا ينػػػزِّؿ النيمػػػة منزلػػػة 
 (4)الحرابة وىذا النوع عند األصولييف يسمى بنمبة األشباه.

: فيقولػو أمثمتو كذلؾ عند المالكية في أف المائعات ال تزاؿ بيا النجاسات ف ومف
مػػثبًل ))أنػػو مػػائا ال تبنػػى عمػػى مثمػػو القنػػاطر فػػبل تحصػػؿ  بالخػػؿفػػي منػػا الطيػػارة 

: )) ال تبنػػػى عمػػػى مثمػػػو القنػػػاطر(( لػػػيس فقػػػوليـ الطيػػػارة بػػػو قياسػػػًا عمػػػى الػػػدىف((

                                                                                                                                            

 .ٜٕٚص ،٘ج ،عبد الكريـ النممة ،( الميذب في أصوؿ التقؤ)

 .ٕٚٛص ،ٕج ،حاشية البناني ،( جما الجواما ما شرح المحميٕ)

 .٘ٙٙص ،ٕج ،في القتؿباب: القصاص  ،( الموطأ؛ كتاب العقوؿٖ)

 .ٜٖ٘ص ،( انظر: شرح التنقيا لمقرافيٗ)
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مناسػػػػبًا فػػػػي ذاتػػػػو لكنػػػػو مسػػػػتمـز لممناسػػػػب؛ ألف العػػػػادة أف القنػػػػاطر ال تبنػػػػى عمػػػػى 
 ت الكثيرة وىي األنيار والبحار.إنما تبنى عمى المائعا ميمةالمائعات الق
 بقياس الشبو: اكحت اج

 اختمؼ عمما  األصوؿ في االحتجاج بو عمى قوليف: وقد
أنػػو حجػػة وأنػػو يعتبػػر طريقػػًا مػػف طػػرؽ ثبػػوت العمػػة، وىػػو مػػذىب  األول: القأأول

 والحنابمة. لشافعيةالشافعي واإلماـ أحمد في رواية عنو، وىو اختيار جميور ا
أنػػو لػػيس بحجػػة وىػػو مػػذىب المحققػػيف مػػف الحنتيػػة وطائتػػة مػػف  :لثأأانيا القأأول

 بكر وطائتة مف الشافعية وىو رواية عف اإلماـ أحمد. أبيالمالكية كالقاضي 
(: )) والصػػػحيا أف مجػػػرد الشػػػبو فػػػي دلػػػةفػػػي )قواطػػػا األ (1)ابػػػف السػػػمعاني قػػػاؿ

الصورة ال يجوز التعميؿ بو؛ ألف التعميؿ ما كػاف لػو تػأثيٌر فػي الحكػـ بػأف يتيػد قػوة 
ولػيس ىػو مػا يتيػد قػوة  ،الظف ليحكـ بيا، والشبو في الصورة ال تأثير لو في الحكـ

 (2) الظف حتى يوجب حكمًا ((.
 (3)مػػف قيػػاس العمػػة كالتممسػػانيعممػػا  المالكيػػة مػػف عػػد  قيػػاس الشػػبو قسػػمًا  ومػػف

 (4) والعموي الشنقيطي.
 .صوؿالمشيور أنو قسـ برأسو وعميو عامة أىؿ األ لكف
 :اـالقياس باعتبار الجاما إلى ثبلثة أقس ـاألصولييف مف قس   ومف

                                                 

كػاف  ،مف أىػؿ مػرو ،ىو منصور بف محمد عبد الجبار، أبو المظتر السمعاني ،ىػ ( ٜٛٗ – ٕٙٗ() ٔ)
تتقػػػو عمػػػى أبيػػػو فػػػي مػػػذىب أبػػػي حنيتػػػة  ًا أصػػػوليا متسػػػرًا محػػػدثًا متكممػػػًا، المعػػػروؼ بػػػابف السػػػمعاني،فقييػػػ

النعمػػاني حتػػػى بػػرع، ثػػػـ ورد بنػػداد ومنيػػػا إلػػى الحجػػػاز، ولمػػا عػػػاد إلػػى خرسػػػاف دخػػؿ مػػػرو وألقػػى عصػػػا 
الستر، رجا عف مذىب أبي حنيتة وقم د الشافعي لمعنػي مػف المعػاني، وتسػبب ذلػؾ فػي قيػاـ العػواـ عميػو، 

 فخرج إلى طوس ثـ قصد نيسابور. 
وىػػو يشػػتمؿ عػػؿ قريػػب مػػف  ،و )البرىػػاف( فػػي الخػػبلؼ ،قواطػػا األدلػػة( فػػي أصػػوؿ التقػػومػػف تصػػانيتو: ) 

، النجػػػػـو ٕٔص ،ٗج ،البػػػػف السػػػػبكي ،ألػػػػؼ مسػػػػألة خبلفية،)تتسػػػػير القػػػػرآف(   انظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية
 [.ٕٓص ،ٖٔج ،، معجـ المؤلتيفٓٙٔص ،٘ج ،الزاىرة

 .ٙٙٔص ،ٔج ،( قواطا األدلةٕ)

 .ٜٓٔص ،( انظر: متتاح الوصوؿٖ)

 .ٕٙٗص ،ٕج ،( نشر البنودٗ)
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 عمة. قياس -1
 داللة. قياس -2
 في معنى األصؿ. قياس -3

 مثمنا لكؿ واحد مف ىذه األنواع فيما تقدـ. وقد
 وعدميا إلى ثبلثة أقساـ: المناسبةقسموا القياس باعتبار وجود  أنيـ كما

 مناسب. قياس -1
 طرد. قياس -2
 شبو. قياس -3

 تقدـ تتصيؿ ذلؾ. وقد
 إلى قسميف: امةالقياس بصورة ع وينقسـ

: وتػدخؿ تحتػو جميػا األقسػاـ التػي تقػدـ ذكرىػا عمػى طأرد  ياس -1
 .تصيؿالت

 تنػػػافي: وقػػػد سػػػبقت اإلشػػػارة إليػػػو، وحاصػػػمو أنػػػو العكأأأس  يأأأاس -2
 الترع واألصؿ لتنافي حكمييما لتنافييما في العمة.

فو التممساني في )متتاح الوصوؿ(:)) بأنو إثبات نقػيض حكػـ األصػؿ فػي    وقد عر 
 (ٔ) الترع الفتراقيما في العمة ((.

 وىػػػػو حجػػػػة عنػػػػد جمػػػػاىير أىػػػػؿ األصػػػػوؿ وقػػػػد نصػػػػر القػػػػوؿ بحجيتػػػػو أبػػػػو اسػػػػحؽ
فػػػػي )شػػػػرح الممػػػػا( حيػػػػث قػػػػاؿ: )) إف االسػػػػتدالؿ بػػػػالعكس فػػػػي الحقيقػػػػة  (ٕ)الشػػػػيرازي

                                                 

 .ٜٗٔص ،( متتاح الوصوؿٔ)

 ،ىػ(  ىو إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ، أبو إسحاؽ، جماؿ الػديف الشػيرازيٗٚٗىػ وقيؿ: ٚٙٗػ  ٖٜٖ() ٕ)
كػاف منػاظرًا فصػيحًا  ،أحػد األعػبلـ، فقيػو شػافعي ،ولد بتيروز آباد ) بميدة بتػارس ( نشػأ ببنػداد وتػوفي بيػا

قػػػرأ التقػػػو عمػػػى أبػػػي عبػػػد ا البيضػػػاوي وغيػػػره، انتيػػػت إليػػػة رئاسػػػة المػػػذىب، بنيػػػت لػػػو  ،ورعػػػا متواضػػػعاً 
 النظامية ودر س بيا إلى حيف وفاتو. 

 مف تصانيتو: ) المذىب ( في التقو، و) النكت ( في الخبلؼ، و ) التبصرة ( في أصوؿ التقو. 

 ٔ٘ٗص ،ٕج ،، المبػابٜٖٗص ،ٖج ،، شػذرات الػذىبٛٛص ،ٖج ،  انظر: طبقات الشػافعية الكبػر 
 [.   ٛٙص ،ٔج ،، معجـ المؤلتيف
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استدالؿ بقياس مدلوؿ عمى صحتو بالعكس، ف ذا جاز االستدالؿ بما يدؿ عميػو الطػرد 
 (ٔ) فؤلف يجوز بما ىو مدلوؿ عمى صحتو بالطرد والعكس أولى((.

ا عميػو وسػػمـ: )) ودليػؿ صػػحة االسػتدالؿ بقيػػاس العكػس مػػا جػا  فػػي قولػو صػػمى 
أيػػأتي أحػػدنا شػػيوتو ويكػػوف لػػو فييػػا  ،قػػالوا: يػػا رسػػوؿ ا ،وفػػي بضػػا أحػػدكـ صػػدقة((

أجػػر  قػػاؿ: )) أرأيػػتـ لػػو وضػػعيا فػػي حػػراـ أكػػاف عميػػو وزر  فكػػذلؾ إذا وضػػعيا فػػي 
 (ٕ) الحبلؿ كاف لو أجر ((.

صػػػارؽ فاسػػتنتر مػػػف ثبػػوت الػػػوزر فػػي الػػػوط  الحػػراـ انتتائػػػو فػػي الػػػوط  الحػػبلؿ، ال
بثبوت األجر إذا نو  التحصػيف، والمػراد باالنتتػا  المػذكور انتتػا  العمػـ والظػف النتتػا  

 الحكـ في نتسو.
 احت اج مالك بقياس العكس:

واحتر اإلماـ مالؾ)رحمو ا( بقياس العكػس فػي مسػألة منػا الحامػؿ المتػوفى عنيػا 
ي المػرأة المتػوفى زوجيا مف استعماؿ الطيػب حتػى تضػا حمميػا وفػي ذلػؾ يقػوؿ: )) فػ

ف قعػػػػدت  عنيػػػػا زوجيػػػػا أنيػػػػا ال تمػػػػس طيبػػػػًا إذا كانػػػػت حػػػػامبًل حتػػػػى تضػػػػا حمميػػػػا، وا 
نما مثؿ ذلؾ مثػؿ مػا لػو أنيػا بعػد ذلػؾ بيػـو فمسػت فيػو الطيػب فكمػا كانػت  ،سنتيف، وا 

ف قعػػدت أكثػػر  تمػػس الطيػػب بعػػد يػػـو إذا ىػػي وضػػعت فكػػذلؾ ىػػي ال تمػػس الطيػػب وا 
 (ٖ)ميا ((.مف أربعة أشير وعشر حتى تضا حم

فينػػػا يظيػػػر اسػػػتدالؿ مالؾ)رحمػػػو ا( بقيػػػاس العكػػػس؛ ألنػػػو اسػػػتدؿ بنقػػػيض حكػػػـ 
األصؿ الذي ىو جواز مس الطيػب بعػد الوضػا ولػو بمػدة قميمػة عمػى عػدـ حكػـ التػرع 

 وىو قياس العكس.
ومػػف أمثمتػػو عنػػد المالكيػػة احتجػػاجيـ عمػػى الحنتيػػة بػػأف الوضػػو  ال يجػػب مػػف كثػػرة 

ػا  القي  وقالوا: لم ا لـ يجب الوضو  مف قميؿ القي  لـ يجب مف كثيره عكػس البػوؿ لم 
 وجب الوضو  مف قميمو وجب مف كثيره، والحنتية يوجبوف الوضو  مف كثير القي .

                                                 

   ،( شرح الممأ)

رقـ الحديث بياف أف اسـ الصدقة يقا عمى كؿ نوع مف المعروؼ،  :باب ،كتاب الزكاة ؛رواه مسمـ (ٕ)
(ٔٓٓٙ.  ( مف حديث أبي َذرٍّ

 .ٖ٘ٗص ،٘ج ،( البياف والتحصيؿ ما العتبيةٖ)
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 المطمب الخامس: ح ية القياس:
معنػػػػى حجيػػػػة القيػػػػاس أو التعبػػػػد بػػػػو أنػػػػو أصػػػػؿ مػػػػف أصػػػػوؿ التشػػػػريا فػػػػي األحكػػػػاـ 

العمميػػة ويجػػب العمػػؿ بػػالحكـ الػػذي يثبػػت بالقيػػاس كمػػا يجػػب العمػػؿ بالكتػػاب الشػػرعية 
ف كانت رتبتو متأخرة عف األدلة.  والسنة واإلجماع وا 

   أوًك: تحرير محل النزاع:
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لػػـ يختمػػػؼ العممػػا  فػػػي أف القيػػػاس حجػػة فػػػي األمػػػور الدنيويػػة، والمقصػػػود بػػػاألمور 
شرعيًا مثؿ: مداواة المرضػى، واألدويػة الدنيوية: ىي التي لـ يكوف المطموب بيا حكمًا 

واألسػػعار: مثػػؿ أف يتقػػد الطبيػػب دوا  لمػػرض معػػيف فيػػأتي الطبيػػب بػػدوا  يشػػبيو فػػي 
 تأدية نتس النرض، والجاما: أف كبًل موافؽ لمزاج المرض المخصوص.

ومعنى كوف القياس حجة في ذلؾ: أنو لػيس حجػة مػف قبػؿ الشػارع حيػث أنػو حجػة 
الطب يسترشد بيا الطبيب لمداواة المرض، واسػتمدادىا مػف  صناعية اقتضتيا صناعة

العقؿ، وكذلؾ في األغذية فيجػوز قيػاس غػذا  عمػى غػذا  فػي تأديػة غػرض واحػد كمػا 
 أنيـ لـ يختمتوا في صحة القياس الصادر مف النبي صمى ا عميو وسمـ وأنو حجة.

ذا  لكف وقا االختبلؼ في القياس في األمور الشرعية وىو موضا بحػث القيػاس، وا 
ُأطمؽ القياس فالمراد بو القياس في الشػرعيات، وصػار النػاس فػي ذلػؾ االخػتبلؼ إلػى 

 ثبلث مذاىب:
أنكػػػروا القيػػػاس، ثػػػـ اختمػػػؼ ىػػػؤال  فمػػػنيـ مػػػف أنكػػػره عقػػػبًل وشػػػرعًا،  المأأأ ىب األول:

  وىؤال  ىـ أىؿ الظاىر. ،ومنيـ مف، ومنيـ مف أجازه عقبًل ومنعو شرعاً 
أفرطػػوا فػػي القػػوؿ بالقيػػاس واسترسػػموا فػػي اسػػتعمالو حتػػى لػػووا بػػو  المأأ ىب الثأأاني:

  النصوص الصحيحة وىـ غبلة أىؿ الرأي.
وىػػػػـ الػػػػذيف توسػػػػطوا فمػػػػـ ييممػػػػوا العمػػػػؿ بػػػػو لمجػػػػي  النصػػػػوص  المأأأأ ىب الثالأأأأث:

وىػػذا المػػذىب ىػػو الػػذي عميػػو  ،ولػػـ يسترسػػموا فيػػو استرسػػاؿ غػػبلة أىػػؿ الػػرأي ،بحجيتػػو
صػػولييف والتقيػػا  وىػػو المتوسػػطوف فػػي القيػػاس بػػيف النتػػاة جمػػاىير أىػػؿ العمػػـ مػػف األ

والنبلة، ولست بحاجة في ىذا المقاـ لتقصي أدلة التريقيف المثبتيف لمقياس والنافيف لو 
 ومناقشتيا لكف ال بد مف اإلشارة إلى بعض أدلتيـ:

 ثانيًا: أدلة مثبتي القياس:
 أوًك: الكتاب.

فيػػذه ا يػػػة فييػػػا األمػػػر  ،[ٕر: الحشػػػ] چۅ  ۉ  ۉ چ  قولػػو تعػػػالى:  -ٔ
وىػػو تمثيػػؿ الشػػي   ،باالعتبػػار، واالعتبػػار مػػف العبػػور وىػػو مجػػاوزة الشػػي  إلػػى غيػػره

ذا كػػاف االعتبػػار مػػأمورًا بػػو واألمػػر إذا  ،بنيػػره جػػرا  حكمػػو عميػػو وىػػذا ىػػو القيػػاس، وا  وا 
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ف كانت خاصػة فػالع برة تجرد عف القرائف فيو لموجوب، والوجوب دليؿ الجواز وا ية وا 
 بعمـو المتظ ال بخصوص السبب.

: )) ُأمرنػػا باالعتبػػار وىػػو رد الشػػي  إلػػى (ٔ)جػػا  فػػي )كشػػؼ األسػػرار( قػػاؿ البػػزدوي
 ، ومنو يسمى األصؿ الذي يرد إليو النظائر عبرة.(ٕ) نظيره كذا ُحكي عف ثعمب

وىػػذا ىػػو القيػػاس  ،ويقػػاؿ: اعتبػػرت ىػػذا الثػػوب بيػػذا الثػػوب أي: سػػويتو فػػي التقػػدير
 (ٖ) ف نو حذو الشي  بنظيره فكاف مأمورًا بيذا النص ((.

وفػػػي ا يػػػة مناقشػػػات واعتراضػػػات وأجوبػػػة ال نطيػػػؿ بػػػذكرىا ومحميػػػا مطػػػوالت كتػػػب 
 التف.
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:  -ٕ   

والقيػاس ضػرب واالستنباط إخراج لمحكػـ باالجتيػاد،  ،[ٖٛ النسا : چ  ں  ں
 مف االجتياد.

جميػػا األمثػػاؿ الػػواردة فػػي القػػرآف يسػػتدؿ بيػػا عمػػى إثبػػات القيػػاس عمػػى منكريػػو  -ٖ
لمػا فييػا مػف اعتبػػار الشػي  بنظيػره وقيػػاس المثيػؿ عمػى المثيػؿ منيػػا، ومػف ذلػؾ قيػػاس 

                                                 

كػػاف إمػػاـ  ،محمػػد بػػف الحسػػيف، أبػػو الحسػػف، فخػػر اإلسػػبلـ البػػزدويىػػػ ( ىػػو عمػػي بػػف  ٕٛٗ -ٓٓٗ() ٔ)
 ،أصولي محدث متسر ،الحنتية بما ورا  النير

مػػػػف تصػػػػانيتو: ) المسػػػػبوط (، و) شػػػػرح الجػػػػاما الكبيػػػػر (، و) وكنػػػػز الوصػػػػوؿ إلػػػػى معرفػػػػة األصػػػػوؿ ( 
 المعروؼ بأصوؿ الزدوي.

ىػػ  ٖٜٗ – ٕٔٗممقػب بالقاضػي الصػدر ) وىو غير محمد بف محمد بف الحسػيف البػزدوي، أبػو اليسػر، ال
.) 
 [ٕٜٔص ،ٚج ،معجـ المؤلتيف ،ٕٖٚص ،ٔج ،  الجواىر المضية  

 ،أحمد بف يحيى بف يزيػد الشػيباني ، مػوالىـ البنػدادي ،أبو العباس ،إماـ النحو،العبلمة المحدث ثعمب (ٕ)
وكػػاف يقػػوؿ: ابتػػدأت بػػالنظر وأنػػا ابػػف ثمػػاني عشػػرة سػػنة  200iJولػػد سػػنة .صػػاحب "التصػػيا" والتصػػانيؼ

وسػممة بػف  ،وعمػي بػف المنيػرة  ،ابػف األعرابػي  ،ولما بمنت خمسا وعشريف سنة ما بقي عمّي مسألة لمتر ا 
األختػػػش الصػػػنير ، وابػػػف و  ،ومحمػػػد بػػػف العبػػػاس اليزيػػػدي  ،وعنػػػو نتطويػػػو  .والزبيػػػر بػػػف بكػػػار ،عاصػػػـ 

)كتػػػػاب و (،اخػػػػتبلؼ النحػػػػوييف): ظ.مشػػػػيور بػػػػالحت ،ديِّػػػػف صػػػػالا  ،حجػػػػة  قػػػػاؿ الخطيػػػػب ثقػػػػةاألنبػػػػاري ،
  .ىػٜٕٔسنة  (، توفيمعاني القرآف)وكتاب  (،القرا ات

 .ٕ٘ٙص ،ٖج ،( كشؼ األسرارٖ)
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ٺ  چ  وىػػو أمػػر مشػػاىد قػػاؿ تعػػالى: ،إحيػػا  المػػوتى عمػػى إحيػػا  األرض بوابػػؿ السػػما 

 [.ٜٖ فصمت: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 ثانيًا: السنة:

أف أعرابيًا أتى النبي صمى ا عميو وسمـ فقاؿ: إف امرأتػي ولػدت غبلمػًا أسػود  -ٔ
فقػاؿ رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ: ))  -يعرض لنتي ولده لمخالتة لونو لػوف أبيػو–

ف ىػػؿ لػػؾ إبػػؿ  قػػاؿ: نعػػـ، قػػاؿ فمػػا ألوانيػػا  قػػاؿ: حمػػر، قػػاؿ: ىػػؿ فييػػا أورؽ  قػػاؿ: إ
قاؿ: فأنى تر  ذلؾ جا ىا  فقاؿ لو الرجؿ: لعؿ عرقػًا نزعػو، فقػاؿ صػمى  ،فييا ألورقاً 

، فبػػيف لمرجػػؿ أف الحمػػر مػػف اإلبػػؿ قػػد تنػػتر  ا عميػػو وسػػمـ: ىػػذا لعمػػو نزعػػو عػػرؽ ((
األورؽ إذا نزعو عرؽ فكذلؾ المرأة البيضا  تمػد األسػود إذا نزعػو عػرؽ، وىػذا الحػديث 

 ية القياس.مف أقو  األدلة عمى حج
أف عمػػر بػػف الخطاب)رضػػي ا عنػػو( سػػأؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ عػػف  -ٕ

قبمػػة الصػػائـ فقػػاؿ: )) أرأيػػت لػػو تمضمضػػت بمػػا  ثػػـ مججتػػو  قمػػت: ال بػػأس بػػذلؾ، 
 ، فقاس القبمة عمى المضمضة. فقاؿ صمى ا عميو وسمـ: فتيـ ((

إلػى الػيمف قاضػيًا قػاؿ: ))  حديث معاذ أف النبي صمى ا عميو وسمـ لما بعثو -ٖ
كيؼ تقضي إذا عرض عميؾ قضا   قاؿ: بكتاب ا، قاؿ: ف ف لـ تجػد  قػاؿ: فبسػنة 
رسوؿ ا، قػاؿ: فػ ف لػـ تجػد  قػاؿ: أجتيػد رأيػي وال آلػو، فضػرب رسػوؿ ا صػمى ا 
عميو وسمـ صدر معاذ ثـ قػاؿ: الحمػد ا الػذي وفػؽ رسػوؿ رسػوؿ ا إلػى مػا يرضػي 

 ، فأقره عمى االجتياد، واالجتياد يتضمف القياس بؿ ىو أعظـ أنواعو. (ا (
قاؿ اإلمػاـ ابػف عبػد البػر عػف ىػذا الحػديث: )) وىػو الحجػة فػي إثبػات القيػاس عنػد 

   جميا التقيا  القائميف بو ((.
وقاؿ أيضًا: )) وتكمـ داود في إسناد حديث معاذ ودفعو مف أجؿ أنو عػف أصػحاب 

ورواه األئمػة العػدوؿ،  ،ثػـ قػاؿ: وحػديث معػاذ حػديث صػحيا مشػيورمعاذ ولـ يسموا، 
 (ٔ) وىو أصوؿ في االجتياد والقياس عمى األصوؿ ((.

                                                 

  ،ٔط ،٘٘ص ،ٕج ،ت: أبػػي األشػػباؿ الزىيػػػري ،ابػػف عبػػد البػػر المػػالكي ،( جػػاما بيػػاف العمػػـ وفضػػمؤ)
 ىػ.ٓٔٗٔ ،دار ابف الجوزي
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ف  قاؿ ابف القيـ في )إعػبلـ المػوقعيف( بعػد ذكػر حػديث معػاذ ىػذا: )) ىػذا حػديث وا 
كػػػاف عػػػف غيػػػر مسػػػميف فيػػػـ أصػػػحاب معػػػاذ فػػػبل يضػػػره ذلػػػؾ؛ ألنػػػو يػػػدؿ عمػػػى شػػػيرة 

ي حدث بو الحارث بف عمػر عػف جماعػة مػف أصػحاب معػاذ ال واحػد الحديث وأف الذ
مػػػنيـ، وىػػػذا أبمػػػ  فػػػي الشػػػيرة مػػػف أف يكػػػوف عػػػف واحػػػد مػػػنيـ لػػػو سػػػمى، كيػػػؼ وشػػػيرة 
أصػحاب معػػاذ بػػالعمـ والػديف والتضػػؿ والصػػدؽ بالمحػػؿ الػذي ال يختػػى، وال يعػػرؼ فػػي 

يػارىـ وقػد أصحابو مػتيـ وال كػذاب وال مجػروح، بػؿ أصػحابو مػف أفاضػؿ المسػمميف وخ
 (ٔ) قاؿ بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يدؾ بو  ((.

وقػػد صػػحا ىػػذا الحػػديث الخطيػػب البنػػدادي قػػائبًل: )) عمػػى أف أىػػؿ العمػػـ قػػد تقبمػػوه 
 (ٕ) واحتجوا بو فوقتنا بذلؾ عمى صحتو عندنا ((.

  (ٖ) تة الطالب(إال أف بعض المحدثيف قد ضع ؼ إسناد ىذا الحديث كما في )تح
و)السمسػػػػػمة  (٘) لمزركشػػػػػي و)اإلبتيػػػػػاج بتخػػػػػرير أحاديػػػػػث المنيػػػػػاج( (ٗ) و)المعتبػػػػػر(

 .(ٙ) الضعيتة(
 ثالثًا: اإل ماع:

إجماع الصحابة رضي ا عنيـ بالقياس في وقػائا كثيػرة متنوعػة تصػؿ بمجموعيػا 
 (ٚ) حد التواتر عند أىؿ العمـ.

عػػػف الصػػػحابة مػػػف اجتيػػػاد الػػػرأي والقػػػوؿ قػػػاؿ اإلمػػػاـ ابػػػف عبػػػد البػػػر: )) وقػػػد جػػػا  
 (ٛ) بالقياس عمى األصوؿ عند عدميا ما يطوؿ ذكره .... ((.

                                                 

 .ٗ٘ٔص ،ٔج ،انظر: إعبلـ الموقعيف( ٔ)

 .ٜٛٔص ،ٔج ،( التقيو والمتتقوٕ)

 .ٔ٘ٔص ،( تحتة الطالبٖ)

 .ٖٙص ،( المعتبرٗ)

 .ٕٓٔص ،( االبتياج بتخرير أحاديث المنياج٘)

 (.ٛٛبرقـ) ،ٖٕٚص ،ٕج ،( السمسة الضعيتةٙ)

 ،ٔج ،إعػػػػػبلـ المػػػػػوقعيف ،ٖٕٙص ،ٕج ،روضػػػػػة النػػػػػاظر ،ٜٜٔص ،ٔج ،( انظػػػػػر: التقيػػػػػو والمتتقػػػػػوٚ)
 .ٕٚٔ-ٜٕٓص

 .ٔٙص ،ٕج ،( جاما بياف العمـ وفضموٛ)
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قػػاؿ اإلمػػاـ الجػػويني فػػي )البرىػػاف(: )) وأمػػا متمسػػكنا ف جمػػاع أصػػحاب رسػػوؿ ا 
 -عمػى مػا سػنقرره ا ف -ومف بعدىـ مف أئمة التابعيف إلى أف نبنت األىوا  واختمتػت

 (ٔ) ماع وال مباالة بو ((.فخبلفكـ مسبوؽ باإلج
 (ٕ) قاؿ اإلماـ ا مدي: )) اإلجماع أقو  الحجر في ىذه المسألة ((.

 ومما ثبت عف الصحابة في ذلؾ ما يمي:
: )) قػػػالوا كمػػػا الصػػػبلة فػػػي اإلمامػػػة عمػػػى بكػػػر أبػػػي خبلفػػػة الصػػػحابة قيػػػاس .1

 (٥) ((. لدنيانا نرضاه أفبل لديننا وسمـ عميو ا صمى ا رسوؿ رضيو

 لػو يقػاؿ األنصػار مػف رجػؿ لػو فقػاؿ األب، أـ دوف األـ أـ ور ث بكر أبا أف .2
ثػت لقػد: ))سػيؿ بػف الػرحمف عبد  لػـ الميتػة ىػي كانػت لػو ميػت مػف امػرأة ور 

 أبػػو فرجػػا تركتػػو، مػػا جميػػا ورث الميتػػة ىػػي كانػػت لػػو امػػرأة وتركػػت يرثيػػا،
 (٦) ((. التشريؾ إلى ذلؾ عف بكر

 األشػػػباه اعػػػرؼ: )) وفيػػػو األشػػػعري موسػػػى ألبػػػي الخطػػػاب بػػػف عمػػػر كتػػػاب .3
 (٧) ((. برأيؾ األمور وقس والنظائر

 قاؿ ابػف القػيـ عػف كتػاب عمػر ىػذا: )) وىػذا كتػاب جميػؿ تمقػاه العممػا  بػالقبوؿ ((.

(ٙ) 

ذا ،سػكر شرب إذا))  :الخمر شارب حد في قولو مف عمي عف اشتير ما .4  وا 
ذا ،ىػػذي سػػكر  شػػارب حػػد فقػػاس ،(٣) (( المتتػػري حػػد فعميػػو ،افتػػر  ىػػذي وا 
 .القاذؼ عمى الخمر

                                                 

 .ٜٜٗص ،ٕج ،( البرىافٔ)

 .ٕ٘ص ،ٗج ،( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـٕ)

 .ٖٓص ،ٚج ،( انظر: فتا الباريٖ)

 .ٜٙٔص ،ٗج ،( انظر: التمخيص الحبيرٗ)

سػػػناده صػػػحيا كمػػػا قػػػاؿ ال ،ٕٙٓص ،ٗج ،( رواه الػػػدارقطني فػػػي سػػػننو٘)  ،حػػػافظ فػػػي تمخػػػيص الحبيػػػروا 
 .ٜٙٔص ،ٗج

 .  ٙٛص ،ٔج ،( إعبلـ الموقعيف عف رب العالميفٙ)
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 إلى غير ذلؾ مف الوقائا التي ال تحصى إال بكمتة.
 رابعًا: المعقول:

أما استدالليـ عمى القياس بػدليؿ العقػؿ فمػف ذلػؾ قػوليـ: )) لػو لػـ يسػتعمؿ القيػاس 
ألفضى ذلػؾ إلػى خمػو كثيػر مػف الحػوادث عػف األحكػاـ لقمػة النصػوص وكػوف الصػور 

ليػا، وقػد ثبػت أف الشػريعة اإلسػبلمية خاتمػة الشػرائا فيػي صػالحة لكػؿ زمػاف ال نياية 
 (ٕ) ومكاف فوجب الرجوع لذلؾ إلى االجتياد ((.

 ثالثًا: أدلة نفاة القياس:
 أوك: الكتاب:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  چ  قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: -ٔ

 [.ٜ٘ النسا :  چخت  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت
فػػػي )اإلحكػػػاـ( وىػػػو يسػػػتدؿ بيػػػذه ا يػػػة عمػػػى بطػػػبلف القيػػػاس: ))  (ٖ)قػػػاؿ ابػػػف حػػػـز

فنص ا تعالى عمى أف كؿ شي  تنػازع فػي شػي  مػف الػديف فػ ف الواجػب فيػو تحكػيـ 
كتاب ا عز وجؿ وكبلـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، والتنػازع بػيف عمػي ومعاويػة 

ؿ معرفػة فػي األخبػار فتػرض عمييمػا تحكػيـ القػرآف كمػا فعػبل، فػأي ال يجيمو مف لػو أقػ
 (ٗ)قياس ىاىنا لو أنصؼ ىؤال  القـو عقوليـ ((.

                                                                                                                                            

 .ٕٗٙص ،ٕج ،باب: حد شرب الخمر ،( الموطأ؛ كتاب األشربةٔ)

   ،ٖٗٚص ،ٕج ،( البرىافٕ)

أبػػو محمػػد عػػالـ األنػػدلس فػػي  ،ىػػػ ( ىػػو عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىري ٙ٘ٗ– ٖٗٛ() ٖ)
عصػػره أصػػمو مػػف التػػرس أوؿ مػػف أسػػمـ مػػف أسػػبلفو جػػد لػػو كػػاف يػػدعي يزيػػد مػػولى ليزيػػد بػػف أبػػى سػػتياف 
رضػػي ا عنػػػو كانػػػت البػػػف حػػػـز الػػػوزارة وتػػػدبير المممكػػة فانصػػػرؼ عنيػػػا إلػػػى التػػػأليؼ والعمػػػـ كػػػاف فقييػػػًا 

بعيػػدًا عػػف المصػػانعة حتػػى شػػبة  ،الظػػاىر يسػػتنبط األحكػػاـ مػػف الكتػػاب والسػػنة عمػػى طريقػػة أىػػؿ ،حافظػػاً 
كثيػر التػأليؼ مزقػت بعػض كتبػو بسػبب  ،طارده الممػوؾ حتػى تػوفي مبعػدا عػف بمػده ،لسانو بسيؼ الحجاج

و )األحكػػػاـ فػػي أصػػػوؿ األحكػػاـ( فػػػي  ،معػػاداة كثيػػر مػػػف التقيػػا  لػػػو مػػف تصػػػانيتو: )المحمػػى(  فػػػي التقػػو
 ،ٗج ،لسػػاف الميػػػزاف ،ٜ٘ص ،٘ج ،لمرزكمػػي ،عػػبلـو ) طػػوؽ الحمامػػة ( فػػي األدب   األ ،أصػػوؿ التقػػو

  [. ٗٛٔص ،ٛٔج ،سير أعبلـ النببل  ،ٜٛٔص

 .ٕٙٗص ،ٚص ،( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـٗ)
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والقيػاس تقػدـ عمػى  ،[ٔ الحجػرات: چ  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ  قولو تعالى: -ٕ
 ا ورسولو وحكـ بنير حكميما.

چ  چ  چ  وقولػو: ،[ٖٛ األنعػاـ: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  قولو تعالى: -ٖ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ وقولػػػػػػػو:  ،[ٖ المائػػػػػػػدة:  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

فػػدلت ىػػذه ا يػػات عمػػى أف الكتػػاب قػػد اشػػتمؿ عمػػى جميػػا  ،[ٜٛ النحػػؿ:  چڄ  ڄ  
 األحكاـ وليس منيا القياس.

: )) فصػػا  بػػػنص القػػرآف أنػػػو ال شػػػي  مػػف الػػػديف وجميػػػا  وفػػي ىػػػذا يقػػوؿ ابػػػف حػػػـز
 (ٔ) فبل حاجة بأحد إلى القياس ((. ،أحكامو إال وقد نص عميو

 ثانيًا: السنة:
-ومف أدلتيـ عمى إبطاؿ القياس مف السنة ما جا  مف حديث عوؼ بػف مالػؾ -ٔ

قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: )) تتترؽ أمتي عمػى بضػا  -رضي ا عنو
الحػػػراـ  وسػػػبعيف فرقػػػة، أعظميػػػا فتنػػػة عمػػػى أمتػػػي قػػػـو يقيسػػػوف األمػػػور بػػػرأييـ فيحمػػػوف

 (ٕ) ويحرموف الحبلؿ ((.
عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: ))  -رضػػي ا عنػػو-ومنيػػا حيػػث أبػػو ىريػػرة -ٕ

تعمػػؿ ىػػذه األمػػة برىػػة بكتػػاب ا وبرىػػة بسػػنة رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ وبرىػػة 
 (ٖ) بالرأي ف ذا فعموا ذلؾ فقد ضموا وأضموا ((.

النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ قػاؿ: )) لػـ تػزؿ ومنيا حديث واثمة بف األسقا عف  -ٖ
أمػػر بنػػي إسػػرائيؿ متسػػقيمًا حتػػى حػػدث فػػييـ أبنػػا  سػػبايا فػػأفتوا بػػآرائيـ فضػػم وا وأضػػموا 

.)) (ٔ) 

                                                 

 .ٛٛٗص ،ٛص ،( اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـٔ)

 ،ٙٚص ،ٕج ،وأخرجػػػو ابػػػف عبػػػد البػػػر فػػػي جػػػاما بيػػػاف العمػػػـ وفضػػػمو ،ٖٓٗص ،ٗج ،( رواه الحػػػاكـٕ)
: لػو تتػرد بػو نعػيـ بػف حمػاد -بعػد روايتػو–وقاؿ البييقي  ،ٓٛٔص ،ٔج ،الخطيب في التقيو والمتتقو

 .ٖ٘-ٖٗص ،انظر المدخؿ ،وىو منكر ،وسرقو منو جماعة مف الضعتا 

 ،والخطيػػب فػػي التقيػػو والمتتقػػو ،ٖٗٔص ،ٕج ،( أخرجػػو ابػػف عبػػد البػػر فػػي جػػاما بيػػاف العمػػـ وفضػػموٖ)
 مي في نجما الزوائد.وضعتو الييث ،ٜٚٔص ،ٔج
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 (ٕ) وقد أجاب العمما  عف ىذه النصوص بأجوبة منيا:
 ما ال داللة فيو أصبًل. -ٔ
 ما يجب حممو عمى القياس التاسد والرأي المحض. -ٕ
 ال يصا نسبتو إلى النبي )صمى ا عميو وسمـ(.ما  -ٖ

 ثالثًا: أ وال الصحابة:
قػػوؿ أبػػو بكر)رضػػي ا عنػػو(: )) أي سػػما  تظمنػػي وأي أرض تقمنػػي إذا قمػػت  -ٔ

 (ٖ) في كتاب ا برأيي ((.
فػػػ نيـ  ،قػػػوؿ عمػػػر بػػػف الخطػػػاب )رضػػػي ا عنػػػو(: )) إيػػػاكـ وأصػػػحاب الػػػرأي -ٕ

 (ٗ)فقالوا بالرأي فَضم وا وأضُموا ((. ،يث أف يحتظوىاأعيتيـ األحاد ،أصحاب السنف
قػػوؿ ابػػف مسعود)رضػػي ا عنػػو(: )) يػػذىب قػػراؤكـ وصػػمحاؤكـ ويتخػػذ النػػاس  -ٖ

 (٘) رؤوسًا جيااًل يقيسوف األمور برأييـ ((.
وىػػذه ا ثػػار ونحوىػػا ممػػا يتيػػـ منػػو ذـ اسػػتعماؿ القيػػاس، فمحمولػػة عنػػد أىػػؿ العمػػـ 

 المعارض لمنصوص أو الذي لـ يستوِؼ نصوص القياس.عمى القياس التاسد 
 رابعًا: العقل:

 استدؿ نتاة القياس بالمعقوؿ مف عدة أوجو:
إف القيػػػاس يػػػؤدي إلػػػى التنػػػازع واالخػػػتبلؼ بػػػيف المجتيػػػديف؛ ألنػػػو ينبنػػػي عمػػػى  أوًك:

أمػػارات ومقػػدمات ظنيػػة، والظنػػوف مثػػار االخػػتبلؼ فػػي األفيػػاـ، وا نيػػى عػػف التنػػازع 
فالواجب اتبػاع  ،[ٙٗ األنتاؿ: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  تبلؼ في قولوواالخ

 النصوص الشرعية واالبتعاد عما يؤدي إلى االختبلؼ وىو القياس.

                                                                                                                                            

سػػناده ضػػعيؼ راجػػا  ،ٖٛٔ-ٖٙٔص ،ٕج ،( أخرجػػو ابػػف عبػػد البػػر فػػي جػػاما بيػػاف العمػػـ وفضػػمؤ) وا 
 .ٖٔٗص ،ٔج ،بنية الرائد

 .ٚٔص ،ٕج ،اما بياف العمـ وفضموج( انظر: ٕ)

 .ٖٙٔ، صٙمصنؼ ابف أبي شيبة، ج( ٖ)

 .ٙٗٔ، صٗسنف الدارقطني، كتاب النوادر، ج( ٗ)

 .ٜٓٗالعمـ وفضمو، صجاما بياف ( ٘)
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: أف الػػذي ادعػػوه مػػف أف الظنيػػات موجبػػة لمتنػػازع واقػػا فػػي بعػػض األدلػػة وال أأواب
ا حػػػاد  كخبػػػر الواحػػػد السػػػيما إذا كػػػاف مجمػػػبًل، فيمػػػـز عمػػػى قػػػوليـ تػػػرؾ العمػػػؿ بأخبػػػار

 خروجًا مما يوجب التنازع والخبلؼ وىذا ال قائؿ بو.
 : عدـ الحاجة إلى القياس.ثانياً 

وىذه دعو  ال تصا عمى إطبلقيا؛ ألف القياس قػد يحتػاج إليػو إذا عػدـ الػنص فػي 
المسػػػألة، فمػػػثبًل: قػػػد نػػػص الشػػػرع عمػػػى تحػػػريـ القضػػػا  بػػػيف الخصػػػـو حػػػاؿ النضػػػب 

د والجوع المترط والحزف العميػؽ فيػؿ تمحػؽ ىػذه وسكت عف القضا  حاؿ الحقف الشدي
الصػػػور بالنضػػػػب فتمنػػػا  ألف المعنػػػػى الػػػػذي مػػػف أجمػػػػو منػػػػا النضػػػباف مػػػػف القضػػػػا  
موجود في ىذه الصور بؿ في بعضػيا أكمػؿ مػف النضػب، أو ال تمحػؽ عمػبًل بػالبرا ة 

 األصمية 
ولػػػو اسػػػتعط شػػػخص لػػػبف امػػػرأة بأنتػػػو حتػػػى روي منػػػو بمقػػػدار خمػػػس رضػػػعات ىػػػؿ 

الحرمػػة  أو يقػػاؿ ال بػػد فػػي المػػبف المحػػـر مػػف التقػػاـ الثػػدي، والتمسػػؾ باإلباحػػة  تثبػػت
األصػػمية إنمػػا يصػػا إذا لػػـ يػػأت الظػػف الػػراجا بوجػػوب أو حرمػػة، والظػػف الػػراجا بيمػػا 
يتأتى بالقياس، ووجود الظف ال يقدح في صحة القياس؛ ألف األحكػاـ يكتتػى فػي كثيػر 

 منيا بالدليؿ الظني.
اة القيػػػاس وقػػػد أجػػػاب عنيػػػا الجميػػػور إجمػػػااًل وتتصػػػيبًل ويمكػػػف ىػػػذه بعػػػض أدلػػػة نتػػػ

  (ٔ) مراجعة تتصيؿ الرد عمييـ في المطوالت.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ،التمييػػد ،ٜٔص ،ٗج ،اإلحكػػاـ لآلمػػدي ،ٕٗص ،ٕج ،( انظػػر: إعػػبلـ المػػوقعيف عػػف رب العػػالميفٔ)
 .ٖٓٔ ،ٗج ،العدة ألبي يعمى ،ٖٕ-ٛٔص ،ٖج ،اإلبياج ،ٗٓٗ-ٖٓٗص ،ٖج ،لمكموذاني
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 .: مو ف اإلمام مالك من القياسالسادسالمطمب 
 المسألة األولج: م ال القياس عند مالك

 يذكر أىؿ األصوؿ مسائؿ تتعمؽ بحجية القياس مف أىميا:
 االحتجاج بالقياس في الحدود. مسألة -ٔ
 مسألة القياس في الرخص والتقديرات. -ٕ
 مسألة القياس في الكتارات. -ٖ
 مسألة القياس في األسباب والشروط والمرانا. -ٗ

: خػػالؼ فييػػا الحنتيػػة وقػػالوا الحػػدود ال قيػػاس فييػػا، واسػػتدلوا بػػأف فالمسأأألة األولأأج
 ال يصما إلثبات حد مف حدود ا.الحدود تدرأ بالشبيات، والقياس فيو شبية و 

والجميور أجازوا القياس في الحدود واستدلوا بأنيا أحكاـ ال تختمؼ عػف غيرىػا مػف 
األحكاـ الشرعية فما جاز في غيرىا جاز فييا، وبأف األدلػة الدالػة عمػى حجيػة القيػاس 
عامػػة لػػـ تخصػػص بعػػض األحكػػاـ دوف بعػػض، ثػػـ إف الصػػحابة قاسػػوا شػػرب الخمػػر 
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فػػأوجبوا فيػػو ثمػػانيف جمػػدة لكونػػو يتضػػي إلػػى القػػذؼ: )) إذا سػػكر ىػػذي،  ،ذؼعمػػى القػػ
ذا ىذي افتر  ((.  ( ٔ) وا 

وأجػػابوا عػػف اسػػتدالؿ الحنتيػػة بػػأف الشػػبية التػػي تػػدرأ بيػػا الحػػدود ليسػػت موجػػودة فػػي 
القياس؛ إذ المراد منيا وجود الظف بكوف مرتكب المحـر معذورًا، والقياس ال شبية فيػو 

ًا، وىػػذا لػػيس مانعػػًا مػػف العمػػؿ بػػو فػػي الحػػدود، بػػدليؿ أف الحػػدود تثبػػت إال كونػػو ظنيػػ
نما تورث ظنًا غالبًا، فتبيف أف الظػف  بشيادة اثنيف والشيادة ال توجب العمـ القطعي، وا 

 النالب كاٍؼ إلثبات الحدود وىو يحصؿ بالقياس.
رة وأمػػا القيػػاس فػػي الرخصػػة فمنعػػو بعػػض العممػػا  واحتجػػوا عمػػى المنػػا بػػأف الصػػو 

، فمػػو قسػػنا عمييػػا أفضػػى ذلػػؾ إلػػى  المخصوصػػة بالرخصػػة عمػػى خػػبلؼ قاعػػدة العمػػـو
 تكثير مخالتة األصؿ وكثرة التخصيص وىو غير جائز.

ويجاب عف ىذا بأف الدليؿ إنما يخالتو صاحب الشرع لمصمحة تزيد عمػى مصػمحة 
جػدنا تمػؾ وتقديـ األرجا ىو شأف صاحب الشرع، ف ذا و  ،عمبًل باالستقرا  ،ذلؾ الدليؿ

المصػػػمحة التػػػي خولػػػؼ الػػػدليؿ ألجميػػػا فػػػي صػػػورة وجػػػب أف يخػػػالؼ الػػػدليؿ بيػػػا أيضػػػًا 
 (ٕ) فنحف حينئٍذ قد أكثرنا موافقة الدليؿ ال مخالتتو. ،عمبًل برجحانيا

ويقػاؿ أيضػًا: الرخصػة تثبػت بخبػر الواحػد فكػذلؾ تثبػت بالقيػاس وال فػرؽ بجػاما أف 
 والسيو في كٍؿ منيما.كبًل منيما يتيد الظف ويجوز الخطأ 

وىػػذه المسػػائؿ ىػػي المقصػػودة بمجػػاؿ القيػػاس وىػػي الػػدائرة التػػي يجػػري فييػػا القيػػاس 
ويعمػػؿ بػػو فيػػي تتسػػا فػػي نظػػر بعػػػض العممػػا  حتػػى تشػػمؿ الكثيػػر مػػف الصػػور كمػػػا 

 تضيؽ في نظر فريؽ آخر فير  منا جرياف القياس.
و فػي الحػدود والػرخص وبعد أف استعرضنا أقواؿ العمما  في جرياف القياس أو عدمػ

 نبيف رأي مالؾ)رحمو ا( في جرياف القياس في ذلؾ.
 أوًك: رأي مالك في  ريان القياس في الحدود:

                                                 

 (.ٖٖ٘ٔالموطأ؛ باب: األشربة، الحديث رقـ)( ٔ)

 .ٕٖٚ-ٖٔٚ ،( انظر: شرح التنقيإ)
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يػػر  مالؾ)رحمػػو ا( جػػواز إجػػرا  القيػػاس فػػي الحػػدود إذا كانػػت يعقػػؿ معنػػاه، وىػػو 
 .(ٕ)عف الباجي وابف القصار (ٔ)مشيور مذىبو كما نقمو القرافي في )التنقيا(

 قاؿ العموي في )المراقي(:
 الحأأأأأأأأأأأأأأأأأدر والكفأأأأأأأأأأأأأأأأأارة التقأأأأأأأأأأأأأأأأأدير

 

 (ٖ) أأأوازه فييأأأا ىأأأو المشأأأيور 
 

وممػا يػػدؿُّ عمػى جػػواز القيػاس فػػي الحػدود عنػػد مالؾ)رحمػو ا( قيػػاس النبػاش عمػػى 
السارؽ في وجوب القطػا أف كػبًل منيمػا سػارؽ مػاٍؿ محتػرـٍ بمػ  نصػابًا مػف حػرز مثمػو 

 مدينة.ُختية وىو الذي عميو عمؿ أىؿ ال
قػاؿ مالػؾ فػي )الموطػأ(: )) واألمػر عنػدنا فػػيمف ينػبش القبػور إذا بمػ  مػا أخػرج مػػف 

: -مسػتداًل عمػػى ذلػػؾ بالقيػػاس-القبػور مػػا يجػػب فيػو القطػػا فعميػػو فيػػو القطػا(( ثػػـ قػػاؿ 
وقػػاؿ: وال يجػػب عميػػو  ،)) وذلػػؾ أف القبػػر حػػرز لمػػا فيػػو كمػػا أف البيػػت حػػرز لمػػا فيػػو

 (ٗ)(.القطا حتى يخرج مف القبر (
ػػا  فقػػاس مالؾ)رحمػػو ا( القبػػر عمػػى البيػػت فػػي كػػوف كػػبًل منيمػػا حػػرز لمػػا فيػػو، ولم 

وكػػاف ىػػذا المعنػػى موجػػودًا فػػي  ،كػػاف القطػػا فػػي السػػرقة لمػػردع والزجػػر وحتػػظ األمػػواؿ
 وجب القطا فيو. ،الكتف

وقػػػد جػػػا  فػػػي )الموطػػػأ(: )) أف عمػػػر بػػػف الخطاب)رضػػػي ا عنػػػو( استشػػػار فػػػي 
الرجػػػؿ فقػػاؿ لػػو عمػػػي بػػف أبػػػي طالػػب: نػػر  أف تجمػػػده ثمػػانيف ف نػػػو إذا الخمػػر يشػػربيا 

                                                 

 .٘ٔٗص ،المرجا السابؽ( ٔ)

فقيو مالكي أصػولي، حػافظ، ولػي  ،( ىو عمى بف أحمد، أبو الحسف، البندادي، المعروؼ بابف القصارٕ)
قضا  بنػداد. تتقػو بػأبي بكػر األبيػري  وغيػره، وبػو تتقػو أبػو ذر اليػروي والقػاض عبػد الوىػاب ومحمػد بػف 

، وقػاؿ الشػيرازي: ال أعػرؼ لممػالكييف كتابػا وغيرىـ. قػاؿ أبػو ذر: ىػو أفقػو مػف رأيػت مػف المػالكيف ،عمرو
يضػاح الممػة فػي الخبلفيػات (،  في الخبلؼ أكبر مف كتابو. ولعمو يعنػي كتابػو المسػمى: ) عيػوف األدلػة وا 

 ىػ.  ٜٖٛتوفي 
 [ٕٔص ،ٚج ،، معجـ المؤلتيفٜٜٔص ،، الديباج المذىبٕٜص ،  شجرة النور الزكية

 كتاب القياس. ،( مراقي السعودٖ)

 .ٖٛٛ، صٕلموطأ؛ باب: جاما القطا، جا( ٗ)
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ذا ىػػذي افتػػر  ذا سػػكر ىػػذي، وا  أو كمػػا قػػاؿ فجمػػد عمػػر فػػي الخمػػر  ،شػػرب سػػكر، وا 
 ولـ ينترد عمي بيذا القياس بؿ وافقو عميو الصحابة. (ٔ) ثمانيف ((

خمػػػر فالصحابة)رضػػي ا عػػنيـ( قاسػػوا حػػد الخمػػر عمػػى حػػد التريػػة فجمػػدوا فػػي ال
ثمػانيف، ومالؾ)رحمػو ا( ذكػػر ذلػؾ فػػي معػرض االحتجػػاج بصػحة ذلػػؾ القيػاس الػػذي 

 أجما عميو الصحابة.
 ثانيًا: رأي مالك في  ريان القياس في الرخص:

أمػا القيػػاس فػي الػػرخص فتيػو نػػزاع مشػيور سػػبقت اإلشػارة إليػػو، والػرخص المقصػػود 
لمشػػقة فادحػػة وأحيانػػًا  بيػػا مػػا كػػاف مسػػتثنى مػػف أصػػؿ ممنػػوع لمعػػارض راجػػا، ويكػػوف

 لمجرد الحاجة كما في العرايا.
فػػ ذا كػػاف تخصػػيص المسػػتثنى فػػي الحكػػـ ممػػا لػػـ يعقػػؿ معنػػاه أو عقػػؿ معنػػاه وكػػاف 

 عديـ النظير فيمتنا القياس.
 مثال ما لم يعقل معناه:

تخصيص النبي صمى ا عميو وسمـ بجواز النكاح بأكثر مف أربعػة نسػوة، وبجػواز 
 ى سبيؿ اليبة فمثؿ ىذا ال يقاس عميو.نكاح المرأة عم

 
 ومثال ما عقل معناه وعدم نظيره:

ف عقػؿ معنػاه ف نػو  رخصة القصر فػي السػتر وكػوف الديػة عمػى العاقمػة فمثػؿ ىػذا وا 
 يمتنا فيو القياس لعدـ وجود العمة في غير المنصوص عميو.

طف وأما إف كاف المخصوص بالرخصة ممػا عقػؿ معنػاه ووجػدت لػو نظػائر فيػو مػو 
 النزاع.

ورأي مالؾ)رحمػػو ا( فػػي مسػػألة القيػػاس فػػي الػػرخص ىػػو الجػػواز، وىػػو الػػذي تػػدؿ 
 بعض التروع المأثورة عنو مف ذلؾ:

قياسػػو العنػػب عمػػى الرطػػب مػػا أف العريػػة وردت فػػي الرطػػب خاصػػة كمػػا جػػا  فػػي 
)الموطأ( وغيره مف حديث أبو ىريرة رضي ا عنػو: )) أف رسػوؿ ا صػمى ا عميػو 

                                                 

 سبؽ تخريجو.( ٔ)
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 وسمـ أرخص في بيا العرايا بخرصيا فيمػا دوف خمسػة أوسػؽ أو فػي خمسػة أوسػؽ ((

؛ ألف مالكًا)رحمو ا( عمؿ الرخصة بدفا الضرر عف المعرِّي والرفؽ بػالمعر   فػي (ٔ)
 (ٕ) كتايتو.

وفي )المدونة(: )) قاؿ مالٌؾ: العرايػا فػي النخػؿ وفػي جميػا الثمػار كميػا ممػا ييػبس 
 (ٖ) التيف والجوز والموز وما أشبيو مما ييبس وُيد خر ((.ويدخر مثؿ العنب و 

فقاس مالؾ)رحمو ا( ىذه الثمار عمى الرطب لوجود العمػة وىػي رفػا الضػرر عػف 
 المعرِّي والرفؽ بالمعر   في كتايتو كما صرح في )المدونة(.

وممػػا يثبػػت مػػف قياسػػو فػػي الػػرخص الشػػرعية أنػػو قػػاس الخػػؼ األعمػػى عمػػى الخػػؼ 
فػػي جميػػا األحكػػاـ، فتػػي )المدونػػة(: )) وقػػاؿ مالػػؾ فػػي رجػػؿ لػػبس ختيػػو عمػػى  األسػػتؿ
 ،ثػػـ لػػبس ختػػيف آخػػريف عمػػى ختيػػو أيضػػًا فأحػػدث ،ثػػـ أحػػدث فمسػػا عمػػى ختيػػو ،طيػػر

 (ٗ) قاؿ: يمسا عمييما عند مالؾ ((.
وقد أوضا اإلماـ ابف القاسـ وجو القياس في ىذه المسػألة فقػاؿ: )) ألف الرجػؿ إذا 

ثػػػـ أحػػػدث فمسػػػا عمػػػى ختيػػػو ولػػػـ ينزعيمػػػا فينسػػػؿ  ،رجميػػػو ولػػػبس ختيػػػوتوضػػػأ فنسػػػؿ 
 (٘) رجميو ((.

 أم ا األصوليوف المالكية فقد اختمتوا في ىذه المسألة عمى قوليف:
ليػػو مػػاؿ ابػػف القصػػار والقاضػػي إسػػماعيؿالقأأول األول والبػػاجي )رحػػـ  (ٙ): الجػػواز وا 

 ا الجميا(.

                                                 

 ،كتػاب البيػوع ،والبخػاري مػا التػتا ،ٕٛٗص ،ٕج ،بػاب: مػا جػا  فػي العريػة ،( الموطأ؛ كتػاب البيػوعٔ)
 .ٖٛٔص ،ٓٔج ،كتاب البيوع ،ومسمـ بشرح النووي ،ٜٗٗص ،ٗج،باب: المزابنة

 .ٕٗٚ-ٖٕٚص ،ٖج ،( المدونة الكبر ٕ)

 .ٖٕٚص ،ٖج ،الكبر ( المدونة ٖ)

 .ٗٗٔص ،ٔج ،( المدونة الكبر ٗ)

 . ٓٗص ،ٔج ،( المدونة الكبر ٘)

ولػػد فػػي  ،أبػػو إسػػحاؽ ،ىػػػ ( ىػػو إسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ بػػف إسػػماعيؿ القاضػػي ٖٕٛأو  ٕٗٛ- ٕٓٓ() ٙ)
كػاف إمامػًا عبلمػة فػي سػائر التنػوف والمعػارؼ،  ،فقيو عمى مذىب مالؾ ،البصرة ونشأ بيا واستوطف بنداد

 شرح  ،ييًا محصبًل، عمى درجة االجتياد، وحافظًا معدودًا قي طبقات القرا  وأئمة المنةفق
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(: )) إف المخصػػوص إذا عرفػػت عمتػػو قػػاؿ ابػػف القصػػار فػػي )مقدمتػػو فػػي األصػػوؿ
لػػى ىػػذا ذىػػب القاضػػي إسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ)رحمو ا( والحجػػة  جػػاز القيػػاس عميػػو وا 

ڀ  چ فيو ىي أف الحكـ لمعمة ف ذا وجدت عمؽ عميو الحكـ وذلػؾ مثػؿ قولػو تعػالى: 

فكػػػػاف ذلػػػػؾ عامػػػػًا فػػػػي كػػػػؿ زانيػػػػٍة وزاٍف  ،[ٕ النػػػػور: چ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ
ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ كػػاف عبػػدًا أو حػػرًا ثػػـ خػػص ذلػػؾ بقولػػو:  سػػوا 

ثػػػـ ألحػػػؽ العبيػػػد باإلمػػػا  فػػػي االختصػػػار عمػػػى نصػػػؼ حػػػد  ،[ٕ٘ النسػػػا : چ  ﮳
الحر مف طريؽ القياس وكانت العمة الجامعػة بػيف اإلمػا  والعبيػد وجػود الزنػا مػا الػرؽ 

 (ٔ) فثبت بذلؾ جواز القياس عمى المخصوص ((.
)) يجػػػوز القيػػػاس عػػػؿ مػػػا ورد بػػػو الخبػػػر مخالتػػػًا لمقيػػػاس، وبػػػو قػػػاؿ وقػػػاؿ البػػػاجي: 

 (ٕ) القاضي أبو بكر ((.
قػػاؿ فػػي )المنتقػػى( عنػػد شػػرحو لحػػديث العرايػػا المتقػػدـ: )) أف رسػػوؿ ا صػػمى ا 

مطمػػؽ الرخصػػة عنػػد التقيػػا  يقتضػػي  ،عميػػو وسػػمـ أرخػػص لصػػاحب العريػػة أف يبيعيػػا
 احة.أف يخص بعض الجممة المحظورة باإلب

ومنا أبو حنيتة وقـو مف أصحابنا القياس عميو وجعموا ب طبلؽ اسـ الرخصػة عميػو 
حكمػػًا فػػردًا وال يجػػوز أف ُيعػػد  إلػػى غيػػره حتػػى إنيػػـ يسػػموف بػػذلؾ كػػؿ مػػا ال يعدونػػو 

 وليس ىذا بصحيا.

                                                                                                                                            

ولػي قضػا  بنػداد، وأضػيؼ لػو قضػا  المػدائف والنيػرواف، ثػـ ولػي قضػا   ،مذىب مالؾ ولخصو واحتر لو
 القضاة إلى أف توفي فجأة ببنداد. 

و) الػرد عمػى الشػافعي ( فػي بعػض مػا   ،و) الرد عمى أبي حنيتػة ( ،مف تصانيتو: ) المبسوط ( في التقو
 أفتى بو. 

 [ ٖ٘ٓص ،ٔج ،لمزركمي ،األعبلـ ،٘ٙص ،شجرة النور الزكية ،ٕٜص ،  الدبياج المذىب

 .ٖٚص ،ابف القصار ،( المقدمةٔ)

 .ٗٚ٘ص ،ٕج ،( انظر: إحكاـ التصوؿٕ)
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والصػػواب أف ينظػػر إلػػى عمػػة ذلػػؾ الحكػػـ الػػذي عمػػؽ عمييػػا فػػي الشػػرع، فػػ ذا كانػػت 
ف كانػػت متعديػػة عػػداه وأثبػػت الحكػػـ  عمتػػو واقعػػة بػػيف قصػػر الحكػػـ عمػػى موضػػعيا، وا 

 (ٔ) المعمؽ بيا حيث وجدت((.
وجميػػور  (ٖ)وجماعػػات كثيػػرة مػػف المالكيػػة (ٕ)وذىػػب إلػػى المنػػا مطمقػػًا ابػػف العربػػي

 (ٗ) الحنتية.
ومػػػػف المالكيػػػػة مػػػػف فػػػػرؽ بػػػػيف أف يكػػػػوف األصػػػػؿ المقػػػػيس عميػػػػو  القأأأأول الثأأأأاني: 

بػػػػيف أف يكػػػػوف ثابتػػػػًا بطريػػػػؽ االجتيػػػػاد فػػػػبل يجػػػػوز منصوصػػػػًا فيجػػػػوز القيػػػػاس عميػػػػو و 
 (٘) القياس.

أف القيػػاس إذا تػػوافرت شػػروطو وانتتػػت موانعػػو جػػاز إجػػػراؤه،  -وا أعمػػـ-واألقػػرب
ولػػيس مػػف الموانػػا عنػػد الجميػػور ومػػنيـ مالؾ)رحمػػو ا( كػػوف األصػػؿ المقػػيس عميػػو 

رشػػد)الجد( مػػف  مخصوصػػًا، ظيػػر ضػػعتو عنػػد التطبيػػؽ كمػػا فػػي مسػػألة العرايػػا، وابػػف
القائميف بمنا القياس في الرخص وىو ما ذلؾ ير  قياس ما ييػبس ويػد خر مػف الثمػار 

 (ٙ) عمى الرطب موضا الرخصة في الحديث وقاؿ: )) إنو مشيور المذىب ((.
 المسألة الثانية: القياس في الكفارات:

ف القيػػاس المعػػروؼ مػػف مػػذاىب األصػػولييف مػػف المالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة جريػػا
فػػػي الحػػػدود كمػػػا سػػػبؽ والكتػػػارات والمقػػػد رات، أمػػػا الحنتيػػػة فجميػػػورىـ عمػػػى المنػػػا مػػػف 

 القياس في المذكورات.
: (ٚ) ومػػف نصػػوص المالكيػػة فػػي ذلػػؾ مػػا قالػػو ابػػف القصػػار)رحمو ا( فػػي )مقدمتػػو(

)) اختمػػؼ القػػائموف بالقيػػاس ىػػؿ يجػػوز أف تؤخػػذ الحػػدود والكتػػارت والمقػػدرات بطريػػؽ 
                                                 

 .ٕٕ٘-ٕٕٗص ،ٗج ،( المنتقىٔ)

 .ٖٓٛص ،ٕج ،( القبسٕ)

 ،٘ج ،البحػػػر المحػػػيط ،ٖٕٗص ،ٔج ،( نسػػػبو إلػػػييـ غيػػػر واحػػػد مػػػف األصػػػولييف. انظػػػر: نشػػػر البنػػػودٖ)
 .  ٜ٘ص

 .ٜ٘ٛص ،ٕج ،( نسبو إلييـ الجويني في البرىافٗ)

 .  ٛ٘ص ،٘ج ،( البحر المحيط٘)

 .ٖٖ٘ص ،ٕج ،( المقدماتٙ)

 .ٕٓٓ-ٜٜٔص ،ابف القصار ،( المقدمةٚ)
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القيػػػػاس  فمنػػػػا منػػػػو بعػػػػض أصػػػػحاب أبػػػػي حنيتػػػػة وبعػػػػض أصػػػػحاب الشػػػػافعي وجػػػػو زه 
 ( ٔ) بعضيـ وعندي أنو جائٌز ((.

قاؿ الباجي في )اإلحكاـ(: )) إذا ثبت التعبد بالقيػاس وأنػو دليػؿ شػرعي ف نػو يصػا 
أف يقاس بو الكتارات والحدود والمقدرات ىذا قوؿ عامة أصػحابنا وأصػحاب الشػافعي، 

 (ٕ)حاب أبي حنيتة ال يجوز إثبات شي  مف ذلؾ بالقياس ((.وقاؿ بعض أص
وفػػػي )تقريػػػب الوصػػػوؿ( مػػػا نصػػػو: )) إف القيػػػاس يػػػدخؿ فػػػي المقػػػدرات كالكتػػػارات 

 (ٖ) خبلفًا ألبي حنيتة ((.
ػػػػا الشػػػػافعية فمػػػػف نصوصػػػػيـ مػػػػا ذكػػػػره إمػػػػاـ الحػػػػرميف بقولػػػػو: )) نقػػػػؿ أصػػػػحاب  أم 

جػػرا  القيػػاس فػػي الحػػدود والكتػػارات المقػػاالت عػػف أصػػحاب أبػػي حنيتػػة أنيػػـ ال يػػروف إ
والتقديرات والرخص وكؿ معدوؿ بو عف القياس وتتبا الشافعي مػذاىبيـ وأبػاف أنيػـ لػـ 

 (ٗ)يتوا بشي  مف ذلؾ ((.
وقػػاؿ النزالػػي: )) ُنقػػؿ عػػف قػػـو أف القيػػاس ال يجػػري فػػي الكتػػارات ومػػا قػػد منا يبػػيف 

 (٘) فساد قوليـ ((.
و يعمػػى الحنبمػػي بقولػػو: )) يجػػوز إثبػػات الحػػدود ومػػف نصػػوص الحنابمػػة مػػا ذكػػره أبػػ

 (ٙ)والكتارات والمقدرات بالقياس واإلبداؿ بالقياس ((.
أمػػا نصػػوص الحنتيػػة المػػانعيف مػػف إجػػرا  القيػػاس فنػػذكر نصوصػػيـ زيػػادة عمػػى مػػا 
سما مف نصوص مخالتييـ فػأقوؿ قػد جػا  فػي كتػاب )التصػوؿ فػي األصػوؿ(: )) وال 

 (ٚ) قادير التي ىي حقوؽ   تعالى ((.مدخؿ لمقياس في إثبات الم
                                                 

 ،ٔٚٗص ،ٕج ،والػػرازي فػػي المحصػػوؿ ،.ٓٗٗص ،التبصػػرة ( وىػػو قػػوؿ جميػػور الشػػافعية كمػػا فػػئ)
 .ٔ٘ص ،٘ج ،الزركشي في البحر المحيط

 .٘ٗ٘ص ،ٕج ،( إحكاـ التصوؿٕ)

 ،دار األقصػى ،ٔط ،ٖ٘ٔص ،ت: د.فركػوس ،ابػف جػزي الكمبػي ،( تقريب الوصوؿ إلى عمـ األصوؿٖ)
 ىػ.ٓٔٗٔ ،األقصى

 .ٗٛ٘ص ،ٕج ،( البرىافٗ)

  ،ٖٖٗص ،ٕج ،( المستصتى٘)

 .ٜٓٗٔص ،ٗج ،العدة( ٙ)

 .ٖٔٔص ،( التصوؿ في األصوؿٚ)
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أي: القيػػػػػاس فػػػػػي الحػػػػػدود  ،وفػػػػػي )ُمسػػػػػمـ الثَبػػػػػوت(: )) الحنتيػػػػػة: ال يجػػػػػري القيػػػػػاس
 (ٔ) الشتماليا عمى تقديرات ال تعقؿ كالمائة والثمانيف.... ثـ الكت ارات كالحدود ((.

 الرا ح:
إجابػػاتيـ عػػف  رجحػػاف قػػوؿ الجميػػور؛  لقػػوة أدلػػتيـ سػػوا  -وا اعمػػـ-والػػذي يظيػػر

اعتراضػػػات المخػػػالتيف؛ وألف المخػػػالتيف ناقضػػػوا أصػػػميـ فقاسػػػوا األكػػػؿ والشػػػرب عمػػػى 
الػػوط  عمػػدًا فػػي رمضػػاف وسػػم وا ذلػػؾ تنقيحػػًا وقػػد بينػػا أف التنقػػيا نػػوع مػػف القيػػاس وال 

 مشاحة في التسمية إذا اتحد المعنى.
 ثالثَا: رأي مالك في  ريان القياس في الكفَّارات:

تعرضت نصػوص أئمػة األصػوؿ فػي سػائر الطوائػؼ فػي مسػألة القيػاس وبعد أف اس
فػػي الكتػػػارت والتقػػػديرات يتعػػػيف عمػػػى أف أحػػػرر موقػػػؼ مالؾ)رحمػػػو ا( مػػػف المسػػػألة؛ 

 ألنو ىو المقصود بالبحث أصالة.
ومالؾ ير  جواز القيػاس فػي الكتػارات فقػد أوجػب الكتػارة عمػى مػف أفطػر فػي نيػار 

ياسػًا عمػػى المتطػر فػي نيػػار رمضػاف بالجمػاع بجػػاما رمضػاف عمػدًا باألكػػؿ والشػرب ق
 (ٕ)انتيالؾ حرمة شير الصـو في كٍؿ  منيما.

 :ومن أمثمة القياس في الكفارات: عند مالك)رحمو هللا(
مػػػػا جػػػػا  فػػػػي )الموطػػػػأ(: )) قػػػػاؿ مالػػػػؾ فػػػػي القػػػػـو يصػػػػيبوف الصػػػػيد جميعػػػػًا وىػػػػو  

محرمػػػوف أو فػػػي الحػػػـر قػػػاؿ: أر  أف عمػػػى كػػػؿ إنسػػػاف مػػػنيـ جػػػزاؤه، إف حكػػػـ عمػػػييـ 
ف حكػـ عمػييـ بالصػػياـ كػاف عمػى كػؿ إنسػػاف  باليػدي، فعمػى كػؿ إنسػاف مػػنيـ ىػدي، وا 

وف كتػارة ذلػؾ عتػؽ رقبػٍة عمػى منيـ الصياـ، ومثؿ ذلؾ: القـو يقتمػوف الرجػؿ خطػًأ فتكػ
 (ٖ)كؿ إنساف منيـ أو صياـ شيرييف متتابعيف عمى كؿ إنساف منيـ ((.

فقػػد قاس)رحمػػو ا( المشػػتركيف فػػي قتػػؿ الصػػيد فػػي الحػػـر عػػؿ المشػػتركيف فػػي قتػػؿ 
الخطػػػأ فػػػي وجػػػوب الكتػػػارة التػػػي تمػػػـز كػػػؿ واحػػػد مػػػنيـ، فكمػػػا أنيػػػا تمػػػـز كػػػؿ واحػػػد مػػػف 

                                                 

 .ٖٓٔص ،ٗج ،( فواتا الرحموت بشرح مسمـ الثبوتٔ)

 .٘ٛٔص ،ٔج ،( المدونة الكبر ٕ)

-ٖٚ٘ص ،ٛج ،أوجػػػز المسػػػالؾ ،ٕٓٗص ،ٔج ،بػػػاب: جػػػاما فػػػي التديػػػة ،( الموطػػػأ؛ كتػػػاب الحػػػرٖ)
ٖ٘ٛ. 
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فػػالجزا  يمػػـز كػػؿ واحػػٍد مػػف المشػػتركيف فػػي قتػػؿ الصػػيد فػػي المشػػتركيف فػػي قتػػؿ الخطػػأ 
، وىذا إجرا  لمقياس في الكتارات بكبلـ صريا.  الحـر

 المنا شة والتر يح:
القيػػاس فػػي الكتػػارات إف أريػػد بالقيػػاس إثبػػات كتػػارة جديػػدة بمجػػرد الػػرأي فػػبل يصػػا 

 ذلؾ.
وىػو الػذي  ،صػحيا وأم ا قياس فعؿ عمى فعؿ في كونو موجبًا في الكتارة مثمو فيػذا

ينبنػػػي أف يحمػػػؿ عميػػػو كػػػبلـ العممػػػا  الػػػذيف أجػػػازوا القيػػػاس فػػػي الكتػػػارات حيػػػث قػػػاس 
وقػػاس  -كمػػا تقػػدـ نقمػػو-المالكيػػة األكػػؿ والشػػرب عمػػدًا عمػػى الػػوط  فػػي وجػػوب الكتػػارة

 الشافعي قتؿ العمد عمى قتؿ الخطأ في وجوب الكتارة بجاما القتؿ بنير حؽ.
الكتػػارات واعتػػذروا عػػف إلحػػاؽ األكػػؿ عمػػدًا بػػالوط  بأنػػو والحنتيػػة منعػػوا القيػػاس فػػي 

ليس قياسًا، بؿ مف باب تنقػيا المنػاط وىػو عنػدىـ لػيس مػف القيػاس، والحػؽ أف تنقػيا 
 المناط قياس خاص مندرج تحت مطمؽ القياس وىو عاـ يتناولو غيره.

 وقوليـ في منػا القيػاس فػي الكتػارات أنيػا وضػعت لتكتيػر اإلثػـ ومقػدار مػا يحصػؿ
 بو ذلؾ ال يعممو إال ا.

: أف ىػػػذا لػػػو كػػػاف طريقػػػًا إلسػػػقاط القيػػػاس فػػػي ىػػػذا الموضػػػا لكػػػاف طريقػػػًا وال أأأواب
إلسػػػقاط القيػػػاس فػػػي سػػػائر األحكػػػاـ؛ ألف مػػػف ذىػػػب إلبطػػػاؿ القيػػػاس مػػػف نتػػػاة القيػػػاس 
استدلوا بيػذا الطريػؽ فقػالوا: )) األحكػاـ مشػروعة لمصػالا المكمتػيف وال يعمػـ المصػالا 

 تعالى (( فيجب أف يكوف القياس باطبًل.إال ا 
 ثالثَا: رأي مالك في  ريان القياس في المقدَّرات:

يجوز عند مالؾ)رحمو ا( إثبات القيػاس فػي المقػدرات وممػا يػدؿ عمػى ذلػؾ قياسػو 
أقػػؿ الصػػداؽ عمػػى أقػػؿ نصػػاب لمسػػرقة وىو)ربػػا دينػػار( بجػػاما اسػػتباحة العضػػو فػػي 

 كٍؿ.
لموطػأ(: )) قػاؿ مالػٌؾ: ال أر  أف تػنكا المػرأة بأقػؿ مػف وقد ذكر ىذا القيػاس فػي )ا

 (ٔ) ربا دينار وذلؾ أدنى ما يجب فيو القطا ((.

                                                 

 ا .باب: ما جا  في الصداؽ والحب ،( الموطأ؛ كتاب النكاحٔ)



145 
 

 (ٕ) ((. (ٔ)قاؿ الزرقاني: )) وافؽ مالؾ عمى قولو جميا أصحابو إال ابف وىب
 (ٖ) فقاؿ الباجي: )) أجاز ابف وىب مف رواية ابف حبيب النكاح بدرىـ ((.

ػػػ ا سػػػمعو يػػػذكر ىػػػذه المسػػػألة: )) تعرقػػػت يػػػا أباعبػػػد ا أي: قػػػاؿ الػػػداودي لمالػػػؾ لم 
سػػػمكت سػػػبيؿ أىػػػؿ العػػػراؽ فػػػي قياسػػػيـ نصػػػاب مقػػػدار الصػػػداؽ عمػػػى نصػػػاب السػػػرقة 

.))(ٗ) 
قاؿ الباجي: )) والدليؿ عمى ما نقولو أف ىػذا سػبب السػتباحة العضػو بمػاٍؿ فوجػب 

نػار ال يصػا أف يكػوف أف يكوف مقدرًا كالسػرقة، ودليػؿ ثػاٍف: أف مػا قصػر عمػى ربػا دي
 (٘) ميرًا، أصؿ ذلؾ ما ال يصا أف يكوف ثمنًا كقشرة البيضة ((.

قاؿ ابف رشػد: )) فجعػؿ حػد أقػؿ الصػداؽ ثبلثػة دراىػـ اعتبػارًا بأقػؿ مػا تقطػا بػو يػد 
السػػارؽ وىػػذا اعتبػػار صػػحيا؛ ألف ا تعػػالى أوجػػب قطػػا يػػد السػػارؽ إذا سػػرؽ مطمقػػًا 

الػػدليؿ عمػػى أنػػو ال يجػػوز أف يسػػتباح التػػرج بمثػػؿ ذلػػؾ مػػف دوف التقييػػد بمقػػدار، وقػػاـ 
الشػػي  الحقيػػر، فممػػا وجػػد مػػا يقطػػا فيػػو يػػد السػػارؽ مقيػػدًا فػػي السػػنة بمقػػدار وجػػب أف 

 (ٙ) يحمؿ النكاح المطمؽ عميو ((.
واعتػػرض بعػػض المالكيػػة عمػػى ىػػذا القيػػاس كالشػػريؼ التممسػػاني فقػػاؿ فػػي )متتػػاح 

إنما ىو استشيادًا عمى أقؿ ما ىو معتبر شرعًا، فقد الوصوؿ(: )) إف ىذا ليس قياسًا 
فػدؿ  ،[ٕٗ النسػا :  چٿ  ٿ       ٿ  چ أوجب الشرع الماؿ في النكاح فقاؿ تعػالى: 

ذلؾ عمى ماؿ لو خطر وباؿ؛ لكوف النكاح أمرًا ذا خطر وأقػؿ األمػواؿ التػي جعػؿ ليػا 
                                                 

مػف تبلميػذه  ،ىػ ( ىو عبد ا بف وىب بف مسمـ، أبو محمد التيري بالوال ، المصػري ٜٚٔ -ٕ٘ٔ) (ٔ)
كػػاف حافظػػًا مجتيػػدًا، أثنػػى أحمػػد عمػػى  ،جمػػا بػػيف التقػػو والحػػديث والعبػػادة ،اإلمػػاـ مالؾ،والميػػث بػػف سػػعد

 مولده ووفاتو بمصر. ،ضبطو،وُعرض عميو القضا  فامتنا ولـز منزلو
 ،ترتيػػب المػػدارؾ ،٘٘ٔص ،، طبقػػات التقيػػا ٜٕٛص ،ٗج ،، األعػػبلـٓ٘-ٛٗص ،االنتقػػا  انظػػر:  
 [   ٕٕٗ-ٕٕٛص ،ٖج

 .ٖٖٔص ،ٖج ،( شرح الموطإٔ)

 .ٜٕٛص ،ٖج ،( المنتقىٖ)

 .ٖٔٙص ،ٓٔج ،( أوجز المسالؾٗ)

 .ٜٕٛص ،ٖج ،( المنتقى٘)

 .ٜٙٗ، صٔالمقدمات المميدات، ج( ٙ)
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شػأنيا فوجػب الرجػوع الشرع خطرًا ىو ربا دينار حيث أباح سرقتو قطا اليد ما خطر 
 (ٔ) إلى ما اعتبره الشرع مااًل ذا باؿ وىو ربا دينار ولذلؾ حد ده بو المير ((.

قػػػػائبًل: )) قيػػػػاس قػػػػدر  (ٕ)وممػػػػف اعتػػػػرض عمػػػػى ىػػػػذا القيػػػػاس أبػػػػو الحسػػػػف المخمػػػػي
الصػػػداؽ بنصػػػاب السػػػرقة لػػػيس بػػػالبيف؛ ألف اليػػػد إنمػػػا قطعػػػت فػػػي ربػػػا دينػػػار نكػػػااًل 

 منيـ. (ٖ)بوجو جائز ونحوه ألبي عبد ا بف التخارلممعصية، والنكاح مستباح 
يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف  ،[ٕ٘ النسػػػػػػا :  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ نعػػػػػػـ قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

صداؽ الحرة البد أف يكوف ما يطمؽ عميو اسػـ مػاؿ لػو قػدر ليحصػؿ التػرؽ بينػو وبػيف 
 يػػدؿ عمػػى اشػػتراط ،[ٕٗ النسػػا :  چٿ  ٿ       ٿ  چ ميػػر األمػػة، وأمػػا قولػػو تعػػالى:

مػا يسػػمى مػػااًل فػػي الجممػػة قػػؿ  أو كثػػر وقػد حػػد ه بعػػض المالكيػػة بمػػا تجػػب فيػػو الزكػػاة، 
 (ٗ) وىو أقو  مف قياسو عمى السرقة وأقو  مف ذلؾ رده إلى المتعارؼ.اىػ ((.

ويجػػاب عمػػى كػػبلـ الشػػريؼ التممسػػاني السػػابؽ بػػأف القيػػاس وجػػدت حقيقتػػو، والعبػػرة 
باني وعػدـ تسػميتو قياسػًا ال يضػر إذا وجػدت حقيقػة بالحقائؽ والمعاني ال باأللتاظ والم

القياس فيو، وقد سم ت الحنتية قياس األكؿ فػي نيػار رمضػاف عمػى الجمػاع فيػو عمػدًا 
 بأنو استدالؿ وىو القياس بعينو.

وأمػا كػػبلـ المخمػي فمعػػارٌض بكػبلـ المحققػػيف الػػذيف صػح حوا ىػػذا القيػاس وقػػالوا إنػػو 
البػػاجي وابػػف رشػػد وابػػف القصػػار وغيػػرىـ مػػف التحػػوؿ قيػػاس واضػػٌا وبػػيف، ومػػف ىػػؤال  

 ويكتي أف الذي اعتمد ىذا القياس اإلماـ المتبوع مالؾ بف أنس)رحمو ا(.
 أدلة القولين:

                                                 

 .ٗٙٔص ،( انظر: متتاح الوصوؿٔ)

( ىو اإلماـ أبو الحسػف عمػي بػف محمػد الربعػي واشػتير بػالمخمي ) نسػبة لمخػـ حػي بػاليمف( كػاف متتنػًا ٕ)
ىػػ  انظػر: ٜٛٗذا حظ مف األدب، مف مؤلتاتو التبصرة تتقو عمػى جماعػة مػنيـ المػازري، تػوفي سػنة 

 [.ٚٔٔص ،شجرة النور الزكية

 النرناطي أبو عبد ا محمد بف عمي بف أحمد بف محمد الخوالني،( ٖ)

 .ٖٔٙص ،ٓٔج ،( أوجز المسالؾٗ)
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أمػػا الجميػػور اسػػتدلوا بالعمومػػات الدالػػة عػػؿ حجيػػة القيػػاس، واألحكػػاـ المقػػدرة مػػف 
ومػػف ذلػػؾ مػػا تقػػدـ مػػف قيػػاس مالػػؾ أقػػؿ الصػػداؽ عمػػى  ،جممػة األحكػػاـ وال فػػرؽ بينيمػػا

 أقؿ نصاب السرقة بجاما استباحة العضو في كٍؿ منيما.
وأمػػػا الحنتيػػػة فقػػػالوا المقػػػدرات ال يمكػػػف إدراكيػػػا بػػػالعقوؿ فيػػػي تعبديػػػة محضػػػة غيػػػر 

 معمومة العمة التي مناط ىي القياس فبل يجر  فييا قياس.
 المنا شة والتر يح:

جميور العمما  ومنيـ مالؾ، وأمػا الحنتيػة فقػوليـ صػحيا فيمػا إذا الراجا ما عميو  
كػػػاف الحكػػػـ تعبػػػديًا ال تظيػػػر فيػػػو عمػػػة ولػػػيس الشػػػأف كػػػذلؾ فػػػي جميػػػا المقػػػدرات بػػػؿ 
بعضيا تظير عمتو، والكبلـ فيما عقػؿ معنػاه مػف التقػادير فميسػت التعبديػة فيػو متسػعة 

   (ٔ) بؿ ىي واقعة.
 باب والشروط والموانع:المسألة الرابعة: القياس في األس

فقػػد طػػاؿ النػػزاع بػػيف األصػػولييف فػػي حكػػػـ  (ٗ)والموانػػا (ٖ)والشػػروط (ٕ)أمػػا األسػػباب
إجػػرا  القيػػاس فييػػا بػػيف مجيػػٍز ومػػانا، ونحػػف نقتصػػر عمػػى مػػا تمػػس إليػػو الحاجػػة مػػف 

 (٘) بياف ىذه المسألة ما تحرير رأي مالؾ)رحمو ا( في ذلؾ.
بػات سػببية شػي  لحكػـٍ قياسػًا عمػى وصػؼ ثبػت فمعنى القياس في األسباب: ىػو إث

 أنو سبب لذلؾ الحكـ.
ومعنػػى القيػػاس فػػي الشػػروط: أف يشػػترط شػػي  فػػي أمػػٍر فيمتحػػؽ بػػذلؾ الشػػي  آخػػر 

 (ٙ) في كونو شرطًا في ذلؾ الشي .
                                                 

 .ٖٚٔص ،ٕج ،( كما حققو صاحب مسمـ الثبوتٔ)

 ،واصطبلحَا: ما يمـو مف وجػوده الوجػود لذاتػو ،وىو ما يتوصؿ بو إلى الشي  ،( األسباب: جما سببٕ)
 ومف عدمو العدـ.

وال يمػػـز مػف عدمػػو وجػوٌد وال عػػدـ  ،واصػػطبلحَا: مػا يمػػـز مػف عدمػػو العػدـ ،وىػػو العبلمػة ،( جمػا شػرطٖ)
 لذاتو.

وال يمػػـز مػػف  ،واصػػطبلحَا: مػػا يمػـز مػػف وجػػوده العػدـ ،وىػو الحػػاجز بػػيف شػيئييف ،( الموانػا: جمػػا مػػاناٗ)
 عدمو وجود وال عدـ لذاتو.

 .ٜٖٔص ،ٕج ،( فواتا الرحموت شرح مسمـ الثبوت٘)

 .ٕ٘ٓص ،ٕج ،( حاشية البناني عمى شرح المحميٙ)
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أما معنى القيػاس فػي الموانػا: فيػو أف يوجػد مػانا فػي صػورة غيػر منصػوص عميػو 
تمػػؾ الصػورة عمػى وجػوده فػي الصػورة المنصػػوص عمػى الحكػـ فييػا فيقػاس وجػوده فػي 

  عؿ الحكـ فييا.
وقػػػد ذىػػػب جميػػػور الشػػػافعية والحنابمػػػة وجماعػػػة مػػػف الحنتيػػػة وبعػػػض المالكيػػػة إلػػػى 

 جواز إجرا  القياس في المذكورات.
أمػػا جميػػور المالكيػػة فقػػد ذىبػػوا إلػػى المنػػا مػػف إجػػرا  القيػػاس فػػي ىػػذه المػػذكورات، 

لقيػػاس يخرجيػػا عػػف كونيػػا أسػػبابًا؛ ألنػػو يمػػـز عميػػو نتػػي وعممػػوا ذلػػؾ فػػي األسػػباب بػػأف ا
السػػببية عػػف خصػػوص المقػػيس والمقػػيس عميػػو فيتقػػد المقػػيس عميػػو اسػػتقبللو بالسػػببية 
نتيجػػػة إجػػػرا  القيػػػاس فيكػػػوف السػػػبب أحػػػد األمػػػريف، وىػػػذا ممتنػػػا وقػػػؿ  مثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي 

 (ٔ) الشروط والموانا، ىذا ما تمسؾ بو المانعوف.
أف المعنػػى المشػػترؾ بػػيف األصػػؿ والتػػرع ىػػو المعتبػػر، وىػػو مػػا ويجيػػب المجيػػزوف بػػ

 (ٕ) اشتمؿ عميو السبب أو الشروط أو المانا مما يتحقؽ وجوده في غيره.
ثػػـ يقػػوؿ المجيػػزوف: إف السػػببية والشػػرطية أو المانعيػػة أحكػػاـ شػػرعية فجػػاز القيػػاس 

 فييا كسائر األحكاـ.
 األسباب والشروط والموانع:رابعًا: رأي مالك في  ريان القياس في 

 أم ا تحرير مذىب مالؾ)رحمو ا( في ىذه المسألة:
 ىو جواز إجرا  القياس في المذكورات، ومف أمثمة ذلؾ في األسباب:

قياس النباش عمى السارؽ؛ ألف السرقة سبب إلقامة الحد عمى السػارؽ فقػاس نػبش 
 القبر وأخذ الكتف منو عمى السرقة.

طػػأ(: إلػػزاـ المػػرأة  الصػػرورة  ولػػو لػػـ تجػػد محرمػػًا، وأف الحػػر ال وقػػد جػػا  فػػي )المو 
 يسقط عنيا بعدمو.

ونصو: )) قػاؿ مالػؾ فػي الصػرورة مػف النسػا  التػي لػـ تحػر قػط: أنيػا إف لػـ يكػف  
ليػػػا محػػػـر أو زوج أو كػػػاف ليػػػا فمػػػـ يسػػػتطا أف يخػػػرج معيػػػا أنيػػػا ال تتػػػرؾ فريضػػػة ا 

                                                 

 .ٕٙٓص ،ٕج ،حاشية البناني عمى شرح المحمي( انظر: ٔ)

 .ٕٙٓص ،ٕج ،( شرح التنقيإ)
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، فقػد أقػاـ جماعػة النسػا  مقػاـ المحػـر (ٔ) (( عمييا في الحر لتخرج في جماعة النسػا 
أو الػػزوج لحصػػوؿ األمػػف بمػػثميف، فػػالمحـر أو الػػزوج سػػبب لؤلمػػف عمييػػا، فقػػاس عميػػو 
مالػؾ جماعػػة النسػػا  فػػي كونيػػا سػػببًا لؤلمػػف عمييػا، فتػػي ذلػػؾ قيػػاس أحػػد سػػببي األمػػف 

 (ٕ) عمى ا خر.
 
 
 

 مثال القياس في الشرط:
ًا عمػػػى اشػػػتراطيا فػػػي التػػػيمـ بجػػػاما أف كػػػؿ منيمػػػا اشػػػترط النيػػػة فػػػي الوضػػػو  قياسػػػ

 (ٖ) طيارة مقصودة تتميز بيا العبادة عف العادة.
 مثال القياس في المانع:

قيػػاس النتػػاس عمػػى الحػػيض فػػي وجػػوب إسػػقاط الصػػبلة بجػػاما أف كػػبًل منيمػػا أذ  
 (ٗ) وقذر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕ٘ٗص ،ٔج ،باب: حر المرأة بنير ذي محـر ،كتاب الحر ،( الموطأٔ)

 .ٙٙص ،٘ج ،( البحر المحيطٕ)

 .٘ٚص ،ٔج المميدات، ( المقدماتٖ)

 .ٕٗٔص ،ٔج ،( المرجا السابؽٗ)



151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسألة الثانية: القياس عمج المقيس عند مالك:
أنػػو إذا ثبػػت حكػػـ فػػي فػػرع بقياسػػو عمػػى  أوًك: المقصأأود بالقيأأاس عمأأج المقأأيس:

أصػػؿ صػػار التػػرع أصػػبًل بنتسػػو وبالتػػالي يمكػػف القيػػاس عميػػو بػػنتس عمػػة األصػػؿ التػػي 
وجػػدت فػػي التػػرع أو بعمػػة أخػػر  تسػػتنبط مػػف التػػرع عمػػى خػػبلؼ عمػػة األصػػؿ ويطمػػب 

 وجودىا في الترع الثاني.
 ؾ عمى مذىبيف:وقد اختمؼ العمما  في ذل

ال يجػػػوز القيػػػاس عمػػػى أصػػػؿ ثبػػػت بطريػػػؽ القيػػػاس، وىػػػو مػػػذىب  المأأأ ىب األول:
 جميور العمما  فبل يجوز عندىـ قياس الذرة عمى األرز الذي ىو مقيس عمى البر.

 -واألصػػػؿ األوؿ -وىػػػو فػػػي المثػػػاؿ الُبػػػر–ألف العمػػػة الجامعػػػة بػػػيف األصػػػؿ الثػػػاني 
وىػو البػػر  -عمػى األصػؿ الثػاني–وىػو الػذرة  إف كانػت موجػودة فػي التػرع -وىػو األرز

؛ ألف ذكر األصؿ األوؿ تطويػؿ مػف غيػر فائػدة وغيػر المقيػد يجػب رد ه وعػدـ -مباشرة
 اعتباره.

ف كانت العمة الجامعة بيف األصميف  األصػؿ األوؿ وىػو األرز واألصػؿ الثػاني  –وا 
ة عمػػى األصػػؿ لػػـ يجػػز قيػػاس الػػذر  -وىػػو الػػذرة –غيػػر موجػػودة فػػي التػػرع  -وىػػو الُبػػر

قػػد ثبػػت  -وىػػو األرز –؛ ألنػػو قػػد ظيػػر أف حكػػـ األصػػؿ األوؿ  -وىػػو األرز -األوؿ
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بعمػػػة غيػػػر موجػػػودة فػػػي التػػػرع وىػػػذا يبطػػػؿ القيػػػاس؛ ألف مػػػف شػػػرط صػػػحة القيػػػاس أف 
 (ٔ) تكوف عمة األصؿ وعمة الترع متساويتيف.

ليػػو  المأأ ىب الثأأاني: ذىػػب أنػػو يجػػوز القيػػاس عمػػى أصػػؿ ثابػػت بطريػػؽ القيػػاس، وا 
المالكية والحنابمة وبعض الشافعية؛ وذلػؾ ألنػو لمػا ثبػت الحكػـ فػي التػرع صػار أصػبًل 

وأجيػػب بأنػػو يػػؤدي إلػػى  (ٕ)بنتسػػو فجػػاز أف يسػػتنبط منػػو عمػػة أخػػر  ويقػػاس عميػػو غيػػره
ال فبل فائدة منو.  (ٖ) إثبات حكـ في الترع بنير عمة األصؿ وا 
يكػػػوف األصػػػؿ ثابػػػت بػػػنص أو وبنػػػا َا عمػػػى رأي المجيػػػزيف فػػػبل يشػػػترط عنػػػدىـ أف 

 إجماع بؿ يجوز إثباتو باالجتياد.
لقػػد سػػبؽ لنػػا أف تعرفنػػا أف مالكًا)رحمػػو ا( يقػػيس عمػػى مػػا ثبػػت بػػالنص مػػف كتػػاب 
أو سػػػنة كمػػػا يقػػػيس عمػػػى مػػػا ثبػػػت باإلجمػػػاع، وىػػػؿ كػػػاف يقػػػيس عمػػػى مػػػا ثبػػػت حكمػػػو 

سػػألة فػػي بطريػػؽ القيػػاس  ىػػذا مػػا سػػنتعرؼ عميػػو وقبػػؿ ذلػػؾ ال بػػد مػػف حصػػر ىػػذه الم
 حالتيف:

 أف يكوف المقيس عميو فرعًا ألصؿ آخر. الحالة األولج:
والمقػيس عميػو الثػاني  ،وفي ىذه الحالػة إمػا أف تتخػذ العمػة بػيف المقػيس عميػو األوؿ

ومنعو طوائؼ مف أىؿ األصػوؿ؛  (ٗ) ،فينا يجوز القياس وحكى الشيرازي االتتاؽ عميو
 ألنو تطويؿ ببل فائدة وقد تقدـ ذلؾ في حكاية الخبلؼ.

 والمتأمؿ في فروع مالؾ)رحمو ا( يجد أنو كاف ير  جواز القياس في ىذه الحالة.
مف ذلؾ: قياسو الثياب التي غسمت ونشرت لمتجتيؼ فتسرؽ عمى الننـ التػي تكػوف 

نيػػا فيػػو يػػر  أنػػو ال قطػػا عمػػى سػػارؽ كػػؿ منيمػػا فػػي المرعػػى خػػارج المػػراح  فيسػػرؽ م
 بجاما السرقة مف غير حرز، والسرقة مف غير حرز مف موجبات إسقاط الحد.

                                                 

 .ٜٜٔٔص ،٘ج ،( الميذب في أصوؿ التقؤ)

 .ٚٙٔص ،متتاح الوصوؿ ،ٕٗص ،ٗج ،( شرح الكوكب المنيرٕ)

وفػػػػػػواتا الرحمػػػػػػوت بشػػػػػػرح مسػػػػػػمـ  ،ٕٖ٘ص ،ٕج ،المستصػػػػػػتى ،ٕٛٚص ،ٖج ،( اإلحكػػػػػػاـ لآلمػػػػػػديٖ)
 .ٖٕ٘ص ،ٕج ،الثبوت

 .ٛ٘ص ،( المماٗ)
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فػػي قولػو صػمى ا عميػو وسػمـ: )) ال قطػا فػػي  ،وقػد جػا  الػنص فػي المقػيس عميػو
فػػ ذا أواه المػػراح أو الجػػريف فػػالقطا فيمػػا يبمػػ  ثمػػف  ،ثمػػر معمػػؽ، وال فػػي حريسػػة جبػػؿ

 (ٔ) جف ((.الم
ومالؾ)رحمػػو ا( قػػاس الثيػػاب المصػػبوغة ثػػـ نشػػرت عمػػى حبػػاؿ الحوانيػػت فيسػػرؽ 
منيا عمى الثياب المنسولة المنشورة في الحكـ الذي عدـ القطا فػي الكػؿ بجػاما عػدـ 

 السرقة مف الحرز.
 :وصورة تحرير القياس

 أف يقاؿ:
 : الننـ تسرؽ مف غير المراح.األصل األول 

 لثياب المنسولة المنشورة تسرؽ وىذا ىو األصؿ الثاني.: االفرع األول
: الثيػػاب المصػػبوغة المعمقػػة عمػػى حبػػاؿ الحوانيػػت وىػػو مقيػػاس عمػػى الفأأرع الثأأاني

 األصؿ الثاني بنتس عمة األصؿ األوؿ.
 نص مالؾ)رحمو ا( الذي يتبيف منو وجو القياسيف الذيف شرطيما:

ؿ يأخذ ثيابًا ينسميا فيخػرج إلػى البحػر جا  في )العتبية(: )) وسئؿ مالؾ عف النسا
وىػػػو معيػػػا لعممػػػو أف يكػػػوف مشػػػتنبًل ببعضػػػيا  ،فينسػػػميا وينشػػػرىا يجتتيػػػا فيسػػػرؽ منيػػػا

ينسمو وما أشبو ذلؾ مما يعالر، إال أنو معيا أتر  عمى مػف سػرقيا قطعػًا  فتكػر فييػا 
نما مثؿ ذلؾ عندي الننـ ؿ رسػوؿ ا وقػد قػا ،طويبًل ثـ قاؿ: ال أر  في ذلؾ قطعًا، وا 

، فػػػالننـ قػػػد يكػػػوف معيػػػا (ٕ) صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ: )) إذا أواىػػػا المػػػراح أو الجػػػريف ((
وال  ،فيػذا عنػدي يشػبيو ،صاحبيا يرعاىا وىي في الرعػي فمػيس عمػى مػف سػرقيا قطػا

 أر  عمى مف سرقيا قطعًا.
وسػػػػئؿ مالػػػػؾ عػػػػف الصػػػػباغيف الػػػػذيف يأخػػػػذوف أمتعػػػػة النػػػػاس مػػػػف القطػػػػؼ والثيػػػػاب 

والقطػػػف يصػػػبنونيا ألوانػػػًا فينشػػػرونيا عػػػؿ حبػػػاؿ يمػػػدونيا عمػػػى حػػػوانيتيـ فػػػي الصػػػوؼ 

                                                 

 ( سبؽ تخريجو.ٔ)

 سبؽ تخريجو.( ٕ)
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أتر  أف يقطا مف سرؽ ممػا عمييػا  ،الطرؽ، فيسرؽ بعض ما عمى بعض تمؾ الحباؿ
 (ٔ)شيئًا  قاؿ: ذلؾ عندي مثؿ ما وصتت لؾ وال أر  فييا قطعًا ((.

غيػػر قيػػاس، فتػػي  : أف يكػػوف المقػػيس عميػػو ثابتػػًا بنظػػر المجتيػػد مػػفالحالأأة الثانيأأة
 ىذه الحالة يكوف المجتيد ىو القائس فيكوف اإللحاؽ بنظر المجتيد.

 واليؾ فروعًا مف فقو مالؾ تدؿ عمى قياسو عمى أصؿ ثابت باجتياد.
وىػػو ربػػا –: قيػػاس مالػػؾ سػػخاؿ النػػنـ عمػػى ربػػا المػػاؿ والمقػػيس عميػػو الفأأرع األول

مػػا لػػـ يكػػف أصػػؿ المػػاؿ قػػد بمػػ   لػػيس متتقػػًا عميػػو، فػػالجميور عمػػى أنػػو ال زكػػاة -المػػاؿ
نصابًا، وأما مالؾ فيوجب فيو الزكاة إذا بم  ما ربحو نصابًا قبؿ تماـ الحػوؿ ثػـ جعػؿ 

 أصبًل وقاس عميو بعمة أخر . -سخاؿ الننـ-ىذا الترع 
قياسػػو زكػػاة الػػديف لنيػػر المػػدير عمػػى زكػػاة عػػروض المحتكػػر، فتػػي  الفأأرع الثأأاني:

يؿ عمى أف الديف ينيػب أعوامػًا ثػـ يقضػى فػبل يكػوف فيػو )الموطأ(: )) قاؿ مالؾ: والدل
إال زكاة واحدة أف العروض تكوف لمتجارة عند الرجؿ أعوامًا ثػـ يبيعيػا فمػيس عميػو فػي 

 (ٕ) ((. أثمانيا إال زكاة واحدة
فاسػػتدؿ بقيػػاس ديػػػف غيػػر المػػػدير عمػػى عػػروض المحتكػػػر بجػػاما عػػػدـ القػػدة عمػػػى 

 (ٖ) النما  في كٍؿ.
ي جعمو مالؾ)رحمو ا( أصػبًل وقػاس عميػو غيػر المحتكػر لػيس متتقػًا فالمحتكر الذ

ولػػو مكثػػت عنػػده  ،عميػػو فيػػو عنػػد مالػػؾ ال يزكػػى عروضػػو إال بعػػد بيعيػػا ولعػػاـ واحػػد
مػػاف عروضػػيما كػػؿ  سػػنوات، والجميػػور عمػػى وجػػوب الزكػػاة عمػػى المحتكػػر والمػػدير ُيقوِّ

قيػاس عنػد الجميػور ثبػوت عاـ ويخرجاف زكاتيما، فاألصؿ مختمؼ فيو ومػف شػروط ال
 األصؿ بنص أو إجماع.

ثـ يقاؿ: إف ىػذا التػرع الػذي ألحقػو بػذلؾ األصػؿ مختمػؼ فيػو أيضػًا وىػو زكػاة ديػف 
المػػدير فطائتػػة مػػف التقيػػا  أف ال زكػػاة فيػػو حتػػى يقبضػػو فػػ ف قبضػػو اسػػتقبؿ بػػو حػػواًل 

                                                 

 .ٜٕٓ، صٙٔالبياف والتحصيؿ، ج( ٔ)

 .ٕٚٔص ،ٔج ،باب: الزكاة في الديف ،( الموطأ؛ كتاب الزكاةٕ)

 .ٙٗٔص ،ٕج ،( انظر: شرح الزرقانيٖ)
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زكػػػاة ، وطائتػػػة تػػػر  وجػػػوب الزكػػػاة لكػػػؿ حػػػوؿ، وطائتػػػة أخػػػر  تػػػر  وجػػػوب ال(ٔ)جديػػػداً 
 (ٕ) لحوؿ واحٍد إذا قبض.

البػػف القاسػػـ )) قمػػت: فػػ ف  (ٖ): مػػا جػػا  فػػي )المدونػػة(: سػػؤاؿ سػػحنوفالفأأرع الثالأأث
كػػػاف الرجػػػؿ عمػػػى وضػػػو  فػػػأراد أف ينػػػاـ أو يبػػػوؿ فقػػػاؿ: ألػػػبس ختػػػي فيمػػػا إذا أحػػػدثت 
مسػػحت عمييمػػا، قػػاؿ سػػألت مالكػػًا عػػف ىػػذا فػػي النػػـو فقػػاؿ: ىػػذا ال خيػػر فيػػو والبػػوؿ 

 (ٗ) ((.عندي مثمو 
 فقوؿ مالؾ: )) والبوؿ عندي مثمو (( مقيس عمى مسألة اجتيادية.

فيذه التروع وغيرىا تدؿ داللة واضحة أف مالكًا)رحمو ا( يػر  جػواز القيػاس عمػى 
 أصؿ ثابت باالجتياد والنظر ولو لـ يكف متتقًا عميو.

)) إذا وىػػو الػػذي نصػػره جمػػا مػػف محققػػي المالكيػػة، يقػػوؿ البػػاجي فػػي )اإلحكػػاـ(: 
ثبػػت الحكػػـ فػػي فػػرع بالقيػػاس عمػػى أصػػؿ جػػاز أف يجعػػؿ ىػػذا التػػرع أصػػبًل لتػػرٍع يقػػاس 

 (٘) عميو بعمة أخر  ((.
يقػػػوؿ ابػػػف رشػػػد فػػػي )المقػػػدمات(: )) إذا عمػػػـ الحكػػػـ فػػػي التػػػرع صػػػار أصػػػبًل وجػػػاز 
القيػػاس عميػػو بعمػػة أخػػر  مسػػتنبطة منػػو ... إلػػى أف قػػاؿ: وكػػذلؾ إذا قػػيس عمػػى ذلػػؾ 

                                                 

 ،ٔج ،مننػػػػػي المحتػػػػػاج ،ٕٔٔص ،ٕج ،فػػػػػتا القػػػػػدير ،ٕٗٗص ،ٕج ،( المننػػػػػي مػػػػػا الشػػػػػرح الكبيػػػػػرٔ)
 .ٓٔٗص

 .ٙٓٔص ،العدة شرح العمدة ،ٛٙص ،ٕج ،الشافعي ،( األـٕ)

وسػػحنوف  ،ىػػػ ( ىػػو عبػػد السػػبلـ بػػف سػػعد بػػف حبيػػب ، أبػػو سػػعيد، التنػػوخي القيروانػػي ٕٓٗ – ٓٙٔ() ٖ)
كػػاف ثقػػة  ،فقيػػو مػػالكي ، شػػي  عصػػره وعػػالـ وقتػػو  ،أصػػمو شػػامي مػػف حمػػص ،مػػف عػػرب صػػقميبة ،لقبػػو

نمػػا   ،حافظػػًا لمعمػػـ، رحػػؿ فػػي  طمػػب العمػػـ وىػػو ابػػف ثمانيػػة عشػػر عامػػًا أو تسػػعة عشػػر ولػػـ يػػبلؽ مالكػػًا وا 
، انتيػػت إليػػة الرئاسػػة فػػي العمػػـ ،  ٓٓٚوالػػرواة عنػػو نحػػو  ،عػػف أئمػػة أصػػحابو كػػابف القاسػػـ وأشػػيبأخػػذ 

ليػػو الرحمػػة رواده محمػػد بػػف األغمػػب حػػواًل كػػامبًل عمػػى القضػػا ، وأف  ،وكػػاف عميػػو المعػػوؿ فػػي المشػػكبلت وا 
 يتولى القضا . ىػ، ومات وىو  ٖٕٗوكانت واليتو سنة  ،ينتذ الحقوؽ عمى وجييا في األمير وأىؿ بيتو

 مف مصنتاتو: ) المدونة ( جما فييا فقو مالؾ.  

 [ ٕٕٗص ،٘ج ،معجـ المؤلتيف ،ٓٙٔص ،الدبياج المذىب ،ٜٙص ، شجرة النور الزكية

 .ٗص ،ٔج ،( انظر: المدونة الكبر ٗ)

 .ٗٛٛص ،ٕج ،( إحكاـ التصوؿ٘)
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ثبػت أصػبًل بثبػوت الحكػـ فيػو فػرع آخػر بعمػة مسػتنبطة منػو أيضػًا، فثبػت الترع بعد أف 
 (ٔ) الحكـ فيو صار أصبًل وجاز القياس عميو، إلى ما ال نياية .... (.

قاؿ ابف رشد)الجد( مبينًا قياس المسألة الثانيػة عمػى األولػى والعمػة الجامعػة بينيمػا: 
يا قطعًا، وموضا الشبو بينيما أنيػا فػي )) شب و مالؾ المسألة الثانية باألولى فمـ ير في

 المسألتيف جميعًا ثياب موضوعة في غير ممؾ وال حارس عمييا.
ىػػذا إذا اتتقػػت العمتػػاف بػػيف األصػػؿ المقػػيس عميػػو والتػػرع، أمػػا إذا اختمتػػت العمتػػاف 
والتػػرع أصػػؿ لتػػرع آخػػر جػػاز القيػػاس عمييمػػا أيضػػًا عمػػى مػػا ىػػو المشػػيور مػػف مػػذىب 

ه النسبة قياس مالؾ)رحمو ا( سػخاؿ النػنـ فػي الزكػاة عمػى ربػا مالؾ. ومما يؤكد ىذ
 (ٕ) العيف في قولو: فنذا  الننـ منيا كما ربا الماؿ منو  ((.

ويؤكد الباجي صحة ىذا القياس في نتسو وثبوتو عند مالؾ في قولػو: )) إنمػا قػاس 
 (ٖ) مالؾ نسؿ الننـ منيا عمى ربا العيف منو ((.قاؿ: وىذا قياس صحيا.

ثػػػـ إف مالكًا)رحمػػػو ا( جعػػػؿ ىػػػذا التػػػرع الػػػذي ىػػػو سػػػخاؿ النػػػنـ أصػػػبًل لتػػػرع آخػػػر 
وقػػاس عميػػو بعمػػة غيػػر العمػػة التػػي قػػيس بيػػا عمػػى األصػػؿ األوؿ، وقػػد ورد النيػػي عػػف 
أخػػذ ردي  التمػػر فػػي زكاتػػو ولكنػػو بعػػد عمػػى صػػاحبو فقاسػػو مالػػؾ عمػػى سػػخاؿ النػػنـ، 

 ًا في الزكاة.حيث أنيا تعد عمى صاحبيا وال يؤخذ منو شيئ
نمػػا مثػػؿ ذلػػؾ النػػنـ تعػػد عمػػى صػػاحبيا بسػػخاليا والسػػخؿ ال يؤخػػذ  قػػاؿ مالػػٌؾ: )) وا 

 (ٗ) في الصدقة ((.
قاؿ الباجي: )) صرح مالؾ بقياس ذلؾ عمى النػنـ فقػاؿ: إنمػا مثػؿ ذلػؾ مثػؿ النػنـ 

 (٘) تعد عمى  أصاحبيا  بسخاليا .... ال  كبلمو ((.
عة بيف األصؿ والترع ىنا أف كبًل منيمػا مػاٌؿ يتػولى ثـ قاؿ الباجي: )) والعمة الجام

 (ٔ) أخذ الزكاة منو اإلماـ فمـ يجز أف يخرج في زكاتو الردي  منو ((.

                                                 

 .ٖٛص ،ٔج ،( المقدمات المميداتٔ)

 .ٜٕٓ-ٕٛٓص ،ٙٔج ،العتبية( البياف والتحصيؿ ما ٕ)

 .ٗٗٔص ،ٕج ،( المنتقىٖ)

 باب: ما يخرص مف ثمار النخيؿ والعنب. ،( الموطأ؛ كتاب الزكاةٗ)

 .ٜ٘ٔص ،ٕج ،( انظر: المنتقى٘)
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فتحصػػػؿ مػػػف المثػػػاؿ السػػػابؽ أف األصػػػؿ األوؿ ىػػػو ربػػػا العػػػيف والتػػػرع ىػػػو سػػػخاؿ 
وىػػذا التػػرع صػػار أصػػبًل فػػي القيػػاس الثػػاني حيػػث قػػاس عميػػو مالؾ)رحمػػو ا(  ،النػػنـ

 رعًا آخر وىو ردي  التمر بعمة أخر  مستنبطة.ف
 
 
 
 

 : مو ف اإلمام مالك من القياس المخالف لخبر الواحد:الفرع الثالث
قبؿ الػدخوؿ فػي تتصػيؿ رأي مالػؾ فػي مسػألة المعارضػة بػيف القيػاس وخبػر الواحػد 

 البد مف اإلشارة إلى أف لتظ )القياس( لو إطبلقات:
 د األصولييف، وىو المتبادر عند اإلطبلؽ.: القياس المصطما عميو عناألول
: القيػػاس بمعنػػى القواعػػد واألصػػوؿ المقػػررة شػػرعًا، وقػػد ذكػػر اإلطػػبلؽ الثػػاني الثأأاني

 .(ٖ)وأبو العباس القرطبي (ٕ) جما مف العمما  منيـ ابف رشد )الحتيد(
 :مسألتيفمف  ترعوألجؿ إيضاح عرض الموضوع رأيت أف أجعؿ ىذا ال

 خبر الواحد إذا كاف مخالتًا لمقياس المصطما عميو.: جاألول مسالةال
: خبػػػػػر الواحػػػػػد إذا كػػػػػاف مخالتػػػػػًا لمقيػػػػػاس الػػػػػذي بمعنػػػػػى القواعػػػػػد ةالثانيأأأأأ مسأأأأأألةال

 واألصوؿ.
: إذا وقػػا القيػػاس معارضػػًا لخبػػر الواحػػد ذىػػب طائتػػة مػػف المالكيػػة جاألولأأ مسأأألةال

وأورد فيمػا يمػي بعػض  إلى تقديـ القياس عمى خبر الواحد وىو مذىب مالؾ)رحمو ا(
 أقواليـ:

قاؿ ابػف القصػار فػي مقدمتػو: ))مػذىب مالؾ)رحمػو ا( أف خبػر الواحػد إذا اجتمػا 
 (ٗ) ما القياس، ولـ يمكف استعماليما جميعًا ُقدـ القياس ((.

                                                                                                                                            

 .ٜ٘ٔص ،ٕج ،( المنتقىٔ)

 .ٕٖٓص ،ٔج ،( بداية المجتيدٕ)

 ط دار النرب اإلسبلمي. ،ٕٙٛص ،ٕج ،( انظر: الجاما ألحكاـ القرآفٖ)

 .ٓٔٔص ،المقدمة (ٗ)
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 (ٕ) مقدـ عمى خبر الواحد عند مالؾ)رحمو ا( ((. (ٔ)وقاؿ القرافي: )) وىو
مقػػدـ عمػػى خبػػر ا حػػاد إذا لػػـ يكػػف  (ٖ)كػػذا القيػػاس عنػػدهقػػاؿ ابػػف رشػػد )الجػػد(: )) و 

 (ٗ) الجما بينيما ((.
 (٘)وقاؿ الوالتي: )) ..... خبلفًا لمالؾ ف ف القياس عنده مقدـ عؿ خبر الواحد ((.

لـ ينترد بنسبة ىذا القوؿ المالكيػة بػؿ اشػتير ذلػؾ عنػد جماعػات مػف أىػؿ األصػوؿ 
وبعضػػػػيـ عمػػػى سػػػػبيؿ  (ٙ)لجػػػػـز والقطػػػالكػػػف ذكػػػر بعضػػػػيـ ىػػػذه النسػػػػبة عمػػػى سػػػبيؿ ا
 .(ٚ)التجويز واالحتماؿ مما يتيـ منو ضعؼ النسبة

لكف ما شيرة ىذا القوؿ عند أصاب مالؾ وغيػرىـ انكػره ابػف السػمعاني حيػث قػاؿ: 
)) وىذا القوؿ إطبلقو مستقبا عظيـ وأنػا أجػؿ منزلػة مالػؾ عػف مثػؿ ىػذا القػوؿ ولػيس 

 (ٛ)يدر  ثبوتو عنو ((.
طػػػوؿ البحػػػث فػػػي فػػػروع مالػػػؾ المػػػأثورة عنػػػو مػػػا يؤيػػػد مػػػا نسػػػبو إليػػػو ولػػػـ أجػػػد مػػػا 

 األصولييف مف تقديـ القياس عمى الخبر.
وقػػد حػػاوؿ بعػػض البػػاحثيف ممػػف نسػػبوا إلػػى مالػػؾ القػػوؿ بتقػػديـ القيػػاس عػػؿ الخبػػر 
فقاؿ: )) وكؿ مف ذكر بأف مالكًا قد ـ القيػاس عمػى خبػر الواحػد؛ إم ػا أف يكػوف قػد رأ  

                                                 

 ( أي: القياس.ٔ)

 .ٕٚٛص ،( شرح تنقيا األصوؿٕ)

 ( أي: عند مالؾ )رحمو ا(.ٖ)

 .ٗٓٙص ،ٚٔج ،( البياف والتحصيؿٗ)
 

 .ٕ٘ٚص ،( نيؿ السوؿ شرح مرتقى الوصوؿ٘)

 .ٕٖٙص ،ٕج ،اإلبياج ،ٜٕٖص ،ٔج ،ًأصوؿ السرخسي ،٘ٙص ،( تأسيس النظرٙ)

أصػػوؿ البػػزدوي مػػا  ،ٖٚٚص ،ٕج ،رسػػالة دكتػػورة ،قواطػػا األدلػػة ،٘٘ٙص ،ٕج ،( انظػػر: المعتمػػدٚ)
 .ٕٛٚص ،ٕج ،شرحو

 .ٖٚٚص ،ٕج ،رسالة دكتورة ،( قواطا األدلةٛ)
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ػػػػا أف يكػػػػوف قػػػػد اخػػػػتمط عميػػػػو األمػػػػر فظػػػػف أف بالقيػػػػاس الق م  يػػػػاس بمعنػػػػى القاعػػػػدة، وا 
 (ٔ) المقصود مف القياس القياس المصطما عميو ((.

لكف الصحيا أف مالكًا)رحمو ا( لـ يتػرؾ خبػرًا صػا  عػف النبػي صػمى عميػو وسػمـ 
 لمجرد القياس، بؿ قد يتركو لوجود قادح عنده في ذلؾ الخبر أو لـ يبمنو.

 عمى ىذا فبل يصا إطبلؽ القوؿ بأف مذىب مالؾ تقديـ القياس عمى الخبر.وبناً  
 
 : خبر الواحد إ ا كان مخالفًا لمقياس بمعنج األصول:ةالثاني مسألةال

بمعنى األصؿ المقػرر -ير  بعض العمما  أنو إذا تعارض خبر الواحد عمى القياس
و قطعػػػي فيجػػػب تقػػػديـ فخبػػػر الواحػػػد ظنػػػي والقيػػػاس بػػػالمعنى الػػػذي أشػػػرنا إليػػػ -شػػػرعاً 

القطعػػػػي عػػػػؿ الظنػػػػي، وقػػػػد نصػػػػر ىػػػػذا المػػػػذىب جماعػػػػة مػػػػف المالكيػػػػة ونسػػػػبوه إلػػػػى 
 مالؾ)رحمو ا(.

كما ذىب فريؽ آخر إلى أف الحديث إذا ثبت صار أصبًل في نتسو ولو لـ يكػف لػو 
نظيػػر فػػي أصػػوؿ الشػػرع فيػػـ ال يػػروف المعارضػػة بينػػو وبػػيف األصػػوؿ فيوجبػػوف العمػػؿ 

 باألصوؿ الثابتة كؿ فيما دؿ  عميو.بخبر الواحد، و 
 وليـ في ذلؾ عبارات أسوؽ بعضيا نظرًا ألىمية الموضوع:

قػػاؿ ابػػف السػػمعاني: )) إف الحػػديث إذا ثبػػت صػػار أصػػبًل فػػي نتسػػو إال أنػػو ربمػػا ال 
يكوف لو مف حيث المعنػى نظيػر فػي سػائر أصػوؿ الشػرع وعػدـ النظيػر ال يبطػؿ حكػـ 

نمػػػا يبطمػػػو عػػػدـ الػػػدل نمػػػا صػػػارت األصػػػوؿ أصػػػواًل لقيػػػاـ الداللػػػة عمػػػى الشػػػي  وا  يؿ، وا 
صػػحتيا وثبوتيػػا، فػػ ذا ثبػػت الخبػػر صػػار أصػػبًل مثػػؿ سػػائر األصػػوؿ ولػػو وجػػب تركػػو 
لسػػائر األصػػوؿ لوجػػب تػػرؾ سػػائر األصػػوؿ بػػو ، فػػ ذا لػػـ يمػػـز أحػػدىما لػػـ يمػػـز ا خػػر 

.)) (ٕ) 

                                                 

 .ٖٙص ،( التعارض بيف خبر الواحد والقياسٔ)
 

 .ٙٗٚص ،ٕج ،رسالة دكتورة ،( قواطا األدلةٕ)
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واألصػؿ فييػا حػديث قاؿ ابف عبد البر: )) فيذا ما لمعمما  في الحوالة مف المعاني 
وعػف بيػا الػذىب بالػػذىب  ،البػاب والحوالػة أصػؿ فػي نتسػيا، خارجػة عػف الػديف بالػديف

وكمػا أف  ،أو ورؽ بورؽ وليس يدًا بيٍد كما أف العرايا أصؿ بنتسيا خارجة عف المزابنػة
القػػػػراض والمسػػػػاقاة أصػػػػبلف فػػػػي أنتسػػػػيما خارجػػػػاف عػػػػف معنػػػػى اإلجػػػػارات فقػػػػؼ عمػػػػى 

 (ٔ)  ((.األصوؿ تقو إف شا  ا
وقػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر أيضػػًا تعميقػػًا عمػػى )حػػديث المتمػػس(: )) وىػػذه السػػنة أصػػؿ فػػي 
نمػا تنقػاس التػروع  نتسيا فبل سػبيؿ إلػى أف تػردد إلػى غيرىػا؛ ألف األصػوؿ ال تنقػاس وا 

 (ٕ) ردًا عمى أصوليا ((.
:  )) لكػػف ا ثػػار عػػف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ إذا صػػحت (ٖ)قػػاؿ الطحػػاوي

 (ٗ) وتواترت أولى أف يقاؿ مف النظر ((.
وقاؿ ابف القػيـ: )) وحيػث جػا ت الشػريعة باختصػاص بعػض األحكػاـ بحكػـ يتػارؽ 
بػػػو نظػػػائره، فػػػبل بػػػد أف يختمػػػؼ ذلػػػؾ النػػػوع بوصػػػؼ يوجػػػب اختصاصػػػو بػػػالحكـ ويمنػػػا 
مساواتو لنيره، لكػف الوصػؼ الػذي اخػتص بػو ذلػؾ النػوع قػد يظيػر لػبعض النػاس وقػد 

يس مػف شػرط القيػاس الصػحيا أف يعمػـ صػحتو كػؿ أحػد؛ ومػف رأ  شػيئًا ال يظير، ول
مف الشريعة مخالتًا لمقياس ف نما ىو مخالؼ لمقياس الذي انعقد في نتسػو لػيس مخالتػًا 
لمقيػػاس الصػػحيا الثابػػت فػػي نتػػس األمػػر، وحيػػث عممنػػا أف الػػنص وارد بخػػبلؼ قيػػاس 

                                                 

 .ٕٜٕص ،ٛٔج ،( التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيدٔ)

 .ٕٔٗص ،ٛج ،( المرجا السابؽٕ)

ىػػػ  ( ىػػو أحمػػد بػػف سػػبلمة األزدي، أبػػو جعتػػر نسػػبتو إلػػى ) طحػػا ( قريػػة بصػػعيد  ٕٖٔػ  ٜٖٕ)  (ٖ)
الشػافعي، وتتقػو عميػو أواًل، قػاؿ لػو المزنػي  صاحبحنتيًا، وكاف ابف أخت المزني  ياً مصر، كاف إماما فقي

يومػػًا )) وا ال أفمحػػت (( فنضػػب وانتقػػؿ مػػف عنػػده وتتقػػو عمػػى مػػذىب أبػػي حنيتػػة، وكػػاف عالمػػا بجميػػا 
. مػف تصػػانيتو:) أحكػػاـ القػرآف (؛ و) معػػاني ا ثػار (؛ و) شػػرح مشػػكؿ ا ثػار ( وىػػو آخػػر تقيػػا مػذاىب ال

و) االخػػتبلؼ بػػيف التقيػػا .   الجػػواىر  ة؛و) العقيػػدة (المشػػيورة الطحاويػػتصػػانيتو ؛ و) النػػوادر التقييػػة (؛ 
 [  ٗٚٔص ،ٔٔج ،البداية والنياية ،ٜٙٔص ،ٔج ،لمزركمي ،؛  واألعبلـٕٓٔص ،ٔج ،المضية

 .ٕٔٔ، صٗ( شرح معاني ا ثار، جٗ)



161 
 

عػػف تمػػؾ الصػػور التػػي يظػػف  عممنػػا قطعػػًا أنػػو قيػػاس فاسػػد أو أف صػػورة الػػنص امتػػازت
 (ٔ) بوصؼ أوجب تخصيص الشارع ليا بذلؾ الحكـ ((.-أنيا مثميا

قاؿ ابف العربي: )) الحديث إذا جا  بخبلؼ األصوؿ فيو أصػؿ بنتسػو ويرجػا فػي 
 (ٕ)بابو ويجر  عمى حكمو ((.

واإلمػػػاـ مالؾ)رحمػػػو ا( اختمػػػؼ النقػػػؿ عنػػػو فػػػي معارضػػػة الخبػػػر لمقيػػػاس بمعنػػػى   
 وقد استخرج حمولو قوليف لمالؾ في )المدونة(: القاعدة،

: تقػػديـ الخبػػر عػػؿ القيػػاس، قػػاؿ حمولػػو: )) أخػػذ لػػو تقػػديـ الخبػػر مػػف القأأول األول
، كمػا نسػب ىػذا القػوؿ أبوالعبػاس القرطبػي حيػث ذكػر أف (ٖ) األخذ بحديث المصراة ((

مػػف  الخبػػر مقػػدـ عمػػى القيػػاس عنػػد بعػػض أىػػؿ العمػػـ ثػػـ قػػاؿ: )) وىػػذا ىػػو الصػػحيا
 (ٗ) مذىب مالؾ وغيره مف المحققيف ((.

 : تقديـ القياس عمى الخبر.القول الثاني
 (٘) قاؿ حمولو: )) أخذ لو ... تقديـ القياس مف مسألة ولوغ الكمب ((.

كما نسب ىذا القػوؿ لمالػؾ أبػو العبػاس القرطبػي حيػث يقػوؿ: )) القيػاس مقػدـ عنػد 
في )العتبية( وفي )مختصر ابػف الحكػـ(  أبو حنيتة وكثير مف الكوفييف وىو قوؿ مالؾ

.)) (ٙ) 
وقاؿ ابف العربي في حديث الخثعمية في قضػا  الحػر: )) إنػو رده مالػؾ ألنػو خبػر 
واحػػػد يخػػػالؼ األدلػػػة القطعيػػػة فػػػي سػػػقوط التكميػػػؼ عػػػف العػػػاجز، والحػػػديث إذا خػػػالؼ 

 (ٔ)قاطا األدلة تُؤوؿ أو ُرد إف لـ يكف تأويمو ((.

                                                 

ف قػػيـ ابػػ ،محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػوب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ،( إعػػبلـ المػػوقعيف عػػف رب العػػالميفٔ)
 ىػ.ٚٔٗٔ-ـٜٜٚٔ ،دار التكر ،ٔط ،ٖٖٓ-ٕٖٓص ،ٔج ،الجوزية

 .ٕٖٛص ،ٕج ،( أحكاـ القرآفٕ)

 .ٕٕٕص ،( التوضيا في شرح التنقياٖ)

 .ٜٓص ،ٕج ،( المتيـ عمى صحيا مسمـٗ)

 .ٕٕٕص ،( التوضيا شرح التنقيا٘)

 .ٜٓص ،ٕج ،( المتيـ عمى صحيا مسمـٙ)
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مػبًل عػدـ أخػذ مالؾ)رحمػو ا( بحػديث المنػا مػف االغتسػاؿ قاؿ ابف رشد )الجػد( مع
ػػا كػػاف مخالتػػًا لؤلصػػوؿ، ألف الحػػديث إذا كػػاف  فػػي القضػػا : )) أنكػػر مالػػؾ الحػػديث لم 
مخالتػػػًا لؤلصػػػوؿ ف نكػػػاره واجػػػب إال أف َيػػػِرد بوجػػػو صػػػحيا ال مطعػػػف فيػػػو فيػػػرد إلييػػػا 

 (ٕ) بالتأويؿ الصحيا ((.
كػػػف ابػػػف العربػػػي جمػػػا بينيمػػػا بحمميمػػػا عمػػػى فػػػتمخص ممػػػا سػػػبؽ تعػػػارض القػػػوليف ل

 حاليف:
ولكػػػف  -أي القاعػػػدة الشػػػرعية–أف يكػػػوف الخبػػػر معارضػػػًا لمقيػػػاس الحالأأأة األولأأأج: 
يأخذ بالخبر فتكوف ىذه الحالػة تطبيػؽ  -في ىذه الحالة–ومالؾ  ،تعضده قاعدة أخر 

 ،لمقوؿ األوؿ
ولكػػػف ال  -شػػػرعية أي لقاعػػػدة-: أف يكػػػوف الخبػػػر معارضػػػًا لمقيػػػاسالحالأأأة الثانيأأأة

تتسػػده قاعػػدة بػػؿ يكػػوف منتػػردًا فتكػػوف ىػػذه الحالػػة مجػػاؿ لتطبيػػؽ القػػوؿ الثػػاني، ونظػػرًا 
ألىميػػة كػػبلـ ابػػف العربػػي فػػي الجمػػا بػػيف الػػرأييف السػػابقيف المنسػػوبيف إلػػى مالؾ)رحمػػو 

 ا( أسوقو بمتظو قاؿ:
ذا جػػا  )) ... وىػػذا مبنػػي عمػػى مسػػألة مػػف أصػػوؿ التقػػو اختمػػؼ فييػػا قولػػو وىػػي إ

خبر الواحد معارضًا لقاعدة مف قواعد الشػرع ىػؿ يجػوز العمػؿ بػو فقػاؿ أبػو حنيتػة: ال 
يجوز العمؿ بػو، وقػاؿ الشػافعي: يجػوز، وتػردد مالػؾ فػي المسػألة ومشػيور قولػو الػذي 

ف كاف وحده تركو ((.  (ٖ) عميو المعوؿ أف الحديث إذا أفسدتو قاعدة أخر  قاؿ بو وا 
 إ افة كبد من  كرىا:

أف خبػػر ا حػػاد  ،وبػدت لػػي قاعػػدة تتعمػؽ بتحقيػػؽ مالؾ)رحمػػو ا( فػػي ىػذه المسػػألة
فػ ف  -أي القاعػدة الشػرعية–إذا كاف يتضمف أمرًا ونييًا وىػو فػي ذلػؾ مخػالؼ لمقيػاس 

ىػػذه المخالتػػة تعػػد عنػػد مالػػؾ قرينػػة تصػػرؼ الوجػػوب إلػػى النػػدب والتحػػريـ إلػػى الكراىػػة 
 مى ذلؾ:وسأسوؽ بعض الشواىد مف فقو مالؾ ع

                                                                                                                                            

 .ٖٗ٘ص ،ٕج ،( القبسٔ)

 .ٔٙ، صٔوالتحصيؿ، جالبياف ( ٕ)

 ( القبسٖ)
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: أخرج مالؾ قولو: )) إذا شرب الكمب فػي إنػا  أحػدكـ فمينسػمو سػبعًا الشاىد األول
فيذا الحديث يدؿ بظاىره عمى وجوب غسؿ اإلنا  مف ولوغ الكمػب سػبعًا لؤلمػر  (ٔ) ((

بذلؾ، واألمر عنػد مالػؾ لموجػوب لكػف حممػو عػؿ النػدب لمخالتتػو لقاعػدة شػرعية وىػي 
لحػديث خبػر آحػاد عػارض ىػذه القاعػدة، والػذي ظيػر لػي أف أف الحياة عمػة لمطيػارة وا

مالكًا)رحمو ا( اعتبر معارضة الخبر لمقاعدة قرينة تصرؼ الوجوب إلى الندب وممػا 
يؤيػػد ىػػذا أف الشػػي  حمولػػو أشػػار إلػػى ىػػذا بقولػػو: )) وأمػػا مسػػألة الخبػػر فمػػـ يسػػقط فيػػو 

يػاس فيػو مػف بػاب الجمػا العمؿ بالخبر، بؿ حمؿ الخبر فيو عمى الندب لمعارضػة الق
 (ٕ) بيف الدليميف ال مف باب تقديـ القياس ((.

: أخرج مالؾ قولو صمى ا عميو وسػمـ: )) إذا دخػؿ أحػدكـ المسػجد الشاىد الثاني
، وىو خبر أحػاد فػي األمػر بتحيػة المسػجد واألمػر (ٖ) فميركا ركعتيف قبؿ أف يجمس ((

ىػػؿ األمػػر ىنػػا عمػػى النػػدب كمػػا  ، لكػػف -كمػػا تقػػرر فػػي أصػػولو–لموجػػوب عنػػد مالػػؾ 
قػػاؿ: )) وذلػػؾ حسػػف ولػػيس واجػػب ((، والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف الخبػػر خػػالؼ عنػػد قاعػػدة 

 شرعية وىي:   أنو ال يجب مف الصبلة إال الصموات الخمس [.
وقد أشار الباجي إلى ىذا األصؿ بقولو: )) ال يجػب مػف الصػموات غيػر الخمػس(( 

. (ٗ) 
قولػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: )) ال يمنػػا جػػاٌر جػػاره أف : أخػػرج مالػػؾ الشأأاىد الثالأأث

، وىو خبر آحاد يتضمف نيي اإلنساف أف يمنػا جػاره مػف (٘) ينرز خشبة في جداره ((

                                                 

(، ومسػػمـ، ٕٚٔ( رواه البخػػاري، كتػػاب الوضػػو : بػػاب إذا شػػرب الكمػػب فػػي إنػػا  أحػػدكـ، الحػػديث رقػػـ )ٔ)
 (.ٜٕٚكتاب الطيارة: باب حكـ ولوغ الكمب، الحديث رقـ )

 .ٕٕٕص ،( التوضيا شرح التنقيإ)

: انتظػار الصػبلة والمشػي إلييػا الحػديث بػاب ،الموطػأ؛ كتػاب قصػر الصػبلة ،( أخرجو بيذا المتػظ مالػؾٖ)
(؛ ٗٗٗالحػديث رقػـ) ،و أخرجو البخاري، كتاب الصبلة، باب إذا دخػؿ المسػجد فميركػا ركعتػيف ،(٘ٚرقـ)

 (.ٓٚ( و)ٗٔٚالحديث رقـ ) ،ومسمـ، كتاب صبلة المسافريف، باب استحباب تحي ة المسجد بركعتيف

 .ٕ٘ٛص ،ٔج ،( المنتقىٗ)

(أخرجػػو ٖٓٗٔالحػػديث رقػػـ ) ،بػػاب القضػػا  فػػي المرفػػؽ ،الموطػػأ؛ كتػػاب األقضػػيةأخرجػػو مالػػؾ فػػي  (٘)
(، ٖٕٙٗالحػػديث رقػػـ ) ،بػػاب: ال يمنػػا جػػار جػػاره أف ينػػرز خشػػبو فػػي جػػداره ،البخػػاري؛ كتػػاب المظػػالـ
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غرز خشبة في جداره ولكف ىػذا الخبػر دؿ عمػى أف الجػار منيػي عػف المنػا ولػو كػاف 
مػف غيػر رضػاه غير راضى، وىذا يخالؼ القاعدة:   وىي اإلنساف ال يمزمو بػذؿ مالػو 

.] 
والػػذي يظيػػر لػػي أف مالكًا)رحمػػو ا( يحمػػؿ النيػػي مػػف التحػػريـ إلػػى الكراىػػة وممػػا 
يدؿ عمى أف درجة النيػي ىػي الكراىػة وليسػت التحػريـ أنػو يػر  أف يقضػى بػذلؾ عمػى 

 (ٔ)اإلنساف لو امتنا، ولو كاف النيي عنده لمتحريـ لقضى بذلؾ عمى الممتنا.
ليؾ بعض الشواىد التي ت  دؿ أف خبر الواحد مقدـ عمى القياس عند مالؾ:وا 

: أخرج مالؾ حديث العرايا مف حديث زيد بف ثابت: )) أف رسػوؿ ا الشاىد األول
 (ٕ) صمى ا عميو وسمـ أرخص لصاحب العرية أف يبيعيا بخرصيا ((.

وىػػػذا الحػػػديث مػػػف أخبػػػار ا حػػػاد وأخػػػذ بػػػو مالػػػؾ وىػػػو مخػػػالؼ لمقيػػػاس حيػػػث أنػػػو 
قاعدة الربا، قاؿ ابػف العربػي: )) وأمػا حػديث العرايػا فػ ف صػدمتو قاعػدة الربػا تعارضو 

 (ٖ) عضدتو قاعدة المعروؼ ((.
 (ٗ) قاؿ أبو العباس القرطبي: )) العرية مستثناة مف أصوؿ ممنوعة ((.

وقاؿ أيضًا: )) وقد ظير لي لمالؾ أف العرية إنما أرخص فييػا مػف بػاب المعػروؼ 
 (٘) فعؿ الخير والمعونة عميو ((.والرفؽ والتسييؿ في 

وقد أشار مالػؾ إلػى ىػذه العمػة نتسػيا حيػث قػاؿ فػي )الموطػأ(: )) وممػا يشػبو ذلػؾ 
أف رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ نيػػػى عػػػف بيػػػا المزابنػػػة وأرخػػػص فػػػي بيػػػا العرايػػػا 

                                                                                                                                            

( عف أبػي ىريػرة  )رضػي ٜٓٙٔالحديث رقـ ) ،باب: غرز الخشب في جدار الجار ،ومسمـ؛ كتاب البيوع
 ا عنو(.

 .ٗٓٗص ،ٖج ،انظر: المدونة الكبر ( ٔ)

 ( سبؽ تخريجو.ٕ)

 .ٕٗص ،ٖج ،( الموافقاتٖ)

 .ٜٚص ،ٕج ،( المتيـ عمى صحيا مسمـٗ)

 .ٜٙص ،ٕج ،( المرجا السابؽ٘)
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نمػػا فػػػرؽ بػػيف ذلػػؾ أف بيػػا المزابنػػػة بيػػا عمػػى وجػػو المكايسػػػة  ،بخرصػػيا فػػي التمػػر، وا 
 (ٔ)رة، وأف بيا العرايا عمى وجو المعروؼ ال مكايسة فيو ((.والتجا

: أخػػػرج مالػػػؾ حػػػديث المصػػػراة وىػػػو قػػػوؿ الرسػػػوؿ صػػػمى ا عميػػػو الشأأأاىد الثأأأاني
وسمـ: )) ال تصػروا اإلبػؿ والنػنـ فمػف ابتاعيػا فيػو يخيػر النظػريف بعػد أف يحمبيػا، إف 

ف سػخطيا ردىػا وصػاعًا مػف تمػر (( لحػديث خبػر آحػاد وقػد ، وىػذا ا(ٕ) شا  أمسكيا وا 
عمػػؿ بػػو مالػػؾ فػػي روايػػة )المدونػػة( حيػػث ورد فييػػا: )) قمػػت: أكػػاف مالػػؾ يأخػػذ بيػػذا 

 الحديث  قاؿ ابف القاسـ: قمت لمالؾ أتأخذ بيذا الحديث 
 قاؿ: نعـ.

 (ٖ) قاؿ مالؾ: أو ألحٍد في الحديث رأي((.
شػػرعية وقػػد قػػاؿ أبػػو العبػػاس القرطبػػي عػػف ىػػذا الحػػديث: )) إنػػو معػػارض ألصػػوؿ 

 وقواعد كمية وبيانيا مف أوجو:
 : أف المبف مما يضمف بالمثؿ، والتمر ليس بمثيؿ لو.أحدىما
: أنو لما َعَدَؿ بو عف المثؿ إلى غيره فقد نحا بو نحػو المبايعػة فيػي مػف بيػا ثانييا

 الطعاـ بالطعاـ غير يٍد بيٍد وىو الربا.
بمحػػػدود ف نػػػو يختمػػػؼ بػػػالكثرة : أف الطعػػػاـ المقابػػػؿ لمػػػبف محػػػدد، والمػػػبف لػػػيس ثالثيأأأا

 والقمة.
 : أف المبف عمة فيكوف لممشتري كسائر المنافا ف نو ال ترد في الرد بالعيب((.رابعيا

(ٗ) 
ومالؾ)رحمو ا( عمؿ بيذا الحديث ما مخالتتو ليذه األصػوؿ إال أف ىنػاؾ قاعػدة 

عمػػػؿ  ولػػػـ يصػػػرح بيػػػا، وذكػػػر أف مالكػػػاً  (ٔ)تعضػػػد ىػػػذا الحػػػديث أومػػػأ إلييػػػا الشػػػاطبي

                                                 

 .ٓ٘ٙص ،ٕج ،باب: جاما بيا الطعاـ ،( الموطأ؛ كتاب البيوعٔ)

 ( سبؽ تخريجو.ٕ)

 .ٕٙٛص ،ٓٔج ،( المدونة الكبر ٖ)

 .ٜٓص ،ٕج ،صحيا مسمـ( المتيـ عمى ٗ)



165 
 

بالحديث استنادًا إلييا ونصو: )) وقاؿ بو في القوؿ ا خػر شػيادة بػأف لػو أصػبًل متتقػًا 
 (ٕ) عميو يصا رده إليو بحيث ال يضاد ىذه األصوؿ اأُلخر ((.

لكف ابف عبد البر صرح بالقاعدة التي تعضد الحػديث وىػي قطػا النػزاع والخصػومة 
عمػػى مػػا قالػػو أىػػؿ  -وا أعمػػـ-فيػػوبقولػػو: )) ىػػذا الحػػديث أصػػؿ فػػي نتسػػو والمعنػػى 

العمـ: أف لبف المصراة لما كاف معيبًا ال يوقؼ عمى صحة مقداره، وأمكف التػداعي فػي 
قيمتػػو وقمػػة مػػا طػػرأ منػػو فػػي ممػػؾ المشػػتري وكثرتػػو قطػػا النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ 

 (ٖ)الخصومة في ذلؾ بما حد ه فيو ((.
)) قاؿ أبو ىريرة: قاؿ رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ:  :: قاؿ مالؾالشاىد الثالث

)) إذا قاـ أحدكـ مف نومو فميترؽ عمى يديو مف الما  قبؿ أف يػدخميما (( فقػاؿ رجػؿ: 
، فقػػػد أخػػػذ مالػػػؾ بيػػػذا (ٗ) كيػػػؼ أصػػػنا بيػػػذا الميػػػراس  فقػػػاؿ أبػػػو ىريػػػرة: ُأٍؼ لػػػؾ ((

فػػػي الميػػػراس غيػػػر  الحػػػديث مػػػا أنػػػو يتعػػػارض مػػػا القيػػػاس فػػػي الظػػػاىر؛ ألف تطبيقػػػو
مستطاع إذا قمبو عمى اليد غيػر ممكػف وىػذا يػؤدي إلػى حػرج شػديد والحػرج مرفػوع فػي 
الشريعة قطعًا وما كؿ ىذا أخذ بو مالؾ وقاؿ: )) إف كانت يد القائـ مف النػـو طػاىرة 

                                                                                                                                            

( ىػػو إبػػراىيـ بػػف موسػػى بػػف محمػػد، أبػػو إسػػحاؽ، المخمػػي النرنػػاطي، الشػػيير بالشػػاطبي، مػػف عممػػا  ٔ)
المالكية.  كاف إمامًا محققًا أصوليًا متسرًا فقييػًا محػدثًا نظػارًا ثبتػًا بارعػًا فػي العمػـو . وأخػذ عػف أئمػة مػنيـ 

بسػػػػتي، وأخػػػػذ عنػػػػو أبػػػػو بكػػػػر بػػػػف عاصػػػػـ وآخػػػػروف . لػػػػو ابػػػػف التخػػػػار و البمنسػػػػي وأبػػػػو القاسػػػػـ الشػػػػريؼ ال
اسػػتنباطات جميمػػة وفوائػػد لطيتػػة وأبحػػاث شػػريتة مػػا الصػػبلح والعتػػة والػػروع واتبػػاع السػػنة واجتنػػاب البػػدع. 

 ىػ(. ٜٓٚوبالجممة فقدروه في العمـو فوؽ ما يذكر وتحميتو في التحقيؽ فوؽ ما يشتير. توفي سنة) 

و) المجػػالس ( شػػرح بػػو كتػػاب البيػػوع فػػي  ،و) االعتصػػاـ ( ،وؿ التقػػومػػف تصػػانيتو: )الموافقػػات( فػػي أصػػ
 صحيا البخاري. 

 ،ٔج ،؛ األعػبلـ لمزركمػئٖٕص ،شػجرة النػور الزكيػة ،ٙٗص ،  نيؿ االبتيػاج بيػامش الػدبياج المػذىب
 [ ٔٚص

 .ٕ٘ص ،ٕج ،( الموفقاتٕ)

 .ٜٕٓ-ٕٛٓص ،ٛٔج ،( التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيدٖ)

بػػاب:  ،وانظػػر: الحػػديث فػػي الموطػػأ؛ كتػػاب الطيػػارة ،ٖٓٔص ،ٚٔج ،(البيػػاف والتحصػػيؿ مػػا العتبيػػةٗ)
 .ٜٗص ،ٔج ،الوضو   النائـ إذا قاـ إلى الصبلة
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ف كانت غيػر طػاىرة احتػاؿ ألخػذ المػا  إمػا بتيػو أو بثوبػو  بيقيف أدخميا في الميراس وا 
 (ٔ)، إف لـ يوقف بطيارتيا وال بنجاستيا حممت عمى الطيارة ((.أو غير ذلؾ

ف كػػػاف  ومػػػف ىػػػذا العػػػرض يتبػػػيف أف مالكًا)رحمػػػو ا( قػػػد أخػػػذ بحػػػديث المصػػػراة وا 
لكونػو قػد تعضػد عنػده بقاعػدة أخػر  وقػد مػر  بػؾ  -أي لمقواعػد العامػة -مخالتًا لمقياس
 التنبيو إلييا.

اية أخر  أنػو لػـ يقػؿ بيػذا الحػديث، ف نػو لمػا لكف قد نقؿ عف مالؾ في )العتبية( رو 
 (ٕ)سئؿ عنو قاؿ: )) سمعت ذلؾ وليس بالثابت وال الموطأ ((.

لكػػف ضػػعؼ ابػػف عبػػد البػػر ىػػذا الروايػػة بقولػػو: )) ىػػذه روايػػة منكػػرة والصػػحيا عػػف 
 (ٖ) مالؾ ما رواه ابف القاسـ ((.

وؿ ا صػػمى ا : حػػديث عبػػد ا بػػف مسػػعود األنصػػاري: )) أف رسػػالشأأاىد الرابأأع
 (ٗ)عميو وسمـ: نيى عف ثمف الكمب ومير البني وحمواف الكاىف ((.

فقد أخذ مالؾ بيذا الحديث وقاؿ: )) أكره ثمف الكمب الضاري وغير الضاري لنيػي 
 (٘) رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ((.

ما أف الحديث بعمومو مخالؼ لمقياس؛ إذ القياس يقتضػي قصػر النيػي عمػى غيػر 
 لمأذوف والجواز في المأذوف.ا

ف لػـ يحػؿ  وجو المخالتة: أف االنتتاع لما جاز بالمأذوف فيو وجب أف يجػوز بيعػو وا 
 أكمو قياسًا عؿ الحمار األىمي الذي ال يجػوز أكمػو ويجػوز بيعػو لمػا جػاز االنتتػاع بػو.

(ٙ) 
                                                 

 ( المرجا السابؽ.ٔ)

 .ٕٓ٘ص ،ٚج ،( العتبية ما البياف والتحصيؿٕ)

 .ٖٕٓص ،ٛٔج ،( التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيدٖ)

أخرجػو  ،ٛٓ٘ص ،ٕج ،(ٖٖٛٔالحػديث رقػـ) ،بػاب: مػا جػا  فػي ثمػف الكمػب ،الموطأ؛ كتاب البيوع( ٗ)
مسػمـ؛ كتػاب البيػوع. بػاب: تحػريـ ثمػف  ،(ٖٕٕٚالحػديث رقػـ ) ،بػاب: ثمػف الكمػب ،البخاري؛ كتاب البيػوع

 (.  ٚٙ٘ٔالحديث رقـ ) ،الكمب وحمواف الكاىف ومير البني

 ٛٓ٘ص ،ٕج ،جا  في ثمف الكمب باب: ما ،( الموطأ؛ كتاب البيوع٘)

 .ٕٖص ،ٛج ،( انظر:  البياف والتحصيؿٙ)
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وعمػػػؿ مالػػػؾ أخػػػذه بيػػػذا الحػػػديث بنيػػػي النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ فػػػدؿ ذلػػػؾ أف 
الحػػديث إذا صػػا  عنػػده لػػـ يقػػدـ عميػػو القيػػاس، حتػػى إف بعػػض أصػػحاب مالؾ)رحمػػو 
ا( لػػـ يوافقػػو عمػػى تقػػديـ عمػػـو الخبػػر عمػػى القيػػاس بػػؿ قػػد ـ القيػػاس فػػي المػػأذوف فيػػو 

 (  ٔ)فقاؿ: )) أبيعو وأُحُر بثمنو ((.
 ىنالػػؾ شػػواىد مػػف التػػروع المػػأثورة عػػف مالػػؾ يؤخػػذ منيػػا القػػوؿ الثػػاني، وىػػو تقػػديـ
القياس عمى الخبر، وتبػيف لػي فػي ىػذه المسػألة أف مالكًا)رحمػو ا( تػرؾ الخبػر؛ ألنػو 
مخػػػالؼ لمقيػػػاس ولػػػيس مػػػا الخبػػػر قاعػػػدة تعضػػػده، وسػػػأذكر فيمػػػا يمػػػي عػػػددًا مػػػف ىػػػذه 

 -وىػػػو العمػػؿ باألخبػػػار-المسػػائؿ ولػػػو كػػاف فػػػي بعضػػيا طػػػوؿ؛ ألنيػػا مخالتػػػة لؤلصػػؿ
 ؾ مالؾ لمعمؿ ببعض ما يراه.وألف كشؼ النقاب عف ذلؾ يجيب عف شبية تر 

 وسيكوف عرضي ليذه المسائؿ عمى الوجو التالي:
 أورد الحديث الذي يتعمؽ بالمسألة. أوًك:
 أبيف ترؾ مالؾ األخذ بيذا الحديث. ثانيًا:
 .-أي لؤلصؿ المقرر شرعاً  -أبيف مخالتة الحديث لمقياس ثالثًا:

 تركو لمعمؿ بالحديث.ثـ بياف النتيجة بعد ذلؾ وىي أخذ مالؾ بالقياس و 
: أخػرج اإلمػػاـ مالػػؾ قولػو صػػمى ا عميػػو وسػمـ: )) المتبايعػػاف كػػؿ المسأأألة األولأأج

، وىػػذا خبػػر آحػػاد ولػػـ يأخػػذ بػػو (ٕ) واحػػد منيمػػا بالخيػػار عمػػى صػػاحبو مػػا لػػـ يتترقػػا ((
اإلماـ مالؾ)رحمو ا( وقد جا  في )المدونة( ما يؤيد ذلؾ: )) قمت البػف القاسػـ: ىػؿ 

 يكوف البائعاف بالخيار ما لـ يتترقا في قوؿ مالؾ  
ف لـ يتترقا، قاؿ مالؾ: البيا كبلـ فػ ذا أوجبػا البيػا  قاؿ: قاؿ مالؾ: ال خيار ليما وا 

 (ٖ) قد لزمو ((. بالكبلـ وجب البيا ولـ يكف ألحدىما أف يمتنا مما
                                                 

 ( انظر: المرجا السابؽ.ٔ)

( عػػف عبػػد ا بػػف عمػػر )رضػػي ا ٜٖٗٔالحػػديث رقػػـ ) ،بػػاب: بيػػا الخيػػار ،كتػػاب البيػػوع ،( الموطػػإٔ)
(، ومسػمـ؛ ٜٕٚٓرقػـ ) الحػديث ،باب: إذا بي ف البيعػاف ولػـ يكتمػا ،وأخرجو البخاري؛ كتاب البيوع ،عنيما(

( عػف حكػيـ بػف حػزاـ )رضػي ا عنػو( بػدوف ٕٖ٘ٔالحػديث رقػـ ) ،بػاب: الصػدؽ فػي البيػا ،كتاب البيوع
 لتظ: )) كؿ واحد منيما((.

 .ٖٖٗص ،ٕج ،( المدونة الكبر ٖ)
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قػػػاؿ مالؾ)رحمػػػو ا( عقػػػب الحػػػديث: )) ولػػػيس ليػػػذا عنػػػدنا حػػػٌد معػػػروؼ وال أمػػػٌر 
 (ٔ) معموؿ بو فيو ((.

وىػػي تعميػػؽ البيػػا عمػػى  ،ومػػف ىػػذا الػػنص يتضػػا مخالتػػة الحػػديث لمقاعػػدة الشػػرعية
ووجو ذلؾ أف الحديث إثبػات خيػار المجمػس، والمجمػس مجيػوؿ المػدة فصػار  ،الجيالة

لبيا معمقًا عمى جيالة، والجيالػة إذا تعمقػت بخيػار الشػرط لكػاف بػاطبًل باتتػاؽ إمضا  ا
 فكذلؾ خيار المجمس.

وقد كثر الجػدؿ بػيف العممػا  عامػة والمالكيػة خاصػة فػي السػبب الػذي أوجػب لمالػؾ 
 ترؾ ىذا الخبر.

وقد أشار ابف العربي إلى السبب الوجػب لػذلؾ فقػاؿ: )) إف المجمػس مجيػوؿ المػدة 
ط الخيػػار مػػدة مجيولػػة لبطػػؿ إجماعػػًا فكيػػؼ يثبػػت حكػػـ الشػػرع بمػػا ال يجػػوز ولػػو شػػر 

 (ٕ) شرطًا في الشرع ((.
 وىذا الذي ذكره ابف العربي ىو األظير والمعتمد عف أكثر المالكية.

قػػاؿ أبػػو العبػػاس القرطبػػي: )) اعتػػذر أصػػحابنا عػػف مالػػؾ بأعػػذار كثيػػرة أجمعيػػا مػػا 
 (ٖ) ذكره القاضي أبو بكر بف العربي ((.

قػػاؿ الزرقػػاني: )) إف األصػػؿ فػػي العقػػود المػػزـو إذ ىػػي أسػػباب لتحصػػيؿ المقاصػػد 
 (ٗ)مف األعياف وترتيب المسببات عمى أسبابيا ىو األصؿ فالبيا الـز تترقا أـ ال ((.

وقيؿ أف مالكًا)رحمو ا( ترؾ العمؿ بالحديث لكونو مخالتًا لعمؿ أىػؿ المدينػة وىػو 
، ويجػػػاب عػػػف ذلػػػؾ بعػػػدـ صػػػحة ىػػػذه الػػػدعو ؛ ألف ابػػػف أقػػػو  عنػػػده مػػػف خبػػػر الواحػػػد

 المسيب وابف شياب روي عنيما العمؿ بو وىما مف أجؿ فقيا  المدينة.
ويبػػيف الحػػافظ ابػػف عبػػد البػػر موقتػػو مػػف رد الحػػديث بمػػا ذكػػره مػػف العمػػؿ التػػي سػػبؽ 
 ذكرىا فيقوؿ: )) قد أكثر المتػأخروف مػف المػالكييف والحنتيػيف مػف االحتجػاج لمػذىبيما

                                                 

 .ٔٚٙص ،ٕج ،(ٜٖٗٔالحديث رقـ ) ،باب: بيا الخيار ،( الموطأ؛ كتاب البيوعٔ)

 .٘ٗٛص ،ٕج ،( انظر: القبسٕ)

 .ٖٜص ،ٕج ،( المتيـ عمى صحيا مسمـٖ)

 .ٙٓٗص ،ٖج ،( شرح الزرقانيٗ)
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في رد ىذا الحديث مما يطوؿ ذكره، وأكثره تشنيب ال يحصؿ منو عمػى شػي  الـز ال 
 (ٔ) مدفا لو ((.
حػػديث أبػػي ىريػػرة )رضػػي ا عنػػو( أف الرسػػوؿ صػػمى ا عميػػو  :نيأأةالثا المسأأألة

 (ٕ)قاؿ: إذا شرب الكمب في إنا  أحدكـ فمينسمو سبعًا أوالىف بالتراب((. ،وسمـ
بػؿ  ،اإلماـ مالؾ ال يقوؿ بما يقتضيو ظاىر الحػديث مػف نجاسػة سػؤر الكمػب ولكف

وىػػو ال  ،ثػػـ ىػػذ الحكػػـ الػػذي دؿ  عميػػو الحػػديث رض لظػػاىر القػػرآف ،يػػر  طيػػارة لعابػػو
 يقبؿ ىذا ا حاد إذا خالؼ القرآف.

 چہ  ہ  ھ    ھ  چ قولػػو تعػػالى:  أفالمعارضػػة الحػػديث لظػػاىر القػػرآف  ووجػػو

ولػػـ يتيػػد اإلذف بنسػػؿ موضػػا  مػػا  الكمػػبمػػا صػػاده  أكػػؿفػػي  ذفيتيػػد اإل ،[ٗ المائػػدة: 
 فدؿ  ذلؾ عمى طيارة لعابو. ،أصابو بتمو

القاعػػػػػدة  أي–أف ىػػػػػذا الحكػػػػػـ المػػػػػأخوذ مػػػػػف الحػػػػػديث يعتبػػػػػر مخالتػػػػػا لمقيػػػػػاس  كمػػػػػا
فيكػػػوف مقتضػػػى  ،وىػػػي قائمػػػة فػػػي الكمػػػب ،وىػػػي أف عمػػػة الطيػػػارة الحيػػػاة ،-الشػػػرعية

 حيًا و الحديث يدؿ عمى نجاسة لعابو. لكونو ؛،القياس طيارة لعابو
ليػف سػبيبًل  : قولو صمى ا عميو وسػمـ: )) خػذوا عنػي قػد جعػؿ االثالثة المسألة

 (ٖ) وتنريب عاـ((. ،البكر بالبكر جمد مائةٍ 

                                                 

 .ٔٔص ،ٗٔج ،( التمييد لما في الموطأ؛ مف المعاني واألسانيدٔ)

(، ومسمـ، كتاب ٕٚٔرواه البخاري، كتاب الوضو : باب إذا شرب الكمب في إنا  أحدكـ، رقـ )(ٕ)
 (.ٜٕٚالطيارة: باب حكـ ولوغ الكمب، رقـ )

رجالػو رجػاؿ الصػحيا خػبل »رواه البػزار مػف حػديث أبػي ىريػرة. قػاؿ الييثمػي:  ،وفي رواية )) إحػداىف (( 
(، وانظػػر: ٖ٘رقػػـ )« التمخػيص«. »إسػػناده حسػػف»(، قػػاؿ ابػػف حجػر: ٕٚٛ/ٔ« )المجمػا»، «شػي  البػػزار

الحػػافظ  قػػاؿ ،(ٜٕٚ(. رواه مسػػمـ، كتػػاب الطيػػارة: بػػاب حكػػـ ولػػوغ الكمػػب، رقػػـ )ٕٗٗرقػػـ )« الخبلصػػة»
وروايػػة أوالىػػف أرجػػا مػػف حيػػث األكثريػػة واألحتظيػػة، ومػػف حيػػث المعنػػى أيضػػًا، ألف تتريػػب »ابػػف حجػػر: 

 (ٕٚٔشرح حديث رقـ )« التتا»، «األخيرة يقتضي االحتياج إلى غسمة أخر  لتنظيتو

(؛ ومسػمـ فػي ٜٕ٘ٙأخرجو البخاري في الصما/ باب إذا اصطمحوا عمى صما جور فالصما مػردود )(ٖ)
 ( عف أبي ىريرة ) رضي ا عنو (.ٜٚٙٔلحدود/ باب مف اعترؼ عمى نتسو بالزنا )ا
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حػرًا كػاف أو  ،عػاـ ريػبوتن ،ىذا الحديث بعمومو عمػى أف حػد  البكػر مائػة جمػدة دؿ  
 عبدًا.

 أف عمر) رضي ا عنو( غر ب عبدًا زنى. ويؤيده
رحمػو ا لػـ يأخػذ بيػذا الحػديث مػا موافقػة أثػر عمػر لػو فػي خصػوص نتػي  ومالؾ

عمػػػى  روىػػػي أف نتػػػي العبػػػد يحصػػػؿ بػػػو ضػػػر  -عنػػػده لقاعػػػة شػػػرعية –العبػػػد لمخالتتػػػو 
السػيد مػدة نتيػو مػػف غيػر جريػرة صػػدرت منػو والقاعػدة عػدـ جػػواز إلحػاؽ العقوبػة بنيػػر 

 ي.الجان
: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: ))مف نسي وىػو صػائـ فأكػؿ الرابعة المسألة

 (ٔ) ف نما أطعمو ا وسقاه((. مو؛فميتـ صو  ،وشرب
نسػػيانًا فػػي نيػػار رمضػػاف يػػتـ  شػػاربالحػػديث يػػدؿ بظػػاىره عمػػة أف ا كػػؿ وال وىػػذا
وال قضػا  عميػو؛ ألف النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ لػـ يتعػرض لمقضػا  والمقػاـ  ،صومو
 ،وتأخير البياف غير جائز في حؽ النبي صمى ا عميو وسمـ ،مقاـ بيا
 ىذا الحكـ الذي استنبط مف ىذا الحديث لـ يأخذ بو مالؾ) رحمو ا(. لكف

أو مػػا كػػاف مػػف  ،قػػاؿ: )) مػػف أكػػؿ أو شػػرب فػػي رمضػػاف سػػاىيًا أو نػػاس يػػاً  حيػػث
 (ٕ) صياـ واجب؛ أف  عميو قضا  يـو مكانو((.

فقػاؿ: )) اط مػا مالػؾ  ،الحديث مخالؼ لقاعدة شرعية ذاوقد ذكر ابف العربي أف ى 
 فإلػػػى المسػػػػألة مػػػف طريقيػػػػا فأشػػػػرؼ عمييػػػا فػػػػرأ  فػػػػي مطمعيػػػا أف عميػػػػو القضػػػػا ؛ أل

ذا  لػـ يعمػؽ  ،ضػدهألنػو  األكػؿالصـو عبارة عف اإلمسػاؾ عػف األكػؿ فػبل يوجػد مػا  وا 
 (ٖ) ما عميو((. ياً وال قاض ،ولـ يوجد لـ يكف ممتثبلً  ،ركنو وحقيقتو

                                                 

/ بػاب الصػائـ إذا أكػؿ أو شػرب ناسػيًا )(ٔ) (؛ ومسػمـ فػي الصػياـ/ بػاب ٖٖٜٔأخرجو البخاري في الصـو
 (.٘٘ٔٔأكؿ الناسي وشربو وجماعو ال يتطر )

 .ٖٗٓص، ٔالموطأ؛ باب: ما جا  في قضا  رمضاف والكتارات، ج( ٕ)

 .ٕٚٗ، صٖانظر: عارضة األحوذي، ج( ٖ)
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المخالتػة بػيف القاعػدة والحػديث أف القاعػدة تقتضػي أف الصػائـ إذا أكػؿ ناسػيًا  ووجو
والحديث يدؿ عمػى أف  ،إذا بطؿ صومو لزمو القضا  ،بطؿ صومو لتوتو ركف الصـو
 وبيذا ظير المخالتة بينيما. الناسي ال يجب عميو القضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : مو ف اإلمام مالك من القياس إ ا كان مخالفًا لعمل أىل المدينة:الرابع فرعال

ال خػػػػبلؼ فيػػػػو أف مالػػػػًؾ ) رحمػػػػو ا( يقػػػػدـ عمػػػػؿ أىػػػػؿ المدينػػػػة عمػػػػى أخبػػػػار  ممػػػػا
وقد سبؽ أف الصحيا تقديـ أخبار ا حاد عمى القياس عند مالؾ فيكوف تقػديـ   ،ا حاد

 مف باب أولى وأحر . -عند التعارض عنده-العمؿ عمى القياس 
 عمى ما ذكر ف ني أقتصر عمى شاىديف ليذه المسألة: وبنا ً 

 األوؿ: الشاىد
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: سػػألت ورد فػػي ) الموطػػأ(: )) عػػف مالػػؾ عػػف ربيعػػة عػػف عبػػد الػػرحمف أنػػو قػػاؿ مػػا
كػػػـ فػػػي إصػػػبا المػػػرأة   قػػػاؿ: عشػػػر مػػػف اإلبػػػؿ، قػػػاؿ: فكػػػـ فػػػي  ،سػػػعيد بػػػف المسػػػيب

أصػػبعيف  قػػاؿ: عشػػروف مػػف اإلبػػؿ، قمػػت: فكػػـ فػػي ثبلثػػة أصػػابا  قػػاؿ: ثبلثػػوف مػػف 
اإلبؿ، قمت: فكـ في أربعة أصابا  قاؿ: عشروف مف اإلبؿ، قمت: حػيف عظػـ جرحيػا 

ي أنػػت  قمػػت: بػػؿ عػػالـ متثبػػت أو سػػعيد: أعراقػػ ؿعقميػػا، قػػا نقػػصواشػػتدت مصػػيبتيا 
 (ٔ) جاىؿ متعمـ، قاؿ: ىي السنة يا ابف أخي ((.

 أخذ بيذا األثر ما مخالتتو لمقياس.  ومالؾ
 األولػىلزـو الثبلثيف مف اإلبؿ في ثبلثة أصابا يقتضػي بقيػاس  أفالمخالفة:  و و

 ،أف األربا اليكوف عقميػا دوف عقػؿ الػثبلث؛ ألنيػا مشػتممة عمػى الثبلثػة وزيػادة أصػبا
 وأجابو سعيد عف ذلؾ بأنو ىو السنة. ،ولذلؾ استشكؿ ربيعة بف عبدالرحمف ذلؾ

وبيػػذا يظيػػر تقػػديـ  ،مػػاؿ فػػي قبولػػو األثػػر السػػابؽ عمػػى عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة واعتمػػد
قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: )) وىػػو قػػوؿ فقيػػػا   ،وىػػو المقصػػود ،اسمالػػؾ لعمميػػـ عمػػى القيػػ

 وجميور أىؿ المدينة(( ’ ،المدينة السبعة
فػػي )تتسػػيره(: )) وظػػاىر كػػبلـ سػػعيد ىػػذا: أف ىػػذا  (ٕ)الشػػنقيطي األمػػيفمحمػػد  قػػاؿ

 ،ولػػو قمنػػت: إف ىنػػا لػػو حكػػـ الرفػػا ف نػػو مرسػػؿ ،وسػػمـ يػػومػػف سػػنة النبػػي صػػمى ا عم
   عميو وسمـ(.ألف سعيد لـ يدرؾ زمف النبي )صمى ا

 (ٖ) قاؿ: إف مراده بالسنة ىنا سنة أىؿ المدينة((. ،قاؿ: )) ما بعض أىؿ العمـ ثـ
ػػا متعمػػؽ  ذايؤيػػد ىػػ وممػػا الحمػػؿ أف ابػػف العربػػي عػػؿ  عمػػى ىػػذا األثػػر بقولػػو: )) وأم 

العمػؿ؛  إلػىال  ،(ٗ)وذلؾ يرجا إلى النقؿ ،مالؾ فمف طريؽ: أحدىما عمؿ أىؿ المدينة
 (ٔ) لقوؿ سعيد ) ىي السنة(.

                                                 

 .ٜ٘ٙ، صٕالموطأ؛ كتاب العقوؿ، باب: ما جا  في عقؿ األصابا، ج( ٔ)

ىو العبلمة محمد األميف بف محمد المختار بف عبػد القػادر الجكنػي الشػنقيطي، يرجػا نسػبو إلػى قبيمػة (ٕ)
حمير، المتسر التقيو األصػولي المنػوي النحػوي، مػف مؤلتاتػو: أضػوا  البيػاف، ودفػا إييػاـ االضػطراب عػف 

 ىػ.  ٖٜٖٔآي الكتاب، توفي سنة 

 .ٖ٘٘، صٖأضوا  البياف، ج( ٖ)

 عمؿ أىؿ المدينة الثابت بطريؽ النقؿ ال االجتياد. مراده ىو مف ( ٗ)
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( : )) أف عبػد ا بػف عمػر كػاف إذا رعػؼ موطػأالثاني : أخرج مالؾ في) ال الشاىد
 (ٕ) ثـ رجا فبنى ولـ يتكمـ((. ،انصرؼ فتوضأ

: أنو بمنو ))أف عبد ا بف عباس كػاف يرعػؼ فيخػرج فينسػؿ الػدـ أيضاً مالؾ  وعف
 (ٖ) ى((.ثـ يرجا فيبني عمى ما قد صمّ  ،عنو

أخذ بمدلوؿ ىذيف الحديث األثريف وىو جواز بنػا  الراعػؼ انصػرؼ مػف مػف   ومالؾ
 صبلتو تنسؿ الدـ ثـ يكمؿ عمى ما صمى.

ووجػػو المخػػالؼ القيػػاس أف الخػػروج مػػف  ،الحكػػـ الػػذي أخػػذ بػػو مخػػالؼ لمقيػػاس وىػػذا
والقيػػاس يقتضػػي الػػبطبلف الصػػبلة بػػذلؾ لكػػف  ،كثيػػر عمػػؿلنسػػؿ دـ الرعػػاؼ  ،الصػػبلة

 عمى القياس. -عنده–دلت ا ثار والعمؿ عمى عدـ بطبلف والعمؿ مقدـ 
ابػػف رشػػد )الجػػد( فػػي ) المقػػدمات(: )) واختػػار مالػػؾ) رحمػػو ا تعػػالى( البنػػا   قػػاؿ

ف خػػالؼ ذلػؾ القيػػاس والنظػػر وىػذا عمػػى أصػمو أف العمػػؿ أقػػو   ،عمػى اتبػػاع لمسػمؼ وا 
   (ٗ)إال عف توقيؼ((. ،العمؿ المتصؿ ال يكوف أصمو فاس؛ ألمف القي
 

 
    
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .ٜٜٙ، صٖالقبس شرح الموطأ؛ ج( ٔ)

 .ٖٛ، صٔ(، جٚٚالموطأ؛ كتاب الطيارة، باب: ما جا  في الرعاؼ، الحديث رقـ)( ٕ)

 .ٖٛ، صٔ(، جٛٚالموطأ؛ كتاب الطيارة، باب: ما جا  في الرعاؼ، الحديث رقـ)(ٖ)

 .ٚٓٔ، صٔالمقدمات المميدات، ج (ٗ)
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 الباب الثاوي

 -األدلت املختلف فيها، وفيه فصالن:

 

 التي وافق فيها اإلمام مالك بعض األئمة. الفصل األول:  األدلة

 

الفصل الثاني: األدلة التي انفرد بها اإلمام مالك عن باقي 

 األئمة.
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 الفصل األول

 األدلت التي وافق فيها اإلمام مالك بعض األئمت،

 -:مباحثوفيو ستة  

 األول:  ول الصحابي. مبحثال

 الثاني: اكستحسان. مبحثال

 الثالث: سد ال رااع. مبحثال

 الرابع: اكستصحاب. مبحثال
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 الخامس: خبر الواحد. مبحثال

 السادس: المصمحة المرسمة. مبحثال

 

 

 

 

 األول املبحث
 الصحابي قىل

 الناظم:  ال
 و أأأأأأأأأأأأول صأأأأأأأأأأأأحبو واكستحسأأأأأأأأأأأأان

 

 ............................... 
 

 بنى عمييا مالؾ مذىبو: التيالناظـ في ىذا البيت أصميف مف األصوؿ  ذكر
 : ىو قوؿ الصحابي.األول

 : االستحساف وسيأتي الكبلـ عميو.والثاني
ما بيػاف حػده وأقسػامو وحكػـ االحتجػاج  ةنذكر كؿ أصؿ منيما عمى حد ونحف

 بو ما بياف رأي مالؾ في ذلؾ.
  ول الصحابي 

احػػػتر بيػػػا مالػػػؾ وبنػػػى عمييػػػا كثيػػػر مػػػف  التػػػيالصػػػحابي مػػػف األصػػػوؿ  وقػػػوؿ
 التروع.
 :تعريف الصحابي لغة واصطالحاً  في: األول المطمب
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 ،: منسػػوب إلػػى الصػػحابة، كاألنصػػاري منسػػوب إلػػى األنصػػارلغأأة الصأأحابي
(ٔ) وىو مصدر َصِحَب، يصَحُب، ُصحبًة بمعنى الـز مبلزمة، وعاشر معاشرًة.

 

*** والصػػحبة اسػػـ جػػنس تقػػا عمػػى مػػف صػػحب النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ 
 ذلؾ[. بقدرسنة أو شيرًا أو يومًا أو ساعًة أو رآه مؤمنًا فمو مف الصحبة 

والتقيػػػا  إلػػػى  لمتكممػػػيف: ذىػػػب جميػػػور األصػػػوليوف مػػػف المعتزلػػػة وااصأأأطالحاً 
اشػػتراط طػػوؿ الصػػحبة وكثػػرة المقػػا  بػػالنبي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ عمػػى سػػبيؿ التبػػا لػػو 
واألخػػػذ عنػػػو، وليػػػذا قػػػالوا: إف الرجػػػؿ ال يوصػػػؼ ولػػػو أطػػػاؿ مجالسػػػة العػػػالـ بأنػػػو مػػػف 

 أصحابو إذا لـ يكف عمى طريؽ التبا لو واألخذ عنو.
وف ما يتعمػؽ بحجيػة قولػو مػف األصوؿ ُيَعِولوف عمى ما ذكرنا؛ ألنيـ يبحث وأىؿ

     (ٕ) عدمو.

: ىػػو كػػؿ مػػف لقػػَي النبػػي صػػمى ا عميػػو المحأأدثون إلأأج أن الصأأحابي و ىأأب
ولػػػـ -يومػػػًا أو شػػػيرًا أو سػػػنًة  أووسػػػمـ مؤمنػػػًا بػػػو ومػػػات عمػػػى ذلػػػؾ ولػػػو لقيػػػو سػػػاعة 

ويصػدؽ عميػو اسػـ الصػاحب ولػو تخممتػو ردة عمػى مػا اختػاره -يشترطوا طوؿ المبلزمة
 (ٖ) بف حجر في النخبة.الحافظ ا

فػي تعريتػو: )) بأنػو مػف صػحب النبػي صػمى  -رحمػو ا-اإلماـ البخػاري  قاؿ
 (ٗ) ا عميو وسمـ أو رآه مف المسمميف ((.

فػي تعريتػو: )) بأنػو مػف صػحب النبػي  -رحمػو ا-(٘)اإلماـ ابف المػديني وقاؿ
 (ٙ) صمى ا عميو وسمـ أو رآه ولو ساعة مف نيار ((.

                                                 

 .ٜٓ٘/ٔ، المعجـ الوسيط ٜٔ٘/ٔانظر: لساف العرب  (ٔ)

، تيسػير التحريػػر ٘ٛٔ/ٕ، فػواتا الرحمػوت ٕٛ/ٕ، اإلحكػاـ لآلمػػدي ٕٚٔ/ٖالتمييػد  البػف الخطػاب  (ٕ)
 .ٙٛٗ/ٕ، قواطا األدلة ٗٙ، إرشاد التحوؿ ٚٙ-ٙٙ/ٖ

(ٖ) 

 .ٚٚ/ٗ، وانظر: فتا المنيث ٛٛٔ/ٗصحيا البخاري  (ٗ)

(٘) 

 .ٔ٘.، والكتاية لمخطيب البندادي ٖ٘-ٖٓانظر: تحقيؽ الرتبة لمف ثبت لو شرؼ الصحبة  (ٙ)
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كػػؿ مػػف صػػحبو  وفػػي تعريتػػو لمصػػحابي: )) بأنػػ -رحمػػو ا-اإلمػػاـ أحمػػد وقػػاؿ
سػػنًة أو شػػيرًا أو سػػاعًة أو رآه. لػػو مػػف الصػػحبة عمػػى قػػدر مػػا صػػحبو، وكانػػت سػػابقتو 

 (ٔ) معو، وسما منو، ونظر إليو ((.
أئمػة الحػديث والسػنة فػي وقػتيـ  –مػف تعريػؼ ىػؤال  األئمػة األعػبلـ  والمبلحظ
اتتاقيـ في تعريتيـ لمصحابي، وعمى ىذا جر  جػؿ أئمػة الحػديث  -والقدوة لمف بعدىـ

السػػػمؼ  عإجمػػا (ٖ)بػػؿ حكػػى أبػػو الحسػػف األشػػعري (ٕ)مػػف بعػػدىـ وبعػػض األصػػولييف،
عمػػى ذلػػؾ حيػػث قػػاؿ فػػي كتابػػو )رسػػالة إلػػى أىػػؿ الثنػػر ببػػاب األبػػواب(: )) اإلجمػػاع 

در مػػف الميػػاجريف : وأجمعػػوا عمػػى أف الخيػػار بعػػد العشػػرة فػػي أىػػؿ بػػربعػػوفالسػػابا واأل
واألنصار عمى قدر اليجرة والسػابقة، وعمػى أف كػؿ مػف صػحب النبػي صػمى ا عميػو 
وسمـ ولو ساعة أو رآه ولو مرة ما إيمانػو بػو وبمػا دعػا اليػو أفضػؿ مػف التػابعيف بػذلؾ 

.)) (ٗ) 
: )) ُقبض رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ -رحمو ا-(٘)أبو زرعة الرازي قاؿ

ربعػػة عشػػر ألتػػًا مػػف الصػػحابة ممػػف رو  عنػػو وسػػما منػػو (( وفػػي وسػػمـ عمػػى مئػػة وأ
ألػيس يقػاؿ حػديث  -رضػي ا عنػو -رواية: )) ممف رآه وسما منو (( قاؿ لما قيؿ لو

النبي صمى ا عميػو وسػمـ أربعػة أالؼ حػديث  قػاؿ: ومػف قػاؿ ذاؾ  قمقػؿ ا أنيابػو، 
                                                 

 .ٙٛ/ٖ، فتا المنيث ٘/ٚ، فتا الباري ٖٕٗ/ٔطبقات الحنابمة ، ألبي يعمى  (ٔ)

، نزىػة النظػر شػرح نخبػة ٜٚٔانظر: تعريؼ الصحابي اصطبلحًا عف المحدثيف في الباعث الحثيث  (ٕ)
، قواعػػػد التحػػػػديث ٕٕٔ-ٕٛٓ/ٔ، تػػػدريب الػػػراوي ٓٔ/ٔي تمييػػػز الصػػػػحابة ، اإلصػػػابة فػػػ٘٘التكػػػر 
 .ٖٕٙ، عمـو الحديث البف الصبلح ٜٔٗ/ٕ، المقنا في عمـو الحديث ٕٓٓ

ىػػػ ٕٓٙعمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي بشػػر إسػػحاؽ بػػف سػػالـ األشػػعري، أبػػو الحسػػف، ولػػد بالبصػػرة سػػنة  (ٖ)
أىػؿ السػنة والجماعػة والمعتزلػة، ثػـ رجػا وتػاب وأل ػؼ كاف معتزليًا ثـ ترؾ االعتزاؿ، واتخذ مذىبًا بػيف 

قػرر فييػا مػذىب السػمؼ وموافقتػو لئلمػاـ أحمػد رحمػو ا، ولكػف  (اإلبانػة فػي أصػوؿ الديانػة )رسالتو 
قيػػؿ: إنػػو مػػالكي، وقيػػؿ: شػػافعي، وقيػػؿ: كػػاف مسػػتقبًل فػػي اسػػتنباط بقػػي أتباعػػو عمػػى مذىبػػو الثػػاني، 

. ينظػر: ىػػٕٖٗوقيػؿ: ػ، ىػٖٖٓ وفي سػنةتػو  .ياس، مقاالت اإلسبلمييفاألحكاـ. مف تآليتو: إثبات الق
، طبقات الشػافعية الكبػر  ٖٜٕالديباج المذىب ص ، ٙٓٔ/ٔ، الممؿ والنحؿ ٖٚٗ/ٔٔ)تاري  بنداد 
 (.ٕٗٛ/ٖ، وفيات األعياف ٕٚٗ/ٖالبف السبكي 

 .ٔٚٔانظر: رسالة إلى أىؿ الثنر  (ٗ)

(٘) 
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عميػو وسػػمـ  قػػبض رسػػوؿ  ىػذا قػػوؿ الزنادقػػة ومػػف يحصػي حػػديث رسػػوؿ ا صػػمى ا
ا ... ( فذكره، فقيؿ لػو: ىػؤال  أيػف كػانوا وأيػف سػمعوا منػو  فقػاؿ: أىػؿ المدينػة وأىػؿ 
 مكة ومف بينيما واألعراب ومػف شػيد معػو حجػة الػوداع، كػؿ رآه وسػما منػو بعرفػة ((.

(ٔ) 
مػػػف يػػػر  صػػػحة تعريػػػؼ أىػػػؿ الحػػػديث لمصػػػحابي وأنػػػو حقيقػػػة شػػػرعية  واسػػػتدؿ

مطابقػػة لمحقيقػػة المنويػػة خبلفػػًا لمػػا مشػػى عميػػو جميػػور األصػػوليوف مػػف اشػػتراط طػػوؿ 
 -رضػػي ا عنػػو-مسػػمـ فػػي الصػػحيا مػػف حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدري واهالمبلزمػػة مػػا ر 

وا فئػاـ مػف النػاس عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ: )) يأتي عمػى النػاس زمػاف ينػز 
فيقػاؿ ليػػـ: فػػيكـ مػػف رأ  رسػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  فيقولػوف: نعػػـ، فيتػػتا ليػػـ. 
 ثػػـ ينػػزو فئػػاـ مػػف النػػاس. فيقػػاؿ ليػػـ: فػػيكـ مػػف رأ  مػػف صػػحب رسػػوؿ ا صػػمى ا

مػػف  ـكعميػػو وسػػمـ  فيقولػػوف: نعػػـ. فيتػػتا ليػػـ. ثػػـ ينػػزو فئػػاـ مػػف النػػاس فيقػػاؿ ليػػـ: فػػي
ف صحب رسوؿ ا صمى ا عميػو وسػمـ  فيقػولف: نعػـ. فيتػتا ليػـ رأ  مف صحب م

.)   
لتظ آخر: )) يػأتي عمػى النػاس زمػاف يبعػث فػييـ البعػث فيقولػوف: انظػروا  وفي

عميػو وسػمـ  فيوجػد الرجػؿ. فيتػتا  ا صػمىىؿ تجدوف فيكـ أحدًا مػف أصػحاب النبػي 
  أصػحاب النبػي صػمى ا ليـ بػو. ثػـ يبعػث البعػث الثػاني فيقولػوف: ىػؿ فػييـ مػف رأ

عميو وسمـ  فيتػتا ليػـ بػو. ثػـ يبعػث البعػث الثالػث فيقػاؿ: انظػروا ىػؿ تػروف فػييـ مػف 
رأ  مػػػف رأ  أصػػػحاب النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ  ثػػػـ يكػػػوف البعػػػث الرابػػػا فيقػػػاؿ: 
انظػػروا ىػػؿ تػػروف فػػييـ أحػػدًا رأ  مػػف رأ  أحػػدًا رأ  أصػػحاب النبػػي صػػمى ا عميػػو 

 (ٕ) ليـ بو ((. تالرجؿ فيتوسمـ  فيوجد ا
: )) وحػػػديث أبػػػي سػػػعيد يػػػدؿ عمػػػى -ا رحمػػػو-شػػػي  اإلسػػػبلـ ابػػػف تيميػػػة قػػػاؿ

ف قمػت صػحبتو كمػا قػد نػص عمػى  الصػحابيشيئيف: عمى أف  ىػو مػف رآه مؤمنػًا بػو وا 
 ذلؾ األئمة أحمد وغيره.

                                                 

، وقػػػاؿ الشػػافعي: )) رو  عػػف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػػو ٜٚٗ/ٕ انظػػر: المقنػػا فػػي عمػػـو الحػػديث (ٔ)
 .  ٘ٛٔوسمـ، ورواه مف المسمميف نحو ستيف ألتًا(( انظر الباعث الحثيث 

 ٕٜٙٔ/ٗصحيا البخاري  (ٕ)
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مالؾ: مف صحب رسوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ سػنًة أو شػيرًا أو يومػًا  وقاؿ
رآه مؤمنًا بو فيو مف أصحابو، لو مػف الصػحبة بقػدر ذلػؾ، وذلػؾ أف لتػظ الصػحبة أو 

أنػػواع، ُيقػػاؿ: صػػحبو شػػيرًا، وسػػاعًة، وقػػد تبػػيف فػػي ىػػذا الحػػديث أف حكػػـ  وجػػنس تحتػػ
 (ٔ) الصحبة يتعمؽ بمف رآه مؤمنًا بو، ف نو ال بد مف ىذا ((.

 من التعريفين: الرا ح
أف مػػػػػف المناسػػػػػب أف يؤخػػػػذ بتعريػػػػػؼ الصػػػػػحابي عنػػػػد المحػػػػػدثيف فػػػػػي  ويظيػػػػر

 ؽموضوع عدالة الصحابي ومف ثػـ قبػوؿ روايػتيـ؛ ألف الروايػة يحتػاج فييػا إلػى الصػد
 وأولئؾ القـو الذي رأوا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ موصوفوف بذلؾ.

ة تعريؼ جميور األصولييف فمػف المناسػب أف يؤخػذ بػو فػي موضػوع حجيػ وأما
قػػوؿ الصػػحابي؛ ألف بعػػض العممػػا  اسػػتدؿ لحجيػػة قػػوؿ الصػػحابي بمػػا تػػوافر لػػو مػػف 
 ،معاصرة النزوؿ وسػماع الػوحي ومعرفػة الناسػ  والمنسػوخ والعػاـ والخػاص ونحػو ذلػؾ

 وىذه أمور ال يتسنى إدراكيا إال بطوؿ المجالسة. (ٕ)
 :ح ية  ول الصحابي في: الثاني المطمب

مػػف المناسػػب قبػػؿ الشػػروع فػػي ذكػػر الخػػبلؼ فػػي حجيػػة قػػوؿ الصػػحابي  لعمػػو
 ببياف ما المراد بقوؿ الصحابي. فيوتحرير موطف النزاع 

أف المػػػراد بقػػػوؿ الصػػػحابي ىػػػو مػػػا ثبػػػت عػػػف أحػػػد مػػػف  -وبػػػا  التوفيػػػؽ-أقػػػوؿ
الصحابة ولـ تكف فيو مخالتة صريحة لدليؿ الشرع مف رأي أو فتػو  أو فعػؿ أو عمػؿ 

أمػػر مػػف أمػور الػػديف، وتسػػمى ىػػذه المسػألة عػػف األصػػولييف بأسػػما  منيػػا:  اجتيػاد فػػي
 أو مذىب الصحابي. حابي،قوؿ الصحابي، أو فتواه، أو تقميد الص

أطمػػؽ كثيػػر مػػف األصػػولييف عمػػى ىػػذا األصػػؿ الػػذي نتحػػدث عنػػو ) قػػوؿ  وقػػد
الصػػػػحابي ( وال أعتقػػػػد أنيػػػػـ يقصػػػػدوف بيػػػػذا التعبيػػػػر قصػػػػر ىػػػػذا األصػػػػؿ عمػػػػى أقػػػػواؿ 

حابة دوف أفعػػاليـ؛ ألف أفعػػاليـ فيمػػا يظيػػر ليػػا حكػػـ أقػػواليـ فػػي االحتجػػاج ولكػػف الصػػ
يظيػػػر أف ىػػػذا التعبيػػػر أطمقػػػوه عمػػػى سػػػػبيؿ المسػػػامحة؛ وألف النالػػػب فيمػػػا ينقػػػؿ عػػػػف 

 الصحابة أقواليـ ال أفعاليـ.
                                                 

 .ٜٕٛ/ٕٓانظر: مجوع التتاو   (ٔ)

 .ٗٙإجماؿ اإلصابة  (ٕ)
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 : ول الصحابي ح ية
أقػػػػواؿ الصػػػػحابة تنقسػػػػـ إلػػػػى عػػػػدة أنػػػػواع بعضػػػػيا ال خػػػػبلؼ فيػػػػو وبعضػػػػيا  إف

ليؾ تتصيؿ ىذه األنواع: وبعضياؼ فيو ضعيؼ الخبل  الخبلؼ فيو قوي وا 
: قػػوؿ الصػػحابي فػػي حػؽ صػػحابي آخػػر، وىػػذا ال يعتبػػر حجػػة بػػبل األول النأأوع

 خبلؼ بيف العمما .
 العموي في المراقي: قاؿ

 رأي الصأأحابي عمأأج األصأأحاب ك
 

 (ٔ)يكأأأأون ح أأأأة بو أأأأف مأأأأن خأأأأال 
 

مخالتًا لمقياس، وىذا النوع ير  كثيػر مػف : قوؿ الصحابي إذا كاف الثاني النوع
العممػػا  أنػػو حجػػة؛ ألف قػػوؿ الصػػحابي إف كػػاف مخالتػػًا لمقيػػاس فػػالراجا أنػػو اعتمػػد فيػػو 

 (ٕ) عمى النقؿ فحكمو حكـ النقؿ عف النبي صمى ا عميو وسمـ فيكوف حجة.
 لمحتمػػؿكثيػػر مػػف الشػػافعية وبعػػض الحنابمػػة أنػػو لػػيس بحجػػة؛ ألنػػو مػػف ا ويػػر 

أف الصحابي اعتمد في قولو عمى اجتياد بعيد عف األذىاف فصار مخالتػًا لمقيػاس فػبل 
 (ٖ) يعتبر حجة.
: قػوؿ الصػػحابي إذا انتشػر ولػػـ يعمػػـ لػو مخػػالؼ والػراجا فػػي ىػػذا الثالأأث النأأوع

 النوع أنو حجة لكونو إجماعًا سكوتيًا ال أنو قوؿ صحابي.
 ُيعمـ مف وجوه: بيقوؿ الصحا وانتشار
: أف يكػػوف القائػػؿ أو التاعػػؿ ممػػف تشػػيا أقوالػػو وأفعالػػو نظػػرًا لعمػػو األول الو أأو
 األربعة.  منزلتو كالخمتا
: أف يكػػوف موضػػا القػػوؿ أو التعػػؿ ممػػا تػػوافرت الػػدواعي واليمػػـ الثأأاني الو أأو

النػاس فػي  -ا عنو رضي–عمى نقمو ومثمو ال يختى غالبًا كما حصؿ مف جما عمر
 صبلة التراويا.

                                                 

(ٔ) 

 ،  ٚٗٚ/ٕ، شرح المما ٜٜٕ، التبصرة ٜٙٔ/ٗانظر: العدة  (ٕ)

، كشػػػؼ ٕٕٛ، المسػػػودة ٕٔٓ/ٗ، اإلحكػػػاـ فػػػي ًأصػػػوؿ األحكػػػاـ ٓٔٔ/ٕانظػػػر: أصػػػوؿ السرخسػػػي  (ٖ)
 .ٕٛٔ/ٕاألسرار 
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: أف يكػػوف القػػوؿ أو التعػػؿ صػػدر مػػف الصػػحابي فػػي مشػػيٍد مػػف الثالأأث الو أأو
ونحػو  معػةالمشاىد الكثيرة التي تحضرىا جماعة كثيػرة كػالحر والصػموات الخمػس والج

 (ٔ)ذلؾ.
: قػػػوؿ الصػػػحابي الموافػػػؽ لمقيػػػاس، أي: الػػػذي يكػػػوف صػػػادرًا عػػػف عالرابأأأ النأأأوع

وابػف السػبكي  (ٕ)  وذكر العبلئػياجتياد  إذا لـ ينتشر وىذا فيو خبلؼ قوي بيف العمما
 قوليف: فيفي ىذا النوع عدة أقواؿ ويمكف إجماليا 

 : أف قوؿ الصحابي ليس بحجة مطمقًا.األول القول
 (ٖ) : أف قوؿ الصحابي حجة.الثاني القول
غرضي في ىذا التمييد التتصيؿ في األقواؿ واالحتجاج ليا لكف حسػبي  وليس

 وموقتو مف االحتجاج بقوؿ الصحابي. -رحمو ا-أف أحقؽ مذىب مالؾ
 : مو ف اإلمام مالك من اكحت اج بقول الصحابي:ثالثال المطمب

اختمػػػؼ العممػػػا  فػػػي حكايػػػة مػػػذىب مالػػػؾ فػػػي حجيػػػة قػػػوؿ الصػػػحابي عمػػػى  قػػػد
 :قوليف أساسييف
 :: أن  ول الصحابي ليس بح ةاألول القول

وىذا القوؿ ذكره القاضي عبد الوىاب المػالكي وعنػو نقمػو الزركشػي حيػث قػاؿ  
 عف قوؿ الصحابي: )) وفيو أقواؿ: األوؿ: أنو ليس بحجة مطمقًا... ((.

نػػػص  (ٗ)عبػػػد الوىػػػاب أنػػػو الصػػػحيا الػػػذي يقتضػػػيو مػػػذىب مالػػػؾ؛ ألنػػػو وذىػػػب
تباع ما يؤدي إليو صحيا النظػر، فقػاؿ: )) ولػيس فػي خػبلؼ  عمى وجوب االجتياد وا 

 (ٔ)أنما ىو خطأ أو صواب ((. ةالصحابة سع
                                                 

 .  ٜٕٔالمنياج في ترتيب الحجاج (ٔ)

، أخذ عف ابف صبلح الديف خميؿ بف َكْيَكمدي العبلئي الشافعي إماـ في األصوؿ والحديث والتقو(ٕ)
الزممكاني وغيره. لو مؤلتات نافعة منيا: تمقيا التيـو في تنقيا صي  العمـو )ط( ، تحقيؽ المراد في أف 

نظر: يىػ.  ٔٙٚ وفيوغيرىا. ت ،النيي يقتضي التساد، تتصيؿ اإلجماؿ في تعارض األقواؿ واألفعاؿ
 .(ٜٚٔ/  ٕالدرر الكامنة )

، جمػػا الجوامػػا ٕٔٙ/ٔ، المستصػػتى ٖٗٚ/ٕمنيػػا: شػػرح الممػػا القػػوالف مػػذكوراف فػػي عػػدة مصػػادر  (ٖ)
ٕ/ٖ٘ٗ. 

 أي مالؾ.  (ٗ)
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يػر  وجػوب االجتيػاد فػي األخػذ بػالرأي منيػا ال  -رحمو ا-اإلماـ مالؾ وكوف
أقػواؿ بؿ أخذ العػالـ بػالراجا مػف  (ٕ)يدؿ ذلؾ منو أف أقواؿ الصحابة ليس حجة عنده،

احػتر بقػوؿ الصػحابي الػذي  بؿ ال يدؿ عمى أنو ال ير  أف قولو ليس حجة،الصحابة 
 ترج ا عنده.
ذلؾ عند مالؾ ما ورد في )المدونػة(: )) قمػت: أرأيػت اإلبػؿ الضػواؿ إذا  ومثاؿ

 كمػػارفعػػت إلػػى الػػوالي ىػػؿ كػػاف مالػػؾ يػػأمر الػػوالي أف يبيعيػػا ويػػدفا أثمانيػػا ألربابيػػا  
قػاؿ: قػاؿ مالػؾ: ال  ،صنا عثماف في ضواؿ اإلبػؿ باعيػا وحػبس أثمانيػا عمػى أربابيػا

تباع ضواؿ اإلبؿ ولكػف تعػر ؼ فػ ف لػـ توجػد أربابيػا ردت إلػى المواضػا التػي أصػيبت 
 فييا.

المواضػػا التػػي  ي: وكػػذلؾ جػػا  عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب أنػػو قػػاؿ: أرسػػميا فػػقػػاؿ
نمػػا كػاف مالػػؾ يأخػػذ بحػػديث عمػر فػػي ىػػذا، قػاؿ مالػػؾ: وقػػد استشػػارني  وجػدت فييػػا. وا 

 (ٖ) بعض الوالة فأشرت عميو بذلؾ ((.
ؿ الصػحابة ااختمتػت أقػو  -وىي مسػألة ضػواؿ اإلبػؿ-ىذه المسألة السابقة  فتي

إلػػى  -رحمػػو ا-بشػػي  وعمػػر قضػػى بشػػي  آخػػر، فمػػاؿ مالػػؾ ضػػىعنػػده، فعثمػػاف ق
احتجاجػػًا منػػو بقػػوؿ  قػػوؿ عمػػر مرجحػػًا لػػو عمػػى قػػوؿ عثمػػاف، فعمػػؿ مالػػؾ بقػػوؿ عمػػر

وىػو أف قػوؿ الصػحابي  ،الصحابي، والظاىر أف ما نسبو القاضي عبػد الوىػاب لمالػؾ
لػػػيس بحجػػػة تمقػػػاه عػػػف البػػػاجي ولػػػـ يبػػػيف البػػػاجي مأخػػػذ ىػػػذا القػػػوؿ ويحتمػػػؿ أف مأخػػػذ 
البػػاجي فػػي ىػػذا القػػوؿ وىػػو أنػػو رأ  مالكػػًا ذكػػر فػػي موطئػػو جممػػة مػػف أقػػواؿ الصػػحابة 

 ف ذلؾ أف قوؿ الصحابي ليس بحجة.م أخذولـ يعمـ بيذا ف
 -رحمػو ا-كاف ىذا ىو مأخذ ذلؾ القوؿ عند الباجي ف نػو يقػاؿ أف مالكػاً  ف ف

لـ يعمؿ بتمؾ األقواؿ لمخالتتيا لمقياس أو لعمؿ أىؿ المدينػة أو غيػر ذلػؾ مػف األمػور 
و ال التػػي قررىػػا اإلمػػاـ مالػػؾ لتكػػوف مقػػاييس لقبػػوؿ األخبػػار أو ردىػػا، وىػػذا ال يعنػػي أنػػ

يحػػتر بقػػوؿ الصػػحابي جممػػة وىػػذا كمػػا يقػػوؿ ابػػف القػػيـ: ))تعمػػؽ ضػػعيؼ فػػ ف مخالتػػة 
                                                                                                                                            

 .٘ٗٔ/ٕالبحر المحيط  (ٔ)

 .ٖٓيوجد كبلـ بيذا المعنى في إجماؿ اإلصابة  (ٕ)

 .ٖٛٙ/ٗالمدونة الكبر   (ٖ)
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مػػف -معػػيف لمػػا ىػػو أقػػو  فػػي نظػػره منػػو ال يػػدؿ عمػػى أنػػو ال يػػراه دلػػيبلً  يؿالمجتيػػد لػػدل
 (ٔ) منو ((. -عنده-بؿ خالؼ دليبًل لدليؿ أرجا -حيث الجممة
   : أن  ول الصحابي ح ة:الثاني القول
 (ٕ) حكاية عف مالؾ. والقوؿ يكاد األصوليوف مف المالكية يطبقوف عمي وىذا

أف ىػذا القػوؿ مػأخوذ مػف طريػػؽ مالػؾ فػي )موطئػو( ف نػو يسػتند كثيػػرًا  والظػاىر
في بعض المسائؿ عمى أقواؿ الصحابة، وقػد قػاؿ ابػف القػيـ بعػد حكايػة احتجػاج مالػؾ 

 (ٖ) بأقواؿ الصحابة: )) وتصرفو في موطئو دليؿ عميو ((.
 مف القوليف ىو القوؿ الثاني أي: إف قوؿ الصحابي حجة عند مالؾ. والراجا
 وىػوإلػى دليػؿ ثابػت  دفػي ىػذا التػرجيا عمػى أف القػوؿ بالحجيػة يسػتن واعتمدت

 ما أشار إليو ابف القيـ بقولو السابؽ: )) وتصرفو في موطئو دليؿ عميو ((.
 الصحابي:: فروع تشيد كحت اج مالك بقول رابعال المطمب

فػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب نمػػػػاذج مػػػػف التػػػػروع التػػػػي بناىػػػػا مالػػػػؾ عمػػػػى قػػػػوؿ  سأسػػػػوؽ
 :ابيالصح

: أورد مالؾ فعؿ عبد ا بف عمر في صتة التيمـ ومف صػتتو: األول النمو ج
أنو مسا اليديف إلى المرفقيف، وقػد احػتر مالػؾ بتعػؿ ابػف عمػر ىػذا ولػـ يػورد فػي ىػذا 

 (ٗ) الباب دليبًل غيره.
متادىمػا  -رضػي ا عنيمػا-: أورد مالؾ فعبًل وقواًل البػف عمػرالثاني النمو ج

يضا كتيو عمػى المكػاف الػذي يضػا عميػو جبيتػو فػي السػجود، وقػد احػتر  لمصميأف ا
مالؾ بتعػؿ ابػف عمػر ولػـ يػورد فػي البػاب دلػيبًل آخػر غيػر مػا رواه مػف فعػؿ ابػف عمػر 

 (٘) وغيره.
                                                 

، إعػػبلـ المػػوقعيف عػػف رب ٖٗٔ، ٖٕ، المنيػػاج فػػي ترتيػػب الحجػػاج ٕٛ٘/ٕانظػػر: إحكػػاـ التصػػوؿ  (ٔ)
 .  ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٗالعالميف 

، تنقػػيا التصػػوؿ مػػا شػػرحو ٙٓٔ/ٕ، أصػػوؿ السرخسػػي ٕٗٚ/ٕ، شػػرح الممػػا ٜٖ٘انظػػر: التبصػػرة  (ٕ)
 .ٛٗٔ/ٖ، الضيا  البلما ٓٔٗ، التوضيا شرح التنقيا ٕٓٔ/ٗ، إعبلـ الموقعيف ٘ٗٗ

 .  ٕٓٔ/ٗإعبلـ الموقعيف عف رب العالميف (ٖ)

 .ٙٚ/ٔ، المدونة الكبر  ٙ٘/ٔانظر: الموطأ  (ٗ)

 .ٙٚ/ٔانظر: المدونة الكبر   (٘)



185 
 

ر فػػػي إخراجػػػو زكػػػاة التطػػػر عػػػػف : أورد مالػػػؾ فعػػػؿ ابػػػف عمػػػالثالأأأث النمأأأو ج
-مماليكػػػو. والظػػػاىر أف ىنالػػػؾ أقػػػواؿ أخػػػر  لػػػبعض الصػػػحابة لكػػػف تػػػرجا عنػػػد مالػػػؾ

فعؿ ابف عمػر فقد مػو وأخػذ بػو، وىػذا التقػديـ بعمػؿ أىػؿ المدينػة، بػدليؿ أنػو  -رحمو ا
: )) حػػػدثني عػػػف مالػػػؾ أف أحسػػػف مػػػا -عقػػػب ذكػػػره لتعػػػؿ ابػػػف عمػػػر مػػػا نصػػػو-قػػػاؿ 

الرجػػؿ مػػف زكػػػاة التطػػر أف الرجػػؿ يػػؤدي ذلػػؾ عػػف كػػؿ مػػػف  سػػمعت فيمػػا يجػػب عمػػى
 والرجػؿ يػؤدي عػف مكاتبػو ومػدب ره ورقيقػو ((. ويضمف نتقتو وال بد لو مف أف ينتؽ عميػ

(ٔ) 
: أورد مالؾ أثرًا عف عبد ا بف عباس متاده أنو ناـ ثـ اسػتيقظ الرابع النمو ج

صػبا، وقػد احػتر مالػؾ بتعػؿ ف ذا الناس قد فرغوا مف صبلة الصبا فأوتر ثػـ صػمى ال
ابف عباس حيث أف مالكًا ير  جواز الوتر بعد التجر لمػف نػاـ عػف وتػره ولػـ يػورد فػي 

 (ٕ) الباب حديثًا عف النبي صمى ا عميو وسمـ.
: قػػاؿ مالػػؾ فػػي رجػػؿ أراد أف يجػػاما زوجتػػو بعػػد أف أفاضػػا الخأأامس النمأأو ج

ػػر، فأخػػذ الػػزوج مػػف  ثػػـ جامعيػػا: ))  ،شػػعر المػػرأة بأسػػنانوفامتنعػػت منػػو؛ ألنيػػا لػػـ تقصِّ
وذلػؾ أف عبػد ا بػف عبػػاس قػاؿ: مػف نسػي مػػف  ،اسػتحب فػي مثػؿ ىػذا أف ييػػرؽ دمػاً 

 (ٖ) نسكو شيئًا فمييرؽ دمًا ((.
 ىذا النموذج مف أظير المسائؿ التي احتر فييا مالؾ بقوؿ الصحابي. وُيعدُّ 

بي كثيػرة مشػيورة فػي فييا بقوؿ الصػحا -رحمو ا-التي احتر مالؾ والمواضا
)الموطػػأ( و)المدونػػة( وغيرىػػا مػػف أميػػات كتػػب المػػذىب ونقتصػػر عمػػى مػػا ذكرنػػا مػػف 

 بقوؿ الصحابي. -رحمو ا-النماذج لحصوؿ الكتاية بو عمى إثبات احتجاج مالؾ
 : م اىب األامة في اكحت اج بقول الصحابي:خامسال المطمب

: )) أنػا آخػذ بكتػاب ا إذا وجدتػو، فمػا لػـ أجػد فيػو -رحمػو ا-أبػو حنيتػة قاؿ
والتػي فشػت فػي  ،أخذت بسػنة رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ وا ثػار والصػحاح عنػو

 قػػوؿأيػػدي الثقػػات عػػف الثقػػات، فػػ ف لػػـ أجػػد فػػي كتػػاب ا وال سػػنة رسػػوؿ ا أخػػذت ب
                                                 

 .ٖٜٕ، ٜٕٛ/ٔ، المدونة الكبر  ٖٕٛ/ٔالموطأ  (ٔ)

 .ٜٔٔ/ٔ، المدونة الكبر  ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔانظر: الموطأ  (ٕ)

 .ٖٜٖ/ٔانظر: الموطأ  (ٖ)
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غيػرىـ. فػ ذا  قػوؿخػرج عػف قػوليـ إلػى أصحابو مػف شػئت وأدع قػوؿ مػف شػئت ثػـ ال أ
  (ٕ)والشعبي (ٔ)انتيى األمر إلى إبراىيـ

... فمػػي أف أجتيػػد كمػػا اجتيػػدوا (( (ٖ)وابػػف سػػيريف وسػػعيد بػػف المسػػيب والحسػػف
 (ٗ) انتيى.

أيضػًا: )) مػا بمننػي عػف صػحابي أنػو أفتػى بػو فأبمنػو وال أسػتجيز خبلفػو  وقػاؿ
.)) (٘) 

فػػػػي زمػػػػف  تػػػػىكػػػػاف مػػػػف أئمػػػػة التػػػػابعيف وأفقػػػػاؿ فػػػػيمف ىػػػػو دونيػػػػـ: )) مػػػػف  بػػػػؿ
والحسػػف  (ٙ)الصػػحابة وزاحميػػـ فػػي التتػػو  وسػػوغوا لػػو االجتيػػاد فأنػػا أقمػػده مثػػؿ شػػريا

 (ٖ) ((. (ٕ)وعمقمة (ٔ)ومسروؽ بف األجدع

                                                 

سػػػف يزيػػد بػػف قػػػيس بػػف عبػػد ا بػػػف مالػػؾ النخعػػي اليمػػػذاني، تػػابعي، كػػاف فقيػػػو  إبػػراىيـ بػػف األسػػود (ٔ)
العراؽ، يشبو ابػف مسػعود فػي ىديػو وسػمتو، ولػد ي حيػاة النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ، ورو  الحػديث 

، تيػػذيب التيػػػذيب ٕٛٗ/ٗىػػػ. ينظػػػر: ) األعػػبلـ ٕٙعػػف الصػػحابة، سػػػكف الكوفػػة، وتػػوفي بيػػػا سػػنة 
 (.ٜٕٙ/ٔ، تاري  بنداد ٕٚ/ٚ

ىػػػ ( ىػػو عػػامر بػػف شػػراحيؿ الشػػعبي. أصػػمو مػػف حميػػر منسػػوب إلػػى الشػػعب ) شػػعب  ٖٓٔ – ٜٔ) (2)
أخػذ  ،ىمداف ( ولد ونشأ بالكوفة. وىو رواية فقيػو، مػف كبػار التػابعيف. اشػتير بحتظػو. كػاف ضػئيؿ الجسػـ

واألعػػبلـ لمػػرز ،  ٓٛ– ٗٚ/ٔعنػػو أبػػو حنيتػػة وغيػػره. وىػػو ثقػػة عنػػد أىػػؿ الحػػديث. ينظػػر: )تػػذكرة الحتػػاظ 
 (. ٜٙ/٘وتيذيب التيذيب  ، ٜٗ/ٜوالبداية والنياية  ، ٕٗٗ/ٔوالوفيات  ، ٜٔ/ٗكمي 

سعيد بف المسيب بف حزف المخزومي القرشػي، أبػو محمػد سػيد التػابعيف، أحػد التػابعيف، وأحػد التقيػا   (ٖ)
ىػػ. ٜٗت، تػوفي سػنة السبعة بالمدينة، جما بيف الحديث والزىد والورع، وكاف يعيش مف التجػارة بالزيػ

، حميػة ٗٗ/ٕ، صػتة الصػتوة ٕٙٓ/ٔ، الوفيػات ٛٛ/٘، طبقات ابف سعد ٕٓٔ/ٖٓينظر: ) األعبلـ 
 (.ٔٙٔ/ٕاألوليا  

 .  ٓٔذكره الصيمري في كتابو أخبار أبي حنيتة وأصحابو (ٗ)

 .ٚٛٔ-٘ٛٔ/ٔانظر: شرح أدب القاضي  (٘)

ىو شريا بف الحارث بف قيس بػف الجيػـ الكنػدي، أبػو أميػة . مػف أشػير القضػاة فػي صػدر اإلسػبلـ.  (ٙ)
أصمو مف أوالد الترس الذيف كانوا باليمف. كاف فػي زمػف النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ ولػـ يسػما منػو. ولػي 

ػاج فأعتػاه سػن ىػػ كػاف  ٚٚة قضا  الكوفة فػي زمػف عمػر وعثمػاف وعمػي ومعاويػة. واسػتعتى فػي أيػاـ الحج 
ىػػ . ينظػر: )تيػذيب ٛٚثقة في الحديث، مأمونًا في القضا ، لو باع في الشعر واألدب. مات بالكوفة سنة

 (. ٘ٛ/ٔالشذرات  ، ٖٕٙ/ٖ، واألعبلـ  ٕٖٙ/ٗالتيذيب 
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ما  (ٗ) جميور الحنتية فيـ عمى قوؿ إماميـ. وا 
فمنصػػػوص قولػػػو قػػػديمًا وحػػػديثًا ىػػػو أف قػػػوؿ  -رحمػػػو ا-قػػػوؿ الشػػػافعي وأمػػػا

وىػػػػػو مػػػػػف الكتػػػػػب -(ٙ)فػػػػػي كتابػػػػػو )األـ(  -رحمػػػػػو ا-فقػػػػػد قػػػػػاؿ (٘)الصػػػػػحابي حجػػػػػة،
: )) مػػا كػػاف الكتػػاب والسػػنة موجػػوديف فالعػػذر عمػػى مػػف سػػمعيما مقطػػوع إال -الجديػػدة

صػمى ا عميػو وسػمـ أو ب تباعيما، ف ف لـ يكف ذلؾ صرنا إلى أقاويؿ أصحاب النبػي 
إذا  -رضػػي ا عػػنيـ-أبػػي بكػػر أو عمػػر أو عثمػػاف-واحػػد مػػنيـ، ثػػـ كػػاف قػػوؿ األئمػػة

في االختبلؼ تدؿ عمى أقرب  اللةصرنا فيو إلى التقميد، أحب إلينا، ولؾ إذا لـ نجد د
االختبلؼ مف الكتػاب والسػنة، فنتبػا القػوؿ الػذي فيػو الداللػة؛ ألف قػوؿ اإلمػاـ مشػيور 

كػػاف أشػػير ممػػف يتػػي الرجػػؿ أو النتػػر، وقػػد  نػػاسيمزمػػو النػػاس، ومػػف لػػـز قػػوؿ البأنػػو 
يأخػػذ بتتيػػاه ويػػدعيا، وأكثػػر المتتػػيف يتتػػوف الخاصػػة فػػي بيػػوتيـ ومجالسػػيـ، وال يعتنػػي 
العامة بما قالوا عنايتيـ بما قاؿ اإلمػاـ، وقػد وجػدنا األئمػة ينتػدبوف فيسػألوف عػف العمػـ 

                                                                                                                                            

ىو مسروؽ األجدع بف مالؾ بف أمية اليمداني، ثـ الػوداعي، أبػو عائشػة تػابعي ثقػة، مػف أىػؿ الػيمف. (ٔ)
ة فػػي أيػػاـ أبػػي بكػػر رضػػي ا عنػػو، وسػػكف الكوفػػة. رو  عػػف أبػػي بكػػر وعمػػر وعائشػػة ومعػػاذ قػػدـ المدينػػ

وابػػف مسػػعود رضػػي ا عػػنيـ، روي عنػػو الشػػعبي والنخعػػي وغيػػرىـ. قػػاؿ الشػػعبي: مػػا رأيػػت أطمػػب لمعمػػـ 
ىػػ. ينظػر: ٕٙىػػ وقيػؿ: ٖٙمنو. وكػاف أعمػـ بػالتتو  مػف شػريا، وشػريا أبصػر منػو بالقضػا . تػوفي سػنة 

 (.  ٖٔٔ/ٗ، وطبقات ابف سعد  ٕٗ٘/ ٗ، وأسد النابة  ٛٓٔ/ٛ، واألعبلـ ٕٜٗ/ٖصابة إل)ا

. تػابعي، ورد المػدائف فػي . مػف أىػؿ الكوفػةىو عمقمة بف قيس بف عبد ا بف مالؾ النخعي. أبو شبؿ(ٕ)
زا خرسػاف . وأقػاـ بخػوارـز كمػا شػيد معػو صػتيف. غػ  ،افو صحبة عمي، وشػيد معػو حػرب الخػوارج بػالنير 

كػػاف عمقمػػة  ،مسػػعود، وتتقػػو بػػووسػػكف الكوفػػة .رو  عػػف عمػػر ، وعثمػػاف ، وعمػػي ، وعبػػد ا بػػف  سػػنتيف 
فقييا إماما بارعًا طيب الصوت بالقرآف ، ثبتا فيما ينقؿ، صاحب خيػر وورع، بمػ  مػف عممػو أف أناسػًا مػف 

تيػذيب التيػذيب ىػػ. ينظػر: )ٔٙتػوفي سػنة  .ويسػتتتونوا يسػألونو أصحاب النبي صمي ا عمية وسػمـ كػانو 
 (. ٛٗ/ٔ؛وتذكرة الحتاظ ٜٕٙ/ٕٔنداد ؛ وتاري  بٕٙٚ/ٚ

 انظر: المصدر السابؽ. (ٖ)

أبػػو يوسػػؼ ومحمػػد بػػف الحسػػف وأبػػي اليسػػير وسػػعيد البردعػػي وأبػػوبكر الػػرازي والسرخسػػي والبػػزدوي و  (ٗ)
 النستي والسمرقندي وعبد العزيز البخاري وغيرىـ.

، ٜٕٓ/ٖ، قواطػػػػا األدلػػػػة ٗٙ٘/ٕ، المحصػػػػوؿ ٓٙ، ٘٘/ٙ، البحػػػػر  المحػػػػيط ٕ٘ٙ/ٚانظػػػػر: األـ  (٘)
 .ٕٖٙ/ٕ، البرىاف ٖٓٔ/ٗاإلحكاـ لآلمدي 

 .ٕ٘ٙ/ٚانظر: األـ  (ٙ)
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وأف يقولوا فيو ويقولوف، فيخبػروف بخػبلؼ قػوليـ فيقبمػوف  مف الكتاب والسنة فيما أرادوا
مػػف المخبػػر وال يسػػتنكتوا أف يرجعػػوا لتقػػواىـ ا، وفضػػميـ عمػػى حػػاالتيـ فػػ ذا لػػـ يوجػػد 
عػػف األئمػػة فأصػػحاب رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ فػػي الػػديف فػػي موضػػا األمانػػة 

 أخذنا قوليـ، وكاف أتباعيـ أولى بنا مف أتباع مف بعدىـ.
 قاؿ: والعمـ طبقات: ثـ

 : الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.األولج
 : اإلجماع فيما ليس فيو كتاب وال سنة.الثانية
: أف يقػػػوؿ بعػػػػض أصػػػػحاب النبػػػي صػػػػمى ا عميػػػػو وسػػػمـ وال نعمػػػػـ لػػػػو الثالثأأأأة
 مخالتًا منيـ.
 : اختبلؼ أصحاب النبي صمى ا عميو وسمـ رضي عنيـ.الرابعة

 عمى بعض ىذه الطبقات. : القياسالخامسة
مػػف القػػائميف بحجيػػة قػػوؿ الصػػحابي  -رحمػػو ا تعػػالى-كػػوف اإلمػػاـ أحمػػد وأمػػا

   -رحمو ا-فيذا القوؿ أشير مف عمـ في رأسو نار ذلؾ أنو
 ،جعػؿ االعتمػاد عمػى قػوؿ الصػحابي ىػو األصػؿ الثػاني مػف أصػوؿ مذىبػو قد

 (ٕ) بؿ إنو ليقدـ فتواىـ عمى الحديث المرسؿ. (ٔ)
فػػػي )مسػػػائمو(: )) قمػػػت ألبػػػي عبػػػد ا:  (ٖ)إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف ىػػػاني اؿقػػػ

حػػديث رسػػوؿ ا مرسػػؿ برجػػاؿ ثبػػت أحػػب إليػػؾ  أو حػػديث عػػف الصػػحابة والتػػابعيف 
 متصؿ برجاؿ ثبت  

 (ٗ) : عف الصحابة أحب إلي ((.-رحمو ا -أبو عبد ا قاؿ

                                                 

عػبلـ المػوقعيف ٖٔٓ-ٖٓٓ، المسودة ٙٔٔ-٘ٔٔانظر: المدخؿ إلى مذىؿ اإلماـ أحمد  (ٔ) ، ٖٓ/ٔ، وا 
 .  ٕٖ/ٗ، بدائا التوائد ٖٙٗ-ٖ٘ٗىب اإلماـ أحمد ، أصوؿ مذٔٛٔ/ٗالعدة ألبي يعمى 

 .ٜٖٖ-ٖٖٙانظر: أصوؿ مذىب اإلماـ أحمد  (ٕ)

ىػ وىو مػف أصػحاب اإلمػاـ أحمػد لػو ٕ٘ٚىػ وتوفي سنة ٕٛٔإسحاؽ بف إبراىيـ النيسابوري ولد سنة  (ٖ)
 (.ٜ/ٖٔ، سير أعبلـ النببل  ٛٓٔ/ٔعنو سؤاالت ينظر:) طبقات الحنابمة 

 .  ٘ٙٔ/ٕإسحاؽ بف إبراىيـ  انظر: مسائؿ (ٗ)
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)السػػػنة( : )) بػػػؿ  يػػػدؿ عمػػػى احتجاجػػػو بقػػػوؿ الصػػػحابي قولػػػو فػػػي كتابػػػو وممػػػا
 (ٔ) حبيـ سنًة، والدعا  ليـ قربة، واإلقتدا  بيـ وسيمة، واألخذ بآثارىـ فضيمة ((.

رضػي ا -عبدوس بف مالػؾ العطػار: سػمعت أبػا عبػد ا أحمػد بػف حنبػؿ قاؿ
يقوؿ: )) أصوؿ السنة عندنا: التمسؾ بما كاف عميػو أصػحاب رسػوؿ ا صػمى  -عنو

ا عميػػػػػو وسػػػػػمـ، واإلقتػػػػػدا  بيػػػػػـ، وتػػػػػرؾ البػػػػػدع، وكػػػػػؿ بدعػػػػػة فيػػػػػي ضػػػػػبللة، وتػػػػػرؾ 
لجػػدؿ والخصػػومات الخصػػومات وتػػرؾ الجمػػوس مػػا أصػػحاب األىػػوا ، وتػػرؾ المػػرا  وا

 (ٕ) في الديف ... ((.
يخمػوا مػف أف يشػتير ويوافقػو سػائر الصػحابة عمػى  فػبلإذا قػالوا قػواًل  والصحابة

 ذلؾ.
 أو يخالتو. -
 أو ال يشتير. -
 أو ال يعمـ اشتير أـ لـ يشتير. -

 (ٖ) اشتير قولو ووافقو الصحابة فيو إجماع. ف ف
ف بالػدليؿ، فحينئػذ فالحجػة فػي الػدليؿ ال اشتير فخالتوه فالحجة ما مف َسػِعَد  وا 

 في كونو قوؿ صحابي.
ف لـ يشتير قولو أو لـ يعمـ اشػتير قولػو أـ ال، فالػذي عميػو األئمػة المتبعػوف  وا 

 وجميور أصحابيـ أنو حجة. 
القائموف بحجيػة قػوؿ الصػحابي أف يكػوف فػي المسػائؿ االجتياديػة، أمػا  واشترط

 فيو فمو حكـ الرفا. قوؿ الصحابي فيما ال مجاؿ لبلجتياد
أف يخالتو غيره مف الصحابة ف ف خالتو غيػره فيػو لػيس بحجػة باالتتػاؽ بػؿ  إال

 الواجب عمى المجتيد في ىذه الحاؿ األخذ بأرجا القوليف حسب ما يقتضيو الدليؿ.

                                                 

 .ٛٚالسنة  (ٔ)

 .ٕٔٗ/ٔانظر: طبقات الحنابمة ألبي يعمى  (ٕ)

حكػػػػاـ التصػػػػوؿ ٘ٔٙ/ٗ، اإلحكػػػػاـ البػػػػف حػػػػـز ٙٙ/ٕانظػػػػر: المعتمػػػػد  (ٖ) ، ٜٜٙ/ٔ، البرىػػػػاف ٚٓٗ،  وا 
، شػرح الكوكػب ٜٕٕ/ٖ،  كشػؼ األسػرار لمبخػاري ٕٖٗ، التمييد البػف الخطػاب ٕٔٚ/ٔالمستصتى 

 .ٕٓٔ/ٗ، إعبلـ الموقعيف ٕٕٔ/ٕالمنير 
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 أشار العموي في )المراقي( بقولو: وقد
 رأي الصأأحابي عمأأج األصأأحاب ك

 

 يكأون ح أأة بو أف مأأن خأأال 
 

 إلى ذلؾ أال يكوف معارضًا بالقياس. ويضاؼ
ىػػذه الضػػوابط والشػػروط ذىػػب األئمػػة إلػػى االحتجػػاج بقػػوؿ الصػػحابي  بمجمػػوع

: قوؿ الصحابي الذي ذىب األئمة إلى االحتجػاج بػو ال يكػوف مخالتػًا لمػنص يقاللكف 
 إذ مف المستبعد أف يخالؼ صحابي نصًا وال يخالؼ صحابيًا آخر.

فػي كتػاب ا الخطػأ  -: الصػحابةأي– اف الممتنا أف يقولو ابف القيـ: )) م قاؿ
المحض ويمسؾ الباقوف عف الصواب فبل يتكممػوف بػو وىػذه الصػورة المػذكورة وأمثاليػا 
نمػا  يعني: قوؿ الصحابي المخالؼ لمنص، قد تكمـ فييا غيرىـ بالصػواب والمحظػور وا 

فقػػط فيػػذا محػػاؿ ىػػو خمػػو عصػػرىـ عػػف نػػاطؽ بالصػػواب، واشػػتمالو عمػػى نػػاطؽ بنيػػره 
.)) (ٔ) 

 إذف أمراف متبلزماف وىما شرطاف وقيداف لبلحتجاج بقوؿ الصحابي: فمدينا
 : أال يخالؼ الصحابي نصًا.األول
 : أال يخالؼ صحابيًا آخر.الثاني
يخالتػو بعػض الصػحابة فػبل يكػوف حينئػٍذ  أفخالؼ الصحابي نصػًا فػبل بػد  ف ف

 قوؿ بعضيـ حجة إذ كبل القوليف يحتمؿ الصواب.
ف لػػػـ يخػػػالؼ الصػػػحابي أحػػػد مػػػف الصػػػحابة فكػػػذلؾ لكونػػػو نطػػػؽ بالصػػػواب   وا 

 فأمسؾ بقية الصحابة عف الكبلـ في المسألة.
 :إ ا خالف القياس يالصحاب  ول: ادسالمطمب الس
القيػػاس،  التػػاً الصػػحابي الػػذي اتتػػؽ األئمػػة عمػػى االحتجػػاج بػػو ال يكػػوف مخ قػػوؿ

أمػػا إف كػػاف مخالتػػًا لمقيػػاس فػػاألكثر عمػػى انػػو يحمػػؿ عمػػى التوقيػػؼ؛ ألنػػو ال يمكػػف أف 
 يخالؼ الصحابي القياس باالجتياد مف عنده.

مقػدـ عمػى القيػاس؛ ألنػو نػص  -ىػؤال  عنػد–الصحابي المخالؼ لمقياس  وقوؿ
 ـ عمى القياس، وقد تعارض دليبلف واألخذ بأقو  الدليميف متعيف.مقد والنص

                                                 

 .٘٘ٔ/ٗإعبلـ الموقعيف  (ٔ)
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بعض األئمػة إلػى أف قػوؿ الصػحابي ال يكػوف حجػة إذا خػالؼ القيػاس؛  وذىب
 ألنو قػد خالتػو دليػؿ شػرعي وىػو القيػاس، وىػو ال يكػوف حجػة إال عنػد عػدـ التعػارض.

(ٔ) 
 :عمج ح ية  ول الصحابي األدلة: السابع المطمب

 القاامون بح ية  ول الصحابي بأدلة من الكتاب والسنة منيا:  استدل
: ما ورد مف النصوص الدالة عمى عػدالتيـ وتزكيػة ا تعػالى ليػـ األول الدليل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ وبيػػػاف عمػػػو منػػػزلتيـ كقولػػػو تعػػػالى: 

   (ٕ)چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: )) ال تسػػبوا أصػػحابي فمػػو أف أحػػدكـ أنتػػؽ مثػػؿ  وقولػػو

 (ٖ) أحد ذىبًا ما بم  مد أحدىـ وال نصيتو ((.
انتػػردوا بمػػا جعميػػـ أبػػر األمػػة  -رضػػي ا عػػنيـ-: أف الصػػحابة الثأأاني الأأدليل

، قموبػػًا، وأعمقيػػـ عممػػًا، وأقميػػـ تكمتػػًا، فقػػد خصػػيـ ا بتوقػػد األذىػػاف، وفصػػاحة المسػػاف
وال  ليـ،فالعربيػػػػة طبيعػػػػتيـ وسػػػػميقتيـ، والمعػػػػاني الصػػػػحيحة مركػػػػوزة فػػػػي فطػػػػرىـ وعقػػػػو 

حاجػػة بيػػـ إلػػى النظػػر فػػي اإلسػػناد وأحػػواؿ الػػرواة وعمػػؿ الحػػديث والجػػرح والتعػػديؿ، وال 
إلى النظر في قواعد األصوؿ، وأوضػاع األصػولييف بػؿ قػد غنػوا عػف ذلػؾ كمػو، فمػيس 

 في حقيـ إال أمراف:
  تعالى كذا، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ كذا.: قاؿ اأحدىما
 : معناه كذا وكذا.والثاني

أسػػعد النػػاس بيػػاتيف المقػػدمتيف، وأحظػػى األمػػة بيػػا فقػػواىـ متػػوفرة مجتمعػػة  وىػػـ
عمييػا، لػذلؾ كػػاف قػوليـ أقػرب إلػػى الصػواب وأبعػػد عػف الخطػأ، فػػ نيـ حضػروا التنزيػػؿ 

و، وىػػػػػـ أعمػػػػػـ بالتأويػػػػػؿ وأعػػػػػرؼ وسػػػػػمعوا كػػػػػبلـ رسػػػػػوؿ ا صػػػػػمى ا عميػػػػػو وسػػػػػمـ منػػػػػ
 (ٗ) وأكثر تقميدًا مف المشكاة النبوية ((. وة،بالمقاصد، وأقرب عيدًا بنور النب

                                                 

 .ٕٗٗ/ٗ، شرح الكوكب المنير ٙ٘ٔ/ٗانظر: إعبلـ الموقعيف  (ٔ)

 .ٓٓٔسورة التوبة، ا ية  (ٕ)

 (.ٕٜ/ٙٔ(، مسمـ )ٖٖٚٙ( ، برقـ )ٕٔ/ٚأخرجو البخاري ) (ٖ)

 .ٓ٘ٔ-ٛٗ/ٗ، ٕٚ-ٜٚ/ٔ، إعبلـ الموقعيف ٘ٓٗ/ٔانظر: روضة الناظر  (ٗ)
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 الصحابة ك تخرج عن ستة أو و: توىالثالث: أن ف الدليل
 .مـصمى ا عميو وس بي: أف يكوف سمعيا مف الناألول الو و
 عميو صمى ا عميو وسمـ: أف يكوف سمعيا ممف سمعيا منو الثاني الو و
كانوا ييابوف الروايػة عػف رسػوؿ ا صػمى ا  -نيـرضي ا ع-بةالصحا ف ف

 عميو وسمـ ويعظمونيا، ويقممونيا خوؼ الزيادة والنقصاف.
 : أف يكوف فيميا مف كتاب ا فيمًا ختي عمينا.الثالث الو و
إلينػػا إال قػػوؿ المتتػػى بيػػا : أف يكػػوف اتتػػؽ عمييػػا ممػػؤىـ ولػػـ ُينقػػؿ الرابأأع الو أأو

 وحده.
المتػظ عمػػى الوجػػو الػػذي  داللػػة: أف يكػػوف لكمػاؿ عممػػو بالمنػػة و الخأأامس الو أأو

انتػرد بػػو عنػػا أو لقػػرائف حاليػػة اقترنػػت بالخطػاب، أو لمجمػػوع أمػػور فيماىػػا عمػػى طػػوؿ 
النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ ومشػاىدة أفعالػو وأحوالػو وسػيرتو وسػماع  ؤيػةالزمػاف مػف ر 

والعمـ بمقاصده وشيود تنزيؿ الوحي عميو، ومشاىدة تأويمػو بالتعػؿ فيكػوف فيػـ  كبلمو،
 ما ال نتيمو نحف.

 ىذه التقادير الخمسة فتواه حجة يجب إتباعيا. وعمى
: أف يكوف فيـ ما لـ يرده الرسوؿ صمى ا عميػو وسػمـ وأخطػأ السادس الو و

 حجة. فيمو، والمراد غير ما فيمو وعمى ىذا التقدير ال يكوف
احتمػاؿ مػف خمسػة أغمػب عمػى الظػف مػف وقػوع احتمػاؿ  وعقطعًا أف وق ومعمـو

  (ٔ) واحد معيف ((.
 
 
 
    
  

    

                                                 

 .ٛٗٔ/ٗ، إعبلـ الموقعيف ٗٚٔ/ٔانظر: التقيو والمتتقو  (ٔ)
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 الثاوي املبحث
 االستحسان

 األول: تعريف اكستحسان: طمبالم
أي اعتقػادؾ ورؤيتػؾ لمشػي  متصػتًا  (ٔ)االستحسػاف لنػة: ىػو عػدُّ الشػي  حسػناً 

 بالحسف.

معنػػػى االستحسػػػاف اصػػػطبلحًا: لقػػػد أطمػػػؽ األصػػػوليوف لتػػػظ االستحسػػػاف عمػػػى 
معاف: منيا المقبوؿ عنػدىـ، ومنيػا المػردود، ومنيػا المتخمػؼ فيػو،  وكػؿ ىػذه المعػاني 
ترجا إلى أف االستحسػاف تػرؾ دليػؿ لػدليؿ آخػر، وبعبػارة أخػر  تقػديـ دليػؿ عمػى دليػؿ 

الكممػػة أيضػػَا فيمػػا يجػػده المجتيػػد فػػي كمػػا يػػأتي تتصػػيؿ ذلػػؾ، كمػػا أنيػػـ اسػػتعمموا ىػػذه 
برازه.  نتسو مف دليؿ ال يتمكف مف إظياره وا 

 نتحصؿ مف ىذا أف مجمؿ معنى االستحساف يدور عمى ىذيف المعنييف:
 المطمب الثاني:  أنواع اكستحسان:

أوًك: يمكن تقسيم اكستحسان المردود بحسب استقراء التعريفات إلأج ثالثأة  
 أنواع:

 ستحسنو المجتيد بعقمو ورأي نتسو بنير دليؿ.ما يأحدىا: 
ػػػر ثانييمأأأا:  دليػػػؿ ينقػػػدح فػػػي ذىػػػف المجتيػػػد يعسػػػر عميػػػو التعبيػػػر عنػػػو إذا ُفسِّ

 االنقداح بمعنى الوىـ والشؾ.

                                                 

 .ٖٕٔ/ٖابف الحاجب ما العضد( ٔ)



194 
 

دليؿ ينقدح في ذىف المجتيد يعسػر عميػو التعبيػر عنػو إذا كػاف انقداحػو ثالثا:  
قويػًا وكػاف ذلػؾ فػي مقػاـ الحجػة  في ذىنو بمعنى ثبوتو وتحققو في الذىف أو ظنو ظنػاً 

 والمناظرة.
 ثانيًا: تحقيق نسبة اكستحسان المردود بمعناه األول ألبي حنيفة رحمو هللا:

نسػػػػب جماعػػػػة مػػػػف أىػػػػؿ األصػػػػوؿ االستحسػػػػاف بمعنػػػػاه األوؿ الػػػػذي ىػػػػو: مػػػػا 
، وا مػدي، (ٔ)يستحسنو المجتيد بعقمو، ألبي حنيتة وأصحابو ومف ىؤال  ابػف الحاجػب

، كمػػا نتػػى ىػػذه النسػػبة طائتػػة أخػػر  مػػف العممػػا  مػػنيـ ابػػف (ٖ)، والنزالػػي(ٕ)امػػةوابػػف قد
   ۓ  ڭ    ڭچ  العربػػػػي المػػػػالكي، فقػػػػد جػػػػا  فػػػػي تتسػػػػير قولػػػػو تعػػػػالى:

 األقػػػػواؿ، فػػػػيوابتػػػػدا   ،قولػػػو ذلػػػػؾ كمػػػػو تعػػػػد فػػػي األفعػػػػاؿ ،(ٗ)چڭ  ڭ  
 القػػوؿ حنيتػػة أبػػي عمػػى النػػاس مػػف جميػػور أنكػػر يػػذاول الشػػرع؛ مػػف دليػػؿ بنيػػر وعمػػؿ

 أحػد ذلػؾ ليتعػؿ كػاف ومػا دليؿ، غير مف باليو  ويحمؿ يحـر إنو: فقالوا ،باالستحساف
 (٘) .حنيتة أبو فكيؼ المسمميف، أتباع مف

نتى نسبة ىذا النوع مف االستحساف ألبي حنيتػة أيضػًا ابػف الحاجػب فػي  وممف
مختصػػره فقػػد قػػاؿ: )) وال يتحقػػؽ استحسػػاف مختمػػؼ فيػػو(( فػػابف الحاجػػب بعػػد أف نقػػؿ 

النوع بيف رأيو في صحة ىذه النسػبة محققػًا عػدـ صػحة  اعف غيره قوؿ أبي حنيتة بيذ
ذا نتػى االخػتبلؼ فقػد أثبػت  ،سافنسبتو إليو وذلؾ بنتيو االختبلؼ في معنى االستح وا 

 وا أعمـ. ،االتتاؽ والـز ذلؾ عدـ قوؿ أبي حنيتة باالستحساف بيذا المعنى
مػػف كػػبلـ ابػػف الحاجػػب وشػػارحو العضػػد أف الػػدليؿ عمػػى نتػػي االخػػتبلؼ  يظيػػر

في االستحساف ىو استقرا  لممعاني التػي أطمقيػا أىػؿ األصػوؿ عمػى االستحسػاف فمػف 
إما متتؽ عمى ردىا أو متتؽ عمػى قبوليػا ولػيس  ؿب ،ر صالحة لمنزاعتتبعيا وجدىا غي

                                                 

 .ٖٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدي( ٔ)

 .ٛٓٗ/ٔروضة الناظر وشرحيا( ٕ)

 .ٕٗٚ/ٔالمستصتى( ٖ)

 .ٖٚٔسورة األنعاـ، ا ية ( ٗ)

 .٘ٗٚ/ٕأحكاـ القرآف ( ٘)
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ف ذا ثبت ىذا عنده فبل مجاؿ لمقػوؿ بػأف أبػا حنيتػة يػر  األخػذ  ،ىناؾ قسـ مختمؼ فيو
 حسبما ير  ابف الحاجب قسماف: -عمى قبولو فالمتتؽ–بيذا النوع 

 أنواع:بعض األدلة عمى البعض ا خر عند قوتو وتحت ىذا  تقديـ: أحدىما
والعػػدوؿ إلػػى  ،وتخصػػيص قيػػاس بػػأقو  منػػو ،عػػف قيػػاس أقػػو  العػػدوؿ: منيأأا

 خبلؼ النظير لدليؿ أقو ...إل  ما ذكره.
ينقػػػدح فػػػي نتػػػس المجتيػػػد يعسػػػر عميػػػو التعبيػػػر عنػػػو إذا فسػػػرنا  دليػػػؿ: الثأأأاني

فػػي نتػػس المجتيػػد فػػي غيػػر مقػػاـ  وأي ثبػػوت الػػدليؿ وتحققػػ ،االنقػػداح بػػالثبوت والتحقػػؽ
 المناظرة.

 عمج رده  سمان: والمتفق
إذا فسرنا ذلؾ االنقداح بمػا  ،ينقدح مف دليؿ في نتس المجتيد...إل  ما: األول

يمػػوح فػػي ذىػػف المجتيػػد مػػف غيػػر أف يػػرؽ إلػػى مرتبػػة الثبػػوت والتحقػػؽ بػػؿ كػػاف الػػدليؿ 
 مشكوكًا فيو أو متوىمًا.

دليؿ متتػؽ عميػو لمجػرد مػا اعتػاده النػاس واستحسػنوه مػف غيػر أف  ترؾ: الثاني
 (ٔ) وال انعقد إجماع عمى جواز ذلؾ. ،يثبت إقراره مف الشارع لما اعتادوه

يػػر  عػػدـ صػػحة نسػػبة القػػوؿ باالستحسػػاف بمعنػػاه األوؿ المػػردود ألبػػي  وممػػف
وكػػػذا  ،حنيتػػػة االسػػػنوي الحنتػػػي فيػػػو يقػػػوؿ: )) االستحسػػػاف الػػػذي قػػػاؿ بػػػو أبػػػو حنيتػػػة

قػػػػاؿ  حتػػػػى ،يريػػػػدوف بػػػػو الحكػػػػـ بنيػػػػر دليػػػػؿ يػػػػـوأنكػػػػره الجميػػػػور لظػػػػنيـ أن ،الحنابمػػػػة
ثػػػػـ قػػػػاؿ: )) وىػػػػو  ،الشػػػػافعي: )) مػػػػف استحسػػػػف فقػػػػد شػػػػرع(( أي وضػػػػا شػػػػرعًا جديػػػػداً 

 ،اسػػتتعاؿ مػػف الحسػػف يطمػػؽ عمػػى مػػا يميػػؿ إليػػو اإلنسػػاف وييػػواه مػػف الصػػور والمعػػاني
ف كػػػػاف مسػػػػتقبحًا عنػػػػد غيػػػػره ولػػػػيس ىػػػػذا محػػػػؿ خػػػػبلؼ التتػػػػاؽ األمػػػػة قبػػػػؿ ظيػػػػور  ،وا 

 (ٕ) المخالتيف عمى امتناع القوؿ بالتشيي فيكوف محؿ الخبلؼ فيما عدا ذلؾ((.
النافيف والمثبتيف نسبة ىذا المعنػى ألبػي حنيتػة  النظر إلى دعو  التريقيف وبعد

نجػػد أف نتػػاة ذلػػؾ لجػػأوا فػػي تأييػػد دعػػواىـ إلػػى الواقػػا والمشػػاىد عػػف أبػػي حنيتػػة كمػػا 
حيػػػث حصػػػر االستحسػػػاف عػػػف أبػػػي حنيتػػػة  بػػػأقو  الػػػدليميف  ،يظيػػػر مػػػف كػػػبلـ العربػػػي

                                                 

 .ٕٛٛ/ٕانظر: شرح العضد عمى ابف الحاجب (ٔ)

 .ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٖنوي اإلس( ٕ)
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د كبلمو بعدـ تحقؽ استحسػاف مختمػؼ فيػو فػي الوجػود ،فقط بػيف  كما أف بعضيـ عض 
خػػتبلؼ فيػػو ضػػرب مػػف التػػرض والتخمػػيف وفػػي القػػوؿ بوجػػود نػػوع يمكػػف اال ،المسػػمميف

دعػو   يفوذىػب بعضػيـ إلػى تػوى ،كما ىو صريا كبلـ ابف الحاجب وشارحو العضػد
حنيتػة بػأنيـ غػرىـ ظػاىر المتػظ ولػيس كبلميػـ ناشػئًا عػف  يمف يقوؿ ىذا النوع عند أب
ذا نظرنا إلى مف يقوؿ بنسػبة ذلػؾ إلػى أبػي حنيتػة نجػدىـ  ،تحقيؽ كما ذكر االسنوي وا 

أكثر عددًا مف غيرىـ فيػـ الجميػور كمػا تقػدـ ذلػؾ مػف كػبلـ مػف خػالتيـ كػابف العربػي 
ثـ إف ىؤال  لـ يكتتوا بمجرد النسبة أو ترجيحيا بؿ شتعوا قػوليـ بعمػؿ أبػي  ،واالسنوي

 في عدة فروع منيا مسألة: عحنيتة في ىذا النو 
 (ٔ) الصيد. جزا  .1
 (ٕ) شيود الزوايا. مسألة .2
 فير  الحنتية أف ال حد وال لعاف. ،(ٖ)الزوجيف إذا تقاذفا مسألة .3
 (ٗ) .بايعيفرد خيار المجمس بيف المت مسألة .4

قػػاؿ: أف مػػف أتمػػؼ صػػيدا وىػػو  ةالصػػيد فػػي أف أبػػا حنيتػػ  مسػػألة جػػزا وصػػور
يماثمػو فػي الصػورة مػف  والجزا  ىػو عبػارة قيمػة الصػيد ال مػا ،محـر يجب عميو الجزا 

 ،الػػػنعـ ويػػػر  الجميػػػور أف الواجػػػب ىػػػو مػػػا يماثػػػؿ الصػػػيد مػػػف الػػػنعـ إف كػػػاف لػػػو مثػػػؿ
ۉ  ې  ې  ې  چ  با يػػػة بقولػػػو تعػػػالى: بلً والواجػػػب القيمػػػة فيمػػػا لػػػيس لػػػو مثيػػػؿ عمػػػ

قػػػاؿ عمػػػى ىػػػذا  فمػػػف، (٘)چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 ،بوجػػوب القيمػػة دوف المثػػؿ الصػػوري فػػي مالػػو مثمػػو مػػف الػػنعـ فقػػد قػػاؿ بخػػبلؼ الػػنص

 استحسانًا بعقمو. وففيك

                                                 

   .ٓٚٔ/ٖ، البحر المحيط ٕٔٚ/ٚانظر: األـ  (ٔ)

 .ٕٚٚ، المنخوؿ ٓٚٔ/ٖ، البحر المحيط ٕٗٚ/ٚاألـ ( ٕ)

 .ٖٚٔ/ٖالبحر المحيط ( ٖ)

 المصدر السابؽ.( ٗ)

 .ٜسورة المائدة، ا ية ( ٘)
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صورة شيود الزوايا ىي أف يشيد أربعة عمى الزنا  كؿ واحد منػو شػيد بػو  وأما
 ويػر  ،(ٔ)في زاوية مف زوايػا البيػت غيػر الزاويػة التػي شػيد غيػره عمػى وقػوع الزنػا فييػا

أبو حنيتة الحد في ذلػؾ بموجػب ىػذه الشػيادة مػا اخػتبلؼ المكػاف ويػر  الجميػور أف 
ال حػػػد فػػػي ذلػػػؾ إذ شػػػرط الشػػػيادة عمػػػى الزنػػػا أف تتحػػػد مكانػػػًا وزمانػػػًا وىػػػذا استحسػػػاف 

 مخالؼ لمقياس. 
 معان اكستحسان المردود: نالثاني: م المعنج
الكبلـ عمى المعنى األوؿ مف االستحساف المػردود وىنػا نبػيف النػوع الثػاني  تقدـ

وال يقػدر عمػى  ،ال تسػاعده العبػارة عنػو جتيػد،وىو عبارة عف دليػؿ ينقػدح فػي نتػس الم
ظيار   (ٕ) التعريؼ كؿ مف النزالي وا مدي. ذاذكر ى ،هإبرازه وا 
  كػاف االنقػداح النزالػي أف االستحسػاف بيػذا المعنػى ال يصػما حجػة سػوا ذىب

أو بمعنػى التػوىـ والتخييػؿ معمػبل منػا االحتجػاج بػو بكونػو مػا  ،بمعنى الثبوت والتحقػؽ
ال ُيػػدر  عنػػو ومػػا كػػاف  كػػذلؾ فػػبل يمكػػف اتخػػاذه دلػػيبًل تبنػػى عميػػو األحكػػاـ  نتسػػوفػػي 

 حتى ُيعب ر عنو فينظر فيو.
فػي نتسػو  كبلمو منا االحتجاج بو مطمقًا: أي منا احتجاج المجتيد بو وظاىر

نمػػا قمنػػا ظػػاىر  ،وفػػي حػػؽ مػػف يسػػتتتيو واحتجاجػػو بػػو عمػػى غيػػره فػػي مقػػاـ المنػػاظرة وا 
 في منا االحتجاج بو.القوؿ لكونو أطمؽ  باإلطبلؽ ناكبلمو الم

ليػػػؾ  وىػػػذا: ))-ذكػػػر التعريػػػؼ المتقػػػدـ بعػػػد–نػػػص عبػػػارة النزالػػػي حيػػػث قػػػاؿ  وا 
 مػف بػد وال  تحقيؽ أو وخياؿ وىـ أنو يدري ال عنو التعبير عمى يقدر ال ما ألف ىوس
 ،ىػو مػا يػدري ال بما الحكـ أما ،تزيتو أو األدلة لتصححو الشريعة بأدلة ليعتبر ظيوره
 (ٖ) ...((.  جوازه يعمـ أيف فمف

: )) والبػػد مػػف إظيػػاره(( و: )) ىػػوس(( أكبػػر دليػػؿ عمػػى رده كمػػا أف قولػػفقولػػو
لػػػـ يظيػػػر لمعيػػػاف سػػػوا  دليػػػؿ عمػػػى أنػػػو ال يعتبػػػر االستحسػػػاف مػػػا داـ أنػػػو شػػػي  ختػػػي 

 لممجتيد متحققًا بو أـ مجرد خياؿ وتوىـ.
                                                 

 .ٔٔٗ/ٕ، بداية المجتيد ٕٔٙ/ٔ، المستصتى ٖٚٚالمنخوؿ ( ٔ)

   .ٖٙٔ/ٖ، اإلحكاـ لآلمدي ٕٔٛ/ٔالمستصتى  (ٕ)

 .ٕٔٛ/ٔالمستصتى ( ٖ)
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مذىب النزالي في ) المستصتى( وتبعو في ذلػؾ البيضػاوي حيػث قػاؿ فػي  ىذا
) المنياج( بعد ذكره المعنى المتقدـ)) وردُّه بأنو ال بد مف ظيػوره ليتميػز صػحيحو مػف 

 (ٔ) سقيمو((.
قػؽ ىػذا المعنػى مسػتحيبًل ويقػرر أف النزالي في كتابو) المنخوؿ( فيجعؿ تح أما

برازىا لموجود عند حصوليا في الذىف وما كػاف  مف لواـز أدلة الشرع سيولة إظيارىا وا 
 فميس مف أدلة الشرع. ويعسر عن

ليػؾ ىػػو معنػى ختػػي تضػػيؽ العبػارة عنػػو وىػػذا  ائموفنػػصُّ عبارتػػو: ))وقػاؿ القػػ وا 
فػػ ف معػػاف الشػػرع إذا الحػػت فػػي العقػػوؿ أنطمقػػت األلسػػف بػػالتعبير عنيػػا  ،أيضػػا ىػػوس

 (ٕ) فما ال عبارة عنو ال يعقؿ((.
 غير الغزالي في ى ا اكستحسان:  صولييناأل رأي

بػػػػيف االنقػػػػداح التتريػػػػؽ فػػػػي االستحسػػػػاف  ف غيػػػػر النزالػػػػييعامػػػػة األصػػػػولي يػػػػر 
في ذىف المجتيد وبيف معنى تخيؿ الػدليؿ وتوىمػو فيجػوزف العمػؿ  ؿنى تحقؽ الدليعبم
األوؿ بالنسػػػػبة لعمػػػػؿ المجتيػػػػد فػػػػي نتسػػػػو ال بالنسػػػػبة لممنػػػػاظرة والحجػػػػة عمػػػػى النيػػػػر بػػػػ

 ويمنعوف العمؿ بالثاني مطمقًا في مقاـ المناظرة وغيرىا.
 أي–ذكػػر التعريػػؼ المتقػػدـ: )) والوجػػو فػػي الكػػبلـ عميػػو أنػػو  دا مػػدي بعػػ يقػػوؿ

فبل خبلؼ فػي امتنػاع  ،تردد فيو بيف أف يكوف دليبًل محققًا وتوىمًا فاسداً  إف -المجتيد
ف تحقػػؽ أف دليػػؿ مػػف األدلػػة الشػػرعية فػػبل ،التمسػػؾ بػػو نػػزاع فػػي جػػواز التمسػػؾ بػػو  وا 

ف كاف ذلؾ في غاية البعد((. ،أيضاً   (ٖ) وا 
األسػػػػػػػنوي معترضػػػػػػػًا عمػػػػػػػى البيضػػػػػػػاوي: )) ولقائػػػػػػػؿ أف يقػػػػػػػوؿ: إف أراد  ويقػػػػػػػوؿ

فيػذا واضػا لكنػو  ،المصنؼ بوجوب إظياره أنو ال يكوف قبؿ ذلؾ حجة عمى المنػاظرة
ف أراد أف المجتيد ال يثبت بو األحكػاـ فيػو ممنػوع إال أف  الميػـ ،ليس محؿ الخبلؼ وا 

 (ٗ) مؿ بو((.ف نو  ال يجوز الع ،ط المجتيد في كونو دليبلً تر يش
                                                 

 .ٖٛٔ/ٖالمنياج شرح اإلسنوي ( ٔ)

   .ٖ٘ٚالمنخوؿ  (ٕ)

 .ٖٙٔ/ٖاإلحكاـ لآلمدي ( ٖ)

 .ٓٗٔ/ٖاإلسنوي ( ٗ)
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رد البيضػػػػػاوي  أي–ابػػػػػف السػػػػػبكي فػػػػػي تكممػػػػػة اإلبيػػػػػاج: )) وىػػػػػذا الػػػػػرد  ويقػػػػػوؿ
وأمػا أف  ،يتضا بأنو ال يجدي شيئًا في مجمس المنػاظرة -لبلستحساف بالمعنى المتقدـ

وأف يقولػوا: إنمػا انقػدح لػو دليػؿ فػي حادثػة  ،المجتيد ال يعمؿ بو فالقـو عمػى منػا ذلػؾ
 (ٔ) قمد((.وىو جاـز بو أفتى بو الم

بقولػػػو ينقػػػدح  إف كػػػاف المعنػػػى أف يتحقػػػؽ ثبوتػػػو  لمعنػػػىالعضػػػد: )) مػػػا ا وقػػػاؿ
ف  ،يختمػؼ بالنسػبة إليػو فػػبل نػػوفيجػب العمػؿ بػو اتتاقػًا؛ وال أثػػر لعجػزه عػف التعبيػر ف  وا 

 إذ تثبػػػػت األحكػػػػاـ بمجػػػػرد االحتمػػػػاؿ ،كػػػػاف  بمعنػػػػى أنػػػػو شػػػػاؾ فيػػػػو فيػػػػو مػػػػردود اتتاقػػػػاً 
 (ٕ) ((.والشؾ
 لو ثالث حاكت: اكستحسان أنما تقدم:  خالصة

 دليػؿيتخيمػو المجتيػد فػي نتسػو تخػيبًل ويتػردد فيػو ىػؿ ىػو  دليؿاألولج:  الحالة
 شرعي أـ ال.
وال يسػتطيا التعبيػر عنػو  ذىنػوي فػيتحقؽ المجتيد مػف ذلػؾ  أفالثانية:  الحالة

 ويريد أف يعمؿ بو في نتسو أو يتتي بو غيره.
 حققو كذلؾ ويريد أف يمـز بو الخصـ كحجة مف الحجر.يت أفالثالثة:  الحالة
مػػػردود عػػػف  ،والثػػػاني مقبػػػوؿ عنػػػد الجميػػػور ،واألخيػػػر مػػػردوداف باتتػػػاؽ فػػػاألوؿ

 إلييما آنتًا. المشارالنزالي مطمقًا عمى التقديريف 
مػػا رآه الجميػػور يكػػوف االستحسػػاف فػػي الحالػػة الثانيػػة دلػػيبًل شػػرعيًا مػػف  وعمػػى

األدلػػػػة المعتبػػػػرة ويكػػػػوف الكػػػػبلـ فيػػػػو تحػػػػت عنػػػػواف المػػػػردود مػػػػف االستحسػػػػاف باعتبػػػػار 
 المخالؼ ليـ في جواز العمؿ بو.

 اكستحسان المقبول تعريف
تػرؾ  ذكر األصوليوف عدة معاف لبلستحساف تمتقي كميا في أنيا عبارة عف لقد

فبعضػيا يخػص ذلػؾ بػبعض  ،وتتترؽ في العمػـو  والخصػوص ،لدليؿ أقو  منو  دليؿ
وسأقتصػػػػر عمػػػػى تعريتػػػػات  ،وبعضػػػػيا يعػػػػـ ذلػػػػؾ فػػػػي كػػػػؿ دليػػػػؿ ،األدلػػػػة دوف الػػػػبعض

 المالكية ليتبيف مف خبلليا رأي مالؾ ومقصوده مف ىذا المصطما:
                                                 

 .ٖٕٔ/ٖتكممة المنياج ( ٔ)

 .ٕٛٛ/ٕالعضد عمى ابف الحاجب ( ٕ)
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 ى ه التعريفات: فمن
ى االستحسػاف الػذي ذىػب الباجي عف ابف خويز منػداد أف معنػ ذكره ما .1

 (ٔ) مالؾ رحمو ا ىو: القوؿ بأقو  الدليميف. بإليو أصحا
مػػػا أشػػػار إليػػػو ابػػػف العربػػػي بقولػػػو: )) واالستحسػػػاف عنػػػدنا وعنػػػد  وىػػػذا

 الحنتية ىو: العمؿ بأقو  الدليميف((.
قػػػوؿ األبيػػػاري: )) إف االستحسػػػاف ىػػػو األخػػػذ األخػػػذ بالمصػػػمحة  ومنيػػػا .2

 (ٕ) الجزئية الكائنة في مقابمة دليؿ كمي((.

مف ذلؾ قوؿ الشاطبي عف االستحساف )) استعماؿ مصمحة جزئية فػي  وقريب
 (ٖ) مقابمة قياس كمي((.

الػػذي يكثػػر حتػػى يكػػوف أعػػـ مػػف  الستحسػػافومنيػػا قػػوؿ ابػػف رشػػد )) ا  .3
 لنػػةالقيػاس ىػو: أف يكػػوف طرحػًا لقيػاس يػػؤدي إلػى غمػة فػػي الحكػـ ومبا

فيعدؿ عنو في بعض المواضا لمعنى يػؤثر فػي الحكػـ يخػتص بػو  ،فيو
 (ٗ) ذلؾ الموضا((.

: )) إف العمـو إذا استمر والقيػاس إذا اطػرد ربيمعناه قوؿ ابف الع وفي
ف تخصيص العمـو بأي دليػؿ كػاف مػف ظػاىر حنيتة يريا وأباف ف مالكًا 

ويستحسػف أبػػو حنيتػػة  ،أو معنػى ويستحسػػف مالػؾ أف يخػػص  بالمصػػمحة
 (٘) القياس((. ؼأف يخص  بقوؿ الواحد مف الصحابة الوارد بخبل

ومنيػػػػا قػػػػوؿ أشػػػػيب: )) إف االستحسػػػػاف ىػػػػو تخصػػػػيص الػػػػدليؿ العػػػػاـ   .4
 (ٙ) بالعادة لمصمحة الناس في ذلؾ((.

                                                 

 إحكاـ التصوؿ( ٔ)

   .ٗ٘ٚ/ٕأحكاـ القرآف  (ٕ)

 .ٛٗٔ/ٗ، وذكره الشاطبي مف غير عزو ألحد المراجا. الموافقات ٕٔإيصاؿ السالؾ لموالتي  (ٖ)

 .ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٗ، الموافقات ٖٔٚ/ٕ( االعتصاـ ٗ)

 .ٖٔٚ/ٕاالعتصاـ ( ٘)

 .ٗ٘ٚ/ٕأحكاـ القرآف ( ٙ)
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طاب: )) وأحسػف مػا قيػؿ فيػو: إنػو دليػؿ ينقػدح فػي نتػس قوؿ الح ومنيا .5
 (ٔ) المجتيد ويتحققو لكف يعسر التعبير عنو((.

قاؿ: قاؿ ابػف الحاجػب فػي مختصػره األصػمي: )) واالستحسػاف بيػذا  ثـ
والػػذي يظيػػر مػػف كػػبلـ مالػػؾ رحمػػو ا أنػػو  ،التتسػػير معمػػوؿ بػػو اتتاقػػاَ 

 (ٕ) أراد باالستحساف ىذا المعنى((.
 تقدـ الكبلـ عمى معنى تعريؼ الحطاب متصبًل. وقد

تعريػػػػػؼ المخمػػػػػي بأنػػػػػو: )) كػػػػػوف الحادثػػػػػة متػػػػػرددة بػػػػػيف أصػػػػػميف  ومنيػػػػػا .6
فيعدؿ عػف القيػاس  ،أو أقرب إلييا وا خر أبعد ،أحدىما أقو  بيا شبياً 

عمػػى األصػػؿ القريػػب إلػػى األصػػؿ البعيػػد لجريػػاف عػػرؽ أو ضػػرب مػػف 
 (ٖ)الضرر((. المصمحة أو خوؼ مف المتسدة أو ضرب مف

مجمػػػؿ التعريتػػػات التػػػي عػػػرؼ بيػػا االستحسػػػاف مػػػف قبػػػؿ عممػػػا  المػػػذىبيف  ىػػذا
وخصصػػت تعريتػػات ىػػذيف المػػذىبيف ألف مػػا نالػػو االستحسػػاف مػػف  ،الحنتػػي والمػػالكي

 عناية واىتماـ في ىذيف المذىبيف لـ ينمو أي مذىب آخر حسب عممي.
كثيػػػػرة لتظيػػػػة ومعنويػػػػة  أف المطػػػػالا ليػػػػذه التعريتػػػػات يجػػػػد بينيػػػػا اختبلفػػػػات إال

لػػيس فقػػط بػػيف الحنتيػػة والمالكيػػة كمػػذىبيف مسػػتقميف فمكػػؿ واحػػد منيمػػا وجيػػة  ،أحيانػػاً 
نمػػػػا أيضػػػػًا بػػػػيف الحنتيػػػػة أنتسػػػػيـ  ،معينػػػػة فػػػػي تصػػػػور االستحسػػػػاف وتحديػػػػد مدلولػػػػو وا 

تعريػػػؼ  يوالمالكيػػػة أنتسػػػيـ ممػػػا يجعػػػؿ الباحػػػث ينظػػػر فػػػي أسػػػباب ىػػػذا االخػػػتبلؼ فػػػ
 في إطار ىذيف المذىبيف:االستحساف عمى األقؿ 

 اكختالف في تعريف اكستحسان: أسبابالثالث:  المطمب
التػػي أدت إلػػى االخػػتبلؼ فػػي تعريػػؼ االستحسػػاف ترجػػا إلػػى األمػػور  األسػػباب

 (ٗ) ا تية:

                                                 

 .ٕٗٗتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة ( ٔ)

   المصدر السابؽ. (ٕ)

 .٘ٛٔ/ٕبدابة المجتيد ( ٖ)

 .ٛٙٗانظر: في ىذا الموضوع االجتياد بالرأي ( ٗ)
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تحديػػػد مػػػدلوؿ األئمػػػة لمػػػدلوؿ االستحسػػػاف فقػػػد ُاثػػػرت عػػػف  عػػػدـ: األول األمأأأر
وورد عػػنيـ اسػػتعماليا فػػي فتػػاواىـ فقػػد روي  ،األئمػػة وكبػػار أتبػػاعيـ كممػػة االستحسػػاف

ف ذا قبا القيػاس يمضػييا عمػى  ،عف اإلماـ أبي حنيتة أنو يمضي األمور عمى القياس
 (ٔ) ،ف ذا لـ يمض لو رجا إلى ما يتعامػؿ بػو المسػمموف ،االستحساف ما داـ يمضي لو

 ،و أحػػػدٌ ورو  أف أصػػػحابو كػػػانوا ينازعونػػػو المقػػػاييس فػػػ ذا قػػػاؿ: أستحسػػػف لػػػـ يمحػػػؽ بػػػ
الزنػا عميػو فمػـ يكمػؿ عميػو الحػد أو  لثبػوتوروي عنو في فتػواه حػوؿ مػف ُقضػي بجمػده 

ولكنػا نستحسػف أف نػدرأ عنػو  ،فشػيد شػاىد ب حصػانو أنػو قػاؿ: القيػاس أف يػرجـ ،أكمؿ
فيكػػوف قػػد أقػػيـ  ،الػرجـ ومػػا بقػػي مػػف الحػػد؛ ألنػي أكػػره أف أرجمػػو وقػػد أقمػػت عميػو الحػػد

 (ٕ) فيذا قبيا ال يستقيـ في االستحساف((. ،عميو حداف في زنا واحد
 ،روي عػف اإلمػاـ مالػؾ أنػو كػاف يقػوؿ: )) االستحسػاف تسػعة أعشػار العمػـ كما
 (ٖ) عماد العمـ((. فواالستحسا

عنو في مسألة تم ـو السمطاف لمشتيا في الػثمف وأخػذ الشػتعة مػف النائػب  وروي
 ،ؤخروف األخػػذ بالشػػتعة فػػي النقػػدعنػػدنا يػػ النػػاسقػػاؿ ابػػف القاسػػـ: )) قػػاؿ مالػػؾ: رأيػػت 

 (ٗ) ورأيت مالكًا استحسنو وأخذ بو ورآه((. ،اليـو واليوميف والثبلثة
االسػتعماؿ لكممػة االستحسػاف فػي فتػاو  األئمػة ووروده عمػى ألسػنتيـ مػف  وىذا

غيػػر تحديػػد لمدلولػػو االصػػطبلحي حػػدا باألصػػولييف البلحقػػيف مػػف أتبػػاعيـ أف يجتيػػدوا 
ستحسػػػاف الػػػوارد فػػػي فتػػػاو  األئمػػػة وحػػػاولوا ضػػػبطو مػػػف الناحيػػػة فػػػي بيػػػاف مػػػدلوؿ اال

الػذي  لجانػبونظػر كػؿ واحػد مػنيـ إلػى ا ،فذىبوا في ذلؾ مذاىب متتردة صطبلحيةاال
 نظر إليو بينما مدلوؿ االستحساف ينبني أف يكوف أشمؿ مف ذلؾ.

كثيػػرًا مػػف ىػػذه التعريتػػات قػػد أطمقػػت عمػػى االستحسػػاف فػػي  إفالثأأاني:  األمأأر
أدواره األولػػػػى قبػػػػؿ أف تتعمػػػػؽ الدراسػػػػة حولػػػػو بشػػػػي  مػػػػف التتصػػػػيؿ والتأصػػػػيؿ فجػػػػا  

 االختبلؼ عمى ىذا النحو.
                                                 

 .ٕٛ/ٔانظر: مناقب أبي حنيتة لممالكي ( ٔ)

   انظر: المرجا السابؽ. (ٕ)

 .ٖٛٔ/ٕ، االعتصاـ ٕٔ/ٗانظر: الموافقات ( ٖ)

 .ٖٓٗ/ٗ، المدونة الكبر  ٖٛٔ/ٕانظر: المرجا السابؽ ( ٗ)
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وجػػود تػػزاحـ فػػي المعػػاني التػػي تسػػتدعي االسػػتثنا  وتسػػتوجب  الثالأأث:  األمأأر
ىػػػذا التػػػزاحـ حتػػػى يقػػػوؿ فػػػي التػػػرخص ممػػػا يجعػػػؿ كثيػػػر مػػػف األصػػػولييف يحػػػار أمػػػاـ 

بأنػػػو: )) جميػػػؿ ينقػػػدح فػػػي نتػػػس المجتيػػػد ال تسػػػاعد  -كمػػػا تقػػػدـ -تعريػػػؼ االستحسػػػاف
الػدليؿ العػاـ ولكػف  فالعبارة عنو(( فالمجتيد يشعر أف ىناؾ معنى يستوجب العدوؿ عػ

 ما ىو ىذا المعنى .  
 أىـ األسباب التي أدت إلى االختبلؼ في تحديد مدلوؿ االستحساف. ىذه

 القاامين باكستحسان: أدلةالرابع:  المطمب
 األصوليون: أن ىناك أدلة تمسك بيا القاامون باكستحسان منيا:  كر
 : األدلة من الكتاب:أوكً 

 .(ٔ)چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  :تعالى قولو .1
 االحتجاج بيا: ورودىا في معرض الثنا  والمدح لمتبا األحسف. وجو
ثػـ أمػر باتبػاع  ف،والقػرآف كمػو حسػ: )) (ٕ) (المبسػوطالسرخسػي في) قاؿ

 الحسف((.
 .  (ٖ)چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  چ  تعالى: قولو .2

عمػػى تػػرؾ  فػػد ؿ ،االحتجػػاج بيػػا: أنػػو أمػػر باتبػػاع أحسػػف مػػا أنػػزؿ وجػػوو 
 ،وىػػػػو معنػػػػى االستحسػػػػاف ،بعػػػػض واتبػػػػاع بعػػػػض بمجػػػػرد كونػػػػو أحسػػػػف

 واألمر لموجوب فمو لـ يكف االستحساف حجة ما أمر باتباعو.

 : األدلة من السنة:نياً ثا
 (ٗ).)) ما رآه المسمموف حسنًا فيو عند ا حسف((: عميو وسمـ صمى ا قولو

                                                 

 .ٛٔسورة الزمر، ا ية ( ٔ)

 .٘ٗٔ/ٕٓالمبسوط ( ٕ)

 .٘٘سورة الزمر، ا ية ( ٖ)

قػػػاؿ الزيمعػػػي فػػػي ) نصػػػب الرايػػػة(: )) غريػػػب مرفوعػػػًا، ولػػػـ أجػػػده إال موقوفػػػًا عمػػػى ابػػػف مسػػػعود ولػػػو ( ٗ)
، والمقاصػػػػد الحسػػػػنة ٜ٘/ٕ، كنػػػػوز الحقػػػػائؽ لممنػػػػاوي ٖٔٓٙ/٘طػػػػرؽ((، أخرجػػػػو أحمػػػػد فػػػػي مسػػػػنده 

 .ٖٚٙلمسخاوي 
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تعمػػػيـ األحكػػػاـ فػػػي بعػػػض الوقػػػائا قػػػد يػػػؤدي إلػػػى حػػػرج أو تتويػػػت  أف: ثالثأأأاً 
فكػاف مػف يسػر الشػريعة أف فتحػت لممجتيػديف مجػااًل لمعػدوؿ عػف ىػذا  ،مصالا النػاس

 (ٔ) وىذا ىو االستحساف. ،لتحقيؽ مصمحة أو دفا متسدة ،الحكـ
 المنكرون لح ية اكستحسان فاستدلوا بما يمي: أما

والقػػػػػوؿ  ،أو اإلجمػػػػػاع أو القيػػػػػاس عمييمػػػػػا بػػػػػالخبريجػػػػػوز الحكػػػػػـ إال  ال .1
 (ٕ) باالستحساف ليس قواًل بالخبر أو اإلجماع وال قياسًا عمييما.

عػػػػنيـ كػػػػانوا يحكمػػػػوف فػػػػي الوقػػػػائا بمقتضػػػػى  االصػػػػحابة رضػػػػي  أف .2
 (ٖ) األدلة ولـ ينقؿ عنيـ أنيـ كانوا يقولوف نستحسف كذا أو كذا.

 والتر يح: المنا شة
 التأمؿ والنظر في تعريتات وأدلة التريقيف يتبيف لي ما يمي: بعد
فػػبل يصػػا إطػػبلؽ الحكػػـ  ،أف لتػػظ ) االستحسػػاف( مػػف األلتػػاظ المجممػػة : أوكً 
 حة أو البطبلف.عميو بالص
مف أثبت االستحساف مػف أىػؿ العمػـ واحػتر بػو ف نمػا أراد االستحسػاف  أف: ثانياً 

وىػػذا ال خػػبلؼ فػػي االحتجػػاج  ،بػػالنص أو األثػػر أو اإلجمػػاع أو القيػػاس أو الضػػرورة
 (ٗ) .عدألنو عمؿ بمقتضى النصوص والقوا  ،بو

أراد  ف نمػامف أنكر االستحساف مػف أىػؿ العمػـ شػنا عمػى مػف قػاؿ بػو  أف: ثالثاً 
نمػػا  ،المعنػػى الباطػػؿ وىػػو مػػا يستحسػػنو المجتيػػد بعقمػػو دوف دليػػؿ مػػف نػػص أو أصػػؿ وا 

 بمجرد ما ينقدح في ذىنو إذا فسرنا االنقداح بالتوىـ والشؾ دوف التحقؽ.
اتبػػػاع  ألف بأدلػػػة الحجيػػػة عمػػػى ىػػػذا النػػػوع المتقػػػدـ فػػػبل يصػػػا ؿاالسػػػتدال وأمػػػا
عميػػػو  اوأثػػػر عػػػف ابػػػف مسػػػعود إنمػػػا ىػػػو فيمػػػا أجمػػػ ،مػػػا دؿ عميػػػو الشػػػرع ىػػػواألحسػػػف 
 المسمموف.

                                                 

 .ٖٚٚشرح مرتقى الوصوؿ، ت: د. فخر الديف المحسي ( ٔ)

  .٘ٓ٘انظر: الرسالة لمشافعي  (ٕ)

 .ٕٛٛ/ٕ، العضد ما ابف الحاجب ٖٛٔ/ٔالمستصتى ( ٖ)

-ٜٛٔ/ٛوىػػو الػػذي اعتمػػده ابػػف السػػمعاني والزركشػػي والشػػاطبي والسرخسػػي. انظػػر: البحػػر المحػػيط  (ٗ)
   .ٜٖٗ/ٖ، تشنيؼ المساما لمزركشي ٕٓٓ/ٕ، أصوؿ السرخسي ٕٙٓ/ٗ، الموافقات ٕٕٔ
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 ،ابػػف السػػمعاني: )) إف كػػاف االستحسػػاف ىػػو القػػوؿ بمػػا يستحسػػنو اإلنسػػاف قػاؿ
ف كػػاف ،باطػػؿ وويشػػتييو مػػف غيػػر دليػػؿ فيػػ تتسػػير االستحسػػاف  وال أحػػد يقػػوؿ بػػو...وا 

 (ٔ) بالعدوؿ عف دليؿ إلى دليؿ أقو  منو فيذا مما ال ينكره أحد...((.
 العمماء في ح ية اكستحسان: م اىبالخامس:  المطمب

االستحساف مف خبلؿ التعريتات التي أوردناىػا أنػو ال  يماتسبؽ لنا في تقس قد
يتحقػػؽ استحسػػاف مختمػػؼ عمػػى قػػوؿ المحققػػيف مػػف أىػػؿ األصػػوؿ لكػػف مػػا ذلػػؾ كمػػو 

إنػػػو تسػػػعة أعشػػػار العمػػػـ ومػػػف قائػػػؿ مػػػف  ،تباعػػػد القػػػوؿ فػػػي حجيتػػػو وعػػػدميا فمػػػف قائػػػؿ
 استحسف فقد شرع.

خػػبل مالكػػًا أذكػػر مواقػػؼ األئمػػة مػػف االستحسػػاف عمػػى وجػػو االختصػػار  وسػػوؼ
 ف ني أبسط الكبلـ عمى موقتو مف ىذا األصؿ ما ذكر التروع التي بناىا عميو.

 :من اكستحسان : مو ف الحنيفةأوكً 
: )) أكثػػػر أبػػػو حنيتػػػة مػػػف (ٕ) قػػػاؿ اإلمػػػاـ أبػػػو زىػػػرة فػػػي كتابػػػو )أبػػػو حنيتػػػة(  
 وكاف فيو ال يجار ((. افاالستحس
وىػو عمػدة - ،النػاظر فػي فػروع الحنتيػة السػيما كتػاب ) اليدايػة( لممرغنػاني بؿ

يجػػد كثػػرة المسػائؿ المبنيػػة عمػػى االستحسػػاف إلػى حػػد يقطػػا معػػو أف  -المػذىب الحنتػػي
 .تحسافالحنتية ىـ أكثر المذاىب عمبًل باالس

 :اكستحسان من : مو ف الحنابمةلثاً ثا
بعػػػض كتػػػب األصػػػوؿ أف الحنابمػػػة يقولػػػوف باالستحسػػػاف كمػػػا يقػػػوؿ بػػػو  ذكػػػرت

 .(ٗ)وابف الحاجب (ٖ)الحنتية ذكر ذلؾ ا مدي
الجػػػػػبلؿ المحمػػػػػي فػػػػػي ) شػػػػػرح جمػػػػػا الجوامػػػػػا( فقػػػػػاؿ: ))  ؾفػػػػػي ذلػػػػػ وخػػػػػالؼ

خػبلؼ قػوؿ ابػف الحاجػب:  ،الباقوف منيـ الحنابمة أنكرهاالستحساف قاؿ بو أبو حنيتة و 
 (ٔ) ابمة((.قاؿ بو الحنتية والحن

                                                 

 األدلةانظر: قواطا ( ٔ)

   .ٕٖٗأبو حنيتة  (ٕ)

 .ٖٙٔ/ٗاإلحكاـ ( ٖ)

 .ٕٛٛ/ٕمختصر ابف الحاجب ( ٗ)
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ابػػػػػف قدامػػػػػة الحنبمػػػػػي وافػػػػػؽ ا مػػػػػدي وابػػػػػف الحاجػػػػػب عمػػػػػى نسػػػػػبة القػػػػػوؿ  لكػػػػػف
باالستحسػػاف لئلمػػاـ أحمػػد فقػػاؿ: )) قػػاؿ القاضػػي يعقػػوب: القػػوؿ باالستحسػػاف مػػذىب 

 أحمد رحمو ا((.
 :اكستحسان من: مو ف الشافعية ثانياً 
إمػػاميـ الشػػافعي رحمػػو ا فالمشػػيور عػػنيـ أنيػػـ ال  ـالشػػافعية وعمػػى رأسػػي أمػػا
الشػافعي  رحي بنػا  األحكػاـ وصػفػبؿ شػددوا النكيػر عمػى مػف اعتبػره حجػة  ،يقولوف بو

بطاؿ االستحساف ب نكاره. (ٖ) و)األـ( (ٕ) في كتابو ) الرسالة(  (ٗ) وا 
 اإلمام مالك رحمو هللا من اكستحسان: مو ف

قػاؿ:  ،الشاطبي: إف االستحسػاف يػراه معتبػرًا فػي األحكػاـ مالػؾ وأبػو حنيتػة قاؿ
ورواه أصػػب  عػػف ابػػف القاسػػـ  ،بػػؿ جػػا  عػػف مالػػؾ أف االستحسػػاف تسػػعة أعشػػار العمػػـ

وجػػا  عػػف مالػػؾ أف  ،قػػاؿ أصػػب  فػػي االستحسػػاف: قػػد يكػػوف أغمػػب القيػػاس ،عػػف مالػػؾ
 (٘) المنرؽ في القياس يتارؽ السنة.

: )) تضػػػافرت المصػػػادر التػػػي تثبػػػت أف (ٙ) أبػػػو زىػػػرة فػػػي كتابػػػو ) مالػػػؾ( قػػػاؿ
فػػػالقرافي يػػػذكر: أف كػػػاف يتتػػػي عمػػػى  ،مالكػػػًا رضػػػي ا عنػػػو كػػػاف يأخػػػذ باالستحسػػػاف

بػػو مالػػؾ فػػي عػػدة مسػػائؿ فػػي تضػػميف  اؿويقػػوؿ فيػػو: قػػ ،مقتضػػى االستحسػػاف أحيانػػاً 
لمطعػػػػاـ واإلداـ دوف  وتضػػػػميف الحمػػػػاليف ،الصػػػػناع المػػػػؤثريف فػػػػي األعيػػػػاف بصػػػػنعتيـ

 غيرىـ((.
تػػػارة  تحسػػافالشػػاطبي فػػي مسػػألة تضػػميف األجيػػػر: )) وقػػد مث ػػؿ بيػػا لبلس قػػاؿ

ولممصالا تػارة أخػر (( ووجػو االستحسػاف فييػا مػا أشػار إليػو الشػاطبي حيػث قػاؿ: )) 

                                                                                                                                            

 .ٖٖ٘/ٕشرح الجبلؿ عمى جما الجواما ( ٔ)

 .٘ٓ٘-ٗٓ٘الرسالة ( ٕ)

 .ٕٓٚ/ٚاألـ ( ٖ)

 .ٖٕٚ/ٚالمرجا السابؽ ( ٗ)

 .ٕٓٔ/ٗ، الموافقات ٖٚٔ/ٕاالعتصاـ ( ٘)

 .ٕٖ٘ لئلماـ أبي زىرة مالؾ( ٙ)
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فصار تضمينيـ فػي حيػز المسػتثنى  ،ف ف ا جرا  مؤتمنوف بالدليؿ ال بالبرا ة األصمية
 (ٔ) لدليؿ فدخؿ تحت معنى االستحساف((.مف ذلؾ ا

يػػػد األجػػػرا (( ثػػػـ قػػػاؿ: )) واسػػػتثنى  المؤتمنػػػةالقرافػػػي: )) إف مػػػف األيػػػدي  قػػػاؿ
 مالؾ صورتيف:
 : األجير الذي يؤثر في األعياف بصنعتو.األولى
: األجيػػػر عمػػػى حمػػػؿ الطعػػػاـ الػػػذي تتػػػوؽ الػػػنتس إلػػػى تناولػػػو كالتواكػػػو الثانيػػػة

 (ٕ) ف ف األجير يضمنو سدًا لذريعة تناوليا((. ،خةواألطعمة المطبو  ،واألشربة
 اكستحسان عند اإلمام مالك: أنواعالمطمب السادس: 

االستحساف عند اإلماـ مالػؾ رحمػو ا باعتبػار الموجػب الػذي بنػى عميػو  يتنوع
 ،(ٖ)ونقميػػا الشػػاطبي ،العػػدوؿ بالمسػػألة عػػف نظائرىػػا وقػػد ذكػػر ابػػف العربػػي جممػػة منيػػا

 وىذه األنواع ىي:
 : استحسان باإل ماع:أوكً 

والشػػاطبي حكػػاه  ،ب جمػػاع أىػػؿ المدينػػة (ٗ) ابػػف العربػػي فػػي ) المحصػػوؿ( وقيػػده
عمػػػى مػػػف قطػػػا ذنػػػب بنمػػػة  ،كاممػػػة ةويمثمػػػوف لػػػو بوجػػػوب غػػػـر قيمػػػة الدابػػػ ،بػػػاإلطبلؽ
 لكػنيـ أجمعػوا ،ما أف القياس يقتضي إال ينـر الجاني إال نقػص القطػا فقػط ،القاضي

ألف ركػػوب القاضػػي ليػػا يمتنػػا؛ بسػػبب فحػػش ذلػػؾ العيػػب حتػػى  ؛عمػػى ذلػػؾ استحسػػاناً 
 صارت بالنسبة إلى ركوب مثمو في حكـ العدـ.

 : استحسان المصمحة:ثانياً 
أنيػػػـ قػػػالوا: بتضػػػميف األجيػػػر  -كػػػبلـ القرافػػػي مػػػف–أمثمػػػة ذلػػػؾ مػػػا تقػػػدـ  ومػػػف

وتضػػػػميف  ،وتضػػػػميف صػػػػاحب السػػػػتينة ب،المشػػػػترؾ كتضػػػػميف صػػػػاحب الحمػػػػاـ الثيػػػػا
واألصػػػؿ فػػػي ىػػػؤال  عػػػدـ الضػػػماف؛  ،لمطعػػػاـ ليفوكػػػذلؾ الحمػػػا ،السماسػػػرة المشػػػتركيف

                                                 

 .ٕٖٗ/ٕاالعتصاـ ( ٔ)

   .ٕٛٓو ٕٚٔ/ٕالتروؽ  (ٕ)

 .ٜٔٗ-ٛٔٗ/ٗانظر: االعتصاـ ( ٖ)

 .ٙٗ٘المحصوؿ ( ٗ)
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لؤلمانػػة إال ابتنػػا  الضػػماف لكػػف ىػػذا األصػػؿ والقيػػاس تُػػرؾ  ىوال معنػػ ،مؤتمنػػوف نيػػـأل
 استحسانًا سدًا لذريعة التساد وحرصًا عمى أمواؿ الناس مف الضياع واالعتدا .

 : اكستحسان بالعرف:ثالثاً 
رحمػػػو ا فػػػيمف قػػػاؿ: وا ال دخمػػػت عمػػػى  (ٔ)أمثمتػػػو فتػػػو  اإلمػػػاـ مالػػػؾ ومػػػف
ف نػػػػو ال يحنػػػػث بدخولػػػػو المسػػػػجد استحسػػػػانًا  -فػػػػدخؿ عميػػػػو فػػػػي المسػػػػجد –فػػػػبلف بيتػػػػًا 

بػػػػالعرؼ إذ أف عػػػػرؼ النػػػػاس جػػػػر  أف ال يطمػػػػؽ لتػػػػظ البيػػػػت عمػػػػى المسػػػػجد مػػػػا أف 
 مقتضى المنة أنو يحنث بدخولو كؿ موضا يسمى بيتًا.

 : اكستحسان بترك اليسر لمتوسعة:رابعاً 
غيػر أنيػـ رأوا فسػػخو؛ إذا  ،أمثمتػو: فتػو  المالكيػة بجػواز النكػاح الموقػوؼ ومػف

وفػػػي ىػػػذا يقػػػوؿ أبػػػو الحسػػػف القاضػػػي: )) وال فػػػرؽ فػػػي  ،بعػػػد وقػػػت إجازتػػػو استحسػػػاناً 
نمػا استحسػف فسػخ ،القياس بيف إجازتو بالقرب أو البعد جازتػو إذا ،إذا َبُعػد ووا  قػرب؛  وا 

 ألف اليسير في األصوؿ كيسير العمد في الصبلة((.
 : اكستحسان بعمل أىل المدينة:خامساً 

: )) قمت ولـ أجػاز مالػؾ اليبػة بنيػر ثػواب مسػمى  (ٕ)سحنوف البف القاسـ قاؿ
نما ىو عمى وجو التتػويض فػي النكػاح وفػي القيػاس ال ينبنػي أف  ،قاؿ: أجازه الناس وا 

 الناس((. هولكف أجاز  ،يكوف جائزاً 
مػػا أف القيػػاس عػػدـ  ،صػػوره: إجػػازة اإلمػػاـ مالػػؾ ىبػػة بنيػػر ثػػواب مسػػمى ومػػف

غيػػر أف اإلمػػاـ مالػػؾ أجػػاز  ،وفػػي البيػػا البػػد مػػف تسػػمية الػػثمف ،جوازىػػا؛ ألنيػػا كػػالبيا
 ذلؾ؛ ألف عمؿ أىؿ المدينة جر  بذلؾ.

 : اكستحسان بالقياس الخفي:سادساً 
 باألخذ بالقياس الختي ما معارضتو لمقياس الجمي. وذلؾ
 أمثمتو: ومف
رواه مالؾ رحمو ا في المحػـر إذا صػيد مػف أجمػو وأكػؿ منػو وىػو عػالـ أف  ما

وىذا الحكػـ مبنػي  ،صيد مف أجمو أف عميو جزا  ذلؾ ف ف لـ يعمـ بذلؾ فبل جزا  عميو
                                                 

 .ٖ٘/ٕانظر: المدونة الكبر  ( ٔ)

 .ٜٓٗ/ٗٔالمدونة الكبر  ( ٕ)
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إذا صػػاد صػػيدًا فأكػػؿ مػػف  والقيػػاس أف ال جػػزا  عميػػو؛ ألف المحػػـر ،عمػػى االستحسػػاف
 ،فبػأف ال يجػب عميػو الجػزا  إذا أكػؿ منػو أولػى ،محـر غيره لـ يجب عمى ا كػؿ جػزا 

 وىذا وجو القياس الجمي.
وجػػػو االستحسػػػاف وىػػػو القيػػػػاس الختػػػي:  أف االصػػػطياد ألجػػػؿ المحػػػػرميف  أمػػػا

الصػيد منو؛ لـ يمزمو بذلؾ جػزا ؛ ألنػو لػـ يباشػر  أكؿولـ ي ،ممنوع ف ذا صيد مف أجمو
وأمػا إذا  ،وىػو األكػؿ ،وال وجػد منػو مقصػود االصػطياد ،وال أمر بو أحدًا تمزمػو طاعتػو

فيجػػب بػػو الجػػزا  فقػػد جػػا  فػػي  ،أكمػو فقػػد أتػػى مقصػػود االصػػطياد الػػذي كػػاف مػف أجمػػو
فػػ ف عميػػو جػػزا   ،الموطػػأ: قػػاؿ مالػػؾ فػػي الرجػػؿ المحػػـر الػػذي يصػػاد مػػف أجمػػو صػػيد

 (ٔ) كمو((. لصيدا
 اكستحسان بال رورة:: سابعاً 
العدوؿ عف حكـ القياس في مسألة إلى حكـ آخػر مخػالؼ لػو ضػرورة مثػؿ  ىو

ما أف القياس يقتضي عدـ جوازىا فيما ذكػر؛ ألف  ،جواز الشيادة في النكاح والدخوؿ
ولػػـ يحصػػؿ فػػي ىػػذه األمػػور؛ ألف العػػادة  ،وذلػػؾ بػػالعمـ ،الشػػيادة مشػػتقة مػػف المشػػاىدة

وىػػػو جػػػواز الشػػػيادة فػػػي النكػػػاح  ،ختػػػاؤه لكػػػف عػػػدؿ عػػػف ىػػػذا الحكػػػـ إلػػػى حكػػػـ آخػػػر
والدخوؿ ضرورة؛ ألنو لو تقبؿ الشيادة في ذلؾ  بالتسػاما ألد  عمػى الحػرج وتعطيػؿ 

 األحكاـ.
أثر عف مالؾ رحمو ا مف إثبات االستحساف بالضرورة ما ورد عف ابػف  ومما

مالكػًا عػف معاصػر الزيػت زيػت الحمجػاف والتجػؿ يػأتي ىػذا بػأرادب  لتالقاسـ قػاؿ: سػأ
قػػاؿ: إنمػػا أكػػره ىػػذا؛ بعضػػو يخػػرج  ،وىػػذا بػػأخر حتػػى يجتمعػػوا فييػػا فيعصػػروف جميعػػاً 

فػ ذا  احػتر النػاس إلػى ذلػؾ فػأرجو أف يكػوف ختيتػًا؛ ألف النػاس البػد  ،أكثر مف بعػض
والبػد فػأرجو أف يكػوف ليػـ فػي  ،وف عنػو غنػىوالشي  الػذي ال يجػد ،ليـ مما يصمحيـ

خيػػػر  القػػػاؿ سػػػحنوف:  ،والزيتػػػوف مثػػػؿ ذلػػػؾ ،ذلػػػؾ سػػػعة إف شػػػا  ا وال أر  بػػػو بأسػػػاً 
 (ٕ) فيو((.

                                                 

   .ٕٚ٘/ٔالموطأ شرح السيوطي  (ٔ)

 .ٙٔ/ٕٔالعتبية ما البياف والتحصيؿ ( ٕ)
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وقػوؿ مالػؾ  ،نوف ىػو القيػاسحابف رشد مبينًا وجو االستحسػاف: )) قػوؿ سػ قاؿ
والتجػػؿ إذ ال يتػػأتى عصػػر اليسػػير مػػف الحمجػػاف  ،الضػػرورة إلػػى ذلػػؾ فعػػواستحسػػاف ر 

 (ٔ) عمى حدتو((.
 القرينة: عتبار: استحسان باثامناً 
ورد عػػػف ابػػػف القاسػػػـ عػػػف مالػػػؾ رحمػػػو ا أف قػػػاؿ: )) ةسػػػئؿ عػػػف  مػػػا: مثالأأأو

الوديعػػة الرجػػؿ فيقػػر بيػػا ىػػي عنػػده نتػػر مػػف غيػػر أف يشػػيد عميػػو؛ قػػاؿ مالػػؾ: إف ليػػذه 
أرأيتػػػؾ لػػػو تقػػػادـ ىػػػذا حتػػػى مػػػر بػػػو عشػػػروف سػػػنة ثػػػـ مػػػات صػػػاحبيا  ،األمػػػور وجوىػػػاً 

 (ٕ) وكأني رأيتو إف كاف قريبًا أف يكوف ذلؾ لو ((. ،يطمبيا  ما رأيت لو شيئاً 
ابػػف رشػػد معمقػػًا عمػػى ىػػذه المسػػألة: )) كػػاف القيػػاس أف يكػػوف عمػػى الميػػت  قػػاؿ

 (ٖ) طالت المدة أو قصرت((. ،شي  إذا لـ يوجد في مالو
ووجيػو  ،بيف وجو االستحساف قائبًل: )) وتترقتو بيف القػرب والبعػد استحسػاف ثـ

وفػي القػرب أنػو استسػمتيا؛ ألف الودائػا  ،أف الذي ينمب عمى الظػف فػي البعػد أف ردىػا
 (ٗ) في أغمب األحواؿ ال تترؾ عند المودع الدىور واألعواـ((.

 : استحسان بمراعاة الخالف:تاسعاً 
في ) العتبية( أف مالكًا رحمو ا سئؿ عف الصبي المراىػؽ أيػـؤ  ورد ا: ممثالو

 ،النػػاس فػػي الصػػموات  فقػػاؿ لػػي: )) أمػػا الصػػموات المكتوبػػات التػػي ىػػي الصػػموات فػػبل
 ،قػاؿ: أفيقػدموف فػي رمضػاف  قػاؿ نعػـ ،وأما في النوافؿ فالصػبياف يؤمػوف النػاس فييػا

 (٘) ال بأس بذلؾ((.
المسػػألة: أجػػاز فػػي ىػػذه الروايػػة أف يػػـؤ الصػػبي ابػػف رشػػد معمقػػًا عمػػى ىػػذه  قػػاؿ
مراعػػاة لقػػوؿ مػػف يػػر   ،وىػػو استحسػػاف عمػػى غيػػر القيػػاس ،وقيػػاـ رمضػػاف ،فػػي النافمػػة

 فيجيز إمامة الصبي في التريضة والنافمة. ،صبلة المأمـو مرتبطة بصبلة إمامو

                                                 

 .ٙٔ/ٕٔالبياف والتحصيؿ ( ٔ)

   .ٜٕٛ/٘ٔالعتبية ما البياف والتحصيؿ  (ٕ)

 المرجا السابؽ.( ٖ)

 .ٜٕٓ/٘ٔالمرجا السابؽ ( ٗ)

   .ٜٖ٘/ٔالمرجا السابؽ  (٘)
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وعمػػػى  ،مالػػػؾ أف صػػػبلة المػػػأمـو مرتبطػػػة بصػػػبلة إمامػػػو بعمػػػى مػػػذى والقيػػػاس
إذ ال يػأمف المصػمي ورا ه أف يصػمي بػو عمػى  ،يـؤ الصبي البالنيف في النافمةذلؾ ال 

والبػال  مكمػؼ  ،إذ ال حرج عميو في ذلؾ؛ لكونػو غيػر مكمػؼ ،غير وضو  أو غير نية
 (ٔ) ال يجوز لو ذلؾ((.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث املبحث
 الذرائع سذ

 الناظـ: قاؿ

                                                 

 .ٜٖٙ/ٔالمرجا السابؽ ( ٔ)
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 وسأأأأأأأأأأدِّ أبأأأأأأأأأأواب  رااأأأأأأأأأأع الفسأأأأأأأأأأاد
 

  عمأأأأأأج  ه اعتمأأأأأأادفمالأأأأأأك لأأأأأأو  
 

يعتمػد كثيػرًا عمػى سػد  -رحمػو ا-اً الناظـ بيذا البيت إلى أف اإلماـ مالكػ أشار
مػػػف أشػػػير أصػػػوؿ االسػػػتنباط التقيػػػي  وأنػػػو يعػػػد أصػػػبلً  ،الػػػذرائا فػػػي أكثػػػر أبػػػواب التقػػػو

صػالحة مػف أقػواؿ عممػا   وال ينازع أحد في ذلؾ، وسػأنقؿ جممػة ،وعند أصحابو ،هعند
 مف خبلليا ىذه الحقيقة. تبيفالمالكية ي
 :ال رااع لغة واصطالحاً  تعريف: األول المطمب

 ال رااع لغة: تعريف: أوكً 
 االمتػػداد: جمػػا ذريعػػة، والذريعػػة فػػي أصػػؿ وضػػعيا المنػػوي تػػدؿ عمػػى الػػذرائا

 إلى ىذا األصؿ. اوالتحريؾ واستعماالتيا ترج
 عمج عدة معاني: وتطمق

تػػػذرع فػػػبلف بذريعػػػة إذا توصػػػؿ بيػػػا إلػػػى الذريعػػػة بمعنػػػى الوسػػػيمة، ويقػػػاؿ:  -ٔ
  شي .

 

الذريعة تطمؽ ويراد بيا الناقػة التػي يسػتتر بيػا الرامػي يرمػي الصػيد، وتمػؾ  -ٕ
 ما الوحش حتى تألتو. بي  الناقة تسَ 
الذريعة: تأتى بمعنى السبب إلى الشػي ، ومنػو قػوليـ: فػبلف ذريعتػي إليػؾ  -ٖ

 أي: سببي ووصمتي الذي أتسبب بو إليؾ.
يقػػػاؿ: مػػػوت ذريػػػا يعنػػػي: سػػػريا ال يكػػػاد  ؛والذريعػػػة: تػػػأتي بمعنػػػى السػػػريا -ٗ

 (ٔ)الناس يتدافنوف، وفبلف ذريا بالكتابة؛ أي: سريا بيا.
 ال ريعة اصطالحًا: فميا معنيان عام وخاص: تعريف ثانياً 

: أف الذريعػػة ىػػي الوسػػيمة إلػػى الشػػي  مطمقػػًا حسػػيًا كػػاف أو العأأام ىأأو فأأالمعنج
ذلػػؾ الشػػي  السػػد والتػػتا عمػػى  كػػاف أو شػػرًا وبيػػذا المعنػػى يمكػػف إطػػبلؽمعنويػػًا خيػػرًا 

 الذرائا.
واعمػـ أف الذريعػة كمػا يجػب سػدىا يجػب  )): القرافي مو حًا ىأ ا المعنأج  ال

محرمػة فوسػيمة  حػـرفتحيا ويكػره وينػدب، فػ ف الذريعػة ىػي الوسػيمة فكمػا أف وسػيمة الم

                                                 

 .ٖٚ٘/ٕ، معجـ مقاييس المنة ٜٚ-ٜٙ/ٛانظر: لساف العرب، مادة ذرع  (ٔ)
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وىػػي  :األحكػػاـ عمػػى قسػػميف: مقاصػػدالواجػػب واجبػػة كالسػػعي لمجمعػػة والحػػر، ومػػوارد 
الطػػرؽ المتضػػية إلػػى المصػػالا والمتاسػػد فػػي أنتسػػيا، ووسػػائؿ وىػػي الطػػرؽ المتضػػية 
إلييا وحكميا كحكـ ما أفضػيت إليػو مػف تحػريـ أو تحميػؿ، غيػر أنيػا أختػض رتبػة مػف 
لػػػػى أقػػػػبا  المقاصػػػػد فػػػػي حكميػػػػا، فالوسػػػػيمة إلػػػػى أفضػػػػؿ المقاصػػػػد أفضػػػػؿ الوسػػػػائؿ وا 

لى ما ىو متوسط مالمقاصد أقبا ال  (ٔ) .(( توسطةوسائؿ وا 
لى لمػا كانػت المقاصػد ال  ))ىذا المعنى العاـ أشار الحافظ ابف القػيـ بقولػو:  وا 

 ةيتوصػؿ إلييػػا إال بأسػػباب وطػػرؽ تتضػي إلييػػا كانػػت طرقيػػا وأسػبابيا تابعػػة ليػػا معتبػػر 
بحسػػب إفضػػائيا إلػػى -كراىتيػػا والمنػػا منيػػا فػػي -بيػػا، فوسػػائؿ المحرمػػات والمعاصػػي 

 -فييػػػػا اإلذفو  محبتيػػػػا  فػػػػي -غاياتيػػػػا وارتباطيػػػػا بيػػػػا، ووسػػػػائؿ الطاعػػػػات والقربػػػػات 
وكبلىما مقصود، لكنػو  ،لممقصود المقصود تابعة سيمةبحسب إفضائيا إلى غاياتيا فو 

 (ٕ) .((مقصود قصد النايات، وىي مقصودة قصد الوسائؿ 
تعػػػالى شػػػيئًا ولػػػو طػػػرؽ ووسػػػائؿ تتضػػػي إلييػػػا ف نػػػو  بالػػػر  ـفػػػ ذا حػػػر   )): وقػػػاؿ

يحرميػػػا ويمنػػػا منيػػػا، تحقيقػػػًا لتحريمػػػو وتثبيتػػػًا لػػػو، ومنعػػػًا أف يقػػػرب حمػػػاه، ولػػػو أبػػػاح 
غػػرار  الوسػػائؿ والػػذرائا المتضػػية إليػػو بػػو، وحكمتػػو تعػػالى  لكػػاف ذلػػؾ نقضػػًا لمتحػػريـ وا 

ذلػػؾ فػػ ف أحػػدىـ إذا منػػا وعممػػو يػػأبى ذلػػؾ كػػؿ اإلبػػا ، بػػؿ سياسػػة ممػػوؾ الػػدنيا تػػأبى 
متناقضػًا،  لعػدُّ  وثـ أباح ليـ الطرؽ واألسباب إلي  جنده أو رعيتو أو أىؿ بيتو مف شي

فمػػػا الظػػػف بيػػػذه الشػػػريعة  )). ثػػػـ قػػػاؿ: ((ولحصػػػؿ مػػػف رعيتػػػو وجنػػػده ضػػػد مقصػػػوده 
تأمػؿ مصػادرىا  مػفو   الكاممة التي ىػي فػي أعمػى درجػات الحكمػة والمصػمحة والكمػاؿ

 ميػػػاومواردىػػػا عمػػػـ أف ا تعػػػالى ورسػػػولو سػػػد الػػػذرائا المتضػػػية إلػػػى المحػػػاـر بػػػأف حر  
  (ٖ) .((ونيى عنيا 
 ال ريعة بالمعنج الخاص: معنج
بػػػو المعنػػػى االصػػػطبلحي الػػػذي اختمػػػؼ العممػػػا  فػػػي تحديػػػد مضػػػمونو  وأعنػػػي

 ومقدار األخذ بو.
                                                 

 .ٖٖ/ٕالتروؽ   (ٔ)

 .ٚٗٔ/ٖإعبلـ الموقعيف  (ٕ)

 ابؽ.المرجا الس (ٖ)
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 أىل األصول بتعريفات متعددة منيا: فوعرَّ  و د
حيػث قػاؿ فػي تعريتيػا:  (اإلشػراؼ)تعريؼ القاضي عبد الوىاب في كتابػو  -ٔ

الذرائا ىي األمر الذي ظاىره الجواز إذا قويت التيمة في التطػرؽ بػو إلػى الممنػوع  ))
)). (ٔ) 

ىػػػي المسػػػألة التػػػي ظاىرىػػػا  ))بقولػػػو:  (التصػػػوؿ إحكػػػاـ)البػػػاجي فػػػي  فيػػػاوعر  
 (ٕ) .((اإلباحة ويتوصؿ بو إلى فعؿ محظور 

سد الذرائا ىي كؿ عقد جائز  ))بقولو:  (القرآف أحكاـ)ابف العربي في  فياوعر  
 (ٖ) .((في الظاىر يئوؿ أو يمكف أف يتوصؿ بو إلى محظور 

كػػػؿ عمػػػؿ  ))أنيػػػا:  (القػػػرآف أحكػػػاـ)أدؽ منػػػو قولػػػو فػػػي موضػػػا آخػػػر مػػػف  لكػػػف
 (ٗ) .((ىر الجواز يتوصؿ بو إلى محظور ظا

الذريعػػػة عبػػػارة عػػػف أمػػػر غيػػػر ممنػػػوع  ))فػػػي تتسػػػيره بقولػػػو:  بػػػيالقرط وعرفيػػػا
 (٘) .((يخاؼ مف ارتكابو الوقوع في ممنوع 

حقيقػػة الػػذرائا التوصػػؿ بمػػا ىػػو مصػػمحة إلػػى  ))الشػػاطبي فػػي تعريتيػػا:  وقػػاؿ
 (ٙ) .((متسدة 

التعػػاريؼ لمذريعػػة متقاربػػة فػػي المعنػػى ومػػف خبلليػػا يتبػػيف لنػػا أف الػػذرائا  وىػػذه
التي ىي محػؿ الخػبلؼ إنمػا ىػي الوسػائؿ التػي ظاىرىػا الجػواز، إذا قويػت التيمػة فػي 
التطرؽ بيا إلى الممنوع، وىذا مػا أشػار إليػو الشػاطبي فػي القسػـ الرابػا مػف تقسػيماتو: 

طرأ عميو ما جعمو يؤدي إلى المتسدة كيػرًا ال وىو كؿ فعؿ مأذوف فيو باألصؿ، ولكنو 
 غالبًا.

                                                 

 ٘ٚٔ/ٔاإلشراؼ  (ٔ)

 ٜٓٗ/ٕإحكاـ التصوؿ  (ٕ)

 .ٚٗٚ/ٕأحكاـ القرآف البف العربي  (ٖ)

 .ٜٛٚالمرجا السابؽ/ ٕ(ٗ)

 .ٚ٘-ٛ٘/ٕالجاما ألحكاـ القرآف (٘)

 .ٖٛٔ/٘الموافقات  (ٙ)
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المعنػػى الخػػاص لمذريعػػة ىػػو المػػراد لػػد  األصػػولييف والتقيػػا  عنػػد بحػػثيـ  وىػػذا
 في الذرائا وسدىا.

 الثاني: أ سام ال رااع: المطمب
 في الوا ع تنقسم إلج ثالثة أ سام: وال رااع
 مػفاألصػناـ عنػد  كالمنا مف سبِّ  : ىو الم مع عمج المنع منو:األول القسم

ھ  ھ  چ  عمػػػـ مػػػف حالػػػو أنػػػو يسػػػب ا وذلػػػؾ لنيػػػي الشػػػارع عػػػف ذلػػػؾ فػػػي قولػػػو:

 .(ٔ)چ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷
ا بار في طريؽ المسمميف إذا عمـ أو ظػف وقػوعيـ فييػا وىػذا القسػـ ال  وكحتر

 يخالؼ أىؿ العمـ فيو.
كػالمنا مػف  وذلػؾأ مأع المسأممون عمأج عأدم المنأع منأو:  مأا: الثاني القسم

زراعػػػة العنػػػب خشػػػية بيػػػا ثمػػػره لمػػػف يعصػػػره خمػػػرًا، وكػػػالمنا مػػػف التجػػػاور فػػػي البيػػػوت 
يػؤدي إلػى المحظػور غالبػًا واألحكػاـ ال خشية الزنا، ف ف ىذا القسػـ ال يمنػا منػو؛ ألنػو 

 تناط باألغمب.
 :ي أوزمنع أو يمحق بالثأاني ففيو ىل يمحق باألول في مختمف: الثالث القسم

وىو ما يؤدي إلى المحظور غالبًا كبيوع ا جاؿ فيذا القسـ منا منو مالؾ وأحمػد وأبػو 
 .(ٖ) (التروؽ)و (ٕ) (التصوؿ تنقيا)حنيتة وأجازه الشافعي عمى ما في 

إلػػى المنػػا  -ا رحمػػو –ذىػػب مالػػؾ  )): (التصػػوؿ إحكػػاـ)البػػاجي فػػي  وقػػاؿ
مف الذرائا وىي المسألة التي ظاىرىػا اإلباحػة ويتوصػؿ بيػا إلػى فعػؿ محظػور، وذلػؾ 
مثػػؿ أف يبيػػا السػػمعة بمائػػة دينػػار إلػػى أجػػؿ ويشػػتري بيػػا خمسػػيف نقػػدًا فيػػذا قػػد توصػػؿ 
إلػػى سػػمؼ خمسػػيف فػػي مائػػة بػػذكر السػػمعة وقػػاؿ أبػػو حنيتػػة والشػػافعي: ال يجػػوز المنػػا 

 (ٗ) .((طبلؽ غير سديدمف الذرائا وىذا إ

                                                 

 .ٛٓٔسورة األنعاـ، ا ية  (ٔ)

 .ٛٗٗتنقيا التصوؿ  (ٕ)

 .ٕٛٙ/ٖالتروؽ  (ٖ)

 .ٜٙٙ/ٕأحكاـ التصوؿ  (ٗ)
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اإلمام مالك من سد ال رااع مع  كر الفروع التأي اسأتند فييأا  مو ف: الثاني المطمب
 :عمج األصل
أف حػػررت مػػوطف النػػزاع فػػي اعتبػػار الػػذرائا نػػأتي إلػػى الكشػػؼ عػػف موقػػؼ  بعػػد
 مف سد الذرائا. -رحمو ا-اإلماـ مالؾ
 نػويجػد أ -رحمػو ا-ال شؾ فيػو أف النػاظر فػي التػروع المػأثورة عػف مالػؾ مما

وتوسػػا فيػػو بحيػػث يمكػػف أف يقػػاؿ: إنػػو  راعالػػذ سػػدقػػد أكثػػر مػػف االعتمػػاد عمػػى أصػػؿ 
ليؾ جممة مف أقواؿ المالكية تدؿ عميو:  أكثر األئمة اعتمادًا عميو، وا 

ومػػذىب  ))و: وىػػو يتحػػدث عػػف الػػذرائا مػػا نصػػ (مقدماتػػو)ابػػف رشػػد فػػي  يقػػوؿ
 (ٔ) .((القضا  بيا والمنا منيا  -رحمو ا-مالؾ

ھ  ھ  ھ  ے  چ  عنػػد قولػػو تعػػالى: (تتسػػيره)ابػػف العربػػي فػػي  ويقػػوؿ

 .(ٕ)چے   ۓ  ۓ  
مالػؾ  اإثبات الذرائا التي انترد بيػ صوؿىذه ا ية أصؿ مف أ ))عمماؤنا:  قاؿ

وىػػي مسػػألة  )): (القػػبس_وقػػاؿ فػي  ،(ٖ) ((وتابعػو عمييػػا أحمػػد فػػي بعػض رواياتػػو عنػػو
 (ٗ) .((انترد بيا مالؾ دوف سائر العمما  

 مالؾ بيذا األصؿ موافؽ لقوؿ الباجي المتقدـ. وتخصيص
المبالنػػة  يدشػػد -رحمػػو ا-مالػػؾ وكػػاف)) : (االعتصػػاـ)فػػي  اطبيالشػػ ويقػػوؿ

 (٘) .((في سد الذرائا 
يػتكمـ أف التقريػر أف النظػر إلػى مػآالت األفعػاؿ  وىػو - (الموافقػات)فػي  ويقوؿ

وىػػػذا األصػػػؿ ينبنػػػي عميػػػو قواعػػػد منيػػػا: قاعػػػدة الػػػذرائا التػػػي  )): -معتبػػػر فػػػي الشػػػرع
 (ٙ) .((حكميا مالؾ في أكثر أبواب التقو 

                                                 

 .ٚٙ٘المقدمات  (ٔ)

 .ٖٙٔسورة األعراؼ، ا ية  (ٕ)

 .ٜٛٚ/ٕأحكاـ القرآف  (ٖ)

 .ٙٛٚ/ٕالقبس  (ٗ)

 .ٕٓٚاالعتصاـ  (٘)

 .ٖٖ/ٕالتروؽ  (ٙ)
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ابػػػػػف العربػػػػػي ومػػػػػف تابعػػػػػو فػػػػػي  وافقػػػػػواأف كثيػػػػػرًا مػػػػػف عممػػػػػا  المالكيػػػػػة لػػػػػـ ي إال
ولػيس سػد الػذرائا مػػف  ))ذا ىػو القرافػي يقػوؿ: تخصػيص مالػؾ باألخػذ بسػد الػذرائا فيػ

 (ٔ). ((خواص مذىب مالؾ كما يتوىمو كثير مف المالكية 
عاد مرة أخر  مؤكدًا عدـ اختصػاص مالػؾ بسػد الػذرائا لكنػو أشػار إلػى مػا  ثـ

بػؿ قػاؿ بيػا  -رحمػو ا-فمػيس سػد الػذرائا خاصػًا بمالػؾ ))يتميز بػو عػف غيػره فقػاؿ: 
 (ٕ) .((ىو أكثر مف غيره 

مالػؾ وأصػحابو وخػالؼ  ليػووسد الذرائا ذىب إ ))أبو العباس القرطبي:  ويقوؿ
 (ٖ) .((أكثر الناس تأصيبًل وعمموا عميو في أكثر فروعيـ تتصيبًل 

ىػذا أصػؿ  )): (الػذرائا)تحػت عنػواف  (مالػؾ)األستاذ أبو زىػرة فػي كتابػو  يقوؿ
رضػي -مف األصوؿ التي أكثػر مػف االعتمػاد عمييػا فػي اسػتنباطو التقيػي اإلمػاـ مالػؾ

، وأمػػا أبػػو حنيتػػة -رضػػي ا عنػػو-وقاربػػو فػػي ذلػػؾ اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ -ا عنػػو
 ا،فمػػـ تػػذكر أصػػوؿ مػػذىبيما شػػيئًا عػػف رأييمػػا فػػي ىػػذ -رحميمػػا ا تعػػالى-والشػػافعي

ضوع يجد أف كتب أصوؿ الحنتية والشػافعية ال تتعػرض وذلؾ أف الباحث في ىذا المو 
نمػػا الػػذي تعػػرض بالبحػػث والتتصػػيؿ واالحتجػػاج العتبػػاره  لمبحػػث فػػي ىػػذا األصػػؿ، وا 
مػدركًا لبنػػا  األحكػاـ كتػػب أصػوؿ المالكيػػة والحنابمػة، وخاصػػة الشػاطبي والقرافػػي وابػػف 

القوؿ بسػػد القػػيـ، ولعػػؿ ىػػذا ىػػو سػػبب اشػػتيار خصػػوص مػػذىب المالكيػػة والحنابمػػة بػػ
 الذرائا.

 
نمػا  مالكيةتذكره كتب ال والذي في األصوؿ أف أصؿ سد الذرائا متتػؽ عميػو، وا 

 (ٗ).((الخبلؼ في التسمية ومجاؿ التطبيؽ في الجزئيات 
ـ   أمػػػا)) : (الموافقػػػات)الشػػػاطبي فػػػي  ويقػػػوؿ لػػػو  الشػػػافعي فػػػالظف بػػػو أنػػػو إف تػػػ

، ويػػدؿ عميػػو قولػػو بتػػرؾ األضػػحية إعبلمػػًا بعػػدـ  االسػػتقرا  فػػي سػػد الػػذرائا عمػػى العمػػـو
                                                 

 .ٖٖ/ٕالتروؽ  (ٔ)

 .ٕٛ/ٙالبحر المحيط  (ٕ)

 .ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٖالموافقات  (ٖ)

 .ٕٖٗ-ٖٔٗأبو زىرة  -آراؤه التقيية  -حياتو وعصره –مالؾ  (ٗ)
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نمػػا فيػػو عمػػؿ جممػػة مػػف  وجوبيػػا، ولػػيس فػػي ذلػػؾ دليػػؿ صػػريا مػػف كتػػاب أو سػػنة، وا 
بيػػوع ا جػػاؿ  لةلكػػف عارضػػو فػػي مسػػأ ،(ٔ)الصػػحابة وذلػػؾ عنػػد الشػػافعي لػػيس بحجػػة
ذا تركػو معػارض راجػا  سددليؿ آخر ورجا عمى غيره فأعممو فترؾ  الذريعػة ألجمػو، وا 

 (ٕ) .((لـ يعد مخالتًا 
إلػى الربػا بحػاؿ  رعذيصا أف قوؿ الشافعي: أنػو يجػوز التػ بلف ))أيضًا:  ويقوؿ

إال أنو ال يتيـ مف لـ يظير قصدًا إلى الممنوع، ومالػؾ يػتيـ بسػبب ظيػور فعػؿ المنػو 
ذرائا متتػؽ عمػى اعتبارىػا فػي وىو داؿ عمى القصد إلى الممنوع فقد ظير أف قاعػدة الػ

نما الخبلؼ في أمر آخر  (ٖ) .((الجممة وا 
حنيتة ف نو ثبت عنػو جػواز  أبوأما  ))يقوؿ الشاطبي في موقؼ أبي حنيتة:  ثـ

إعمػػاؿ الحيػػؿ لػػـ يكػػف مػػف أصػػمو فػػي بيػػوع ا جػػاؿ إال الجػػواز وال يمػػـز مػػف ذلػػؾ تركػػو 
ف  ألصػػؿ سػػػد الػػػذرائا وىػػذا واضػػػا، إال أنػػػو نقػػؿ عنػػػو موافقػػػو مالػػؾ فػػػي سػػػد الػػػذرائا وا 

ف كاف كذلؾ فبل إشكاؿ   (ٗ) .((خالتو في بعض التتاصيؿ، وا 
يظيػػر مػػف كػػبلـ الشػػاطبي أنػػو يثبػػت القػػوؿ بسػػد الػػذرائا لئلمػػاميف أبػػي  والػػذي

 حنيتة والشافعي.
 :العمماء في سد ال رااع م اىب: الثالث المطمب

 ة: القػوؿ بسػد الػذرائا مطمقػًا، أعنػي سػوا  كانػت الذريعػة مسػتمزماألول الم ىب
بحصػوليا أو  كانت في حالة عدـ استمزاميا المحظور مقطوعػاً ، سوا  أـ ال ،لممحظور

كػػػاف حصػػػوليا غالبػػػًا أو مسػػػاويًا أو كػػػاف الحصػػػوؿ أقػػػؿ مػػػا لػػػـ يصػػػؿ إلػػػى حػػػد النػػػدرة 
 ونسب ىذا المذىب لبعض أصحاب مالؾ.

: المنػا مػف سػد الػذرائا فػي جميػا الصػور إال فػي الصػورة التػي الثاني الم ىب
 رحميػػـ-لئلمػػاميف الشػػافعي وأبػػي حنيتػػة المػػذىبالمحظػػور ونسػػب ىػػذا  ةعػػتسػػتمـز الذري

 .-ا
                                                 

 حرر الشاطبي أف ىذا دليؿ عمة أف الشافعي أخذ بقولو ىذا بسد الذرائا. (ٔ)

 .ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٖانظر: الموافقات  (ٕ)

 .ٖ٘ٓ/ٖانظر: الموافقات  (ٖ)

 نتس المرجا والصتحة. (ٗ)
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أو قطػػا  فيػػو : التتصػػيؿ بػػيف مػػا اسػػتمـز مػػف الػػذرائا المحظػػورالثالأأث المأأ ىب
وبػيف  ،الذريعػة حينػذاؾ سػدتبحصوؿ المحظػور فيػو أو غمػب حصػوؿ المحظػور منػو، ف
تسػػد ونسػػب ىػػذا المػػذىب  بلمػػا كػػاف المحظػػور فيػػو مسػػاويًا أو أقػػؿ مػػا لػػـ يكػػف نػػادرًا فػػ

 .-رحمو ا-جميور المالكية لمالؾ
 نسبة ى ه الم اىب لقاامييا تحقيق

 -األول: الم ىب
ىػػذا المػػذىب لػػبعض أصػػحاب مالػػؾ القرطبػػي فقػػد جعػػؿ الػػذرائا أقسػػامًا  نسػػب

ومنيا ما ليس مبلزمػًا لممحظػور ثػـ قسػـ ىػذا األخيػر إلػى  حظورما ىو مبلـز لمم منيا
فػػػاألوؿ مػػػف ىػػػذه  ))مػػػا يتضػػػي غالبػػػًا أو ينتػػػؾ غالبػػػًا أو يسػػػتوي فيػػػو األمػػػراف ثػػػـ قػػػاؿ: 

بػػد مػف مراعاتػػو، والثػاني والثالػػث اختمػػؼ األصػحاب فيػػو، فمػنيـ مػػف يراعيػػو،  الالثبلثػة 
  (ٔ) .((ومنيـ مف ال يراعيو، وربما يسميو التيمة البعيدة والذرائا الضعيتة 

فػي ىػذا الػنص: الػذرائا التػي يتسػاو  فييػا الوقػوع  ثبػتأ -ا رحمو– فالقرطبي
رجا فييػا جانػب عػدـ الوقػوع لػبعض المالكيػة، فػ ذا تحقػؽ قػوليـ في المحظور والتي يت

بيػػذيف النػػوعيف مػػف الػػذرائا لػػـز قػػوليـ بمػػا يحصػػؿ قطعػػًا ومػػا ينمػػب حصػػولو مػػف بػػاب 
 بجميا الذرائا ما لـ تكف نادرة الوقوع كما تقدـ. يـأولى وأحر ، فعمـ بيذا التقرير قول

لػػؾ؛ القػػوؿ الػػذي يشػػترط القرافػػي وىػػو يبػػيف أسػػاس القػػوليف فػػي مػػذىب ما وذكػػر
في منا الذرائا أداؤىا إلى التسػاد غالبػًا، والػذي يسػدىا مطمقػًا غمبػت أـ لػـ تنمػب قػاؿ: 

 تنبيو.
اختمؼ في وجو المنا فػي بيػوع ا جػاؿ، قػاؿ أبػو التػرج: ألنيػا  ))المخمي:  قاؿ

 (ٕ) .((أكثر معامبلت أىؿ الربا، وقاؿ ابف مسممة: بؿ سد لذرائا الربا 
نقػػؿ القرافػػي ىػػي ىػػذا القػػوليف المشػػار إلييمػػا آنتػػا: أف أبػػا التػػرج  تضػػمف ووجػػو

جعؿ عمة المنا في بيوع ا جاؿ كونيا أكثر المعامبلت التي تؤدي إلػى المحظػور فمػو 
لػػـ تكػػف الذريعػػة كػػذلؾ ال يمنػػا البيػػا، وابػػف مسػػممة جعػػؿ العمػػة كػػوف ذريعػػة إلػػى الربػػا 

                                                 

 / مبحث سد الذرائا.ٖالبحر المحيط  (ٔ)

 .ٕٙٛ/ٖالتروؽ  (ٕ)
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عػػػػو كانػػػػت الذريعػػػػة غالبػػػػة فيػػػي مػػػػا ثبػػػػت كػػػػوف الشػػػػي  ذريعػػػػة إلػػػػى محظػػػػور وجػػػػب من
 الحصوؿ أـ ال.
 -الثاني: الم ىب
نسػػػب القػػػوؿ بمنػػػا سػػػد الػػػذرائا فػػػي سػػػائر صػػػورىا إال فػػػي اسػػػتمـز منيػػػا  ومػػػف

لقد أطمؽ القرافي قاعدة الذرائا عمػى أعػـ  ))المحظور لمشافعي ابف السبكي، فقد قاؿ: 
  (ٔ) .((يقوؿ ببعضيا ما أف الشافعي ال يقوؿ بشي  منيا  منيا، وزعـ أف كبلً 

ابػػػف السػػػبكي يػػػدؿ عمػػػى نتػػػي أف يكػػػوف الشػػػافعي قػػػائبًل بسػػػد الػػػذرائا فػػػي  وكػػػبلـ
صورة مف صورىا، والذي أثبتو القرافي لمشافعي لـ يجعمو ابػف السػبكي مػف الػذرائا بػؿ 
مػػػف الوسػػػائؿ، والوسػػػائؿ عنػػػدىـ غيػػػر الػػػذرائا، وليسػػػت نسػػػبة القػػػوؿ لمشػػػافعي خاصػػػة 

عية نسػب القػوؿ بسػد الػذرائا بالمالكية بؿ ذكر صاحب البحػر المحػيط أف بعػض الشػاف
لمشػػػافعي ونازعػػػو فػػػي ىػػػذه النسػػػبة بعػػػض المتػػػأخريف ثػػػـ ذكػػػر عػػػف بعػػػض المتػػػأخريف 
مػػػذىب الشػػػافعي فػػػي الوسػػػائؿ والػػػذرائا، فأفػػػاد أف الشػػػافعي يقػػػوؿ بالوسػػػائؿ وىػػػي مػػػا 
الزمت المتوسؿ إليو، وأنو يقوؿ بالذرائا إذا قطا بحصوؿ المتذرع إليو وىػو المحظػور 

ليػؾ عبارتػو  عمػػى  القاعػدةواعمػـ أف ابػف الرفعػة حػػاوؿ تخػرير ىػذه  ))فػي ذلػؾ. قػػاؿ: وا 
مذىب الشافعي مف قولو في األـ: " إف مػا كػاف ذريعػة إلػى منػا مػا أحػؿ ا لػـ يحػؿ، 

 كبلمو. ال  ((وكذا ما كاف ذريعة إلى إحبلؿ ما حـر ... 
 -رحمػػػػو ا-ونازعػػػو بعػػػض المتػػػػأخريف وقػػػاؿ: إنمػػػا أراد الشػػػافعي ))قػػػاؿ:  ثػػػـ

 .((تحريـ الوسائؿ ال سد الذرائا، والوسائؿ مستمزمو المتوسؿ إليو 
أحػدىما: مػا يقطػا  ))ذكر أقساـ الذرائا عند ىذا البعض وأنيػا ثبلثػة فقػاؿ:  ثـ

بتوصػػيمو إلػػى الحػػراـ فيػػو حػػراـ عنػػدنا وعنػػدىـ، وسػػاؽ بقيػػة األقسػػاـ، ثػػـ عقػػب عمييمػػا 
 .((وؿ بقولو: ونحف نخالتيـ في جميعيا إال القسـ األ

كبلـ ىذا البعض وىو يرد عمى ابف الرفعة أف الشافعي يقصد مػف كبلمػو  فأفاد
نمػا  زمتوىي ما ال سائؿفي األـ الو  المحظور، أما الذرائا فيو ال يقوؿ بيػا جميعيػا وا 

 يقتصر فييا عمى ما قطا بحصوؿ المتسدة.

                                                 

 .ٕٚٚ/ٖالتروؽ ، وتيذيب ٖٗٙ/ٕانظر: حاشية العطار عمى جما الجواما (ٔ)
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سػػبكي، ذكػر ابػف السػبكي أف الػذي نػازع ابػػف الرفعػة ىػو والػده تقػي الػديف ال وقػد
وذكر ما نقمػو الزركشػي عػف بعػض الشػافعية بنصػو عػف والػده، إال أنػو لػـ يػذكر أقسػاـ 

وىػي  وسػائؿالذرائا وما يأخذ بو الشافعية منيا، بػؿ اقتصػر عمػى أف الشػافعي يأخػذ بال
ما الزمت المحظور كمػا تقػدـ ذلػؾ عنػو، وال يأخػذ بشػي  مػف الػذرائا، لػذا تعػيف القػوؿ 

 غير المستمزمو مكاف نزرع. أنو ير  أف جميا الذرائا
ال يترتػػػب عمػػػى ثمػػػرة، وغايػػػة األمػػػر أف الجميػػػا متتقػػػوف  ةفػػػي التسػػػمي وخبلفيػػػـ

 عمى ذلؾ سمى بالوسائؿ أو الذرائا؛ ألف العبرة بالمعاني ال باأللتاظ والمباني.
اتتقػوا عمػى أف الذريعػة ال ُتسػد إذا كانػت مػف القسػـ األخيػر وىػو مػا كػاف  كذلؾ

 ادرًا.حصوؿ المحظور بو ن
القسػـ الثالػث: مػا ال يترتػب مسػببو إال  )): (القواعد)في  (ٔ)ابف عبد السبلـ قاؿ

نػػادرًا فيػػذا ال يحػػـر اإلقػػداـ عميػػو، إذ ال يجػػوز تعطيػػؿ المصػػالا النالبػػة لوقػػوع المتاسػػد 
  (ٕ) .((النادرة 

الشػاطبي أف ىػذا القسػـ مػأذوف فيػو وال ينظػر إلػى مػا يمكػف حصػولو مػف  وذكر
المتسػػدة النػػادرة ودليػػؿ اإلذف فيػػو أنػػو ال توجػػد مصػػمحة خاليػػة مػػف شػػوب المتسػػدة ولػػو 

ليػػؾ نػػص الشػػاطبي فػػي ىػػذا القسػػـ ف نػػو قػػاؿ:  فيػػو عمػػى أصػػمو مػػف  ))كانػػت نػػادرة وا 
إذ ال توجػػػد  ؛يػػػامراخور فػػػي اناإلذف؛ ألف المصػػػمحة إذا كانػػػت غالبػػػة فاالعتبػػػار بالنػػػد

مػػف المتسػػدة جممػػة، إال أف الشػػارع إنمػػا اعتبػػر فػػي مجػػاري الشػػرع غمبػػة  يػػةمصػػمحة عرِّ 
  (ٖ) .((المصمحة ولـ يعتبر ندرة المتسدة 

 أمثمة ىذا القسـ وىو أف النادر غير معتبر شرعًا: ومف
                                                 

ىػػػو الشػػػي  عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبدالسػػػبلـ بػػػف أبػػػي القاسػػػـ بػػػف الحسػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف ميػػػذب السػػػممي  (ٔ)
ىػػ، تتممػػذ عمػػة ابػػف عسػاكر، وا مػػدي، وغيرىمػػا، وكػػاف مػػف ٛٚ٘ –أو  -ىػػػ ٚٚ٘الشػافعي، ولػػد سػػنة 

مػػة فػػي األمػػر أبػػرز تبلميػػذه ابػػف دقيػػؽ العيػػد، وىػػو الػػذي لقبػػو بسػػمطاف العممػػا ، كػػاف لػػو مواقػػؼ عظي
بالمعروؼ والنيي عف المنكػر، مػف مصػنتاتو: قواعػد األحكػاـ، واإلشػارة إلػى اإليجػاز فػي بعػض أنػواع 

، ٖٓ٘/ٕىػػػػ، ينظػػػر: )فػػػوات الوفيػػػات ٓٙٙالمجػػػاز، وبدايػػػة السػػػوؿ فػػػي فضػػػؿ الرسػػػوؿ، تػػػوفي سػػػنة 
 (.ٜٕٓ/ٛطبقات ابف السبكي 

 .٘ٛ/ٔقواعد األحكاـ  (ٕ)

 .ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٕالموافقات  (ٖ)
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فػػػػي الػػػػدما  واألمػػػواؿ والتػػػػروج مػػػا جػػػػواز الكػػػػذب  أف الشػػػرع قضػػػػى بالشػػػيود  
والنمط والػوىـ مػف الشػيود، وأبػاح التطػر فػي رمضػاف ولػـ ينظػر لعػدـ حصػوؿ المشػقة 

 حتمػاؿلكوف ذلؾ نػادرًا وكػذلؾ أوجػب العمػؿ بخبػر الواحػد ومػا ا ؛لبعض األفراد أحياناً 
درة الحصػػوؿ الخطػػأ والػػوىـ فػػي الػػراوي ومػػا إلػػى ذلػػؾ، ولكػػف لمػػا كانػػت ىػػذه األشػػيا  نػػا

 أجر  الشارع األحكاـ عمى النالب المظنوف.
أف القسـ الذي يقطا فيو بحصوؿ الضرر مثؿ حتػر البئػر خمػؼ بػاب  فتحصؿ

الػػػدار فػػػي الظػػػبلـ بحيػػػث يقػػػا الػػػداخؿ فييػػػا والبػػػد، وكػػػذلؾ القسػػػـ الثػػػاني وىػػػو مػػػا كػػػاف 
  (ٔ) .الشاطبيإفضا  التعؿ فيو إلى الضرر نادرًا ال خبلؼ فييما حسبما أفاد 

 القسم الثالث: أما
مػػا يكػػوف المتسػػدة فيػو مظنونػػة كبيػػا السػػبلح مػف أىػػؿ الحػػرب والعنػػب مػػف  وىػو

 ونحو ذلؾ، فيذا التعؿ يتوجو فيو إلى أمراف: ارالخم  
أننػػا إذا نظرنػػا إلػػى التعػػؿ مجػػردًا حكمنػػا بجػػوازه؛ ألف األصػػؿ فػػي البيػػا  :األول

 والتصرفات اإلباحة.
أننػػػػا إذا نظرنػػػػا إلػػػػى مػػػػا يترتػػػػب عميػػػػو مػػػػف المتسػػػػدة الراجحػػػػة فيحتمػػػػؿ  :الثأأأأاني

 وجياف:
المنػا إجػرا ًا لمظػف مجػر  العمػـ، فيمنػا التاعػؿ مػف القيػاـ بيػذا التعػؿ  :أوكىما

بتعػؿ ال يمحقػو فػي تركػو ضػرر ولػو  النيػرنظرًا لممآؿ؛ وذلؾ إما التيامو بقصد ضرر 
ذلؾ بطمػب وجػو آخػر بتعػؿ ال يحصػؿ  حصوؿ الضرر بترؾ التعؿ فيمكنو تبلفي رقدِّ 

 بو الضرر.
نظػػػرًا الخػػػتبلؼ التعػػػؿ ىنػػػا عػػػف ىنػػػاؾ مػػػف حيػػػث أنػػػو يجػػػوز تخمػػػؼ  :ثانييمأأأا

ف كاف نادرًا وذلؾ قطا بحصوؿ ال فميس ىذا مثؿ ذلؾ، فبل يأخػذ  متسدةالمتسدة ىنا وا 
 حكمو ولكف يقو  الوجو األوؿ: أف الظف يجر  مجر  العمـ في العمميات.

فيػػؿ  ))ذىػػب الشػػاطبي إلػػى تػػرجيا القػػوؿ بػػالمنا فػػي ذلػػؾ حيػػث يقػػوؿ:  ولػػذلؾ
ف  يجػػػري الظػػػف مجػػػر  العمػػػـ فيمنػػػا مػػػف الػػػوجييف المػػػذكوريف أـ ال، لجػػػواز تخمتيمػػػا وا 

                                                 

 .ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٕانظر: الموافقات (ٔ)
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كػػاف التخمػػؼ نػػادرًا، ولكػػف اعتبػػار الظػػف ىػػو األرجػػا؛ ألف الظػػف فػػي أبػػواب العمميػػات 
  (ٔ) .((ىنا  جريانوجاريًا مجر  العمـ فالظاىر 

وممػػػػف نسػػػػب القػػػػوؿ بسػػػػد الػػػػذرائا فيمػػػػا أدتػػػػو الذريعػػػػة إلػػػػى  الثالأأأأث:  ىبالمأأأأ
وسػػػد الػػػذرائا ذىػػػب إليػػػو مالػػػؾ  ))المحظػػػور أو كػػػاف أداؤىػػػا غالبػػػًا القرطبػػػي فقػػػد قػػػاؿ: 

وأصػػحابو... إلػػى أف قػػاؿ: فػػ ذا غمػػب حصػػوؿ المحظػػور مػػف الذريعػػة ال بػػد مػػف السػػد، 
ذا ساو  أو كاف عدـ الحصوؿ ىو النالب فاختمؼ األصحاب فبعضػيـ سػد الذريعػة  وا 

 كبلمو الذي تقدـ. ال (ٕ) ((وبعضيـ منا سدىا ... 
 الحنابمة في سد ال رااع: نصوص

ليػػؾ  -رحمػػو ا-مػػة عمػػى مػػذىب مالػػؾالحناب مػػذىب فػػي اعتبػػار ىػػذا األصػػؿ وا 
 نصوصيـ في ذلؾ:

فصػػؿ: والحيػػؿ كميػػا محرمػػة غيػػر جػػائزة فػػي  )): (المننػػي)ابػػف قدامػػو فػػي  قػػاؿ
شي  مف الديف، وىو أف يظير عقدًا مباحًا بريد بػو محرمػًا مخادعػة وتوسػبًل إلػى فعػؿ 

 (ٖ).((أو دفا حؽ نحو ذلؾ  ما حـر ا، واستباحة محظوراتو أو إسقاط واجب
 ))فػي مسػألة العينػة وىػي المسػماة عنػد المالكيػة ببيػوع ا جػػاؿ:  (ٗ)الخرقػي قػاؿ

 (٘) .((لـ يجز أف يشترييا بأقؿ مما باعيا منو  ،ومف باع سمعة بنسيئة
وجممػػة ذلػػؾ أف مػػف بػػاع سػػمعة بػػثمف مؤجػػؿ ثػػـ  ))ابػػف قدامػػة شػػارحًا ذلػػؾ:  قػػاؿ

نقػػػدًا لػػـ يجػػز فػػي قػػػوؿ أكثػػر أىػػؿ العمػػـ رو  ذلػػػؾ عػػف ابػػف عبػػػاس  منػػواشػػتراىا بأقػػؿ 
سػحاؽ  ؿوعائشة والحسف وابف سػيريف ... والشػعبي وبػو قػا الثػوري واألوزاعػي ومالػؾ وا 

ألف ذلػػؾ ذريعػػة إلػػى الربػػا ف نػػو يػػدخؿ السػػمعة ليسػػتبيا  ))ثػػـ قػػاؿ:  ((.وأصػػحاب الػػرأي
                                                 

 .ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٕالموافقات (ٔ)

(ٕ) **** 

 .ٕٙ/ٗالمنني (ٖ)

رحػؿ عػف  الحنابمػة،مػف كبػار فقيػا   عمر بف الحسيف بف عبد ا، أبو القاسـ، الخرقػي. بنػدادي.ىو  (ٗ)
. في بيػت ببنػداد فاحترقػت ولػـ تكػف انتشػرت وبنداد لما ظير بيا سب الصحابة زمف بني بوبة، وترؾ كتب

تػوفي  .حو ابػف قدامػة فػي المننػي (( وغيػره) مختصػر الخرقػي ( الػذي شػر وبقي منيا مختصره المشيور بػ 
   (.ٕٕٓ/٘واألعبلـ لمزركمي  ، ٘ٚ/ٕ ةطبقات الحنابم ىػ ينظر: )ٖٖٗسنة 

 .ٖٜٔ/ٗانظر: الخرقي ما شرحو  (٘)
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... والذرائا مع : " ونػص قػاؿتبرة كما قدمناه ثػـ ليا بيا ألؼ بخمسمائة إلى أجؿ معمـو
 (ٔ) .((أحمد عمى ذلؾ كمو " 

ألف ذلؾ ذريعػة  )): -مسألة العينة-عقب ذكر ىذه المسألة (اإلقناع)في  وقاؿ
 (ٕ) .((إلى الربا ليستبيا ألؼ بنحو خمسمائة  إلى أجؿ، والذرائا معتبرة في الشرع 

القػوؿ أو التعػؿ المتضػي إلػى المتسػدة  )): (المػوقعيف إعػبلـ)القيـ فػي  فاب قاؿ
قسماف: أحدىما: أف يكوف وضػعو لئلفضػا  إلييػا كشػرب الخمػر المتضػي إلػى متسػدة 

والزنػػا المتضػػي إلػػػى اخػػتبلط األنسػػػاب  ة،تريػػػالسػػكر وكالقػػذؼ المتضػػػي إلػػى متسػػدة ال
وفساد التراش ونحو ذلؾ، فيذه أقواؿ وأفعػاؿ وضػعت متضػية ليػذه المتاسػد ولػيس ليػا 

غيرىػػػا، والثػػػاني: أف تكػػػوف موضػػػوعة لئلفضػػػا  إلػػػى أمػػػر جػػػائز أو مسػػػتحب، ظػػػاىر 
فيتخػػذ وسػػيمة إلػػى المحػػـر إمػػا بقصػػده أو بنيػػر قصػػد منػػو، فػػاألوؿ كمػػف يعقػػد النكػػاح 
قاصػػدًا بػػو التحميػػؿ، أو يعقػػد البيػػا قاصػػدًا بػػو الربػػا، أو يخػػالا قاصػػدًا بػػو الحنػػث ونحػػو 

أوقػػػػات النيػػػػي أو يسػػػػب أربػػػػاب يصػػػػمي تطوعػػػػًا بنيػػػػر سػػػػبب فػػػػي  كمػػػػفذلػػػػؾ، والثػػػػاني 
 المشركيف بيف أظيرىـ، أو يصمي بيف يدي القبر   ونحو ذلؾ.

 أف متسدتو راجحة عمى مصمحتو؛ فياىنا أربعة أقساـ: :والثاني
 وسيمة موضوعة لئلفضا  إلى المتسدة. :األول
 وسيمة موضوعة لممباح ُقِصَد بيا التوسؿ إلى المتسدة. :الثاني
وسػػػيمة موضػػػوعة لممبػػػاح لػػػـ يقصػػػد بيػػػا التوسػػػؿ إلػػػى المتسػػػدة لكنيػػػا  :الثالأأأث

 إلى غالبيا ومتسدتيا أرجا مف مصمحتيا. متضية
وسػػػيمة موضػػػوعة إلػػػى لممبػػػاح وقػػػد تتضػػػي إلػػػى المصػػػمحة ومصػػػمحتيا  :الرابأأأع

 أرجا مف متسدتيا.
القسػػـ األوؿ والثػػاني قػػد تقػػدـ، ومثػػاؿ الثالػػث الصػػبلة فػػي أوقػػات النيػػي  فمثػػاؿ

آليػػة المشػػركيف بػػيف ظيػػرانييـ وتػػزيف المتػػوفى عنيػػا فػػي زمػػف عػػدتيا، وأمثػػاؿ ومسػػبة 
ذلػػػؾ، ومثػػػاؿ الرابػػػا النظػػػر إلػػػى المخطوبػػػة والُمسػػػتامة والمشػػػيود عمييػػػا ومػػػف يطؤىػػػا 
ويعامميا، وفعػؿ ذوات األسػباب فػي أوقػات النيػي وكممػة الحػؽ عنػد ذي سػمطاف جػائز 

                                                 

 .ٜٗٔ-ٖٜٔ/ٗانظر: المنني البف قدامة  (ٔ)

 .ٖٓٛ/ٚكشاؼ القناع عف متف اإلقناع  (ٕ)
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سػػتحبابو أو إيجابػػو بحسػػب درجاتػػو جػػا ت ب باحػػة ىػػذا القسػػـ أو ا يعةر ونحػػو لػػؾ؛ فالشػػ
فػػي المصػػمحة وجػػا ت بػػالمنا مػػف القسػػـ األوؿ كراىػػة أو تحريمػػًا بحسػػب درجاتػػو فػػي 
المتسدة يعنػي النظػر فػي القسػميف الوسػط: ىػؿ ىمػا ممػا جػا ت الشػريعة ب باحتيمػا أو 

   (ٔ)المنا منيما 
 مالك: ىبم  تحقيق

 أف في مذىب مالؾ رأييف: قدمنالقد  
 يسد جميا الذرائا إال مما يندر أداؤه إلى المحظور. :أحدىما
يسػػدىا فيمػػا إذا أدت إلػػى المحظػػور أو غمػػب أداؤىػػا، ال مػػا سػػاوت أو  :والثأأاني

 كاف أداؤىا أقؿ كما قدمنا ذلؾ عف القرطبي.
وقػػػد ذكػػػر الشػػػاطبي أقسػػػامًا لمذريعػػػة، فأفػػػاد أف مػػػا أفضػػػت فيػػػو الذريعػػػة إلػػػى  

المحظػػور أو كػػاف إفضػػاؤىا غالبػػًا تسػػد فيػػو الذريعػػة، ومػػا كػػاف فييػػا اإلفضػػا  نػػادرًا ال 
عػف مالػؾ القػوؿ بػو ولعػؿ ىػذا بنػا  عمػى  يكػالطػرفيف فيػو خػبلؼ، فحُ  يتسد، والمسػتو 

يمػػـز عميػػو إتبػػاع الػػتيـ البعيػػدة  نػػوإقرطبػػي: قػػاؿ فيػػو ال لػػذيالقػػوؿ الثػػاني فػػي المػػذىب ا
 والذرائا الضعيتة.

يدؿ عمى ضعؼ القػوؿ بسػد الػذرائا فػي جميػا صػورىا حكايػة القرافػي لػو  ومما
وقيػػؿ:  ))ثػػـ قػػاؿ:  ((العقػػد جػػائز  فإ ))بقيػػؿ، حيػػث قػػاؿ فيمػػا بعػػدت فيػػو تيمػػة الربػػا: 

 (ٕ) .((يمنا حماية لمذريعة 
القػػوؿ الػػذاىب إلػػى السػػد فػػي جميػػا الصػػور  كايتػػومػػف كػػبلـ القرافػػي وح فاسػػتتيد

إيػػاه بأنػػو أخػػذ بالتيمػػة الضػػعيتة رجحػػاف القػػوؿ بسػػد مػػا غمػػب  يبقيػػؿ، ووصػػؼ القرطبػػ
أداؤه إلػػػى المتسػػػدة مػػػف الػػػذرائا دوف مػػػا تسػػػاو  فيػػػو األمػػػراف أو كػػػاف أداؤه أقػػػؿ. وا 

 .عمـأ 
المتضػػػية أو  منسػػوباف لمالػػػؾ إال أف القػػػوؿ بسػػد الػػػذرائا ينئػػػذالمػػػذىبيف ح فكػػأف

 النالب فييا اإلفضا  ىو قوؿ األكثر تقريبًا أو األشير.

                                                 

 .ٖٙٔ/ٖإعبلـ الموقعيف  (ٔ)

 .ٜٕٙ/ٖالتروؽ(ٕ)
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مػػف ىػػذا أف مػػذىبي المالكيػػة والحنابمػػة اتتقػػا فػػي القػػوؿ بسػػد الػػذرائا  فالخبلصػػة
وفػػػي مقػػػدار القػػػوؿ بيػػػا، فكػػػأف مػػػذىبيـ متحػػػدًا أعنػػػي مػػػذىب الحنابمػػػة مػػػا الػػػراجا مػػػف 

 مذىب مالؾ. وا أعمـ.
 ما تقدم:   خالصة

الكػػبلـ عػػف الموضػػا المتتػػؽ عمػػى سػػد الػػذرائا فيػػو بػػبل خػػبلؼ، وىػػو مػػا  سػػبؽ
اسػػتمزمت فيػػو الذريعػػة المحظػػور، ومػػا اتتػػؽ عمػػى عػػدـ السػػد الذريعػػة فيػػو وىػػو مػػا نػػدر 

فيو إلى المحظور، كما تقدـ رجحاف سد الذريعػة عنػد أربػاب الػذرائا فيمػا  ذريعةأداؤه ال
المتتؽ عمى سػد الذريعػة فيػو ثبلثػة  قطا فيو بحصوؿ الضرر مف غير استمزاـ، فيكوف

 أقساـ:
 ما استمزمت فيو الذريعة المحظور. :األول
 ما قطا فيو بحصوؿ الذريعة مف غير استمزاـ. :الثاني
 ما غمب حصوؿ الذريعة فيو. :الثالث
كػاف حصػوؿ الذريعػة  مػااتتقوا عمى عدـ سد الذريعة فيػو وىػو  باقسـ را وىناؾ

 فيو نادرًا.
قسػػاـ إال مػػا كثػر أداؤه إلػػى المحظػور ولػػـ يكػػف غالبػًا، ومػػا قػػؿ فمػـ يبػػؽ مػف األ 

أداؤه إلػػػى المحظػػػور ولػػػـ يكػػػف نػػػادرًا وقػػػد ذكرنػػػا أف الػػػراجا عنػػػد المالكيػػػة جػػػواز فعػػػؿ 
 كثػرأداؤه إلى المحظور وىذا محؿ وفاؽ ما الشػافعية فمػـ يبػؽ إال مػا  الذريعة فيما قؿ  

 بيف األدلة إثباتًا ونتيًا. بمحؿ التجاذقميؿ وال نادر وىو  وال لبٍ أداؤه وىو غير غا
فيو موضا نظر والتباس واألصؿ فيػو الحمػؿ  ))الشاطبي في ىذا القسـ:  قاؿ

عمػػى األصػػؿ مػػف صػػحة اإلذف ثػػـ يقػػوؿ: إال أف مالكػػًا اعتبػػره بنػػا  عمػػى كثػػر القصػػد 
 (ٔ) .((وقوعًا 
 :المانعين لسد ال رااع أدلة: الرابع المطمب

لمذريعػة التػي يكثػر  بالنسػبةالمانعوف لسد الذرائا وىو الشػافعية والحنتيػة  استدؿ
 :ةأداؤىا إلى المحظور مف غير أف يكوف غالبًا بعدة أدل

                                                 

 .ٜٛٔ/ٗ، ٖٔٙ/ٕالموافقات  (ٔ)
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 (ٔ)چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  قولو تعالى: :األول
 ىذا الدليؿ القرافي عنيـ. ذكر

منعػو، ومنػا : أف ا جعؿ البيا حػبلاًل إال مػا قػاـ الػدليؿ عمػى االستدالؿوجو  
الذريعػػة فػػي مثػػؿ ىػػذه العقػػود ادعػػى فييػػا منػػا الذريعػػة لػػـ يقػػـ عمييػػا دليػػؿ، فػػبل تكػػوف 

 ممنوعة.
القرافػي عػف ذلػؾ بعػدـ التسػميـ بعػد قيػاـ الػدليؿ عمػى منػا بيػوع ا جػاؿ واسػتدؿ  وأجاب

 فسػألتيا؛ نسػوة، فػي عائشػة عمػىامػرأة  دخمت)) : ىوبحديث زيد بف أرقـ عف عائشة و 
 أجػؿ، إلػى بثمانمائػة أرقػـ بػف زيػد مػف فبعتيػا جاريػة؛ لي كانت! المؤمنيف أـ يا: فقالت

: عائشػػػة فقالػػػت ثمانمائػػػة؛ عميػػػو وكتبػػػت السػػػتمائة، فنقدتػػػو بسػػػتمائة، منيػػػا اشػػػتريتيا ثػػػـ
 جيػػاده أبطػؿ قػػد أنػو أرقػػـ بػف زيػد أخبػػري بعػت، مػػا وا وبػئس اشػػتريت، مػا وا بػئس
 (ٕ) .((يتوب أف إال -وسمـ عميو ا صمى- ا رسوؿ ما

إنػػػو يتيػػػد المنػػػا مػػػف التػػػذرع فػػػي بيػػػوع ا جػػػاؿ وىػػػو دليػػػؿ خػػػاص، ودليػػػؿ  وقػػػاؿ
فيعمػؿ بػالعمـ فػي غيػر  ـاعمى العػ الشافعية عاـ، وقد تقرر عند األصوؿ تقدـ الخاص

 (ٖ) عمـو العاـ بيذا الخاص. موضا الخاص، ويخصُّ 
الشػػاطبي بجػػواب آخػػر وىػػو أف ىػػذا العمػػـو الػػذي اسػػتدؿ بػػو الشػػافعية  وأجػػاب

 المستتاد مف ا ية مخصوص بالمصمحة فمـ يشمؿ محؿ النزاع.
أف الشػارع عمػـ مػف تصػرفاتو ومػوارد نصوصػو  التخصأيص بالمصأمحة: وو و

قتؿ باب ذرائا التساد، ف ذا وجد فعػؿ مػف األفعػاؿ المباحػة يػؤدي إلػى فسػاد راجػا منػو 
التعػػؿ بنػػا  عمػػى مػػا عيػػد مػػف الشػػارع، فيكػػوف ىػػذا الػػدليؿ وىػػو القػػوؿ بالمصػػمحة ذلػػؾ 

 (ٗ) المستند إلى االستقرا  التاـ مخصصًا لعمـو الِحؿ المستتاد مف ا ية.

                                                 

 .ٕ٘ٚسورة البقرة، ا ية  (ٔ)

، (المسػػػػند)، وأحمػػػػد فػػػػي ٖٔٛٗ ،ٕٔٛٗ/ رقػػػػـ ٘ٛٔ-ٗٛٔ/ ٛ (المصػػػنؼ) أخػػػرج عبػػػػد الػػػػرزاؽ فػػػػي (ٕ)
، والبييقػي فػي ٕ٘/ ٖ( السػنف)والدارقطني في  -ٙٔ/ ٗ (الرايةنصب ) كما في-وسعيد بف منصور 

 .عف معمر والثوري عف أبي إسحاؽ عف امرأتو ٖٖٔ-ٕٖٓ/ ٘ (الكبر )

 .ٕٛٙ/ٖالتروؽ  (ٖ)

 .ٜ٘ٔ/ٗانظر: الموافقات  (ٗ)
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واستدلوا أيضًا بحديث أبو ىريرة أف النبػي صػمى ا عميػو وسػمـ  الثاني: الدليل
(. فقػػػػالوا: إنػػػػا نبتػػػػاع الصػػػػاع () أتمػػػػر خيبػػػػر كمػػػػو ىكػػػػذا  )أتػػػػى بتمػػػػر جنيػػػػب، فقػػػػاؿ: 

) ال تتعمػػػوا ىػػػذا ولكػػػف بيعػػػوا تمػػػر )بالصػػػاعيف مػػػف تمػػػر الجمػػػا، فقػػػاؿ عميػػػو السػػػبلـ: 
 (ٔ) (.(الجما بالدراىـ واشتروا بالدراىـ جنيبًا 

االستدالؿ بيذا الحديث: أف فيو بيا صاع بصاعيف وغنما توسػط بينيمػا  ووجو
عقد الدراىـ فأبيا، فمو لـ تكف الذريعة في مثؿ ىذا مباحة لما جػوز ليػـ عميػو الصػبلة 

 (ٕ) والسبلـ بيا الصاعيف بالصاع بواسطة عقد الدراىـ بينيما.
ف بمنػػا الذريعػػة  عػػف ىػػذا الػػدليؿ: أُعتػػرض عمػػى ىػػذا الػػدليؿ بػػأف القػػائمي الجػػواب

في ىذه العقود إنما يمنعونيا إذا كاف المشتري ثانيًا ىػو البػائا أواًل وىػو ال يسػمموف أف 
 المشتري في ىذا العقد الثاني ىو البائا األوؿ، ولـ يذكر في الحديث شي  في ذلؾ.

قػػاؿ: ) بػػا الجمػػا  سػػمـيوضػػحو أف النبػػي صػػمى ا عميػػو و  ))ابػػف القػػيـ:  قػػاؿ
بعػػد انقضػػا ه البيػػا  هابتػػا بالػػدراىـ جنيبػػًا ( وىػػذا يقتضػػي بيعػػًا ينشػػئو ويبتػػدأ بالػػدراىـ ثػػـ 

األوؿ، ومتى واطئو في أوؿ األمر عمى أف أبيعػؾ وأبتػاع منػؾ فقػد اتتقػا عمػى العقػديف 
معػػًا، فػػبل يكػػوف الثػػاني عقػػدًا مسػػتقبًل مبتػػدأ بػػؿ تتمػػو العقػػد األوؿ عنػػدىما وفػػي اتتاقيمػػا 

يف مسػػتقميف  ال يػػرتبط أحػػدىما بػػا خر وال ينبنػػي عميػػو وظػػاىر الحػػديث أنػػو أمػػر بعقػػد
)). (ٖ) 

لو سممنا أف المشتري ىو البائا األوؿ ف ف ىذا ليس مف محؿ النػزاع أيضػًا؛  ثـ
ألف المذكور في الحديث أف البائا األوؿ قبض ثمف السمعة، ثـ اشتري بو بعػض ذلػؾ 

بًل؛ ألنػػػو إذا معجػػػبًل الصػػػاع، وف شػػػرط الذريعػػػة عمػػػى المػػػذىب كػػػوف البيػػػا األوؿ مػػػؤج
 القوية. تيـضعتت تيمة التذرع إلى الربا والمنا إنما يستند فيو إلى ال

                                                 

 رواه مسمـ*** (ٔ)

 .ٕٛٙ/ٖالتروؽ  (ٕ)

 .ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٕإعبلـ الموقعيف  (ٖ)
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إنمػػػا  ))القرافػػػي ردًا عمػػى اسػػػتدالليـ بيػػذا الحػػػديث عمػػى تجػػػويز الػػذرائا:  وقػػاؿ
نمنا أف يكوف العقد الثاني مف البائا األوؿ، وليس ذلؾ مػذكورًا فػي الخبػر مػا أف بيػا 

نما المنا حيث تقو  النقد إذا تقابضا ف  (ٔ) .((يو  ضعتت التيمة، وا 
 الثالث: القياس. الدليل
بالقياس فقاسوا ىذه البيػوع ببيػوع ا جػاؿ فػي جوازىمػا عمػى بيػا السػيؼ  استدلوا

لػػـ يقطػػا بػػو الطريػػؽ، والعنػػب مػػف الخمػػار بجػػاما أف كػػبًل منيمػػا أي ىػػذه البيػػوع وبيػػا 
والعنػػػب يتوقػػػا منػػػو المحظػػػور، والحكػػػـ فػػػي األصػػػؿ جػػػواز البيػػػا، فتػػػي التػػػرع  ؼالسػػػي

الجػػواز وىػػو ىػػذه البيػػوع الجػػواز كػػذلؾ، بػػؿ الجػػواز فػػي ىػػذه البيػػوع أولػػى لختػػة المتسػػدة 
فييا، وىػو الربػا المتعمػؽ بػاألمواؿ، والسػيؼ والعنػب متسػدتيما أعظػـ لتعمقيمػا بػالنتوس 

   والعقوؿ.
افعي عمى عدـ منا سد الذريعة بأف العقد المقتضي واحتر الش ))القرافي:  قاؿ

قػػاطا الطريػػؽ والعنػػب  (ٕ)اجتمعػػت أركانػػو كبيػػا السػػيؼ مػػف ذالمتسػػاد ال يكػػوف فاسػػدًا إ
مػػف الخمػػار مػػا أف التسػػاد فػػي قطػػا الطريػػؽ أعظػػـ مػػف سػػمؼ جػػر نتعػػًا لمػػا فيػػو مػػف 

 .((ذىاب النتوس والعقوؿ 
وجوابػػػو أف التسػػػاد لػػػيس مقصػػػودًا لمعقػػػد بالػػػذات فخػػػبلؼ عقػػػود  ))القرافػػػي:  ثػػػـ

ألنػو المحصػؿ ليمػا، والبيػػا  العقػد؛صػور النػزاع، فػ ف تمػؾ األغػراض ىػي الباعػة عمػى 
 (ٖ) .((ليس محصبًل لقطا الطريؽ وعمؿ الخمر 

األدلة ىي التى استدؿ بيػا مػف ال يػر  سػد الػذرائا فػي األفعػاؿ التػي يكثػر  ىذه
 ظور وقد عرفت الجواب عنيا.أداؤىا إلى المح

 :المثبتين لسد ال رااع أدلة: الخامس المطمب
المالكيػػة والحنابمػػة ومػػف رأ  رأييػػـ عمػػى جػػواز سػػد الػػذرائا فيمػػا إذا كثُػػر  اسػػتدؿ

 أداؤىا إلى المحظور بعدة أدلة:

                                                 

 .ٕٙٛ/ٖانظر: التروؽ  (ٔ)

 مف في السياؽ بمعنى ) إلى(. (ٕ)

 .ٕٙٛ/ٖالتروؽ (ٖ)
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أف أـ ولػػػػد زيػػػػد بػػػػف أرقػػػػـ قالػػػػت  ))األوؿ: مػػػػا رواه اإلمػػػػاـ أحمػػػػد وىػػػػو:  الػػػػدليؿ
 بثمانمائػة: يػا أـ المػؤمنيف، إنػي بعػت مػف زيػد بػف أرقػـ عبػدًا -رضي ا عنيا-لعائشة

: بػئس -رضػي ا عنيػا-درىـ إلى العطا ، واشتريتو منو بسػتمائة نقػدًا، فقالػت عائشػة
مػػا شػػريت وبػػئس مػػا اشػػتريت، أخبرنػػي زيػػد بػػف أرقػػـ أنػػو أبطػػؿ جيػػاده مػػا رسػػوؿ ا 

–ى ا عميػػػو وسػػػمـ إال أف يتػػػوب، أرأيتنػػػي أف أخذتػػػو بػػػرأس مػػػالي  فقػػػاؿ عائشػػػة صػػػم
 (ٔ):-ا عنيا رضي

رضػػي ا -مػػف جيػػة أنيػػا -الػػذي ىػػو سػد الػػذرائا-المطمػػوب يثىػػذا الحػػد فأفػاد
ذمػػت ىػػذا العقػػد، ووعػػدت مجريػػو ب حبػػاط عممػػو، وعقػػد يترتػػب عميػػو مػػا ذكػػر ال  -عنيػػا

حباط العمؿ دلي ؿ عمى عظـ المعصية وكمما عظمت المعصػية كػاف يشؾ في منعو، وا 
 النيي عنيا متأكدًا، فالنتيجة أف ىذه الذريعة واجبة السد وىو المطموب.

 :ليلالمو و إلج ى ا الد اعتراض
ىػػذا الحػػديث بأنػػػو أحػػد رواتػػو مجيػػػوؿ، فػػبل يصػػا االسػػػتدالؿ بػػو، فقػػد أفػػػاد  رد

الشػػافعي فػػي األـ أف مػػف رواتػػو أبػػا إسػػحاؽ عػػف امرأتػػو العاليػػة بنػػت أنتػػا وىػػذه المػػرأة 
 (ٕ) ليست معروفة حتى يؤخذ بروايتيا.

ضػػعؼ الزرقػػاني عمػػى الموطػػأ وقػػاؿ: لتظػػو منكػػر؛ ألف العمػػؿ الصػػالا ال  كمػػا
 واعترضو الزركشي مف وجوه: (ٖ)بؿ الردة يبطمو االجتياد
: أف ىػػػذا الكػػػبلـ اجتيػػػاد مػػػف السػػػيدة عائشػػػة، ولػػػيس مرويػػػًا عػػػف النبػػػي أحػػػدىما

صػمى ا عميػو وسػػمـ ومػف المجمػا عميػػو بػيف عممػا  األصػػوؿ أف اجتيػاد الصػػحابة ال 
 يكوف حجة عمى اجتيادي مثمو فبل يكوف في ىذا الحديث إذف حجة.

بتعؿ زيػد  ارضفعو إلى النبي صمى ا عميو وسمـ فيو مع: إذا سممنا ر ثانييما
بػؿ ىنالػؾ ‘ بف أرقـ، فبل نسمـ أنيا أنكرت عميو التعؿ؛ ألف فيػو تيمػة التػذرع إلػى الربػا

مػػانا آخػػر ىػػو الجيالػػة فػػي أصػػؿ الػػثمف؛ ألنػػو وقػػت بالعطػػا  وىػػو مجيػػوؿ، فأبطمػػت 
 األوؿ لجيالة األجؿ، والثاني البتنائو عمى األوؿ. البيا

                                                 

 .ٕٛٔ/٘، وأخرج الحديث في منتقى األخبار ما شرحو نيؿ األوطار ٕ٘ٚسورة البقرة، ا ية  (ٔ)

 .ٖٖ/ٖانظر: األـ  (ٕ)

 .ٖ٘ٓ/ٖ، ٜٕٙ/ٔذكر ىذا الشي  دراز في تقريره عمى الموافقات  (ٖ)
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ليػػػؾ قمػػػت: وأجػػػاب أصػػػحابنا بػػػأف إنمػػػا قالػػػت ذلػػػؾ  ))نػػػص الزركشػػػي قػػػاؿ:  وا 
كمػػػا  جمػػاعباجتيادىمػػا، واجتيػػاد واحػػد مػػف الصػػحابة ال يكػػػوف حجػػة عمػػى ا خػػر باإل

سػػبؽ نقمػػو عػػف القاضػػي، ثػػـ قوليمػػا معػػارض لتعػػؿ زيػػد بػػف أرقػػـ. ثػػـ إنمػػا أنكػػرت عميػػو 
، والثػػاني  لتسػاد البيعػيف فػػ ف األوؿ فاسػد لجيالػة األجػػؿ، فػ ف وقػت العطػػا  غيػر معمػـو

 (ٔ) .((بنا  عمى األوؿ فيكوف أيضًا فاسدًا 
رد القرافي عمى القوؿ بأف ىذا اجتياد وليس مرفوعًا، بأف في ىػذا الحػديث  وقد

إال عف توقيػؼ مػف النبػي  -ا عنيا رضي–وعيد شديد وتنميظ عظيـ ال يصدر منيا 
 (ٕ) صمى ا عميو وسمـ.

ال تقػػوؿ مثػػؿ ىػػذا التنمػػيظ وتقػػـو عميػػو إال  اوالظػػاىر أنيػػ ))ابػػف قدامػػة:  وقػػاؿ
بتوقيػػػؼ سػػػمعتو مػػػف النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ، فجػػػر  مجػػػر  روايتيمػػػا ذلػػػؾ عنػػػو 

)).(ٖ) 
لنػػا أنػػو ال تقػػـو بػػو حجػػة فػػي ىػػذا  رليػػذا الحػػديث ومػػا ورد عميػػو يظيػػ وبػػالنظر

لػػبطبلف ىػػو المقػػاـ حتػػى عمػػى تسػػميـ رفعػػو؛ ألنػػو معػػارض ومحتمػػؿ ألف يكػػوف سػػبب ا
جيالػػػة األجػػػؿ ال تيمػػػة التػػػذرع، عمػػػى أف مػػػا ذكػػػره القرافػػػي لػػػو سػػػمـ ممػػػا ورد عميػػػو فػػػبل 
يكػػوف دااًل عمػػى عمػػـو المػػدعي، ولػػذلؾ لقصػػوره عمػػى بيػػوع ا جػػاؿ خاصػػة، والػػدعو  

 أوسا مف ذلؾ عمى غرار ما قيؿ في استدالؿ الشافعية المتقدـ.
ما ذكره الشاطبي بعد ذكػره لحػديث زيػد بػف أرقػـ، وىػو أنػو عميػو  :الثاني الدليل

السػػػبلـ نيػػػى عػػػف الخميطػػػيف يشػػػير إلػػػى مػػػا رواه الجماعػػػة إال الترمػػػذي عػػػف جػػػابر أف 
رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ: ) نيػػى أف ينبػػذ التمػػر والزبيػػب جمعػػًا، ونيػػى أف ينبػػذ 

 (ٗ) ( عاً يالرطب والبسر جم
لرسػػػوؿ نيػػػى عػػػف نبيػػػذ الخميطػػػيف خشػػػية أدائػػػو إلػػػى داللػػػة الحػػػديث: أف ا ووجػػػو

 الممنوع وىو اإلسكار، ما أف أدائو إلى الممنوع ليس غالبًا.
                                                 

 / مبحث سد الذرائا.ٖالبحر المحيط  (ٔ)

 .ٕٚٙ/ٖالتروؽ  (ٕ)

 .ٜٗٔ/ٗالمنني  (ٖ)

 .ٙٛٔ-٘ٛٔ/ٛانظر: الحديث في منتقى األخبار ما شرحو نيؿ األوطار  (ٗ)
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غيػػر النالبػػة كمػػا قػػاؿ الشػػاطبي، وقػػد أورد فػػي ىػػذا  الذريعػػةالحػػديث سػػد  فتػػي
 (ٔ) المعنى أدلة كثيرة.

مػا أورده ابػف القػيـ فػي إعػبلـ المػوقعيف وحاصػمو: أف ا تعػالى  الثالأث: الدليل
نيػػػى عػػػف أشػػػيا  وحػػػذر منيػػػا، فمػػػو أبػػػاح الطػػػرؽ والوسػػػائؿ الموصػػػمة إلييػػػا لكػػػاف ذلػػػؾ 

 والتناقص مستحيؿ. اتنقصًا في التشري
فمػػػا أد  إليػػػو وىػػػو إباحػػػة الوسػػػائؿ يكػػػوف مسػػػتحيبًل كػػػذلؾ. فيثبػػػت المنػػػا مػػػف  

 نيي عنو.الوسائؿ المؤدية إلى الم
كوف إباحة الوسائؿ تؤدي إلى التنػاقص أف المشػي  مػف حيػث النيػي عنػو  وجو

باحػػػة الوسػػػائؿ المؤديػػػة إليػػػو تجعمػػػو مأذونػػػًا فيػػػو، فيكػػػوف م عنػػػو  نييػػػاً مطمػػػوب التػػػرؾ، وا 
إذا حػـر الػػرب  ))مأذونػًا فيػو، أو محرمػًا مباحػًا، وىػو التنػػاقص عينػو، يقػوؿ ابػف القػيـ: 

تعػػالى شػػيئًا ولػػو طػػرؽ ووسػػائؿ تتضػػي إليػػو، ف نػػو يحرميػػا ويمنػػا منيػػا تحقيقػػًا لتحريمػػو 
وتثبيتػػًا لػػو ومنعػػًا أف يقػػرب حمػػاه، ولػػو أبػػاح الوسػػائؿ والػػذرائا المتضػػية إليػػو لكػػاف ذلػػؾ 
غػػػرا  النتػػػوس بػػػو، وحكمتػػػو تعػػػالى وعممػػػو يػػػأبى ذلػػػؾ كػػػؿ اإلبػػػا  بػػػؿ  نقصػػػًا لمتحػػػريـ وا 

تػػأبى ذلػػؾ، فػػ ف أحػػدىـ لػػو منػػا جنػػده أو رعيتػػو أو أىػػؿ بيتػػو مػػف  االػػدنيسياسػػة ممػػوؾ 
شػي  ثػـ أبػاح ليػـ الػرؽ واألسػباب والػػذرائا الموصػمة إليػو، لُعػد متناقصػًا ويحصػؿ مػػف 
رعيتػػو وجنػػده ضػػد مقصػػوده، وكػػذلؾ األطبػػا  إذا أرادوا حسػػـ الػػدا  منعػػوا صػػاحبو مػػف 

ال فسػػد عمػػييـ  يػػروف إصػػبلحو، فمػػا الظػػف بيػػذه  امػػالطػػرؽ والػػذرائا الموصػػمة إليػػو، وا 
 (ٕ) .((الكماؿ  صمحةالشريعة التي ىي في أعمى درجات الحكمة والم

ىػػػو أف الشػػػارع قػػػد عمػػػـ منػػو فػػػي كثيػػػر مػػػف ا يػػػات واألحاديػػػث  الرابأأأع: الأأأدليل
نما لما يؤدي إليػو مػف متسػدة عظيمػة، وورد ذلػؾ فػي مػواطف  تحريـ الشي  ال لنتسو وا 

قولػو  مثػؿمػا  منيػا الكثيػر فمػـ يسػتطيعوا استقصػائيا وذلػؾ تتوؽ الحصر، قد ذكر العم

                                                 

 وما بعدىا. ٕٕٙ/ٕانظر: الموافقات  (ٔ)

 .ٕٓٔ/ٖإعبلـ الموقعيف  (ٕ)
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ھ  ھ  چ  تعػػػػػػػػالى: وقولػػػػػػػػو ،(ٔ)چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  تعػػػػػػػػالى:

 (ٕ)چ  ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷
في قصة أصحاب السبت لمػا مػنعيـ ا الصػيد فيػو فسػدوا األنيػار عمػى  وجا 

 السمؾ في يـو السبت ليصطادوىا في غيره مف األياـ فعاقبيـ ا بتعميـ ىذا.
 (ٖ)چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  تعالى: وقولو
كثيػػر مػػف ا يػػات فقػػد نيػػوا فػػي ىػػذه ا يػػات عػػف فعػػؿ ىػػو جػػائز فػػي نتسػػو  إلػػى
 ؤدي إلى المحظور.خشية أف ي
 األدلة في السنة: ومف
أف النبي صمى ا عميو وسمـ نيى أف تقطا األيدي فػي النػزو لػئبل يكػوف  -ٔ

 (ٗ) ذريعة إلى أف يمحؽ المحدود بالكتار.
أف النبػػػػػي صػػػػػمى ا عميػػػػػو وسػػػػػمـ منػػػػػا المقػػػػػرض مػػػػػف قبػػػػػوؿ اليديػػػػػة مػػػػػف  -ٕ

الػديف فيكػوف  يراليديػة ذريعػة لتػأخالمقترضيف إال أف يحسبيا مػف دينػو، حتػى ال تتخػذ 
 (٘) مف الربا. وقرضًا جر منتعة وى

مػػا مػػا فػػي -أف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ كػػاف يكػػؼ عػػف قتػػؿ المنػػافقيف -ٖ
لػػػئبل يكػػػوف ذريعػػػة إلػػػى تنتيػػػر النػػػاس عنػػػو، وقػػػوليـ أف  -قػػػتميـ مػػػف مصػػػمحة اإلسػػػبلـ

التػأليؼ  صػمحةميـ ، وممحمدًا يقتؿ أصحابو، ومتسدة التنتير أكبر مػف متسػدة تػرؾ قػت
 أعظـ مف مصمحة القتؿ.

فػػػي الموطػػػأ أف رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ قػػػاؿ: ) ال يمنػػػا  دمػػػا ور  -ٗ
 (ٙ) فضؿ الما  ليمنا بو الكؤل (.

                                                 

 .ٗٓٔسورة البقرة، ا ية  (ٔ)

 .ٛٓٔسورة األنعاـ، ا ية  (ٕ)

 .ٖٔسورة النور، ا ية  (ٖ)

 .ٕٛ/ٕٔو داود؛ كتاب الحدود، باب: السارؽ يسرؽ في النزو أيقطا. عوف المعبود أخرجو أب (ٗ)

 .ٗٔٔ/ٖانظر: إعبلـ الموقعيف  (٘)

 الموطأ كتاب األقضية، باب: القضا  في المياه. (ٙ)
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قيػػػؿ أنػػػو يقتضػػػي النيػػػي عػػػف  ))فػػػي ىػػػذا الحػػػديث:  -ا رحمػػػو–البػػػاجي  قػػػاؿ
سػػبب بػػو إلػػى منػػا الكػػؤل إف معنػػى ذلػػؾ: أف مػػف منػػا فضػػؿ المػػا  ليت -وقػػاؿ–الػػذرائا 

عمػى أصػؿ مالػؾ وأصػحابو -المباح ال يقدر بالكؤل. فمنػا مػف ذلػؾ، ووجػب عمػى ىػذا 
 (ٔ) .((أف يمنا منو مف قصد ومف لـ يقصد  -في الذرائا

عف القرطبػي أف الحػديث حجػة لنػا فػي القػوؿ بسػد الػذرائا؛ ألنػو  زرقانيال ونقؿ
 (ٕ) .لكؤل مناإنما نيي عف منا فضؿ الما  لما يؤدي إليو مف 

اإلجمػاع فمنػو: اتتػاؽ الصػحابة عمػى جمػا عثمػاف لممصػحؼ عمػى حػرؼ  وأما
واحػػد مػػف األحػػرؼ السػػبعة الجػػائزة لػػئبل يكػػوف اخػػتبلؼ األحػػرؼ ذريعػػة إلػػى االخػػتبلؼ 

. عؿفي القرآف فتيو دليؿ عمى ترؾ الجائز خشية أف يؤدي إلى ف   المحـر
ف  وكذا كػاف أصػؿ القيػاس يمنػا مػف ذلػؾ اتتاقيـ عمى قتؿ الجماعة بالواحد، وا 

  لئبل يتخذ االشتراؾ ذريعة إلى ستؾ الدما  فتضيا حكمة القصاص.
 :سد ال رااع عمجالتي استند فييا مالك  الفروع: سادسال المطمب
 األول: كراىية مالك لصوم سٍت من شوال: المثال

وىػػذه الكراىػػة تعػػارض الحػػديث الصػػحيا مػػف اسػػتحبابو، مػػف ذلػػؾ قولػػو صػػمى  
 (ٖ) ا عميو وسمـ: ) مف صاـ رمضاف ثـ اتبعو ستًا مف شواؿ كاف كصياـ الدىر (.

سػد الػذرائا، بػؿ الػذي يػدؿ عمػى  دةأف مالكًا لػـ يعػارض الحػديث بقاعػ والظاىر
فػي صػياـ سػتة أيػاـ بعػد التطػر : وسػمعت مالكػًا يقػوؿ ىقاؿ يحيػ )): (الموطأ)ولو في 

مػػف شػػواؿ، إنػػو لػػـ يػػر أحػػدًا مػػف أىػػؿ العمػػـ والتقػػو يصػػوميا، ولػػـ يبمننػػي ذلػػؾ عػػف احػػد 
مػا لػيس  رمضػافمف السمؼ، وأف أىؿ العمـ يكرىوف ذلؾ ويخافوف بدعتو، وأف ُيمحػؽ ب

منو أىؿ الجيالة والجتا ، لو رأوا في ذلؾ رخصػة عنػد أىػؿ العمػـ ورأوىػـ يعممػوف ذلػؾ 
)). (ٗ) 

                                                 

 .ٖٚ/ٙالمنتقى  (ٔ)

 .ٖٛ/ٗانظر: شرح الزرقاني عمى الموطأ (ٕ)

سػتة أيػاـ مػف شػواؿ إتباعػًا لرمضػاف شػرح النػووي أخرجو مسمـ؛ كتاب الصياـ، باب: اسػتحباب صػـو  (ٖ)
ٛ/٘ٙ. 

 .ٖٙ٘/ٔالموطأ؛ كتاب الصياـ، باب: جاما الصياـ  (ٗ)
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فاعتمػػد فػػي  (ٔ)ىنػػا صػػريحة  فػػي أف الحػػديث لػػـ يبمنػػو بطريػػؽ صػػحيا فعبارتػػو
كراىيػػة صػػػوميا عمػػػى سػػػد الػػذرائا حتػػػى ال تختػػػرع عبػػػادة مطمقػػة ال تسػػػتند إلػػػى حػػػديث 
صحيا ويكوف ذريعة إلى اعتقاد مػا ال يجػوز شػرعًا اعتقػاده، وبنػا ًا عمػى ذلػؾ ال يقػاؿ 

إليػػو بطريػػؽ  غػػولػػذرائا، بػػؿ يعمػػؿ بػػو لعػػدـ بمو أف مالكػػًا رد الخبػػر المطمػػؽ العمػػؿ بسػػد ا
بعد ذلؾ قاعدة سػد الػذرائا فػي صػياـ السػبت لعبػادة مطمقػة، وصػحة  طبؽصحيا، ثـ 

الحديث عند غير مالؾ ال تضره، إذ ما مف فقيو إال وفاتو العمؿ ببعض األخبار التػى 
 (ٕ) ال تترجا عنده صحتيا، ولو في ذلؾ عذره.

 الثاني: ترك  راءة الس دة ف ر يوم ال معة. المثال
: ال أحػػب لئلمػػاـ أف يقػػرأ فػػي التريضػػة ؾقػػاؿ مالػػ )): (المدونػػة)فػػي روايػػة  جػػا 

وسػػألنا مالػػؾ عػػف اإلمػػاـ  -قػػاؿ-بسػػورة فييػػا سػػجدة؛ ألنػػو يخػػتمط عمػػى النػػاس صػػبلتيـ
سػورة يقرأ السورة في صبلة الصبا فييػا سػجدة فكػره ذلػؾ وقػاؿ: أكػره لئلمػاـ أف يتعمػد 

ف ذا قرأ سورة فييا سجدة سػجدىا  ـ،فييا سجدة فيقرأىا؛ ألنو يختمط عمى الناس صبلتي
)). (ٖ) 

 (العتبيػػة)ذلػػؾ فيمػػا إذا كػػاف المػػأموموف عػػددًا قمػػيبًل، جػػا  فػػي  ازعػػف جػػو  وورد
قمػػت لػػو: سػػمعتؾ تكػػره لئلمػػاـ أف يقػػرأ بسػػورة  ))مػػف سػػماع أشػػيب وابػػف نػػافا ونصػػو: 

إف كػػػاف مػػػف خمتػػػو قمػػػيبًل ال  أيػػػتذلػػػؾ عمػػػى مػػػف ورا ه، أر  فييػػػا سػػػجدة مخافػػػة اخػػػتبلط
 (ٗ) .((يخاؼ أف يختمط عمييـ  فقاؿ: ال أر  بذلؾ بأسًا وغف ناسًا ليتعموف ذلؾ 

 ))حيػػػث قػػػاؿ:  -رحمػػػو ا-أشػػػار إلػػػى ىػػػذه الروايػػػة اإلمػػػاـ ابػػػف عبػػػد البػػػر وقػػػد
ورو  أشػػيب وابػػف نػػافا عػػف مالػػؾ أنػػو إف كػػاف خمتػػو قميػػؿ مػػف النػػاس فػػبل بػػأس يسػػجد 

عمػػييـ ثػػـ ذكػػر روايػػة ابػػف وىػػب عػػف مالػػؾ أنػػو ال بػػأس أف يقػػرأ  مطبيػػـ؛ ألنػػو ال يخػػت

                                                 

أشػار إليػو الزرقػاني فػي شػرحو عمػى الموطػأ  ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٔىذا ما رجحو ابف رشد في بدايػة المجتيػد (ٔ)
ٕ/ٕٚٔ. 

 وما بعدىا. ٜٔانظر: رفا المبلـ عف األئمة األعبلـ  (ٕ)

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔالمدونة الكبر   (ٖ)

 .ٚٚٗ/ٔالعتبية ما البياف والتحصيؿ  (ٗ)
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وىػػذه الروايػػة ىػػي التػػي اختارىػػا  (ٔ) (( سػػجداإلمػػاـ بسػػورة فييػػا سػػجدة فػػي المكتوبػػة وي
 (ٕ).-رحمو ا-يحيى بف عمر
 مما تقدـ أف في ىذه المسألة عف مالؾ ثبلث روايات: فتحصؿ

كراىػػػة ذلػػػػؾ فػػػػي الصػػػػبلة المكتوبػػػػة صػػػػبحًا كانػػػػت أو غيرىػػػػا، وىػػػػذه روايػػػػة  -ٔ
 المدونة.
جواز ذلؾ إف كاف عدد المأموميف قميبًل، وىػو روايػة أشػيب وابػف نػافا فػي  -ٕ

 .(العتبية)
ا ابػف عبػد البػر جواز ذلػؾ فػي المكتوبػة مطمقػًا، وىػي روايػة ابػف وىػب نقميػ -ٖ

 في كتابو الكافي.
أف الباحث لـ يذكر غير رواية المدونة مػا أنػو لػيس فييػا مػا يػدؿ عمػى  والواقا

نمػػا يكػػوف اسػػتداللو صػػحيحًا لػػو ثبػػت أف الحػػديث بمنػػو  أف الحػػديث بمػػ  مالكػػًا فػػرده، وا 
 بطريؽ صحيا ثـ عارضو، وىذا لـ يثبت فكيؼ ينسب إليو الحديث برأي إجتيادي 

نػػافا فػػي العتبيػػة وروايػػة ابػػف وىػػب التػػى نقميػػا ابػػف عبػػد  وابػػفيػػة أشػػيب روا أمػػا
فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة المػػالكي " فتييمػػا مػػا قػػد يػػدؿ عمػػى أف  يالبػػر فػػي كتابػػو: " الكػػاف
 الحديث بمنو وعمؿ بو.

 المصمي منفردًا: انالثالث: كراىية  راءة سورة فييا س دة ولو ك المثال
في سؤاؿ سحنوف البف القاسـ حيث قػاؿ:  (ٖ)نةيشير إلى ما جا  في المدو  ىذا

فكيؼ بالرجؿ وحده إذا أراد أف يقرأ فييػا  (ٗ)قمت: ىذا قوؿ مالؾ وقد كره اإلماـ ىذا ))
لػػو  فقػػاؿ: ال أدري، وأر  أال يقرأىػػا، وىػػو  ؾسػػجدة ويسػػجد فػػي المكتوبػػة أكػػاف يكػػره ذلػػ

   .((الذي رأيت مالكًا يذىب إليو 

                                                 

 .ٕٕٙ/ٔالكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي  (ٔ)

ىػػ، سػما مػف سػحنوف ٖٕٕىو أبو زكريا يحيى بف عمر بف يوسؼ اإلماـ، الثقة، ولػد باألنػدلس سػنة  (ٕ)
 .ٖٔ٘: ) الديباج المذىب ىػ. ينظرٜٕٛوبو تتقو، وأصب  بف الترج، وغير ذلؾ . توفي سنة 

 .ٙٓٔ/ٔالمدونة الكبر   (ٖ)

 واإلشارة إلى الحكـ المذكورة قبؿ ىذا، وىو كراىة قرا  فيما فيو سجدة لئلماـ. (ٗ)
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يػػدؿ عمػػػى أنػػو لػػػـ يحتػػظ عػػػف  )) ال أدري،ابػػف القاسػػػـ فػػي الجػػػواب أواًل:  فقػػوؿ
نمػا فيػـ مػف حػاؿ مالػؾ الكراىػة، لعمػو لػـ يػراه  مالؾ قواًل صريحًا بكراىة ذلؾ لممنتػرد، وا 

صبلة منتردًا بسورة فييا سػجدة فظػف أنػو يػذىب إلػى كراىيػة ذلػؾ، وقػد رد ابػف  ييقرأ ف
فػػي روايػػة  كمػػا–التػػى ذكرىػػا مالػػؾ فػػي الكراىػػة عبػػد البػػر صػػحة ىػػذا الظػػف؛ ألف العمػػة 

غير موجودة في صبلة المنترد وليس وليس بشي ؛ ألنو ال يخشػى عميػو أف  -المدونة
 (ٔ) .((عمى غيره  خمطي

وكػػاف المتػػروض أال تكػػره لممنتػػرد  ))يسػػقط اعتػػراض الباحػػث فػػي قولػػو:  وبػػذلؾ
 (ٕ) .((ًا لمذريعة كراىتو لو أيضًا سد نقمواالنعداـ المحذور في حقو لكنيـ 

مػا ال يتتػػؽ  رأيػػت، أمػا نقػػؿ بعػض متػأخري المالكيػػة قػدالصػحيا ىػػو مػا  فالنقػؿ
الصحيا مف أقواؿ مالؾ فبل تستساغ نسبتو إليو عمى وجػو  ما -عمى وجو التحقيؽ -

 اإلطبلؽ.
في ىذه المناسبة قوؿ شي  اإلسبلـ ابف تيمية عف موقؼ مالؾ مػف  ويحضرني

وأمػػا الحػػديث فػػأكثره نجػػد مالكػػًا قػػد قػػاؿ بػػو فػػي إحػػد   ))العمػػؿ باألحاديػػث إذ يقػػوؿ: 
فمثؿ ىذا إف كػاف فيػو عيػب  -أف قاؿ إلى–الروايتيف، وغنما تركو طائتة مف أصحابو 

تتبػا لمذىبػو أف يتبػا السػنة فػي ف نما ىو عمى مػف نقػؿ ذلػؾ ال عمػى مالػؾ، ويمكػف الم
 (ٖ) .((عامة األمور، إذ قؿ مف سنة إال ولو قوؿ يوافقيا 

 الرابع: الدعاء بيياة اك تماع في أدبار الصموات: المثال
عمػى أثػر الصػموات عمػى ىيئػة  لػدعا كراىػة ا -رحمػو ا-مالؾ ـعف اإلما نقؿ

االجتمػػاع، وعممػػوا كراىتػػو لػػذلؾ بأنػػو سػػػبب لحصػػوؿ الكبػػر والخػػيبل  حيػػث يجتمػػا لػػػو 
أمراف: التقدـ في الصبلة وشرؼ كونػو نصػب نتسػو واسػطة بػيف ا تعػالى وعبػاده فػي 
تحصػػػػيؿ مصػػػػالحيـ عمػػػػى يػػػػده بالػػػػدعا ، فيوشػػػػؾ أف تعظػػػػيـ نتسػػػػو عنػػػػده فيتسػػػػد قمبػػػػو 

 ويعصى ربو.
 المس د مرتين: فيالخامس: مسألة منع ال ماعة  المثال

                                                 

 .ٕٕٙ/ٔالمدونة الكبر   (ٔ)

 .ٖٖٙسد الذرائا  (ٕ)

 .ٔٗ/ٕٓمجموع التتاو   (ٖ)
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المنا مف تكرار الجماعة فػي مسػجد لػو إمػاـ  -رحمو ا-جا  مذىب مالؾ فقد
عػػادة  ))راتػػب، وىػػذا المنػػا عمػػى جيػػة الكراىػػة، قػػاؿ خميػػؿ عاطتػػًا عمػػى المكروىػػات:  وا 

 (ٔ) .((جماعة بعد الراتب 
قػػػاؿ مالػػػؾ: ال  ))ىػػػو:  المدونػػػة فػػػي المنػػػا إعػػػادة الجماعػػػة فػػػي المسػػػجد ونػػػص

تجما الصبلة في مسجد مرتيف إال أف يكوف مسجدًا ليس لو إمػاـ راتػب فكمػـ مػف جػا  
 (ٕ) .((أف يجما فيو 
 ةوجػػػػو أئمػػػػة المالكيػػػػة المنػػػا الػػػػذي ورد عػػػػف مالػػػػؾ بػػػأف عػػػػدـ منػػػػا اإلعػػػػاد وقػػػد

وتجػػػويز التعػػػدد لمجماعػػػة فػػػي مسػػػجد واحػػػد يػػػؤدي إلػػػى ضػػػياع الحكمػػػة المقصػػػودة مػػػف 
صػػبلة الجماعػػة، ومػػف المعمػػـو أف كػػؿ أمػػر رسػػمو الشػػارع ليػػؤدي إلػػى غػػرض معمػػـو 
فصػػػار فػػػي تطبيقػػػو أحيانػػػًا مجافػػػاة ليػػػذا النػػػرض، بتػػػرؾ العمػػػؿ بػػػو؛ ألف رسػػػـو الشػػػرع 

 ونصوصو منوطة بمقاصدىا.
ب لمجماعػة لتوحيػد الكممػة وجمػا الصػتوؼ والتػرابط المعمـو أف الشارع نػد ومف

والوئػػػاـ الحاصػػػؿ بالمخالطػػػة واالجتمػػػاع، وفػػػي تجػػػويز إقامػػػة جماعػػػة بعػػػد جماعػػػة فػػػي 
المسػػجد مندوحػػة ألف يتػػرؾ يتػػرؾ بعػػض النػػاس الصػػبلة خمػػؼ إمػػاـ آخػػر فيػػؤدي ذلػػؾ 

سػيـ إلى التشاحف والتباغض بيف األئمة أنت يإلى إسا ة الظف ببعض األئمة، كما يؤد
 فيكوف في ىذا االختبلؼ واالفتراؽ.

أمػػر آخػػر اسػػتدعى ىػػذا المنػػا وىػػو أف ىنالػػؾ جماعػػات مػػف أىػػؿ البػػدع  وىنػػاؾ
واألىػػوا  ال يقتػػدوف بجميػػور المسػػمميف وأىػػؿ السػػنة والجماعػػة مػػنيـ، فتػػي إباحػػة ىػػذا 
التعػػدد ذريعػػة إلػػى أف ينصػػبوا جمػػاعتيـ مػػف أنتسػػيـ فيكػػوف فػػي ىػػذا إحيػػا  لبػػدعتيـ، 

 التعدد. ةر لعقيدتيـ تحت ثوب إباحواستمرا
الشرعي إنما ىو التضييؽ عمييـ، وعدـ إتاحة أي فرصػة تمكػنيـ مػف  والنرض

مػػف أئمػػة المالكيػػة معمػػبًل لممنػػا  مػػاـإممارسػػة ضػػبلليـ وبػػدعتيـ، قػػاؿ ابػػف يػػونس وىػػو 

                                                 

 .ٕٗٙ/ٔمتف خميؿ ما شرحو لمدردير، وحاشية الدسوقي  (ٔ)

 .ٜٓٔ/ٕنظر: المواؽ عمى خميؿ ا (ٕ)



239 
 

إنمػػا لػػػـ تجمػػا فػػي مسػػػجد مػػرتيف لمػػا يػػػدخؿ فػػي ذلػػؾ عمػػػى  ))الػػذي نقػػؿ عػػػف مالػػؾ: 
 (ٔ) .((نا ، ولئبل يتطرؽ أىؿ البدع فيجعموف مف يـؤ بيـ األئمة مف الشح

أيضػػػًا إلػػػػى السػػػػد الػػػػذي مػػػف أجمػػػػو منػػػػا مالػػػػؾ تعػػػػدد  ربػػػػيعتعػػػػرض ابػػػػف ال وقػػػد
الجماعة في المسجد مبينًا أف مالكػًا اسػتقى ذلػؾ مػف ا يػة الػواردة فػيمف اتخػذوا مسػجد 

تعنػػي أنيػػـ كػػانوا  )):  (ٕ)چپ  پ   پ  چ : تعػػالىالضػػرار فقػػاؿ عنػػد قولػػو 
جماعػػة واحػػدة فػػي مسػػجد واحػػد، فػػأرادوا أف يترقػػوا شػػمميـ فػػي الطاعػػة، وينتػػردوا عػػنيـ 
لمكتػػر والمعصػػية. وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المقصػػود األكبػػر والنػػرض األظيػػر مػػف وضػػا 

الديانػػػة حتػػػى يقػػػا  بتعػػػؿعمػػػى الطاعػػػة، وعقػػػد الزمػػػاـ  كممػػػةالجماعػػػة تػػػأليؼ القمػػػوب وال
-األحقػػاد والحسػادة. وليػػذا المعنػى تتطػػف مالػػؾ القمػػوب مػف بالمخالطػػة وتصػتوا ساألنػ

إنػػػو ال تصػػػمي جماعتػػػاف فػػػي مسػػػجد واحػػػد... خبلفػػػًا  ))حػػػيف قػػػاؿ:  -رضػػػي ا عنػػػو
 (ٖ) .((لسائر األئمة 

 المثال السادس: و وب الصوم عمج من رأى ىالل شوال منفردًا:
 (ٗ) .((ومف رأ  ىبلؿ شواؿ وحده ف نو ال يتطر  )): (الموطأ)مالؾ في  قاؿ

وال يتطػػر منتػػرٌد بشػػواؿ، ولػػو أمػػف الظيػػور إال  )): (مختصػػره)خميػػؿ فػػي  وقػػاؿ
 .((بمبيا 

قػػاؿ مالػػؾ وابػػف القاسػػـ وأشػػيب: إف رأ  ىػػبلؿ شػػواؿ  ))شػػارحو المػػواؽ:  قػػاؿ
 (٘) .((وحده ف نو ال يتطر 

ابػػف رشػػد: )) واختمتػػوا ىػػؿ يتطػػر وحػػده برؤيتػػو وحػػده  فػػذىب مالػػؾ، وأبػػو  قػػاؿ
 (ٙ) حنيتة وأحمد، إلى أنو ال يتطر((.

                                                 

 .ٜٓٔ/ٕانظر: المواؽ عمى خميؿ  (ٔ)

 .ٚٓٔسورة التوبة، ا ية  (ٕ)

 .ٔٓٔ/ٕأحكاـ القرآف البف العربي  (ٖ)

 .ٕٚٛ/ٔالموطأ  (ٗ)

 .ٜٖٛ/ٕانظر: المواؽ عمى خميؿ  (٘)

 .ٕٕٙ/ٔبداية المجتيد  (ٙ)
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الصػػػـو عنػػػد المالكيػػػة ىػػػو أف يكػػػؼ عػػػف األكػػػؿ والشػػػرب مػػػف غيػػػر أف  ومعنػػػى
؛ ألف اليـو يـو عيده. قاؿ أشيب:  ولينػو التطػر بقمبػو ويكػؼ عػف األكػؿ  ))ينوي صـو

 (ٔ) .((والشرب 
 .((أما الصـو بالنية محكي ابف عرفة عف ابف رشػد وجوبػو  ))الحطاب:  وقاؿ

(ٕ) 
ىػػػػو أف  -المتقػػػػدـ بػػػػالمعنى–الصػػػػـو  كيػػػػةسػػػػد الذريعػػػػة فػػػػي إيجػػػػاب المال ووجػػػػو

المتطػػر قػػد عػػرض نتسػػو ألف يػػتيـ بتطػػر رمضػػاف فيعاقػػب عمػػى فطػػره ويحكػػـ بتسػػقو، 
 (ٖ) واجب شرعًا. ضالعر  وفإلى تتسيقو والطعف في عرضو وص عةفتطره إذًا ذري
عمة أخر  ذكرىا مالؾ في الموطأ وىي أف التسػاؽ يتػذرعوف بػذلؾ إلػى  وىنالؾ

 التطر ويدعوف رؤية اليبلؿ.
يتيمػػوف عمػػى أف يتطػػػر  نػػػاسألف ال ))مالػػؾ عقػػب منعػػػو التطػػر المتقػػدـ:  قػػاؿ

 (ٗ) .((منيـ مف ليس مأمومًا، ويقوؿ أولئؾ إذا ظير عمييـ قد رأينا اليبلؿ 
أف ذلؾ ذريعة ألىػؿ  -ا تعالى رحمو–مالؾ  احترووجو ما  ))الباجي:  وقاؿ

، ويػدعوف رؤيػة اليػبلؿ إذا ظيػر عمػييـ   .((التسؽ والبػدع إلػى التطػر قبػؿ النػاس بيػـو
(٘) 

 السابع:  رض ال وارى: المثال
المالكيػػة دفػػا متمػػوؿ ينتتػػا بػػو المسػػتقرض، ثػػـ  د: ىػػو السػػمؼ، وىػػو عنػػالقػػرض

وىػو منػدوب إليػو عنػد التقيػا  لػورود الترغيػب فيػو شػرعًا إال أنيػـ  ،(ٙ)يرده أو يػرد مثمػو
 لمف يجوز لو وطئيف، فأجازه قـو ومنعو آخروف. الجوارياختمتوا في جواز قرض 

                                                 

 .ٜٖٓ/ٕمواىب الجميؿ  (ٔ)

 المرجا السابؽ. (ٕ)

 .ٖٛٛ/ٔانظر: منا الجميؿ  (ٖ)

 .ٙ٘ٔ/ٕالموطأ ما شرح الزرقاني  (ٗ)

 .ٜٖ/ٕالمنتقى لمباجي (٘)

 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  (ٙ)
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األمػػر المجمػػا عميػػو عنػػدنا أف مػػف اسػػتمؼ شػػيئًا  )): (الموطػػأ)مالػػؾ فػػي  وقػػاؿ
مثمػو إال مػا كػاف  يػردو أف مف الحيواف بصتة وتحمية معمومػة، ف نػو ال بػأس بػذلؾ وعميػ

إلػى إحػبلؿ مػا ال يحػؿ فػبل يصػما، وتتسػير مػا  ريعةف نو يخاؼ في ذلؾ الذ دمف الوالئ
صػػاحبيا  ىكػػره مػػف ذلػػؾ أف يستسػػمؼ الرجػػؿ الجاريػػة فيصػػيبيا مػػا بػػدا لػػو ثػػـ يردىػػا إلػػ

بعينيػػا، فػػػذلؾ ال يصػػػما وال يحػػػؿ، ولػػػـ يػػػزؿ أىػػؿ العمػػػـ ينيػػػوف عنػػػو وال يرخصػػػوف فيػػػو 
 (ٔ) .((ألحد 

الزركشػػي نقػػبًل عػػف الشػػافعي فػػي األـ فػػي منػػا قػػرض الجػػوار  التػػي يحػػؿ  وقػػاؿ
لممقتػػرض وطػػئيف، وتجػػويز ذلػػؾ كمػػا قػػاؿ مالػػؾ يتضػػي إلػػى أف يصػػير ذريعػػة إلػػى أف 

 (ٕ) يطأىا وىو يممؾ ردىا.
قػػػػػػاؿ بعػػػػػػدـ جػػػػػػواز قػػػػػػرض اإلمػػػػػػا  أبػػػػػػو حنيتػػػػػػة والشػػػػػػافعي  )): بػػػػػػاجيال وقػػػػػػاؿ

 (ٗ) .((ونقؿ ذلؾ ابف قدامة أيضًا عف مالؾ والشافعي  (ٖ)والجميور
ا  رحميػػا–ومالػػؾ والشػػافعي  رابػػف عبػػد البػػر منػػا قرضػػيف عػػف الجميػػو  ونقػػؿ

ويمنػػا قرضػػيف قػػاؿ الجميػػور ومالػػؾ والشػػافعي؛ ألف التػػروج ال  ))فقػػد قػػاؿ:  -تعػػالى
؛ ألف المقتػػػرض يػػػر  ، والقػػػرض لػػػيس بعقػػػد الـز د متػػػى تسػػػتباح إال بنكػػػاح أو عقػػػد الـز

ال يجػوز؛ ألنػو يػؤدي إلػى إعػارة التػروج وىػو  الجػواريوالحاصؿ أف السمؼ في  (٘)شا 
 .((ممنوع
 الثامن: مسألة تأ يل الصداق. المثال

واألجؿ في الصداؽ، أي يكػره تأجيمػو بأجػؿ معمػـو  )): (الكبير الشرح)في  قاؿ
بنيػر صػداؽ، ويظيػروف أف ىنالػؾ صػداقًا  حولو إلى سنة، لئبل يتذرع الناس إلى النكا

 (ٙ) .((مؤجبًل 

                                                 

 .ٖٛٙ-ٕٛٙ/ٖالموطأ  (ٔ)

 /مبحث سد الذرائا.ٖالبحر المحيط  (ٕ)

 .ٜٜ/٘المنتقى  (ٖ)

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٗالمنني (ٗ)

 .ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٖالزرقاني عمى الموطأ  (٘)

 .ٜٖٓ/ٕالشرح الكبير  (ٙ)
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 التاسع: اشترك ال ماعة في  تل الصيد: المثال
فػػي قتػػؿ صػػيد واحػػد ىػػؿ يجػػب عمػػى كػػؿ  -وىػػو محرمػػوف-اشػػترؾ جماعػػة إذا

 واحد منيـ جزا ، أو يجب عمييـ جميعًا جزا ًا واحد 
قػاؿ مالػؾ: إذا قتػؿ جماعػة محرمػوف صػيدًا، فعمػى كػؿ واحػد  ))ابػف رشػد:  قاؿ

 (ٔ) .((منيـ جزا  كامؿ 
 في المسألة عمى قاعدة سد الذرائا. -ا رحمو–اعتمد مالؾ  وقد

ذلػػؾ: أنػػو إذا سػػقط عػػنيـ الجػػزا  جممػػة ووجػػب عمػػييـ جػػزا  واحػػد كانػػت  ووجػػو
إذ قد يمجأ كػؿ مػف أراد  العقوبة عمييـ سيمة فيتخذ ذلؾ ذريعة إلى قتؿ المحـر الصيد،

 الصيد وىو محـر إلى االشتراؾ ما غيره لتختيؼ الجزا  عف نتسو.
كػػذلؾ: الجػػزا  كتػػارة لئلثػػـ، والكتػػارة ال تتػػبعض؛ ألف اإلثػػـ ال يتػػػبعض،  ويقػػاؿ

فيشبو أف ال يتػبعض إثػـ قتػؿ الصػيد االشػتراؾ فيػو، فيجػب أال يتػبعض الجػزا ، فيجػب 
 (ٕ) عمى كؿ واحد منيـ جزا  كامؿ.

 العاشر: مسألة بيع الحيوان نسياة. المثال
إلى أنػو ال يجػوز النسػا  فيمػا اتتقػت منافعػو وأغراضػو  -ا رحمو–مالؾ  ذىب
 ويجوز فيما عدا لؾ. ؿما التتاض
وال بػػأس أف تبتػػاع البعيػػر النجيػػب بػػالبعيريف، أو األبعػػرة  )): (الموطػػأ)فػػي  قػػاؿ

ف كانػػت مػػا نعػػـ واحػػدة فػػبل بػػأس أف يشػػتري  –مػػف الحمولػػة مػػف مػػا ثبػػة مػػف اإلبػػؿ  وا 
ف أشػػبو بعضػػيا بعضػػاً  -منيػػا اثنػػاف بواحػػد إلػػى أجػػؿ، إذا اختمتػػت فبػػاف اختبلفيػػا  -وا 

 .((ى أجؿ فبل يؤخذ منيا اثناف بواحد إل -واختمتت أجناسيا أو لـ تختمؼ
ىػػذا ىػػو المشػػيور عنػػو، وقػػد قيػػؿ: إنػػو ُتعتبػػر اتتػػاؽ المنػػافا  ))ابػػف رشػػد:  قػػاؿ

  (ٖ) .((دوف التتاضؿ، فعمى ىذا: ال يجوز عنده شاة خموية بشاة خموية إلى أجؿ 
في منا النسا  فيما اتتقت فيو األغراض والمنػافا مػا  -ا رحمو–مالؾ  عمدة

التتاضؿ ىو سػد الذريعػة، ووجييػا: أف طالمػا اتتقػت المنػافا واألغػراض فػبل فائػدة مػف 
                                                 

 .ٜٖٗ، ٖٙٗ/ٔبداية المجتيد  (ٔ)

 المرجا السابؽ. (ٕ)

 .ٕٖٔ/ٕبداية المجتيد  (ٖ)
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فكػػذلؾ  ،جػػر منتعػػة وىػػو محػػـر مؼبيعػػو متتاضػػبًل إلػػى أجػػؿ، إال أف يكػػوف مػػف بػػاب سػػ
 .ما يؤدي إليو حكمو كحكمو

 ح المريض مرض الموت.: مسألة نكارالحادي عش المثال
فػػػػي المشػػػػيور عنػػػػو إلػػػػى أف نكػػػػاح المػػػػريض غيػػػػر  -ا رحمػػػػو– مالػػػػؾ ذىػػػػب

 صحيا.
واختمتوا في نكػاح المػريض... وقػاؿ مالػؾ فػي المشػيور عنػو  ))ابف رشد:  قاؿ
 (ٔ) .((ال يجوز 

فػي منعػو صػحة ىػذا النكػاح سػد الػذرائا وذلػؾ بتيمػة  -ا رحمو–مالؾ  وحجة
قصد اإلضرار بالورثة ب دخاؿ وارث جديد عمييـ، فيمنا منػو حتػى ال يتخػذ ذريعػة إلػى 

 ذلؾ.
 الثاني عشر: بيوع اآل ال. المثال

أبرز تطبيقات سد الذرائا عند المالكيػة مػنعيـ العقػود التػي تػؤدي إلػى الربػا  مف
 ومف ذلؾ بيوع ا جاؿ.

 أمثمة ىذا البيا: ومف
قػػاؿ مالػػؾ فػػي الرجػػؿ  )): (الموطػػأ)مػػا يػػؤدي إلػػى: انظرنػػي أزدؾ، جػػا  فػػي  -

يكػػوف لػػو عمػػى الرجػػؿ مائػػة دينػػار إلػػى أجػػؿ، فػػ ذا حمػػت لػػو قػػاؿ لػػو الػػذي عميػػو الػػديف: 
ي سمعة يكوف ثمنيا مائة دينار نقػدًا بمائػة وخمسػيف إلػى أجػؿ  ىػذا بيػا ال يصػما، يعن

 ولـ يزؿ أىؿ العمـ ينيوف عنو.
نمػػا كػػره ذلػػؾ؛ ألنػػو إنمػػا يعطيػػو ثمػػف مػػا باعػػو بعينػػو، ويػػؤخر عنػػو  قػػاؿ مالػػؾ: وا 

المائػػػة األولػػػى إلػػػى األجػػػؿ الػػػذي ذكػػػر لػػػو آخػػػر مػػػرة، ويػػػزداد عميػػػو خمسػػػيف دينػػػارًا فػػػي 
و، فيذا مكروه وال يصما. وىو أيضًا يشبو حديث زيػد بػف أسػمـ فػي بيػا أىػؿ تأخيره عن

كػػاف الربػػا فػػي الجاىميػػة أف يكػػوف لمرجػػؿ عمػػى  ))الجاىميػػة. وحػػديث زيػػد ىػػو أنػػو قػػاؿ: 
ال  الرجػؿ الحػػؽ إلػػى أجػػؿ، فػػ ذا حػػؿ األجػػؿ قػػاؿ: أتقضػػي أـ ُتربػػي  فػػ ف قضػػى أخػػذ، وا 

 (ٕ) .((زاده في حقو وأخر عنو في األجؿ 
                                                 

 .٘ٗ/ٕالمرجا السابؽ  (ٔ)

 .ٖٚٙ/ٕالموطأ  (ٕ)
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المواطمػػة وىػػي: بيػػا النقػػد بصػػنتو وزنػػًا، ال تجػػوز عنػػد مالػػؾ إذا اختمتػػت  يػػاومن
 في الجودة والردا ة. فصتة الذىبي
فػي الرجػؿ يراطػؿ الرجػؿ ويعطيػو الػذىب العنػؽ الجيػػاد،  )): (الموطػأ)فػي  جػا 

ويجعػػػؿ معػػػو تبػػػرًا ذىبػػػًا غيػػػر جيػػػدة ، ويأخػػػذ مػػػف صػػػاحبو ذىبػػػًا كوفيػػػة مقطعػػػة، وتمػػػؾ 
 أف ذلؾ ال يصما.  بمثؿ،ند الناس، فيتبايعاف ذلؾ مثبًل الكوفية مكروىة ع

مالؾ: وتتسير ما كره مف ذلؾ: أف صاحب الجياد أخذ فضػؿ عيػوف ذىبػو  قاؿ
فػػي البتػػر الػػذي طػػرح مػػا ذىبػػو، ولػػوال فضػػؿ ذىبػػو عمػػى مػػا ذىػػب صػػاحبو لػػـ يراطمػػو 

 (ٔ)الكوفية فامتنا. َىِبوذلؾ إلى ذَ  رهصاحبو بتب
االتيػاـ، وىػو مصػير  -منعو ذلؾ في–وعمدة مذىب مالؾ  ))قاؿ ابف رشد:   

إلػػػى القػػػوؿ بسػػػد الػػػذرائا، وقػػػاؿ: مثػػػاؿ ذلػػػؾ: أف إنسػػػانًا قػػػاؿ  خػػػر خػػػذ منػػػي خمسػػػة 
وعشػػريف مثقػػااًل وسػػطًا بعشػػريف مػػف األعمػػى، فقػػاؿ: ال يجػػوز لنػػا ىػػذا، ولكػػف أعطيػػؾ 

فتكػوف عشػريف مػف األعمػى وعشػرة أدنػى مػف ذىبػؾ، وتعطػي أنػت ثبلثػيف مػف الوسػط، 
العشػػرة األدنػػى يقابميػػا خمسػػة مػػف ذىبػػؾ، ويقابػػؿ العشػػريف مػػف ذىبػػي الوسػػط العشػػريف 

 (ٕ) .((مف مذىبؾ األعمى 
الشػي   -مػف المرغػوب فيػو-مالؾ: فبل ينبني أف يجعؿ ما الصػنؼ الجيػد قاؿ

األمػػػر الػػػذي ال  مػػػفالػػػردي  المسػػػخوط ليجػػػاز البيػػػا، وليسػػػتحؿ بػػػذلؾ مػػػا نيػػػى عنػػػو 
نمػػا يريػػد صػػاحب ذلػػؾ أف يػػدرؾ يصػػما، إذا جعػػؿ ذلػػؾ مػػ ف الصػػنؼ المرغػػوب فيػػو، وا 

 فضؿ جودة ما يبيا. ذلؾب
الثالث عشر: ما ورد في رواية أبي مصعب عن مالك من كراىأة الصأالة فأي  المثال

 المقبرة مطمقًا لاال يكون  لك  ريعة إلج الصالة عمييا وعبادتيا.
رواية أبي مصعب عػف مالػؾ قػوؿ البػاجي فػي المنتقػى أف مالكػًا كػره فػي  ويؤيد

رواية أشيب أف يدفف في المسجد وقاؿ بأف ىذا وجػو يحتمػؿ أنػو إذا ُدفػف فػي المسػجد 
 (ٖ) ذلؾ القبر.-كاف ذريعة إلى أف يتخذ مسجدًا، فربما مما يعبد 

                                                 

 نتس المرجا والصتحة. (ٔ)

 .ٕٜٔ/ٕبداية المجتيد  (ٕ)

 .ٕٚٗ/ٓٔالجاما ألحكاـ القرآف  (ٖ)
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تجػز الصػبلة عنػد الكراىة لمتحريـ ال لمتنزيو؛ وألجػؿ ذلػؾ لػـ  أفيدؿ عمى  وىذا
أشػيب عمػػى القبػر إذا ُدفػػف قبػػؿ أف يصػمى عميػػو؛ لػئبل يكػػوف ذلػػؾ ذريعػة لمصػػبلة عمػػى 

 (ٔ) القبور واتخاذىا مساجد.
 مف ىذا عدـ جواز الصبلة عند مالٍؾ في المقابر ويؤيد ىذا: وُيتيـ
أف ىػػذا المػػذىب موافػػؽ لؤلحاديػػث الصػػحيحة الصػػريحة فػػي ىػػذا المعنػػى،  :أوكً 

قػػاؿ العممػػػا  إنمػػػا نيػػى عميػػػو السػػػبلـ مػػف اتخػػػاذ قبػػػره  )): -ا رحمػػػو– قػػاؿ الشػػػوكاني
وقبػػر غيػػره مسػػجدًا خوفػػًا مػػف المبالنػػة فػػي تعظيمػػو واالفتتػػاف بػػو، وربمػػا أد  ذلػػؾ إلػػى 

 (ٕ) .((الكتر كما حدث ذلؾ في األمـ الخالية
أنػػو يتتػػؽ مػػا أصػػؿ مالكػػًا فػػي سػػد الػػذرائا، وليسػػت ىنالػػؾ ذريعػػة أولػػى  :ثانيأأاً 

مف ذرائا الشرؾ الذي ال يقبؿ ا معو صرفًا وال عداًل ال سيما مػا غمبػة الجيػؿ  السدب
 في ىذا الزماف.

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ عنػػػػد قولػػػػو: (تتسػػػػيره)القرطبػػػػي فػػػػي  قػػػػاؿ

وتنشػػأ ىنػػا مسػػائؿ ممنوعػػة وجػػائزة فاتخػػاذ المسػػاجد عمػػى القبػػور  ))(ٖ) چڄ  ڄ    
والصبلة فييا والبنا  عميو إلى غير ذلػؾ ممػا تضػمنتو السػنة مػف النيػي عػف ممنػوع ال 

) لعػف رسػوؿ ا صػمى ا )عػف ابػف عبػاس قػاؿ:  داود والترمػذي ويجوز؛ لما رو  أبػ
 .((والسرجعميو وسمـ زوارات القبور والمتخذيف عمييا المساجد 

الترمػػذي: وفػػي البػػاب حػػديث أبػػو ىريػػرة وعائشػػة حػػديث ابػػف عبػػاس حػػديث  قػػاؿ
 حسف.

الصػػػػػحيحاف عػػػػػف عائشػػػػػة أف أـ حبيبػػػػػة وأـ سػػػػػممة ذكرتػػػػػا كنيسػػػػػة رأينيػػػػػا  ورو 
بالحبشػػػة فييػػػا تصػػػاوير، لرسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ فقػػػاؿ رسػػػوؿ ا صػػػمى ا 

جػػػؿ الصػػػالا فممػػػت بنػػػوا عمػػػى قبػػػره مسػػػجدًا عميػػػو وسػػػمـ: ) إف ُأولئػػػؾ إذا كػػػاف فػػػييـ الر 
( لتػػظ مسػػمـ.  القيامػػةوصػػورا فيػػو تمػػؾ الصػػور أولئػػؾ شػػرار الخمػػؽ عنػػد ا تعػػالى يػػـو 

األنبيػػػا  والعممػػػا  مسػػػاجد،  بػػػورقػػاؿ عمماؤنػػػا: وىػػػذا يحػػػـر عمػػػى المسػػمميف أف يتخػػػذوا ق
                                                 

 .ٕ٘٘/ٕالبياف والتحصيؿ  (ٔ)

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕنيؿ األوطار  (ٕ)

 .ٕٔسورة الكيؼ، ا ية  (ٖ)
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يقػوؿ:  ورو  األئمة عف أبي مرثد النوني قاؿ سمعت رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ
ك تتخأأ وىا  بمأأة فتصأأموا  أي) ال تصػػموا إلػػى القبػػور وال تجمسػػوا عمييػػا ( لتػػظ مسػػمـ. 

عمييأأا أو إلييأأا كمأأا فعأأل الييأأود والنصأأارى فيأأؤدي إلأأج عبأأادة مأأن فييأأا كمأأا كأأان 
النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ عػػف مثػػؿ ذلػػؾ، وسػػد  فحػػذرالسأأبب فأأي عبأأادة األصأأنام. 

) اشػػػتد غضػػػب ا عمػػػى قػػػـو اتخػػػذوا قبػػػور أنبيػػػائيـ )الػػػذرائا المؤديػػػة إلػػػى ذلػػػؾ فقػػػاؿ: 
 (.(وصالحييـ مساجد 

الصػػحيحاف عػػف عائشػػة وعبػػد ا بػػف عبػػاس قػػاال: لمػػا نػػزؿ برسػػوؿ ا  ورو 
صػػمى ا عميػػو وسػػمـ طتػػؽ يطػػرح خميصػػة لػػو عمػػى وجيػػو فػػ ذا اغػػتـ بيػػا كشػػتيا فقػػاؿ 

نبيػائيـ مسػاجد ( يحػذر مػا وىو كذلؾ: ) لعنة ا عمى الييود والنصار  اتخػذوا قبػور أ
صػػنعوا. وخرجػػو أبػػو داود والترمػػذي أيضػػًا عػػف جػػابر قػػاؿ: نيػػى رسػػوؿ ا صػػمى ا 
عميػػػػو وسػػػػمـ أف يجصػػػػص القبػػػػر وأف يقعػػػػد عميػػػػو وأف يبنػػػػي عميػػػػو. وخرجػػػػو أبػػػػو داود 

ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ أف تجصػػص  ؿوالترمػػذي أيضػػًا عػػف جػػابر قػػاؿ: ) نيػػى رسػػو 
ا وأف يبنػػى عمييػػا وأف توطػػأ. قػػاؿ الترمػػذي: ىػػذا حػػديث حسػػف القبػػور وأف يكتػػب عمييػػ

 صحيا.
الصحيا عف أبي اليياج األسدي قاؿ: قاؿ لي عمى بػف أبػي طالػب: أال  ورو 

صمى ا عميو وسمـ: أال تدع تمثػااًل إال طمسػتو  اأبعثؾ عمى ما بعثني عميو رسوؿ 
. أخرجػػػػو أبػػػػو داود يا طمسػػػػتوال صػػػػورة إال -وفػػػػي روايػػػػة -وال قبػػػػرًا مشػػػػرفًا إال سػػػػويتو 

 والترمذي.
. وقػػػد قػػػاؿ طئػػػةالقبػػػور ورفعيػػػا وأف تكػػػوف ال تسػػػنيـعمماؤنػػػا: ظاىرىػػػا منػػػا  قػػػاؿ

بعػػض أىػػؿ العمػػـ. وذىػػب الجميػػور إلػػى أف ىػػذا االرتتػػاع المػػأمور ب زالتػػو ىػػو مػػا زاد 
، وذلؾ صتة قبر نبينػا محمػد صػمى ا  عمى التسنيـ، ويبقي لمقبر ما يعرؼ بو ويحتـر

عمػى مػا ذكػر مالػؾ فػي الموطػأ وقبػر  -رضػي ا عنيمػا -عميو وسمـ، وقبػر صػاحبيو
وسػػمـ عمػػى مػػا رواه الػػدارقطني مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس. ومػػا أبينػػا آدـ صػػمى ا عميػػو 

تعميػػة البنػػا  البنػػا  الكثيػػر عمػػى نحػػو مػػا كانػػت الجاىميػػة تتعمػػو تتخيمػػًا وتعظيمػػًا فػػذلؾ 
وتشػػبيًا ممػػف كػػاف  ا خػػرة،ييػػدـ ويػػزاؿ؛ فػػ ف فيػػو اسػػتعماؿ زينػػة الػػدنيا فػػي أوؿ منػػازؿ 
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نيػي ينبنػي أف يقػاؿ: ىػو حػراـ يعظـ القبور ويعبدىا. وباعتبار ىذه المعػاني وظػاىر ال
.)) (ٔ) 

     .-رحمو ا-عمى ىذا القدر مف األمثمة لسد الذرائا في فقو مالؾ ولنقتصر
 الزابع بحثامل

 االستصحاب
 الناظـ: قاؿ

 وح أأأأأأأأأأأأأة لديأأأأأأأأأأأأأو اكستصأأأأأأأأأأأأأحاب
 

 ورأيأأأأأأأأأأو فأأأأأأأأأأي  اك ك يعأأأأأأأأأأاب 
 

فيػػو  ،الػؾإلػى أف االستصػػحاب حجػة شػرعية عنػد م -ا رحمػو–النػاظـ  يشػير
مف أدلة مذىبو ورأيو في ذلؾ أي في جعمو حجػة شػرعية ال يعػاب أي ال يػرد وال ينتقػد 

 عند أىؿ النظر الصحيا في العمـ الشرعي.
 :اكستصحاب لغة واصطالحاً  تعريف: األول المطمب

مػػف الصػػحبة، وىػػي المبلزمػػة:  سػػتتعاؿاتعريػػؼ االستصػػحاب لنػػة: ىػػو  :األول
 ستصػػػحبتاويقػػػاؿ:  ستصػػػحبو،امقارنػػػة الشػػػي  ومبلزمتػػػو، وكػػػؿ شػػػي  الـز شػػػيئًا فقػػػد 

 (ٕ) الشي : سألو أف يجعمو في صحبتو.
 مػابتعريتػات متعػددة منيػا  ؼتعريػؼ االستصػحاب اصػطبلحًا: فقػد ُعػرِّ  :الثاني

 ىو جاما ألنواع االستصحاب، ومنيا ما ىو قاصر عمى بعض أفراده.
 النزالػػي فػػي المستصػػتى بقولػػو: ىػػو)) هكػػر : مػػا ذىأأ ه التعريفأأات ال امعأأة فمأأن

وليس راجعًا إلى عدـ العمػـ بالػدليؿ، بػؿ إلػى  يعف التمسؾ بدليؿ عقمي أو شرع ةعبار 
دليػػؿ مػػا العمػػـ بانتتػػا  المنيػػر أو مػػا ظػػف انتتػػا  المنيػػر عنػػد بػػذؿ الجيػػد فػػي البحػػث 

 (ٖ) .((والطمب 

                                                 

 .ٖٔٛ/ٓٔالجاما ألحكاـ القرآف  (ٔ)

 .ٖٖ٘/ٖمعجـ مقاييس المنة  (ٕ)

 .ٖٕٕ/ٔالمستصتى   (ٖ)



248 
 

االسػتدالؿ بعػدـ الػدليؿ عمػى نتػي الحكػـ، أو بقػا   ))بقولػو:  (ٔ)الزنجػاني فووعر  
 (ٕ) .((ما ىو ثابت بالدليؿ، وىو الممقب باالستصحاب 

عبػػارة عػػف الحكػػـ بثبػػوت أمػػر فػػي الزمػػاف الثػػاني، بنػػا ًا عمػػى  ))بأنػػو:  ؼوُعػػرِّ 
 (ٖ) .((ثبوتو في الزماف األوؿ لتقداف ما يصما لمتنيير 

 ))الطػػوفي بتعريػػؼ ىػػو كالبيػػاف والشػػرح لتعريػػؼ النزالػػي حيػػث يقػػوؿ:  فػػووعر  
أو شػػرعي لػػـ يظيػػر عنػػو ناقػػؿ، أمػػا األوؿ فػػؤلف الحكػػـ  مػػيوحقيقتػػو التمسػػؾ بػػدليؿ عق

الشػػػػػرعي إمػػػػػػا إثبػػػػػات والعقػػػػػػؿ قاصػػػػػر عنػػػػػػو، أو نتػػػػػي فالعقػػػػػػؿ دؿ عميػػػػػو قبػػػػػػؿ الشػػػػػػرع 
 (ٗ) .((فيستصحب، كعدـ وجوب صـو شواؿ وصبلة سادسة 

االستصػػحاب اسػػتتعاؿ مػػف الصػػحبة  ))تعريػػؼ ابػػف القػػيـ الجوزيػػة قػػاؿ:  ومنيػػا
 (٘) .(( اً تًا، أو نتي ما كاف منتيوىي استدامة إثبات ما كاف ثاب

التعاريؼ متقاربة في المعنى وكميا تعني: الحكػـ باسػتمرار وجػود مػا ثبػت  وىذه
مػػا لػـ يثبػػت وجػػوده  وعدمػوجػوده حتػػى يػدؿ دليػػؿ معتبػر عمػػى رفعػػو، والحكػـ باسػػتمرار 

 .دهحتى يدؿ دليؿ معتبر عمى وجو 
 :ستصحاباك أ سامالثاني:  المطمب

 طائتة مف أىؿ األصوؿ االستصحاب إلى قسميف: ـقس  
 األول: استصحاب العدم األصمي المسمج بالبراءة األصمية: القسم

                                                 

ْنجػػػاني: لنػػػوّي، مػػػف فقيػػػا  م (ٔ) حمػػػود بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػود بػػػف بختيػػػار، أبػػػو المناقػػػب شػػػياب الػػػديف الز 
عية. مف أىؿ زنجاف )بقػرب أذربيجػاف( اسػتوطف بنػداد، وولػي فييػا نيابػة قضػا  القضػاة، وعػزؿ، الشاف

 ودّرس بالنظامّيػػػػػػة ثػػػػػػـ بالمستنصػػػػػػرية. وصػػػػػػنؼ كتابػػػػػػا فػػػػػػي )تتسػػػػػػير القػػػػػػرآف( واختصػػػػػػر الصػػػػػػحاح

لمجوىري في المنػة، وسػمى مختصػره )تػرويا األرواح فػي تيػذيب الصػحاح( ثػـ أوجػزه فػي نحػو عشػر 
ط( فػػي ثبلثػػة أجػػزا ، باسػػـ )تيػػذيب الصػػحاح( و )تخػػرير التػػروع  -)تنقػػيا الصػػحاح األصػػؿ، وسػػماه 
ىػػ. ينظػر: ٙ٘ٙتػوفي سػنة  أياـ نكبتيػا بػالمنوؿ ودخػوؿ ىوالكػود ط( واستشيد ببندا -عمى األصوؿ 

 ) األعبلـ لمزركمي(

 .ٜٚتخرير األصوؿ عمى التروع  (ٕ)

 .ٕٙٛ/ٕ، شرح المحمي عمى جما الجواما ٖٔٔ/ٖاألسنوي   (ٖ)

 .  ٖٛٔالبمبؿ  (ٗ)

 .  ٜٖٖ/ٔإعبلـ الموقعيف  (٘)
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الشػػػرعية والحقػػػػوؽ المترتبػػػة عمػػػػى  ليؼوذلػػػؾ كػػػالحكـ ببػػػػرا ة الذمػػػة مػػػػف التكػػػا 
ى  ى        چ  يدؿ عمى التكميػؼ، ويشػير إليػو قولػو تعػالى: شرعياإلنساف حتى يوجد دليؿ 

 .(ٔ) چائ  ائ  ەئ     ەئ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  الدليؿ قد يثبت بػالنص كقولػو تعػالى: وانتتا 

 (ٕ)  چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  
يعمـ مف طريؽ غيػر الػنص كتػرؾ نقػؿ مػا تتػوفر اليمػـ والػدواعي لنقمػو ولػـ  وقد

 ،كعممنا بانتتا  صبلة سادسة وصـو شواؿ ومػا أشػبو ذلػؾ عًا،ينقؿ ف نو دليؿ العدـ قط
 .(ٖ)چڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ  قاؿ تعالى:

عنػػػػػد مالػػػػػؾ وجميػػػػػور أىػػػػػؿ  -مطمقػػػػػاً –القسػػػػػـ مػػػػػف االستصػػػػػحاب حجػػػػػة  وىػػػػػذا
 .األصوؿ

فػػػي ذلػػػؾ  -ا رحمػػػو–عنػػػد مالػػػؾ  سلػػػي )): (مقدمتػػػو)ابػػػف القصػػػار فػػػي  يقػػػوؿ
نػص، ولكػف مذىبػػو يػدؿ عميػػو؛ ألنػو احػػتر فػي أشػػيا  سػئؿ عنيػػا فقػاؿ: لػػـ يتعػؿ النبػػي 
صػػمى ا عميػػو وسػػمـ وال الصػػحابة ذلػػؾ، وكػػذلؾ يقػػوؿ: لػػـ أر أحػػدًا فعمػػو، وىػػذا يػػدؿ 

يجػب، وكػاف عمػى مػا كػاف عميػو مػف بػرا ة  لـعمى أف السما إذا لـ يرد ب يجاب شي  
 (ٗ) .((الذمة

إف استصػػحاب الحػػاؿ حجػة يتػػزع إلييػػا المجتيػػد  ))الػػديف الزركشػي:  بػػدر يقػوؿ
إذا لػػػـ يجػػػد فػػػي الحادثػػػة حجػػػة خاصػػػة وبػػػو قػػػاؿ المالكيػػػة سػػػوا  فػػػي النتػػػي أو اإلثبػػػات 

)).(٘) 

                                                 

 .٘ٔسورة اإلسرا ، ا ية  (ٔ)

 .٘ٗٔسورة األنعاـ، ا ية  (ٕ)

 .٘ٔٔسورة التوبة، ا ية  (ٖ)

 .  ٚ٘ٔمقدمة ابف القصار  (ٗ)

 .ٚٔ/ٙالبحر المحيط  (٘)
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القػوؿ باالستصػحاب  ))أبو العباس القرطبي في كتابػو فػي أصػوؿ التقػو:  وقاؿ
، ف نػا إف لػـ نقػؿ باسػتمرار حػاؿ الـز لكؿ أحد؛ ألنػو أصػؿ تنبنػي عميػو النبػوة والشػريعة

 (ٔ) .((تمؾ األدلة لـ يحصؿ العمـ بشي  مف تمؾ األمور 
 :-هللا رحمو–من فقو مالك  أمثمة

مػػػف أف اليػػػدي ال يجػػػب عمػػػى  -روايػػػة فػػػي–منيػػػا مػػػا ذىػػػب إليػػػو مالػػػؾ  :األول
المحصػػر بعػػدو، مخالتػػًا بػػذلؾ جميػػور التقيػػا  الػػذيف يػػروف وجػػوب اليػػدي عميػػو، جػػا  

نػو إف كػاف معػو  ))في بداية ابف رشد قولو:  ذىب مالؾ إلى أنو ال يجب عميو ىػدي وا 
 (ٕ) .(( ىدي نحره حيث حؿ  

مالؾ في عدـ وجوب اليدي عميو االستصػحاب؛ وذلػؾ أف األصػؿ عػدـ  وحجة
لػى ىػػذا يشػير ابػف رشػػد بقولػو:  وحجػة ىػػؤال   ))الوجػوب حتػى يثبػت بػػدليؿ وال دليػؿ، وا 

 (ٖ) .((أف األصؿ أف ال ىدي عميو إال أف يقـو الدليؿ  -القائميف بعدـ الوجوب يعني–
ۇ  چ  :الىبعػدو قولػو تعػ الجميور القائميف بوجوب اليدي عمى المحصػر وحجة

وجوب اليد  عمػى المحصػر، قػالوا:  عمىنص  فيي ،(ٗ) چ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ
ىي واردة في المحصر بعدو أو ىي عامػة فػي المحصػر بعػدو وغيػره، قػاؿ ابػف قدامػة 

ا يػػػة نزلػػػت فػػػي  ىػػػذهقػػػاؿ الشػػػافعي ال خػػػبلؼ بػػػيف أىػػػؿ التتسػػػير أف  ))فػػػي المننػػػي: 
 (٘) .حصر الحديبية ((

روايػة  ؼحيػث ضػع   (ٙ)الػرأي ىػو الػذي أيػده ابػف العربػي فػي أحكػاـ القػرآف وىذا
ابف القاسـ السابقة عػف مالػؾ فػي عػدـ وجػوب اليػدي عمػى المحصػر بعػدو، بػدليؿ أنػو 

نمػا لـ يكف منو تتريط،  ؿاليػدي عمػى ذي التتػريط، ورأ  أف روايػة أشػيب عنػو بػالقو  وا 
نػػو ىػػو الػػػذي يػػدؿ عميػػو ظػػاىر ا يصػػا تػػػرؾ  وال  يػػػة المػػذكورة آنتػػاً بػػالوجوب أقػػو ، وا 

                                                 

 .ٕٓ/ٙالمرجا السابؽ  (ٔ)

 .ٖ٘٘/ٔبداية المجتيد  (ٕ)

 .  ٖٙ٘/ٔبداية المجتيد  (ٖ)

 .ٜٙٔسورة البقرة، ا ية  (ٗ)

 .ٕٓٔ/ٔالمنني  (٘)

 .ٖٖٕ/ٔأحكاـ القرآف البف العربي  (ٙ)
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ظػػػاىر القػػػرآف فػػػي مقابػػػؿ التعمػػػؽ بمجػػػرد المعنػػػى، مػػػا إنػػػو مػػػف جيػػػة المعنػػػى أيضػػػًا ال 
عبػػادة لسػػبب ولنيػػر سػػبب  -التتػػريط أو عدمػػو مػػا–يمتنػػا أف يجعػػؿ ا اليػػدي واجبػػًا 

ذا تقابػػؿ المعنيػػاف تسػػاقطا، ويبقػػى ظػػاىر القػػرآف  وجػػوب  وىػػو–فػػي الػػوجييف جميعػػًا، وا 
ف كػاف ابػف رشػد  وةسالمًا؛ وىذا القوؿ ىػو الػراجا إف شػا  ا لقػ -دي عميوالي دليمػو وا 

 لـ يذكر ذلؾ.
األـ وأـ األب  أـ–مالؾ مف عدـ توريث أكثر مف جػدتيف  إليوذىب  ما: الثاني

الجػػػػػدة أـ األـ  ثفقػػػػط دوف غيرىمػػػػا مسػػػػتندًا أف رسػػػػػوؿ ا صػػػػمى ا عميػػػػو وسػػػػمـ ور  
فػػي عيػػده  ثور   -ا عنػػو رضػػي–، وكػػذلؾ عمػػر -ا عنػػو رضػػي–أبػػو بكػػر  ثيػػاوور  

ذا انتردت أحدىما في التريضػة فميػا السػدس كػامبًل دوف  جدتيف وجعؿ ليما السدس، وا 
 مف الجدات. ىاغير 

أـ  -الجػد مػف جيػة األب وىػػي  أـعمػى ذلػؾ لػـ يثبػت عػػف مالػؾ توريػث  وبنػا 
عمػػى حكػػـ البػػرا ة  ؾًا فػػي ذلػػمعتمػػد -أبػػي األـ أـ–أو مػػف جيػػة األـ وىػػي  -أبػػي األب

قػػػاؿ مالػػػؾ: وال ميػػػراث ألحػػػد مػػػف الجػػػدات إال  )): (الموطػػػأ)األصػػػمية، جػػػا  ذلػػػؾ فػػػي 
الجدة، ثػـ سػأؿ أبػو بكػر  ثألنو بمنني أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ور   ؛الجدتيف

الجػػدة فأنتػػذه  ثصػػمى ا عميػػو وسػػمـ إنػػو ور   اعػف ذلػػؾ حتػػى أتػػاه الثبػػت عػػف رسػػوؿ 
يما ثـ أتت الجدة األخر  إلى عمر بف الخطػاب فقػاؿ ليػا: مػا أنػا بزائػد فػي التػرائض ل

مالػؾ: ثػـ لػـ نعمػـ أحػدًا  اؿخمت بو فيػو ليػا؛ قػ وأيتكما شيئًا ف ف اجتمعتما فيو بينكما،
 (ٔ) .((إلى اليـو  اإلسبلـغير جدتيف منذ كاف  ثور  

. يػػدؿ عمػػى أنػػو اعتمػػد عمػػى البػػرا ة األصػػمية فػػي  لػػ إ: ثػػـ لػػـ نعمػػـ أحػػدًا فقولأأو
ىػو معنػى استصػحاب  االقوؿ بعدـ توريث مف لـ يثبت توريثو بدليؿ ثابػت معتبػر؛ وىػذ

 العدـ األصمي.

                                                 

 .ٛٓٗ/ٕالموطأ؛ كتاب الترائض، باب: ميراث الجدة، (ٔ)
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ثػػػػبلث جػػػػدات حيػػػػث أضػػػػاؼ إلػػػػى  ثعػػػػف بعػػػػض الصػػػػحابة أنػػػػو ور   يرو  وقػػػػد
دؿ عمػػى لكػػف ذلػػؾ لػػـ يصػػا عنػػد مالػػؾ، أو لػػـ يبمنػػو كمػػا تػػ (ٔ)المػػذكورتيف أـ أبػػي األـ
 ذلؾ عباراتو السابقة.

رحمة ا عمييما مف أنو ال ديػة  -الشافعي ووافقو–ما ذىب إليو مالؾ  :الثالث
ف فسد منبتو، بؿ فيو الحكومة فقط.  عمى مف أزاؿ شعر غيره وا 

 رهاتتػػػؽ التقيػػػا  عمػػػى أنػػػو ال قصػػػاص عمػػػى مػػػف أزاؿ شػػػيًا مػػػف شػػػعور غيػػػ فقػػػد
كشػػعر الػػرأس أو الحػػاجبيف أو المحيػػة أو شػػعور العينػػيف، كمػػا إنػػو ال خػػبلؼ بيػػنيـ فػػي 
عػػدـ وجػػوب الديػػة فيمػػا إذا أزيمػػت ولػػـ يتسػػد المنبػػت، واختمتػػوا إذا أزيمػػت وفسػػد منبتيػػا، 
نمػػا تجػػب فييػػا الحكومػػة، وفػػي  فػػذىب مالػػؾ والشػػافعي إلػػى أنػػو ال ديػػة فػػي الشػػعور، وا 

وقمػػا شػػعر حاجػػب أو ىػػدب، الواحػػد أو  ))لػػدردير: ذلػػؾ يقػػوؿ الشػػي  خميػػؿ وشػػارحو ا
وعػاد لمييئػة فػبل شػي  فيػو إال األدب فػي  تالمتعدد فيو الحكومػة إذا لػـ ينبػت، فػ ف نبػ

 (ٕ) .((العمد، وكذا شعر الرأس والمحية 
وعمػػػدة  ))ابػػػف رشػػػد معتمػػػد مالػػػؾ بعػػػدـ وجػػػوب الديػػػة فػػػي الشػػػعر بقولػػػو:  وقػػػاؿ

نم ا طريقة التوقيؼ، فما لـ يثبػت مػف قبػؿ السػماع فيػو مالؾ أنو ال مجاؿ فيو لمقياس وا 
 (ٖ) .((فاألصؿ أف فيو حكومة  ،دية

جممػػة مػػف مسػػائؿ  -التػػروع عمػػى األصػػوؿ تخػػرير–فػػي كتابػػو  الزنجػػاني وذكػػر
ألف األصػػؿ أنػػو ال يجػػب كمػػاؿ  ))االستصػػحاب معتبػػرًا إتػػبلؼ الشػػعور منيػػا ثػػـ قػػاؿ: 

كػػؿ الديػػة بػػ تبلؼ الطػػرؼ؛ ألنػػو تتويػػت  ؽأف الشػػرع عم ػػ غيػػر الديػػة بػػ تبلؼ الػػبعض،
منتعػػة الجػػنس فيصػػير الشػػخص كاليالػػؾ فػػي حػػؽ ممػػؾ المنتعػػة، والشػػعور ليسػػت مػػف 

 (ٗ) .((ىذا القبيؿ فتبقى عمى األصؿ، وىو امتناع كماؿ الدية 
 القاامون بو وب الدية فقد احت وا بالقياس من و يين و لك: وأما

                                                 

، والػػذي قػػاؿ بتوريػػث الػػثبلث ىػػو عبػػدا بػػف مسػػعود ،الػػذي روي عنػػو توريػػث ٖٕٛ/ٙانظػػر: المنتقػػى (ٔ)
 عبدا بف عباس.األربا ىو 

 .ٕٚٚ/ٗالشرح الكبير ما حاشية الدسوقي (ٕ)

 .ٕٕٗ/ٕبداية المجتيد (ٖ)

 .ٚٚٔتخرير التروع عمى األصوؿ (ٗ)
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ىذه الشعور عمى األعضا  التي تجب في ذىابيػا الديػة، كػاألذف  قياس: األول
 ومارف األنؼ بجانب تتويت المنتعة في كٍؿ.

بقياسػػيا أيضػػًا عمػػى أذف األصػػـ وأنػػؼ األخشػػـ بجانػػب تتويػػت الجمػػاؿ  :الثأأاني
 (ٔ) في الكماؿ في كؿ، فتجب فيو الدية.

 (ٕ) في فقو مالؾ عمى ىذا النوع مف االستصحاب كثيرة جدًا. واألمثمة
األبيػػري مػػف المالكيػػة وجماعػػة مػػف ذىبػػوا إلػػى أف حكػػـ األشػػيا  قبػػؿ ورود  لكػػف

الشػػػرع الحظػػػر ال البػػػرا ة األصػػػمية المسػػػماة عنػػػد بعضػػػيـ باإلباحػػػة العقميػػػة قبػػػؿ ورود 
بأدلػػػة  عاهدؿ عمػػػى مػػػد  وكػػػؿ مػػػف التػػػريقيف اسػػػت (ٖ)العقميػػػة، الشػػػرع باإلباحػػػة الشػػػرعية ال

 سمعية.
ا يػػػػة  فمتيػػػػـو ،(ٗ) چ  گ  گ  ڳ  ڳچ  قولػػػػو تعػػػػالى: الحظػػػػرأدلػػػػة  فمػػػػف

، وكػػذلؾ قولػػو تعػػالى: ک  ک  چ  يقتضػػي أف المتقػػدـ قبػػؿ الحػػؿ التحػػريـ عمػػى العمػػـو

أف األنعػػػػاـ كانػػػػت قبػػػػؿ ورود آيػػػػة الحػػػػؿ  فمتيومػػػػو ،(٘) چگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  محرمػػػػػة عمػػػػػييـ، وكػػػػػذلؾ قولػػػػػو تعػػػػػالى:

أف ما لـ يػأت بػو الرسػوؿ صػمى ا عميػو وسػمـ بػأف لػـ يوجػد   يةىذه ا فمتيـو ،(ٙ)چ
 كتاٍب أو سنة أنو ال يجوز األخذ بو. فعميو دليؿ م
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ أدلػػة القػػائميف باإلباحػػة الشػػرعية قولػػو تعػػالى:  ومػػف

 (ٚ) چۆئ  ۆئ  
فػػي األرض، وال  اا فػػي معػػرض االمتنػػاف عمػػى الخمػػؽ أنػػو خمػػؽ ليػػـ مػػ أخبػػر

االنتتػػػاع، أو  جيػػػة( تقتضػػػي االختصػػػاص عمػػػى لكػػػـ  )يمػػػتف إال بجػػػائز، والػػػبلـ فػػػي 
                                                 

 .ٗٗٔ/ٛانظر: المنني (ٔ)

 .ٕٗ٘-ٔٗ٘انظر: المحصوؿ مف عمـ األصوؿ (ٕ)

 .ٚٗٗ، ٜٛ، ٛٛ، وشرح تنقيا التصوؿ ٜٓٙانظر: إحكاـ التصوؿ (ٖ)

 .ٗة سورة المائدة، ا ي (ٗ)

 .ٔسورة المائدة، ا ية  (٘)

 .ٚسورة الحشرة، ا ية  (ٙ)

 .ٜٕسورة البقرة، ا ية  (ٚ)
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قابػػؿ لمممػػؾ،  -ضػػمير المخاطػػب الموجػػو لمخمػػؽ وىػػو–تقتضػػي الممػػؾ؛ ألف مػػدخوليا 
ممؾ لكـ مم ككػـ ا إيػاه،  ووالمعنى أف جميا ما في األرض مختص بكـ لتنتتعوا بو، أ

 (ٔ) وىو المطموب. ،الممؾ جواز االنتتاع بجميا المخموقات مأذونًا فيو شرعاً  ةوفائد
تػػػدؿ عمػػػى   ،ا يػػػة (ٕ) چجث   مث   ىث  يث  حج   مج  چ  ذلػػػؾ قولػػػو تعػػػالى: ومثػػػؿ

 أف األشيا  خمقت في األصؿ مباحة.
بيػا قبػؿ ورود الشػرع،  تتػامجمػؿ اسػتدالؿ التػريقيف عمػى حكػـ األشػيا  المن ىػذا

لكف الذي يظير لػي ىػو أنػو ينبنػي أف يكػوف خبلفيػـ ىػذا فػي حكػـ األشػيا  بعػد ورود 
قبػػػؿ الشػػػرع ال قبمػػػو؛ ألف كػػػبل التػػػريقيف مػػػف أىػػػؿ السػػػنة وىػػػو ال يقولػػػوف بتحكػػػيـ العقػػػؿ 

ورود الشػػرع، فمػػو لػػـ تػػرد ىػػذه النصػػوص التػػي اسػػتدؿ بيػػا التريقػػاف لقػػالوا: ال عمػػـ لنػػا 
ىػػذا الخػػبلؼ فػػي حكػػـ  (الورقػػات شػػرح)بتحػػريـ وال إباحػػة، ولػػذلؾ جعػػؿ الحطػػاب فػػي 

 .((الصحيا التتصيؿ  ))األشيا  بعد ورود الشرع وقاؿ: 
أف أصػػؿ المضػػار التحػػريـ، والمنػػافا الحػػؿ، وذكػػر ا يػػة التػػي تػػدؿ عمػػى  وىػػو

اإلباحػػػة كمػػػا سػػػبؽ إيضػػػاحو ثػػػـ ذكػػػر حػػػديث ) ال ضػػػرر وال ضػػػرار ( دلػػػيبًل عمػػػى أف 
 (ٖ) .((وىذا حكـ األشيا  بعد البعثة  ))األصؿ في المضار التحريـ ثـ قاؿ: 

 :تنبيو
ذا لػػـ يعػػارض النالػػب إ -المتقػػدـ–أف محػػؿ استصػػحاب العػػدـ األصػػمي  ولػػيعمـ

ىػػو العػػدـ، فػػ ف عارضػػو فقيػػؿ: يقػػدـ النالػػب، وقيػػؿ: يقػػدـ األصػػؿ،  ذيذلػػؾ األصػػؿ الػػ
: اخػتبلؼ الػزوجيف فػي النتقػة فػي النالػب بلؼومف التػروع التػي بنيػت عمػى ىػذا االخػت

 دفعيا واألصؿ عدميا.
 في المراقي مشيرًا إلى ىذه المسألة: قاؿ

ن يعأأأأأأأأأأارض غالبأأأأأأأأأأًا  ا األصأأأأأأأأأأل   وا 
 

  (ٗ)المقأأأأأدم تنأأأأأافي النقأأأأأل ففأأأأأي 
 

 الثاني من أ سام اكستصحاب: القسم
                                                 

 .ٜٜٖ/ٔ، وشرح مختصر الروضة ٘٘انظر: قرة العيف لمحطاب عمى ىامش لطائؼ اإلشارات  (ٔ)

 ٓ٘سورة طو، ا ية  (ٕ)

 .  ٘٘انظر: قرة العيف بيامش لطائؼ اإلشارات عمى ورقات إماـ الحرميف  (ٖ)

 .ٕٚٛمراقي السعود ما نثر الورود، البيت  (ٗ)
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 نوعاف: وىو
استصػػحاب الوصػػؼ المثبػػت لمحكػػـ الشػػرعي حتػػى يثبػػت خبلفػػو،  :األول النأأوع

وىػػو حجػػة كاستصػػحاب حكػػػـ الطيػػارة إف شػػؾ فػػي الحػػػدث، فػػ ف وصػػؼ الطيػػػارة إذا 
ثبػػػت وتأكػػػد منيػػػا أبيحػػػت الصػػػبلة، فيستصػػػحب ىػػػذا الحكػػػـ حتػػػى يثبػػػت خبلفػػػو وىػػػو 

عمػى  الحياة بالنسػبة لممتقػود، ف نيػا تسػتمر ثابتػة حتػى يقػـو الػدليؿ  لك: ومثلالحدث، 
 خبلؼ ذلؾ.
 ما دؿ الشرع عمى ثبوتو واستمراره لوجود سببو، وىو حجة أيضاً  الثاني: النوع
 وىػػػػو–انشػػػػناؿ الذمػػػػة بػػػػدفا قيمػػػػة المتمػػػػؼ وضػػػػمانو عنػػػػد وجػػػػود سػػػػببو  :مثأأأأل

يزيمػو، ومػف ذلػؾ ثبػوت  اف ف ىذه الذمة مشنولة ويسػتمر ذلػؾ حتػى يوجػد مػ -اإلتبلؼ
لػى ىػذا النػوع يشػير النزالػي بقولػو:  فػ ف ىػذا  ))الممػؾ عنػد وجػود سػببو وىػو الشػرا ، وا 

ف لـ يكف حكمًا أصميًا فيػو حكػـ شػرعي دؿ الشػرع عمػى ثبوتػو ودوامػو جميعػًا، ولػوال  وا 
داللة الشرع عمى دوامو إلى حصػوؿ بػرا ة الذمػة لمػا جػاز استصػحابو، فاالستصػحاب 

 (ٔ) .((الدليؿ عمى  ثبوتو ودوامو بشرط عدـ المنير  دؿ   اإال فيم ليس بحجة
 العموي في المراقي: قاؿ

  ومأأأأأأأأأأأا عمأأأأأأأأأأأج ثبوتأأأأأأأأأأأو لمسأأأأأأأأأأأبب
 

  (ٕ)شرٌع يدل مثأل  اك استصأحب 
  (ٕ)استصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأحب

 

بسػػبب معػػيف فيتكػػرر الحكػػـ  عمقػػاً الحكػػـ مت كػػوف -أيضػػاً -أمثمػػة ىػػذا النػػوع  ومػػف
كمما تكػرر سػببو كتكػرر وجػوب الصػياـ كممػا تكػرر شػير رمضػاف، ووجػوب الصػموات 

الػػدليؿ الشػػرعي عمػى انتصػػاب ىػػذه المعػاني أسػػبابًا ليػػذه  كممػا تكػػررت أوقاتيػػا، فقػد دؿ  
   (ٖ) األحكاـ، فموال داللة الدليؿ عمى كونيا أسبابًا لـ يجز استصحابيا.

وقيػؿ: لػيس بحجػة، وقيػؿ: فػي  ،(ٗ)طمقػًا عنػد مالػؾ وأصػحابوالنوع حجة م وىذا
 (ٔ) في الدفا ال في اإلثبات.

                                                 

 .  ٕٕٕ/ٔالمستصتى  (ٔ)

 .ٕٛٛمراقي السعود ما نثر الورود، البيت  (ٕ)

 .ٕٕٕ/ٔالمستصتى  (ٖ)

يصاؿ السالؾ ٚٗٗشرح التنقيا  (ٗ)  .ٕ٘، وا 
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مسألة بيا العبد في العيػدة مػا البػرا ة مػف اإلبػاؽ،  فقو مالك: فيأمثمتو  ومن
فمف باع عبدًا بالعيدة وبالبرا ة مػف اإلبػاؽ ف نػو إف أبػؽ فػي مػدة العيػدة كػاف الضػماف 
ال ال تبػػرأ ذمتػػو استصػػحابًا  عمػػى البػػائا إال إذا أثبػػت أف اإلبػػاؽ كػػاف بعػػد مػػدة العيػػدة وا 

 لحاؿ الضماف الثابت بمقتضى فترة العيدة.
قػػاؿ ابػػف نػػافا: وسػػئؿ مالػػؾ عنػػد  )): وفػػي روايػػة ابػػف نػػافا: (المدونػػة)فػػي  جػػا 

فػي عيػدة الثبلثػة   أبؽوبػالبرا ة مػف اإلبػاؽ، فيػ اإلسػبلـالعبد يباع بيا اإلسػبلـ وعيػدة 
لعمو عطػب فػي الثبلثػة؛ ألنػو أبػدًا مػف البػائا حتػى  يفقاؿ: أراه مف البائا. ألني ال أدر 
اقو في الثبلثة فميس لو عمى المبتاع فػي ذلػؾ حجػة، يخرج مف الثبلثة سالمًا... فأما إب

  (ٕ) .((مف المبتاع  اففأراه مف البائا حتى يعمـ أنو خرج مف الثبلثة ف ذا عمـ كذلؾ ك
 أمثمتو أيضًا: مسألة ميراث المتقود: ومف
 يال يقسػػـ ميػػراث المتقػػود حتػػى يػػأت )): (المدونػػة)فػػي  -ا رحمػػو–مالػػؾ  قػػاؿ

يمػوت، وذلػؾ  فمف الزماف ما ال يحيا إلػى مثمػو، فيقسػـ ميراثػو مػف يػـو أ يبم  وموتو أ
مػػف غيػػره فقػػد جػػا  فػػي  يراثػػوفػػي حكػػـ مالػػو الثابػػت لػػو، أمػػا م ىػػذااليػػـو يقسػػـ أموالػػو(( 

وال يػػورث  ئذأيقسػػـ مالػػو بػػيف ورثتػػو سػػاعت لمتقػػود: أرأيػػت إف مػػات ابػػف اقمػػتقولػػو: )) 
مػػف أف يكػػوف المعقػػود حيػػًا، ومػػا قػػوؿ مالػػؾ  المتقػػود منػػو ويوقػػؼ حػػظ ا بػػا  منػػو خوفػػاً 

ف بمػ  مػف السػنيف مػا ال  صػيبفي ىذا  قػاؿ: يوقػؼ ن المتقػود، فػ ف أتػى كػاف أحػؽ، وا 
 .ريثيـيحيا إال مثميا رد إلى الذيف وىو ابنو الميت يـو مات ويقسـ بينيـ عمى موا

    (ٖ) .((ال يرث أحٌد أحدًا بالشؾ  مالؾ: قاؿ
 الشافعي في ىذا الحكـ. -ا رحمو–وافؽ مالؾ  وقد
عنػدىـ حػي فػي حػؽ نتسػو فػبل  متقودفػال -ا رحميػـ–أبو حنيتة وأصحابو  أما

فػػي حػػؽ النيػػر  اتثبػػت حياتػػو أو موتػػو أو يمضػػي زمػػف التعميػػر، وأمػػ حتػػىيػػورث مالػػو 

                                                                                                                                            

 .ٙٙٙ/ٖ، كشؼ األسرار ٚٔ/ٙالبحر المحيط  (ٔ)

 .ٖٖٗ/ٖالمدونة الكبر   (ٕ)

 .ٜ٘-ٜٗ/ٕالمرجا السابؽ  (ٖ)
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 حفيعتبر ميتًا، وعمى ذلؾ ال يحتتظ لو بشي  مف التركة وتوزع عمى الورثة غيػره. صػر  
 (ٔ) .(المختار درال)بو في 

تستصػػحب حيػػاة المتقػػود مػػدة أربػػا سػػنيف مػػف  -ا رحمػػو–اإلمػػاـ أحمػػد  وعنػػد
 (ٕ) غيابو ثـ يعتبر بعد ذلؾ ميتًا. فتعتد امرأتو عدة الوفاة وتحؿ لؤلزواج.

ف مػػات لممتقػػود  ))حكػػـ ميراثػػو مػػف غيػػره فقػػد قػػاؿ فيػػو الموفػػؽ الحنبمػػي:  أمػػا وا 
مف يرثو قبؿ الحكـ بوفاتو نصػيبو مػف ميراثػو ومػا يشػؾ مػف مسػتحقو وقسػـ باقيػو، فػ ف 
ف عمػػـ أنػػو مػات بعػػد مػػوت مورثػو دفػػا نصػػيبو  بػاف حيػػًا أخػذه ورد التضػػؿ إلػػى أىمػو، وا 
ف عمػػـ أنػػو كػػاف ميتػػًا حػػيف مػػوت مورثػػو رد الٌموقَػػْؼ إلػػى ورثػػ  ةمػػا مالػػو إلػػى ورثتػػو، وا 

ف مضت المدة ولـ يعمـ خبره أيضًا إلى ورثو  -قاؿ–األوؿ  األوؿ؛ ألنو مشكوؾ فػي  ةا 
متػى  درأنػو مػات ولػـ ُيػ ممنػاحياتو حيف موت مورثو فبل نورثو ما الشؾ، وكػذلؾ إذا ع

 (ٖ) .((مات 
فػػي حكػػـ زوجتػػو  ااعتمػػدو  قػػدوأصػػحابو يترقػػوف بػػيف حكػػـ زوجتػػو ومالػػو ف ومالػػؾ

ت فػػ ف لػػـ يظيػػر فػػي ىػػذه المػػدة اعتػػدت تتػػربص أربػػا سػػنوا نيػػاعمػػى القيػػاس فقػػالوا: إ
  لموفاة وحمت لؤلزواج.

مراعاة لمصمحتيا ورفا الضػرر عنيػا الحاصػؿ بنيبػة زوجيػا عنيػا قياسػًا  وذلؾ
مسػألة الزوجػة،  يفػعمػى االستصػحاب  اسالقيػ بػوافقػد َغم   ،عمى زوجػة العنػيف والمػولى

مالػػػو حتػػى يػػػأتي  ثأمػػا فػػي المػػػاؿ فػػ نيـ عممػػػوا بمقتضػػى االستصػػحاب فقػػػالوا: ال يػػور  
عميػػػػو زمػػػػاف ال يعػػػػيش إال مثمػػػػو غالبػػػػًا كسػػػػبعيف أو ثمػػػػانيف أو تسػػػػعيف أو مائػػػػة عمػػػػى 

   اختبلؼ بينيـ.
لمخبلؼ في المسألة  مػا ذكػر السػبب الموجػب لػذلؾ:  راً ويقوؿ ابف رشد مصوِّ  

التػػػي تجيػػػؿ حياتػػػو أو موتػػػو فػػػي أرض اإلسػػػبلـ، فقػػػاؿ مالػػػؾ:  قػػػودتواختمتػػػوا فػػػي الم ))
رأتػػو أجػػؿ أربػػا سػػنيف مػػف يػػـو ترفػػا إلػػى الحػػاكـ، فػػ ذا انتيػػى الكشػػؼ عػػف يضػػرب الم

حياتػػو أو موتػػو، فجيػػؿ ذلػػؾ ضػػرب ليػػا الحػػاكـ األجػػؿ، فػػ ذا انتيػػى اعتػػدت عػػدة الوفػػاة 
                                                 

 .ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٗالدر المختار  (ٔ)

 .ٜٖٛ/ٙالمنني  (ٕ)

 ٜٖٛ/ٙالمرجا السابؽ  (ٖ)



258 
 

حتى يػأتي عميػو مػف الزمػاف  ثفبل يور   ووأما مال -أي مالؾ-أربعة أشير وعشرًا قاؿ: 
أو ثمػػػانيف أو تسػػػعيف أو مائػػػة  عيفكسػػػب ،مػػػا يعمػػػـ أف المتقػػػود ال يعػػػيش إال مثمػػػو غالبػػػاً 

 (ٔ) .عمى اختبلؼ بينيـ((
حكم العموم والعمل بو حتج يرد ما يخصص  لك العمأوم،  استصحاب الثالث: القسم

 واستصحاب العمل بالنص حتج يرد ما ينسخو:
بأنػػو استصػػحاب الػػدليؿ المعػػارض إمػػا تخصيصػػًا  ))عنػػو الزركشػػي:  رعب ػػ وقػػد

  (ٕ) .((إف كاف الدليؿ ظاىرًا أو نسخًا إف كاف الدليؿ نصًا 
مف أنواع االستصحاب، قػاؿ الشػنقيطي:  ىماالعمما  مف اعترض عمى عدِّ  ومف

أمػػػػػا استصػػػػػحاب العمػػػػػـو والػػػػػنص إلػػػػػى أف يوجػػػػػد مخصػػػػػص أو ناسػػػػػ  فمػػػػػيس مػػػػػف  ))
 (ٖ) .((االستصحاب؛ ألنو الحكـ مستندًا إلى نتس الدليؿ 

 الرابع: استصحاب حكم اإل ماع في محل النزاع: القسم
األصػػوليوف والتقيػػا  ىػػؿ ىػػو حجػػة أـ ال، فػػذىب خبلئػػؽ مػػنيـ إلػػى أنػػو  اختمػػؼ

باستصػػػحاب حػػػاؿ  ؾال يحػػتر بػػػو؛ ألف الصػػورة التػػػي أجمعػػوا عمييػػػا قػػد زالػػػت، والتمسػػ
قػػػػوؿ ىػػػػؤال : أنػػػػو لػػػػو دؿ دليػػػػؿ غيػػػػر  ومقتضػػػػى غيػػػػر جػػػػائز، دليػػػػؿ مػػػػا عممنػػػػا بزوالػػػػو

ذلؾ الحكػـ  اإلجماع مف نص أو فعؿ عمى حكـ في صورتو لـ يجب استصحاب حاؿ
 موضػامف االستصػحاب فػي كػؿ  بعد تنير الصورة التي تناوليا النص؛ ألنيـ يمنعوف

 دليؿ الحالة األولى يختص بيا، وال تشمؿ الحاؿ في الزمف الثاني. عمـ أف
حػد  الػروايتيف  وذىب طوائػؼ مػنيـ إلػى قبولػو، وىػو مػذىب مالػؾ والشػافعي وا 

 عف أحمد.
إذا ثبػػت فػػي محػػؿ فاألصػػؿ بقػػاؤه عمػػى مػػا ومقتضػػى قػػوليـ بقبولػػو أف الحكػػـ  

 كاف عميو، فيستصحب حكـ اإلجماع في موضا الخبلؼ.
 أشير المسائؿ التي تنازع فييا العمما  بنا ًا عمى ىذا االستصحاب ومف

 مسألة حكم التيمم إ ا و د الماء في أثناء الصالة:
                                                 

 .ٕ٘/ٕ، بداية المجتيد ٖٔ٘/ٔانظر: المقدمات  (ٔ)

 .ٕٓ/ٙالبحر المحيط  (ٕ)

 .  ٓٚ٘/ٕنثر الورود  (ٖ)
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و اسػتعماؿ العمما  عمى أف المتيمـ إذا وجد الما  بطؿ تيممو، ووجب عمي اتتؽ
المػػا ، كمػػا أنيػػـ اتتقػػوا عمػػى أنػػو إذا لػػـ يجػػد المػػا  قبػػؿ الصػػبلة جػػاز لػػو الػػدخوؿ فػػي 

 الصبلة ، وكانت صبلتو صحيحة إذا أتميا ولـ يجد الما  خبلليا.
فيما إذا افتتا الصبلة بالتيمـ ثـ وجػد المػا  خػبلؿ الصػبلة، ىػؿ يبطػؿ  واختمتوا

 يستعمؿ الما  ويستأنؼ الصبلة  تيممو وبالتالي تبطؿ صبلتو ويجب عميو أف
 أنو ال يبطؿ تيممو بؿ يستمر في صبلتو وتكوف صحيحة  أو

إلػػػػى أف صػػػػبلتو صػػػػحيحة ولػػػػيس عميػػػػو أف  -(ٔ)مالػػػػؾ ووافقػػػػو الشػػػػافعي ذىػػػػب
يقطعيػػػا بػػػؿ يتميػػػا بتيممػػػو مػػػا لػػػـ ينسػػػى المػػػا  فػػػي رحمػػػو ويػػػدخؿ فػػػي الصػػػبلة بػػػالتيمـ، 

 فحينئٍذ يقطا الصبلة ويتوضأ ثـ يستأنؼ.
 رقاؿ مالؾ: في رجؿ تيمـ حيف لػـ يجػد مػا ، فقػاـ وكب ػ )): (الموطأ)في  وجا 

ودخػػػؿ فػػػي الصػػػبلة فطمػػػا عميػػػو إنسػػػاف معػػػو مػػػا   قػػػاؿ: ال يقطػػػا صػػػبلتو، بػػػؿ يتميػػػا 
 (ٕ) .((بالتيمـ، وليتوضأ لما يستقبؿ مف الصموات

قػاؿ مالػؾ فػي رجػػؿ  ))حكػـ نسػياف المػا  فػػي الرحػؿ قػاؿ:  (المدونػة)فػي  وجػا 
ـ ودخػػؿ فػػي الصػػبلة ثػػـ اطمػػا عميػػو رجػػؿ معػػو مػػا  قػػاؿ: يمضػػي فػػي صػػبلتو وال تػػيم

 (ٖ) .((يقطعيا، ف ف كاف الما  في رحمو  قاؿ: يقطا صبلتو ويتوضأ ويعيد الصبلة
وجػػو اسػػتدالؿ المالكيػػة فػػي ىػػذه المسػػألة  (المحصػػوؿ)بػػيف ابػػف العربػػي فػػي  وقػد

أنيػا قػد  دعػىاو صػحيحة، فمػف فاحتر أصحابنا بأف قالوا: أجمعنػا أف صػبلت ))بقولو: 
 (ٗ) .((فسدت برؤية الما  فعميو الدليؿ 

ىػػذا الخػػبلؼ: ىػؿ وجػػود المػػا   صػؿأو  ))منشػػأ الخػػبلؼ:  ينػاً مب (٘)ابػػف شػػد قػاؿ
يرفا استصحاب الطيارة التي كانت بالتراب أو يرفػا ابتػدا  الطيػارة بػو  فمػف رأ  أنػو 

رأ  أنػػو يرفػػا استصػػحاب  ومػػفيرفػػا ابتػػدا  الطيػػارة بػػو، قػػاؿ: ال ينقضػػيا إال الحػػدث، 

                                                 

 .  ٗٙ/ٔانظر: األـ  (ٔ)

 .٘٘/ٔالموطأ؛ كتاب الطيارة، باب: التيمـ  (ٕ)

 .ٓ٘/ٔالمدونة الكبر   (ٖ)

 .ٔٗ٘المحصوؿ  (ٗ)

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٕبداية المجتيد  (٘)
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الطيارة، قاؿ: إنػو ينقضػيا، فػ ف حػد النػاقض ىػو الرفػا فػي لبلستصػحاب، وىػذا النػوع 
وممػف أشػار إلػى  ،(( (ٔ)االستصحاب رده جميور المالكية وغيرىـ مػف األصػولييف مف

فيػذا لػيس بػدليؿ؛ ألف اإلجمػاع حصػؿ  ))يقػوؿ:  حيػث (المنيػاج)إلى رده البػاجي فػي 
 (ٕ) .((في غير محؿ الخبلؼ، وموضا الخبلؼ لـ يقا فيو إجماع 

 الخامس: استصحاب المقموب:  القسم
الػزمف الحاضػر عمػى ثبوتػو فػي الػزمف الماضػي  ياالستدالؿ بثبوت أمر ف وىو

 لعدـ ما يحصؿ لمتنيير مف األوؿ إلى الثاني.
 (ٖ) أخص ىو: إثبات أمر في الماضي لثبوتو في الحاضر. وبعبارة

 مشيرًا إليو: (المراقي)في  بيالعر  قاؿ
  ِِ لمحأأأأأأأأأأأأأأال مثبأأأأأأأأأأأأأأتٌ  وبمأأأأأأأأأأأأأأاضٍ 

 

  الخأأأأأأأالي وعكأأأأأأأُس  فيأأأأأأأو مقمأأأأأأأوبٌ  
 

 رفُ ِصأأأأأل فيأأأأأو المَ ِيأأأأأك أأأأأري مأأأأأا  ُ 
 

 (ٗ)فُ رَ ْعأأأأأعمأأأأأج الأأأأأ ي اآلن لأأأأأ اك يُ  
 

غيػر  كػافل ،: لػو لػـ يكػف الثابػت اليػـو ثابتػًا أمػسفي و و اكستدكل بأو ويقال
فيقتضػػي استصػػحاب أمػػس أنػػو ا ف غيػػر ثابػػت ولػػيس كػػذلؾ، فػػدؿ عمػػى  ،ثابػػٍت أمػػس

 (٘) ثابت وىو المطموب. نوأ
 (ٙ) مف العمما  لـ يعتبره حجة الحتماؿ طرؤ الحالة الراىنة. وكثيراً 

 عمج ى ا اكستصحاب: -هللا رحمو–التي بناىا اإلمام مالك  الفروعالمطمب الثالث: 
بػػو المالكيػػة بػػالوقؼ إذا جيػػؿ مصػػرفو ووجػػد عمػػى حالػػٍة  ؿمػػا مث ػػ األول: الفأأرع

تمػػؾ الحالػػة دليػػؿ عمػػى أنػػو كػػاف كػػذلؾ فػػي عقػػد  ىف نػػو يجػػري عمييػػا؛ ألف وجػػوده عمػػ
 (ٚ) الوقؼ.

                                                 

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٖوممف احتر بو ابف القيـ وجماعة مف أىؿ األصوؿ. إعبلـ الموقعيف  (ٔ)

 .ٕٖالمنياج  (ٕ)

 .  ٜٖٛانظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود  (ٖ)

 .ٖٓٛو  ٜٕٛمراقي السعود ما نثر الورود، البيتيف  (ٗ)

 .ٖٓ٘/ٕانظر: جما الجواما حاشية البناني  (٘)

 .ٓٚ٘/ٕنثر الورود  (ٙ)

 المرجا السابؽ. (ٚ)
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إذا ادعػػت الزوجػػة أف زوجيػػا طمقيػػا وىػػي حػػائض وأنكػػر الػػزوج  الثأأاني: الفأأرع
قولػو؛ ألف  ـذلؾ وقاؿ إنو طمقيا وىي طاىر، ننظر ف ذا كانت طاىرًا وقت المرافعة قدِّ 

وجػػود الطيػػر ا ف دليػػؿ عمػػى أنػػو طمقيػػا وىػػي طػػاىرًا، فنستصػػحب وجػػود الطيػػر وقػػت 
 المرافعة عمى أنيا كانت طاىرًا قبؿ ذلؾ.

 (ٔ) .((إال أف يترافعا طاىرًا فقولو  ))ىذا يقوؿ الشي  خميؿ:  وفي
مف قوؿ الشػي  خميػؿ: أنيػا إف كانػت حػيف المرافعػة حػائض فػالقوؿ قوليػا  وُفِيـَ 

 كبلـ لو. وال
أنػػو كػػاف  دعػػتاإذا طالبػػت الزوجػػة بنتقتيػػا حػػاؿ غيػػاب زوجيػػا و  الثالأأث: الفأأرع

، فػػ ذا كػػاف موسػػرًا اعتبػػر  موسػػرًا فػػأدعى أنػػو كػػاف معسػػرًا ف نػػو ينظػػر حالػػو وقػػت القػػدـو
ف تنازعػا فػي  ))قادرًا عمى نتقتيا حاؿ غيبتو. وىذا ما أشار إليو الشي  خميؿ بقولػو:  وا 

 (ٕ) .((عسره في غيبتو أُعتبر حاؿ قدومو 
إليو إال عند انتتا  جميػا  مجأأف االستصحاب آخر مدار التتو ؛ إذ ال يُ  وليعمـ

األدلة مف الكتاب والسنة واإلجماع والقيػاس وغيػر ذلػؾ ممػا يصػا االسػتدالؿ بػو، فػ ذا 
ولػػذلؾ قػػاؿ شػػي   صػػحاب،صػػا عنػػد ذلػػؾ األخػػذ باالست دانتتػػت ىػػذه األدلػػة ولػػو توجػػ

فػي كثيػر مػف المواضػا مػف أضػػعؼ  فاالستصػحاب(: )) التتػاو  مجمػوعاإلسػبلـ فػي )
 (ٖ) .((األدلة 

وال خػبلؼ بػيف التقيػا  المعتبػريف أنػو آخػر  )): ) تنبيو الرجؿ العاقؿ(في  وقاؿ
 .((األدلػة، بحيػث ال يجػػوز العمػؿ بػػو إال بعػد التحػص التػػاـ عػف الػػدليؿ الناقػؿ المنيػػر 

(ٗ) 
وعنػد التقيػا  المعتبػريف: إف القيػاس الصػحيا مقػدـ عمػى استصػحاب  )): وقاؿ

الظػػػػػاىر فيقػػػػػدموف  ىػػػػػؿـ واألمػػػػػر، وأمػػػػػا أ الحػػػػػاؿ، وكػػػػػذلؾ الظػػػػػواىر كميػػػػػا مػػػػػف العمػػػػػو 

                                                 

 .ٖٗٙ/ٕمختصر خميؿ ما الشرح الكبير  (ٔ)

 المرجا السابؽ. (ٕ)

 .ٙٔ-٘ٔ/ٖٕ، ٕٔٔ/ٖٔمجموع التتاو    (ٖ)

 .ٚٔٙ/ٕتنبيو الرجؿ العاقؿ  (ٗ)
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االستصػػحاب عمػػى القيػػاس، ومتػػزعيـ فػػي عامػػة مػػا ينتونػػو مػػف األحكػػاـ االستصػػحاب، 
 .((كما أف متزع كثير مف القياسييف الطرديات والشبيات 

وضػػعتو بحسػػب قػػوة االعتقػػاد بعػػدـ الناقػػؿ وضػػعتو،  صػػحابأف قػػوة االست وأفػػاد
 قطا بمضموف االستصحاب.ف ف فُترض القطا بعدـ الناقؿ وجب ال

المتمسػػػػؾ باالستصػػػػحاب كحػػػػاؿ المعتػػػػرض مػػػػا المسػػػػتدؿ؛ فيػػػػو يمنعػػػػو  وحػػػػاؿ
يقػيـ دلػػيبًل عمػػى نتػي مػػا ادعػاه وىػػذا غيػر حػػاؿ المعػػارض،  نػػوأالداللػة حتػػى يثبتيػا، ال 

داللتػو  فالمعارض لوف والمعترض لوف فالمعترض يمنا داللة الدليؿ، والمعػارض يسػمـ
 (ٔ) .ويقيـ دليبًل عمى نقيضو

 

 

 

 

 

 

 املبحث اخلامس
 خرب الىاحذ 

 قاؿ الناظـ:
  وخبأأأأأأأأأأأر الواحأأأأأأأأأأأد ح أأأأأأأأأأأة لديأأأأأأأأأأأو

 

 بعأأض فأأروع الفقأأو تنبنأأي عميأأو 
 

 إلػػى وذىػػب -ا رحمػػو– مالػػؾ بيػػا احػػتر التػػي األصػػوؿ مػػف ىػػو الواحػػد خبػػر
   .بيا العمؿ وجوب

                                                 

 .  ٕٓٔ/ٖ، إعبلـ الموقعيف ٚٔٙ/ٕتنبيو الرجؿ العاقؿ  (ٔ)
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 تعريف خبر الواحد لغة واصطالحًا: األول: مطمبال
، تركيبػػًا إضػػافيًا، لكػػف )الواحػػد(و  (خبػػر)خبػػر الواحػػد كممػػة مركبػػة مػػف جػػزئيف 

قبػػؿ البحػػث فػػي معنػػى ىػػذا التركيػػب ال بػػد مػػف توضػػيا معنػػى الخبػػر فػػي المنػػة وفػػي 
مصػطما األصػولييف والمحػدثيف، ثػػـ نعػرؼ خبػر الواحػد باعتبػػار كونػو لقبػًا ألصػؿ مػػف 

 أصوؿ التقو.
 :تعريف الخبر وتعريف الواحد أوًك:

 ))لمخبػػػر تعريتػػػات كثيػػػرة فػػػالخبر عنػػػد المنػػػوييف ىػػػو النبػػػأ، قػػػاؿ ابػػػف منظػػػور: 
واحد األخبار، والخبر مػا أتػاؾ مػف نبػأ عػف مػف تسػتخبر، قػاؿ ابػف  -بالتحريؾ–الخبر 

   (ٔ)الجما ((.سيد: الخبر والنبأ، والجما أخبار ، وأخابر: جما 
جمػػػا الجمػػػا و بػػػار، النبػػػأ، الجمػػا أخ -محركػػػة–الخبػػر )) أبػػػادي:  يػػػروزقػػاؿ الت

 (ٕ) .((أخابير 
مشتؽ مػف الخبػار، وىػي األرض  ))قاؿ الشوكاني في بياف اشتقاؽ مادة خبر: 

الرخػػوة؛ ألف الخبػػر يثيػػر التائػػدة كمػػا أف األرض تثيػػر النبػػار إذا قرعيػػا الحػػافر ونحػػوه 
)). (ٖ) 

   الخبر عند األصوليين:ثانيًا: 
أبػػو الحسػػيف البصػػري المعتزلػػي اختمػػؼ األصػػولييف فػػي تعريتػػو كثيػػرًا، قػػد ذكػػر 

 ((كبلـ يتيد بنتسو إضافة أمػر مػف األمػور إلػى أمػر مػف األمػور نتيػًا أو إثباتػاً ))  :بأنو

(ٗ)  
 ((طػػرد ويػػنعكس خبػػر الوصػػؼ، وىػذا حػػد صػحيا  يحقيقػة ال ))وقػاؿ البػػاجي: 

(٘)  

                                                 

 .ٕٕٙ/ٗلساف العرب  (ٔ)

 .ٚٙالقاموس المحيط (ٕ)

 .ٜٔٔ/ٔإرشاد التحوؿ  (ٖ)

 .ٗٗ٘/ٕانظر: المعتمد  (ٗ)

 .ٖٛٔإحكاـ التصوؿ  (٘)
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والخبػر ىػو الػذي ال يخمػوا مػف أف يكػوف صػدقًا  ))وقاؿ أبػو إسػحاؽ الشػيرازي: 
  (ٔ) ((.أو كذبًا 

ىػػػو عبػػػارة عػػػف المتػػػظ الػػػداؿ بالوضػػػا عمػػػى نسػػػبة معمػػػـو إلػػػى  ))قػػػاؿ ا دمػػػي: 
معمـو أو سػمبيا عمػى وجػو يمكػف السػكوت عميػو مػف غيػر حاجػة إلػى إتمػاـ، مػا قصػد 

   (ٕ)((.المتكمـ بو الداللة عؿ النسبة أو سمبيا
 ند المحدثين:الخبر عثانيًا: 

لػػو اسػػتعماالت متعػػددة فمػػنيـ مػػف يطمػػؽ لتػػظ الخبػػر عمػػى مػػا يػػرادؼ الحػػديث  
فيشمؿ المرفوع والموقوؼ والمقطوع، وقيػؿ الحػديث مػا جػا  عػف النبػي صػمى ا عميػو 
وسمـ، والخبر ما جا  عف غيره، ومف ىنػا قيػؿ لمػف يشػتنؿ بالسػنة محػدث، وبػالتواري  

صوص مطمؽ فكػؿ حػديث خبػر وال عكػس، واإلطػبلؽ خباري، وقيؿ: بينيما عمـو وخأ
األوؿ أقرب لمبحث؛ ألنو يشمؿ ما جا  عف النبي صمى ا عميو وسػمـ ومػا جػا  عػف 

 (ٖ) .(شرح النخبة)أصحابة والتابعيف وىو اختيار الحافظ في 
والمػػراد بػػالخبر فػػي ىػػذا البحػػث ىػػو الخبػػر عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ أو 

 أصحابو أو أتباعو،
 تعريف الواحد: 

 (ٗ) .الواحد بمعنى األحد، جما آحاد، والواحد أوؿ عدد الحساب
  (٘).وىو ىنا بمعنى جز  الشي ، فالرجؿ واحد مف القـو أي: فرد مف أفراده

 تعرف خبر الواحد في اصطالح األصوليين: المطمب الثاني:
دخػوؿ اختمتت عبارات األصولييف في تعريؼ خبر الواحد وذلؾ الختبلفيـ فػي 

 بعض أفرادىـ فيو.

                                                 

 .ٜٖالمما في أصوؿ التقو  (ٔ)

 .ٜ/ٕإحكاـ األحكاـ الآلمدي  (ٕ)

 .ٜٔنزىة النظر شرح نخبة التكر  (ٖ)

 انظر: القاموس المحيط، مادة وحد. (ٗ)

 انظر: المصباح المنير، مادة وحد. (٘)
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وحػػد خبػػر ا حػػاد عنػػد أىػػؿ األصػػوؿ مػػا لػػـ يقػػا العمػػـ بمخبػػره  ))قػػاؿ البػػاجي: 
ف كاف الناقموف لو جماعة     (ٔ)((.ضرورة مف جية اإلخبار بو، وا 

  (ٕ) ((.خبر الواحد ما انحط عف حد التواتر ))قاؿ الشيرازي:  
لتػػواتر المتيػػد لمعمػػـ، فمػػا مػػا ال ينتيػػي مػػف األخبػػار إلػػى حػػد ا ))وقػػاؿ النزالػػي: 

  (ٖ) ((.نقمو جماعة مف خمسة أو ستة مثبًل فيو مف خبر الواحد 
خبػػػػر ا حػػػػاد: مػػػػا كػػػػاف مػػػػف األخبػػػػار غيػػػػر منتػػػػٍو إلػػػػى حػػػػد  ))وقػػػػاؿ ا مػػػػدي: 

  (ٗ) ((.التواتر
  (٘) ((.أو العدوؿ المتيد لمظف -ىو خبر الواحد ))وقاؿ القرافي: 

 بقوؿ: (المراقي)فو صاحب وعر  
  وخبأأأأأأأأأر اآلحأأأأأأأأأاد مظنأأأأأأأأأوٌن َعأأأأأأأأأَرى

 

  عأأأأن القيأأأأود فأأأأي الأأأأ ي تأأأأواترا 
 

 عمى ىذا فا حاد ما رواه طائتة لـ تبم  حد التواتر. وبنا 
 وخبر ا حاد عند جميور العمما  ومنيـ المالكية حجة موجبة لمعمؿ.      

قبػػوؿ خبػػر العػػدؿ وأنػػو يوجػػب  -رحمػػو ا–مػػذىب مالػػؾ  ))قػػاؿ ابػػف القصػػار: 
 (ٙ) .((وف القطا عمى غيبو العمؿ بو د

فخبػػر الواحػػد مػػف جيػػة العمػػـ بػػو ظنػػػي، وأمػػا مػػف جيػػة العمػػؿ قطعػػي لوجػػػوب 
 العمؿ بالبينات.

العمػػػؿ بأخبػػػار ا حػػػاد  ))ويؤيػػػد ىػػػذا مػػػا ذكػػػره البػػػاجي فػػػي ىػػػذا الشػػػأف بقولػػػو: 
 (ٚ) .((معمـو وجوبو بالقطا واليقيف، وأما ما يتضمنو مف األخبار فمظنوف 

                                                 

 .ٜٖٔإحكاـ التصوؿ  (ٔ)

 .ٓٗالمما  (ٕ)

 .ٗ٘ٔ/ٔالمستصتى  (ٖ)

 .ٗ/ٕإحكاـ اإلحكاـ لآلمدي  (ٗ)

 .ٖٙ٘شرح التنقيا  (٘)

 .٘ٚٔ/ٔتقريب الوصوؿ  (ٙ)

 إحكاـ التصوؿ. (ٚ)
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الواحػػد العػػدؿ،  رقبػػوؿ خبػػ -رحمػػو ا–ومػػذىب مالػػؾ  )): (اإلشػػارة)وقػػاؿ فػػي 
نػػو يوجػػب العمػػؿ دوف القطػػا عمػػى عينػػو، وبػػو قػػاؿ جميػػا التقيػػا . وقػػد احػػتر مالػػؾ ا  و 

 بذلؾ في المتبايعيف ) بالخيار ما لـ يتترقا (
، وفي مواضػا كثيػرة. والػدليؿ (ٔ) نوب الكمب (ولوكذلؾ في ) غسؿ اإلنا  مف 

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  وجػؿ: مػؿ بػو: قولػو عػزعمى وجوب الع

(ٕ). 
إلى قولو: نادميف. فدؿ عمى أف العػدؿ ال ُيثبػت فػي خبػره، غػذ لػو كػاف التاسػؽ 
والعػػدؿ سػػوا : لػػـ يكػػف لتخصػػيص التاسػػؽ بالػػذكر فائػػدة، وغنمػػا لػػـ يقطػػا عمػػى عينػػو؛ 

لوجػب أف يسػتوي  ألف العمـ لـ يحصؿ مف جيتو، إذ لو كاف يحصػؿ مػف جيتػو العمػـ؛
 فيو كؿ مف سمعو، كما يستوي في العمـ بمخبر خبر التواتر.

فممػػا كنػػا نجػػد أنتسػػنا غيػػر عػػالميف بصػػحة مخبػػره، دؿ عمػػى أنػػو ال يقطػػا عمػػى 
معينػػو. وأنػػو بخػػبلؼ التػػواتر. وصػػار خبػػر الواحػػد بمنزلػػة الشػػاىد الػػذي قػػد ُأمرنػػا بَقبػػوؿ 

أف فػػػي سػػػياؽ ا يػػػة مػػػا يوجػػػب  وأف كنػػػا ال نقطػػػا عمػػػى صػػػدقو. فػػػ ف قيػػػؿ:–شػػػيادتو 
 وجؿ: التوقؼ عف خبره، وىو قولو عز

وال نقطػػا بعينػػو. مػػف حػػي  -حيػػث كػػاف خبػػره –والجيالػػة قػػد تثبػػت بخبػػر العػػدؿ 
والدليؿ أيضًا عمػى ذلػؾ  ))إلى أف قاؿ:  ((كاف السيو والنمط، والكذب جائز عميو ...

لػػػـ يجػػػز قبػػػوؿ خبػػػر أنػػػو لػػػو كانػػػت العمػػػة فػػػي وجػػػوب التوقػػػؼ عنػػػو فػػػي الجيػػػؿ بخبػػػره، 
الشاىديف ليذه العمة، فمما أجاز ا سبحانو وتعالى ذلؾ، وأمػر بقبولػو؛ دؿ عمػى فسػاد 

 كبلمو. ػأ.ى (ٖ) .((قوؿ مف رد خبر الواحد بذلؾ، وا اعمـ 
مػػػذىب مالػػػؾ فػػػي  ))قػػػاؿ أبػػػو تمػػػاـ البصػػػري فػػػي تقريػػػر مػػػذىب مالػػػؾ أيضػػػًا: 

 (ٗ) .((أخبار ا حاد أنيا توجب العمؿ دوف العمـ 

                                                 

اري بيػذه الزيػادة خطػا، )إحػداىف بػالتراب( أخرجػو البخػاري، وقػاؿ األلبػاني فػي غايػة المػراـ عػزوه لمبخػ (ٔ)
نما   ي عند مسمـ.ىوا 

   .ٙسورة الحجرات، ا ية (ٕ)

 .ٕٚ-ٕٙاإلشارة   (ٖ)

 ٖٚٔ/ٔ إحكاـ التصوؿ (ٗ)
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والعمػػػـ المنتػػػي فػػػي كػػػبلـ أبػػػي تمػػػاـ: ىػػػو العمػػػـ القطعػػػي دوف الظنػػػي فػػػبل يكػػػوف 
 ؽ.سبكبلمو مناسبًا لما 

يضػاحو أف وجػوب العمػؿ بخبػر الواحػد عنػد مالػؾ مشػروط  ومما ينبنػي بيانػو وا 
وىػو حجػة عنػد  ))ذلػؾ بقولػو:  يبشروط اعتبرىا فػيمف يقبػؿ حديثػو، وقػد ذكػر ابػف جػز 

 كرىا:مالؾ ... بشروط ثـ ذ
 وحاصميا:

أف يكػػوف مػػف رواه مميػػزًا حػػاؿ السػػماع ومػػف لػػيس مميػػزًا فػػبل يقبػػؿ خبػػره،  أوًك:
 ))قػػاؿ:  -رضػػي ا عنػػو–بػػف الربيػػا تحمػػؿ الصػػبي المميػػز لحػػديث محمػػود  ويصػػا

عقمت مف النبي صمى ا عميو وسمـ مجًة مجيا في وجيي وأنا ابػف خمػس سػنيف مػف 
 .((دلو 

 عاقبًل؛ فبل تقبؿ رواية المجنوف. أف يكوف الراوي ثانيًا:
 أف يكوف عداًل؛ فبل تقبؿ رواية التاسؽ وال المجيوؿ. ثالثًا:
 (ٔ)أف يكوف بالنًا حاؿ األدا ، أما التحمؿ فيصا مف المميز كما تقدـ. رابعًا:

أف يكػػػػػوف مسػػػػػممًا والصػػػػػحيا أف اإلسػػػػػبلـ شػػػػػرط فػػػػػي األدا  ال فػػػػػي  خامسأأأأأًا:
 التحمؿ.

عمى وجوب العمػؿ بخبػر الواحػد كثيػرة جػدًا؛ ألنػو اسػتند والشواىد مف فقو مالؾ 
في وجوب أشيا ، وتحريـ أشيا  أخر  عمى أحاديث ا حاد، وىذا دليػؿ عمػى أنػو يػر  

 وجوب العمؿ بيا.
وقػػد وقػػا خػػبلؼ بػػيف العممػػا  فػػي خبػػر الواحػػد ىػػؿ يتيػػد العمػػـ أـ ال  فمػػنيـ مػػف 

 (ٕ) (اإلحكػػاـ)دافػػا ابػػف حػػـز فػػي عػػف أحمػػد، و  ي، وىػػذا مػػرو ((إنػػو يتيػػد العمػػـ  ))قػػاؿ: 
مختصػر  )عف ىذا القوؿ بشدة وستو غير ىذا الرأي، ونصر ىذا القوؿ ابف القػيـ فػي 

 وأطاؿ النتس في تقريره، والرد عمى مخالتيو. (ٖ) (الصواعؽ المرسمة 

                                                 

 .ٜٖ٘، شرح النتقيا ٓٙ، مقدمة ابف الصبلح ٗ/ٕتدريب الراوي  (ٔ)

 .٘ٔٔ/ٔإحكاـ اإلحكاـ  (ٕ)

 .ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٕمختصر الصواعؽ المرسمة  (ٖ)
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أجما أىؿ العمـ مف أىػؿ التقػو واألثػر فػي  )): )التمييد(وقاؿ ابف عبد البر في 
يجػػاب العمػػؿ بػػو إذا  -فيمػػا عممػػت–جميػػا األمصػػار  عمػػى قبػػوؿ خبػػر الواحػػد العػػدؿ، وا 

ثبت ولـ ينسخو غيره مػف أثػر أو إجمػاع، عمػى ىػذا جميػا التقيػا  فػي كػؿ عصػر مػف 
 (ٔ) .(دوف الصحابة إلى يومنا ىذا 

تقػػػػاد كمػػػػو فػػػػي صػػػػتات ا لػػػػيس فػػػػي االع )): (جػػػػاما بيػػػػاف العمػػػػـ )وقػػػػاؿ فػػػػي 
وأسمائو إال ما جػا  منصوصػًا فػي كتػاب ا، أو صػا عػف رسػوؿ ا صػمى ا عميػو 

 (ٕ) .((وسمـ، أو جمعت عميو األمة 
 وقاؿ ما جا  مف أخبار ا حاد في ذلؾ كمو أو نحوه، يسمـ لو، وال يناظر فيو.

 (ٖ) .((يتيد العمؿ، ويتيد العمـ بقرينة  ))ومنيـ مف قاؿ: 
ويكاد أف يكوف ىذا رأي جماىير األصولييف، وجماىير عمما  المصػطما؛ فيػـ 

يتيػػد اليقػػيف بقرينػػة إجمػػاع أىػػؿ العمػػـ  (الصػػحيحيف)إف الحػػديث الػػذي فػػي  ))يقولػػوف: 
؛ (( (الصػػػحيحيف )بعػػػد التتبػػػا، أو التحػػػص، واالسػػػتقرا  عمػػػى صػػػحة أسػػػانيد مػػػا فػػػي 

 د االستقرا  قرينة.ر فصار مج
عمى أف ا حاد الذي لـ يبم  حػد التػواتر ال يتيػد العمػـ، كػبلـ ف يوكبلـ األصولي

غريػػب حتػػى عنػػد الجمػػاىير؛ ألننػػا يجػػب أف نبقػػي عمػػى ذكػػر بػػأف مػػرادىـ با حػػاد مػػا 
ليس بمتواتر، ومذىب جماىير األصولييف والمحػدثيف أف ا حػاد إذا لحقتػو قرينػة، ولػو 

أو  (الصػػػػحيحيف)ريػػػػب فػػػػي كػػػػاف فػػػػردًا غريبػػػػًا، ف نػػػػو يتيػػػػد العمػػػػـ، كػػػػأف يوجػػػػد حػػػػديث غ
أحػدىما، فيػذه قرينػة، فكيػؼ إذا كػاف لمحػديث شػواىد وطػرؽ ومػا شػابو، ولػذا ىػذا الحػد 
لػػى أىػػؿ الصػػنعة الحديثيػػة، ولػػيس إلػػى مػػف ال يعػػرؼ مػػف ىػػذه  أمػػره إلػػى المحػػدثيف، وا 

 األلتاظ إال الرسـو والمصطمحات وال يعرؼ حقائؽ األشيا .
فادتػػو العمػػـ؛ إالر كػػؿ ولػذلؾ أقػػوؿ: ال يقػػوؿ عاقػؿ بتصػػديؽ خبػػ ف ثبػػت إ أحػد وا 
فػ ف أحػدًا مػف العقػبل   )): (المسػودة )عند أىػؿ الصػنعة الحديثيػة، قػاؿ ابػف تيميػة فػي 

 (ٔ) .((لـ يقؿ أف خبر كؿ واحٍد يتيد العمـ 
                                                 

 ٕ/ٔالتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد (ٔ)

 .ٜٙ/ٕجاما بياف العمـ وفضمو  (ٕ)

 .ٕٖٔ/ٔ، المستصتى ٕٖٗ/ٔانظر: المحصوؿ  (ٖ)
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خبػػر الواحػػد بحسػػب الػػدليؿ الػػداؿ  )): (الصػػواعؽ المرسػػمة)وقػػاؿ ابػػف القػػيـ فػػي 
يػؿ كذبػو، وتػارة يظػف كذبػو إذا كػاف دليػؿ كذبػو ظنيػًا، عميو، فتارة يجػـز بكذبػو؛ لقيػاـ دل

وتػػارة يتوقػػؼ فيػػو، فػػبل يتػػرجا صػػدقو وال كذبػػو، إذا لػػـ يقػػـ دليػػؿ أحػػدىما، وتػػارة يتػػرجا 
صدقو وال يجـز بو، وتارة يجـز بصػدقو جزمػًا ال يبقػى معػو شػؾ، فمػيس كػؿ واحػد يتيػد 

 (ٕ) .((العمـ وال الظف 
العمػػػػـ، وقػػػػا بيػػػػنيـ خػػػػبلؼ فػػػػي نوعػػػػو: ىػػػػؿ ىػػػػو والقػػػػائموف ب فػػػػادة خبػػػػر الواحػػػػد 

 (ٖ)ضروري أو نظري  وىؿ يتيد عمـ طمأنينة أو يقيف 
والمشيور مف أقواؿ األصولييف: أنو يتيد العمـ الضروري، والجميػا متتػؽ عمػى 

ذا العمـ، فمف نظػر إلػى أف أف المتواتر يتيد العمـ واليقيف، والخبلؼ إنما ىو في نوع ى
ف اليقػػيف يحصػػؿ بػػو فػػي حػػؽ مػػف لػػيس لػػو أىميػػة طر إلػػى التصػػدالعقػػؿ يضػػ يؽ بػػو، وا 

ف كانػػت  النظػػر، قػػاؿ: إنػػو ضػػروري، ومػػف نظػػر إلػػى افتقػػار المتػػواتر إلػػى مقػػدمات، وا 
خػبلؼ صػوري فػي ىػذه  -عمػى التحقيػؽ–ىذه المقدمات بدييية، قاؿ: إنو نظري، فيو 
لمحػػد  س الزمػػاً سػػمو العػػاـ والخػػاص فيػػو لػػيالناحيػػة، والعمػػـ اليقينػػي يؤخػػذ مػػف التػػواتر بق

 الذي يذكره المصنتوف في األصوؿ.
كػػذلؾ العمػػـ الحاصػػؿ عقػػب الخبػػر،  )): (مجمػػوع التتػػاو )قػػاؿ ابػػف تيميػػة فػػي 

ذا كثػػروا فقػػد يتيػػد خبػػرىـ العمػػـ  ف كػػانوا كتػػاراً –تػػارة يكػػوف لكثػػرة المخبػػريف، وا  وتػػارة  -وا 
يكوف لدينيـ وضبطيـ، فػُرب رجمػيف أو ثبلثػة يحصػؿ مػف العمػـ بخبػرىـ مػا ال يحصػؿ 
بعشػػػرة وعشػػػػريف ال يوثػػػؽ بػػػػدينيـ وضػػػبطيـ، وتػػػػارة قػػػد يحصػػػػؿ العمػػػـ بكػػػػوف كػػػؿ مػػػػف 

، وأنػو يمتنػا فػي عمػـ بأنيمػا لػـ يتواطػآمػا ال–بريف، أخبر بمثؿ ما أخبر بو ا خػر المخ
، مثؿ مف يروي حديثًا طويبًل فيو فصػوؿ ويرويػو آخػر لػـ -العادة االتتاؽ في مثؿ ذلؾ

يمقػػو، وتػػارة يحصػػؿ العمػػـ بػػالخبر لمػػف عنػػده التطنػػة والػػذكا ، والعمػػـ بػػأحواؿ المخبػػريف، 
 يف لػػو مثػػؿ ذلػػؾ، وتػػارة يحصػػؿ العمػػـ بػػالخبر لكونػػو رو مػػا لػػيس لمػػ ،وبمػػا أخبػػروا بػػو

                                                                                                                                            

 .ٕٗٗالمسودة  (ٔ)

 .ٔ٘٘مختصر الصواعؽ المرسمة  (ٕ)

 .ٕٓٗ-ٖٕٛ/ٗانظر تتصيؿ ذلؾ في البحر المحيط  (ٖ)
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بحضػػرة جماعػػة كثيػػرة شػػاركوا المخبػػر فػػي العمػػـ ولػػـ يكذبػػو أحػػد مػػنيـ؛ فػػ ف الجماعػػة 
 الكثيرة قد يمتنا تواطئيـ عمى الكذب.

ذا ُعرؼ أف العمـ  مػـ أف مػف د العػدد، عُ بأخبار المخبريف لو أسباب غيػر مجػر وا 
بػػيف جميػػا األخبػػار فػػي ذلػػؾ، فقػػد غمػػط غمطػػًا عظيمػػًا،   قيػػد العمػػـ بعػػدد معػػيف، وسػػو  

فأىػػػؿ العمػػػـ بالحػػػديث والتقػػػو قػػػد تػػػواتر  كػػػاف التػػػواتر ينقسػػػـ إلػػػى: عػػػاـ، وخػػاص،وليػػذا 
العامػػة؛ كسػػجود السػػيو، ووجػػوب الشػػتعة، وحمػػؿ  دعنػػدىـ مػػف السػػنة مػػا لػػـ يتػػواتر عنػػ

والحػػػػوض  الرؤيػػػػة وعػػػػذاب القبػػػػر، ثالعاقمػػػػة العقػػػػؿ، ورجػػػػـ الزانػػػػي المحصػػػػف، وأحاديػػػػ
 والشتاعة، وأمثاؿ ذلؾ.

ذا كاف الخبر قد تواتر عند قـو دوف قـو وقد يحصؿ العمـ بصػدقو لقػـو دوف  وا 
؛  مػػف حصػػؿ لػػو العمػػـ بػػو وجػػب عميػػو التصػػديؽ بػػو والعمػػؿ بمقتضػػاه، كمػػا يجػػب فقػػـو

ومػػف لػػـ يحصػػؿ لػػو العمػػـ بػػذلؾ فعميػػو أف يسػػمـ ذلػػؾ ألىػػؿ اإلجمػػاع  ذلػػؾ فػػي نظػػائره،
ى صحتو، كما عمى الناس أف يسمموا األحكاـ المجما عمييا إلى مػف الذيف أجمعوا عم

 أجما عمييا مف أىؿ العمـ؛ ف ف ا عصـ ىذه األمة أف تجتما عمى ضبللة.
نمػػا يكػػوف إجماعيػػا بػػأف يسػػمـ غيػػر العػػالـ لمعػػالـ، إذ غيػػر العػػالـ ال يكػػوف لػػو  وا 

نمػػا القػػوؿ لمعػػ ال يعتػػد بقولػػو، فمػػف ال  لـ، فكمػػا أف مػػف ال يعػػرؼ أدلػػة األحكػػاـاقػػوؿ، وا 
، بؿ عمػى كػؿ مػف لػيس بعػالـ أف يتبػا الحديث ال يعتد بقولو يعرؼ طرؽ العمـ بصحة

    (ٔ) .((إجماع أىؿ العمـ
حاصؿ كبلـ أىػؿ األصػوؿ فػي ىػذه )) : (ٕ) (شرح الروضة)قاؿ الشنقيطي في 

 المسألة التي ىي: ىؿ يتيد خبر الواحد اليقيف، أو ال يتيد إال الظف 
 (ٖ) فييا لمعمماء ثالثة م اىب:إن 

                                                 

 .ٔ٘-ٓ٘/ٛٔمجموع التتاو   (ٔ)

 .ٕٛٔ-ٜٚٔمذكرة الشي  الشنقيطي  (ٕ)

، وشػػػػرح الممػػػػا  (ٖ) انظػػػػر: العػػػػدة والتمييػػػػد والمسػػػػودة ومجمػػػػوع التتػػػػاو  والمعتمػػػػد واإلحكػػػػاـ البػػػػف حػػػػـز
والمستصػػتى والصػػواعؽ المرسػػمة، واإلحكػػاـ لآلمػػدي، وبيػػاف مختصػػر ابػػف الحاجػػب، والبرىػػاف، أحكػػاـ 

 التصوؿ، والمنياج لمبيضاوي، وشرح تنقيا التصوؿ.
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إف أخبار ا حاد إنمػا تتيػد الظػف فقػط  األول: وىو م ىب  ماىير األصوليين:
 وال تتيد اليقيف.

أنػؾ لػو سػألت عػف أعػدؿ رواة أىػؿ ا حػاد أيجػوز فػي حقػو  وح أة ىأ ا القأول:
بصػدقو مػا تجػويزؾ  -إذاً – ؾالكذب والنمػط  الضػطررت أف تقػوؿ: نعػـ، فيقػاؿ: قطعػ

 الكذب والنمط ال معنى لو. عميو
إف كػػػاف الػػػرواة عػػػدواًل ضػػػابطيف، واحػػػتر القػػػائموف بيػػػذا، بػػػاف  المأأأ ىب الثأأأاني:

العمؿ بخبر ا حاد واجب، والظف ليس مف العمـ حتى يجب العمؿ بػو؛ ألف ا تعػالى 
   (ٔ)چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  يقوؿ: 

فػػػػػ ف الظػػػػػف أكػػػػػذب إيػػػػػاكـ والظػػػػػف؛ ) )والنبػػػػػي صػػػػػمى ا عميػػػػػو وسػػػػػمـ يقػػػػػوؿ: 
وىذا القوؿ ب فادة العمـ رواية: عف أحمػد، وحكػاه البػاجي عػف ابػف خػويز  (ٕ)(.الحديث(

 وىو مذىب الظاىرية.–مف المالكية  (ٖ)منداد
ىو التتصيؿ: بأنو أف احتتت بو قرائف دالة عمػى صػدقو؛ أفػاد  الم ىب الثالث:
ال أفاد الظف.  اليقيف وا 

إخبار رجؿ بموت ولده المشرؼ عمى الموت، مػا ومثاؿ ما احتتت بو القرائف: 
حضار الكتف لمنعش  .قرينة البكا  وا 

، ألف القػػػرائف دالػػػة عمػػػى صػػػدقيا؛ (ٗ)أحاديػػػث الشػػػيخيف -أيضػػػاً –ومػػػف أمثمتػػػو  
ا، وتمقػي العممػا  مػوتقػديميما مػا تمييػز الصػحيا عمػى غيرىلجبللتيما في ىذا الشأف، 

-د كثػرة الطػرؽر و  فػي إفػادة العمػـ، مػف مجػأقػ -وحػده-لكتابييما بالقبوؿ وىػذا التمقػي 
 .-كما قالو غير واحد

                                                 

 .ٖٙرة يونس، ا ية سو  (ٔ)

(ٕ) *** 

أبو بكر محمد بف إسحاؽ، وقيؿ: محمد بػف أحمػد بػف عبػدا خػويز، ويسػمى أيضػا ابػف خػويز منػداد  (ٖ)
 العراقي المالكي، فقيو أصولي مف تصانيتو: كتاب كبير في الخبلؼ، وكتاب في أصوؿ التقو.

مػػا النكػػت عمػػى  ٙٚ-ٗٚالنظػػر ، نزىػػة ٜٕ-ٕٛىمػػا البخػػاري ومسػػمـ، انظػػر: مقدمػػة ابػػف الصػػبلح  (ٗ)
 ابف الصبلح.
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مػػػاـ الحػػػرميف وا مػػػدي، والبيضػػػاوي قالػػػو  واختػػػار ىػػػذا القػػػوؿ: ابػػػف الحاجػػػب، وا 
 صاحب الضيا  البلما.

 .-رحمو ا–وممف اختار ىذا القوؿ: أبو العباس ابف تيمية 
فػي ىػذه المسػألة، الذي يظيػر لػي: أنػو ىػو التحقيػؽ  -عتا ا عنو–قاؿ مقيده 

وا جػؿ وعػػبل أعمػـ أف خبػػر ا حػاد الػػذي لػػـ يبمػ  حػػد التػواتر ينظػػر إليػو مػػف جيتػػيف: 
 (ٔ) ىو مف أحدىما قطعي، ومف األخر  ظني.

ألف  -وىػو مػف ىػذه الناحيػة قطعػي–ينظر إليػو مػف حيػث أف العمػؿ بػو واجػب 
عميػػػػو  قطعػػػػي منصػػػػوص فػػػػي الكتػػػػاب والسػػػػنة، وقػػػػد أجمػػػػا -مػػػػثبلً –العمػػػػؿ بالبينػػػػات 

 المسمموف وىي أخبار آحاد.
وينظػر إليػو مػػف ناحيػة أخػػر  وىػي: ىػػؿ مػا أخبػروا بػػو مطػابؽ لمواقػػا فػي نتػػس 
األمؿ  فمو قتمنػا رجػبًل قصاصػًا بشػيادة رجمػيف، فقتمنػا لػو ىػذا قطعػي شػرعًا الشػؾ فيػو 
أو صػػػػدؽ الشػػػػيادتيف فيمػػػػا أخبػػػػر بيػػػػـ ظنػػػػوف فػػػػي نتػػػػس األمػػػػر، ال مقطػػػػوع بػػػػو لعػػػػدـ 

 العصمة.
ىذا في قولو صمى ا عميو وسمـ في حديث أـ سممو المتتؽ عميػو: ) ويوضا 

إنما أنا بشر يختصموف إلى، فمعؿ بعضكـ أف يكوف ألحػف بحجتػو مػف بعػض فأقضػى 
لو عمى نحو ما أسما، فمف قضيت لو بحؽ مسمـ؛ فننما ىي قطعة مف نار فميأخػذىا 

 أو ليتركيا (.
قطعػػي الصػػواب شػػرعًا، مػػا أنػػو فعمػػؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ فػػي قضػػائو 

 .-كما تر -صرح أنو ال يقطا بحقيقة الواقا في نتس األمؿ 
 ؿ في ىذه المسألة بقولو في خبر ا حاد:اإلى األقو  (المراقي)وأشار في  

                                                 

 .ٜٙ-ٜ٘/ٔانظر: التقيو والمتتقو  (ٔ)

  وك يفيأأأأأأأأأأأأد العمأأأأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأأأأاإلطالق
 

 ن الحأأأأأأأأ اقمأأأأأأأأعأأأأأأأأن ال مأأأأأأأأاىير  
 

 وبع أأأأأأأأيم يفيأأأأأأأأد إن عأأأأأأأأدل روى
 

 واختيأأأأأأأأأأر  ا إن القرينأأأأأأأأأأة حأأأأأأأأأأوى 
 

شأأأأيادة وفأأأأي فتأأأأوى العمأأأأل وفأأأأي 
 كأأأأأ اك  أأأأأاء فأأأأأي اتخأأأأأا  األدويأأأأأة

 

بو و وبا اتفا أًا حصأل       ونحوىأا  
 كسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفر واألغ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة

 



273 
 

قػػػػوؿ عممػػػػا  الحػػػػديث فػػػػي تعريػػػػؼ الصػػػػحيا: أف المػػػػراد  -أيضػػػػاً -ويوضػػػػحو 
 (ٔ)ػىا  ((.صحتو في ظاىر األمر 
 :ح ية خبر الواحد: المطمب الثالث

ألف أغمػػب السػػنة أخبػػار آحػػاد، فيكػػاد حجيػػة خبػػر ا حػػاد مػػرتبٌط بحجيػػة السػػنة؛ 
 الذي ينكر حجية خبر الواحد أف ينكر حجية السنة كميا،

ولػػػـ يخػػػالؼ فػػػي حجيػػػة خبػػػر الواحػػػد أحػػػد ممػػػف مضػػػى مػػػف أىػػػؿ العمػػػـ، قػػػاؿ 
ولػو جػاز ألحػد مػف النػاس أف يقػوؿ فػي عمػـ الخاصػة : أجمػا المسػمموف  ))الشافعي: 

تيػا  إليػو بأنػو لػـ يعمػـ مػف فقيػا  المسػمميف قديمًا وحػديثًا عمػى تثبيػت خبػر الواحػد واالن
 (ٕ) .((أحد مف إال وقد ثبتو ؛ جاز لي 

فادتػو العمػـ  ))قاؿ ابف تيمية في مجموع التتػاو :  والقػوؿ بحجيػة خبػر الواحػد وا 
ىػو الػذي ذكػػر المصػنتوف فػػي أصػوؿ التقػػو مػف أصػػحاب أبػي حنيتػػة ومالػؾ والشػػافعي 

تبعوا في ذلػؾ طائتػة مػف أىػؿ الكػبلـ أنكػروا ذلػؾ، وأحمد إال فرقٌة قميمة مف المتأخريف ا
ولكػػف كثيػػرًا مػػف أىػػؿ الكػػبلـ أو أكثػػرىـ يوافقػػوف التقيػػا ، وأىػػؿ الحػػديث والسػػمؼ عمػػى 

  (ٖ) ((ذلؾ 
ذا كػػػػاف اإلجمػػػػاع عمػػػػى تصػػػديؽ الخبػػػػر موجبػػػػًا لمقطػػػػا بػػػػو؛  ))وقػػػاؿ بعػػػػدىا:  وا 

فػػي اإلجمػػاع عمػػى  فاالعتبػػار فػػي ذلػػؾ ب جمػػاع أىػػؿ العمػػـ بالحػػديث، كمػػا أف االعتبػػار
 .  ((اإلحكاـ ب جماع أىؿ العمـ باألمر والنيي واإلباحة 

قاؿ أبو مظتر السمعاني: )) إف الخبر إذا صا عف رسوؿ ا صمى ا عميػو 
وسػػمـ ورواه الثقػػات واألئمػػة، وأسػػنده خمتيػػـ عػػف سػػمتيـ إلػػى رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو 

العمػػـ فيمػػا سػػبيو العمػػـ، ىػػذا قػػوؿ عامػػة وسػػمـ، وتمقتػػو األمػػة بػػالقبوؿ فيػػو حجػػة يوجػػب 
  (ٗ) أىؿ الحديث والمتقنيف عمى القائميف عمى السنة ((.

 أدلة ح ية خبر الواحد:
                                                 

 .ٗٙٔ-ٔٙٔمذكرة الشي  الشنقيطي  (ٔ)

 ٚ٘ٗتحقيؽ أحمد شاكر، الطبعة األولى، مطبعة مصطتى البابي الحمبي، ص:  الرسالة لمشافعي،(ٕ)

 .ٖٔ٘/ٖٔمجموع التتاو   (ٖ)

 .ٔٙٔ-ٓٙٔنقمو عنو السيوطي في صوف المنطؽ (ٗ)
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 استدؿ األصوليوف عمى حجة خبر الواحد بأدلة مف الكتاب والسنة.
ەئ  وئ  وئ  ۇئ              ەئې  ى            ى  ائ   ائ  چأمػػا الكتػػاب فبقولػػو تعػػالى: 

 (ٔ)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  
والطائتة في لنة العرب تقا عمى الواحد فما فػوؽ فمػوال أف الحجػة تقػـو بحػديث 
ا حاد في العقائد واألحكاـ لما حض ا تعالى الطائتة عمى التبمي  حضًا عامًا معمػبًل 

لصػػريا بػػأف العمػػـ يحصػػؿ بػػ نزار الطائتػػة ف نػػو كقولػػو ذلػػؾ بقولػػو ) لعميػػـ يحػػذروف (، ا
تعػػػالى فػػػي آياتػػػو الشػػػرعية والكونيػػػة، ) لعميػػػـ يتتكػػػروف (، ) لعميػػػـ يعقمػػػوف (، ) لعميػػػـ 

 ييتدوف (، فا ية نٌص في أف خبر ا حاد حجة في التبمي  عقيدة وأحكامًا.
عمػى أف العػدؿ ، ف نيػا تػدؿ (ٕ)  چٿ     ٿ  ٿ     چ قولػو تعػالى:  الدليل الثاني:

 إذا جا  بخبٍر فالحجة قائمة بو، وأنو ال يجب التثبت في خبره بؿ يؤخذ بو حااًل،
وىػذا يػدؿ عمػى الجػـز بقبػوؿ خبػر الواحػد وأنػو  )): (عػبلـ)اإلقاؿ ابف القيـ فػي 

ال يحتػػاج إلػػى التثبػػت ولػػو كػػاف خبػػره ال يتيػػد العمػػـ ألمػػر بالتثبػػت حتػػى يحصػػؿ العمػػـ، 
أف السػػمؼ الصػػالا وأئمػة اإلسػػبلـ لػػـ يزالػوا يقولػػوف: قػػاؿ رسػػوؿ  وممػا يػػدؿ عميػػو أيضػاً 

ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ كػػػذا وفعػػؿ كػػذا وأمػػػر بكػػذا ونيػػى عػػف كػػػذا وىػػذا معمػػـو فػػػي 
كبلميػػـ بالضػػرورة، وفػػي صػػحيا البخػػاري": قػػاؿ رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ فػػي 

ؿ رسػوؿ ا صػمى ا عدة مواضا وكثير مف أحاديث الصحابة يقػوؿ فييػا أحػدىـ: قػا
نمػا سػمعو مػف صػحابي غيػره، وىػذه شػيادة مػف القائػؿ وجػـز عمػى رسػوؿ  عميو وسمـ وا 
ا صمى ا عميو وسمـ بما نسػب إليػو مػف قػوؿ أو فعػؿ فمػو كػاف خبػر الواحػد ال يتيػد 

 .((العمـ لكاف شاىدًا عمى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ بنير عمـ 
 الدليل الثالث: السنة.

بػػػػاب مػػػػا جػػػػا  فػػػػي إجػػػػازة خبػػػػر الواحػػػػد  :(صػػػػحيحو)قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ البخػػػػاري فػػػػي 
ەئ  وئ  الصػػدوؽ فػػي ا ذاف والصػػبلة والصػػـو والتػػرائض واألحكػػاـ وقػػوؿ ا تعػػالى: 
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ف طائتتػػػاف مػػػف  (ٔ)چوئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ     ويسػػػمي الرجػػػؿ طائتػػػة لقولػػػو تعػػػالى:) وا 
ٺ  ٺ  چ معنػى ا يػة وقولػو تعػالى: المؤمنيف اقتتموا ( فمػو اقتتػؿ رجػبلف دخػبل فػي 

وكيػػؼ بعػػث النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ أمػػرا ه  ،(ٕ)  چٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
واحػػدا بعػػد واحػػد فػػ ف سػػيا أحػػد مػػنيـ رد إلػػى السػػنة ثػػـ سػػاؽ اإلمػػاـ البخػػاري أحاديػػث 
مسػتدال بيػػا عمػػى مػػا ذكػػره مػػف إجػػازة خبػػر الواحػػد والمػػراد بيػػا جػػواز العمػػؿ والقػػوؿ بأنػػو 

 حجة فأسوؽ بعضا منيا:
ي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ ونحػػف أتينػػا النبػػ عػػف مالػػؾ بػػف الحػػويرث قػػاؿ: األول:

شػػػببة متقػػػاربوف فأقمنػػػا عنػػػده نحػػػوًا مػػػف عشػػػريف ليمػػػة وكػػػاف رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو 
وسمـ رحيما رفيقا فمما ظف أنا قد اشػتيينا أشػتيينا أىمنػا أو قػد اشػتقنا سػألنا عمػف تركنػا 

وا كمػػا ) ارجعػػوا إلػػى أىمػػيكـ فػػأقيموا فػػييـ فعممػػوىـ ومػػروىـ وصػػم)بعػػدىا فأخبرنػػاه قػػاؿ: 
 (.(رأيتموني أصمي 

فقػػد أمػػر صػػمى ا عميػػو وسػػمـ كػػؿ واحػػد مػػف ىػػؤال  الشػػيبة أف يعمػػـ كػػؿ واحػػد 
مػػنيـ أىمػػو والتعمػػيـ يعػػـ العقيػػدة بػػؿ ىػػي أوؿ مػػا يػػدخؿ فػػي العمػػـو فمػػوا لػػـ يكػػف خبػػر 

 ا حاد تقـو بو الحجة لـ يكف ليذا  األمر معنى.
عمػػػى رسػػػوؿ ا صػػػمى ا الثػػػاني: عػػػف أنػػػس بػػػف مالػػػؾ: أف أىػػػؿ الػػػيمف قػػػدموا 

دة عميػػو وسػػمـ فقػػالوا: ابعػػث معنػػا رجػػؿ يعممنػػا السػػنة والقػػرآف. قػػاؿ: فأخػػذ بيػػد أبػػي عبيػػ
 فقاؿ: )) ىذا أميف ىذه األمة ((.

قمػػت: فمػػو لػػـ تقػػـ الحجػػة بخبػػر الواحػػد لػػو يبعػػث إلػػييـ أبػػا عبيػػدة وحػػده، وكػػذلؾ 
أو إلػى بػبلد منيػا متترقػة  يقاؿ في بعثو صمى ا عميػو وسػمـ إلػييـ فػي نوبػات مختمتػة

ف جبػػػؿ وأبػػػو كعمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب ومعػػػاذ بػػػ -رضػػػي ا عػػػنيـ-غيػػػره مػػػف الصػػػحابة
فػػي الصػػحيحيف وغيرىمػػا وممػػا ال ريػػب فيػػو أف ىػػؤال  كػػانوا  موسػػى األشػػعري وأحاديػػث

يعمموف الذيف ُأرسموا إلييـ العقائد في جممة ما يعمموىـ، فمو لػـ تكػف الحجػة قائمػة بيػـ 
عػػثيـ لرسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ أفػػراد؛ ألنػػو عبػػث يتتػػره عنػػو رسػػوؿ عمػػييـ لػػـ يب
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: (الرسػالة)فػي  -رحمػو ا-ا صػمى ا عميػو وسػمـ وىػذا معنػى قػوؿ اإلمػاـ الشػافعي
وىػو صػمى ا عميػو وسػمـ ال يبعػث بػػأمره إال والحجػة لممبعػوث إلػييـ وعمػييـ قائمػػة  ))

بقبػػوؿ خبػػره عػػف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ وقػػد كػػاف قػػادرًا عمػػى أف يبعػػث إلػػييـ 
 .(ٔ) ((فيشافييـ أو يبعث إلييـ عددا، فبا إلييـ واحدا يعرفنو بالصدؽ

النػػاس بقبػػا  فػػي صػػبلة الصػػبا إذ عػػف عبػػد ا بػػف عمػػر قػػاؿ: بينمػػا  الثالأأث:
جػػا ىـ آتػػي فقػػاؿ: إف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ قػػد أنػػزؿ عميػػو الميمػػة قػػرآف وقػػد 
أمر أف يستقؿ الكعبة فاستقبموىا وكانت وجوىيـ إلى الشاـ فاستداروا إلى الكعبػة. رواه 

 البخاري ومسمـ.
د فػي نسػ  مػا قبموا خبر الواحػ -رضي ا عنيـ-فيذا نص عمى أف الصحابة 

كػػاف مقطوعػػًا عنػػدىـ مػػف وجػػوب اسػػتقباؿ بيػػت المقػػدس فتركػػوا ذلػػؾ واسػػتقبموا الكعبػػة 
 لخبره فموال أنو حجة عندىـ ما خالتوا بو المقطوع عندىـ مف القبمة األولى.

ولػػـ ينكػػر عمػػييـ رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ بػػؿ شػػكروا  ))قػاؿ ابػػف القػػيـ: 
 .((عمى ذلؾ 

 بر الواحد عمى ما ذكرنا.ولنقتصر مف أدلة خ
 :خبر الواحد إ ا خالف عمل أىل المدينةطمب الثالث:الم

نػػػػا ينػػػػة مػػػػف أصػػػػوؿ مالػػػػؾ ولػػػػيس مقصػػػػودنا ىمػػػػف المعمػػػػـو أف عمػػػػؿ أىػػػػؿ المد
-ولكػف المقصػود ىنػا بيػاف موقػؼ مالػؾ ،قريبػا عنػو التتصيؿ فيو؛ ألنػو سػيأتي البحػث

 مف خبر الواحد إذا كاف مخالتًا لعمؿ أىؿ المدينة. -رحمو ا
وال عمػؿ  ،وخبر الواحد ال يخمو مف أف يكوف وحده بحيث ال يوجد عمػؿ يوافقػو

فيػذه ثػبلث حػاالت  ،يخالتو، وقد يكوف معو عمؿ يوافقػو، وقػد يكػوف معػو عمػؿ يخالتػو
اوؿ الحػػالتيف األوليػػػيف بشػػي  مػػػف االختصػػار؛ ألنيمػػػا ليسػػػتا لمخبػػر مػػػا العمػػؿ، وسػػػأتن

 مقصودتيف بالبحث أصالة وأخص بالتتصيؿ الحالة الثالثة لكونيا المقصودة بالبحث.
 الحالة األولج: خبر الواحد إ ا كان وحده:

 أي: إذا لـ يوافقو ولـ يخالتو. 
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 (ٔ) .العمؿ بخبر الواحد -رحمو ا–وفي ىذا الحالة يجب عند مالؾ 
وممػػا يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ أف مالكػػًا أخػػرج أحاديػػث آحػػاد فػػي الموطػػأ محتجػػًا بيػػا لػػـ 

 (ٕ) يوجد عمؿ عمى وفقيا أو خبلفيا.
 :الحالة الثانية: خبر الواحد إ ا صحبو عمل ألىل المدينة يوافقو

وىػػػذه الحالػػػة ال إشػػػكاؿ فييػػػا، حيػػػث أف العمػػػؿ مؤيػػػد لمخبػػػر داٌؿ عمػػػى اتصػػػاؿ 
 شواىد عمى ذلؾ: -رحمو ا–منسوخ، وفي فقو مالؾ التعبد بو وأنو غير 

أف ناقػػة لمبػػرا  بػػف عػػازب دخمػػت  )): (الموطػػأ)أخػػرج مالػػؾ فػي  الشأأاىد األول:
   .الحديث (ٖ) ((عمى حائط رجؿ فأفسدتو ...

خػػػذ بيػػػذا ، واإلمػػػاـ مالػػػؾ أوقػػػد ثبػػػت عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذا الخبػػػر
 (ٗ) الحديث وما تضمنو مف الحكـ.

 ((خبػر القضػا  بالشػاىد واليمػيف )): (الموطػأ)أخػرج مالػؾ فػي  الشاىد الثاني:

بيػػذا  -رحمػػو ا–. وقػػد ثبػػت وفػػاؽ عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة ليػػذا الحػػديث وعمػػؿ مالػػؾ (٘)
 (ٙ) الحكـ الذي دؿ الحديث والعمؿ عميو.

خبػر الواحػد إال فػي ىػذه وقد زعـ ابف حػـز أف أصػحاب مالػؾ ال يػروف العمػؿ ب
ذىػػػب أصػػػحاب مالػػػؾ إلػػػى أنػػػو ال يجػػػوز العمػػػؿ  ))ا إليػػػو وىػػػو يقػػػوؿ: مِّ تسػػػاو الحالػػػة، 

 (ٚ) .((بالخبر إال حتى يصحبو العمؿ 
 الدعو  بؿ أنكروىا وتبرؤوا منيا. لكف لـ يسمـ أصحاب مالؾ بيذه

وقد ذكر القاضػي عبػد الوىػاب مبينػًا أف رد الخبػر المخػالؼ لعمػؿ أىػؿ المدينػة 
ا كاف موافقػًا لمعمػؿ، حيػث ـ ال يقبموف خبر الواحد إال إذوىذا ال يعني أني ،ىو مذىبيـ
صحبو العمػؿ فػي شػي ؛ ألنػو وليس ىذا مف القوؿ بأنا ال نقبؿ الخبر حتى ي يقوؿ: ))

                                                 

 .ٔٚ/ٔترتيب المدارؾ  (ٔ)

 **أىؿ المدينة بيف مصطمحات مالٍؾ وآرا  األصولييف د. أحمد محمد نور سيؼانظر: عمؿ  (ٕ)

 (.ٜٖٕٔالموطأ؛  كتاب األقضية، باب: القضا  في الضواري والحريسة، الحديث رقـ ) (ٖ)

 .ٕٛ/ٔٔالتمييد  (ٗ)

 .ٕٕٚ/ٕالموطأ  (٘)

 .ٜٕٓ-ٕٛٓ/٘، المنتقى ٗ٘ٔ/ٕالتمييد  (ٙ)

 .ٕٗٔ/ٕاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  (ٚ)
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نػػص فييػػا ال نقػػؿ ألىػػؿ المدينػػة فيػػو لقبمنػػاه كمػػا لػػو ورد خبػػر فػػي حادثػػة ال  ورد خبػػر
ف كنا نطرحو إذا عاد برفا النص لقبمناه  (ٔ) .((، وا 

حكػػى بعضػػػيـ عنػػا أنػػػا ال نقبػػؿ مػػػف األخبػػار إال مػػػا  )):وقػػاؿ القاضػػي عيػػػاض
قولنػا بػرد الخبػر الػذي فػي وىذا جيؿ وكػذب؛ لػـ يترقػوا بػيف  ،صحبو عمؿ أىؿ المدينة

 (ٕ) .((وبيف ما ال نقبؿ منو إال ما وافقو عمميـ  ،عمميـ مقابمتو
رحمػو –الػؾ ولعؿ ابف حـز استند في ىذه الػدعو  إلػى مػا يبلحػظ مػف صػنيا م

 فػػي الموطػػأ ثػػـ عقػػب عمييػػا بقولػػو: )) مػػف كونػػو أخػػرج بعػػض األحاديػػث وا ثػػار -ا
 .  ((ليس عمى ىذا العمؿ عندنا 

وثبت أنو لـ يأخذ بيا، فتيـ ابف حـز مف ذلؾ أف السػبب بعػدـ أخػذ مالػؾ بيػذه 
ذا تقػػرر أف مالكػًا لػـ يأخػذ بتمػؾ األحاديػث  لعػػدـ األحاديػث ىػو عػدـ موافقتيػا لمعمػؿ، وا 

 جرياف العمؿ عمييا ُفِيـ مف ذلؾ أنو يأخذ باألحاديث بشرط أف يكوف عمييا العمؿ.
والمتتبا ليذه العبارة في شروح الموطأ يخمص إلى أف مالكًا يقصد بيذه العبارة 

 أحد أمريف:
أف يكػػػػػوف مقصػػػػػوده أف يبػػػػػيف أف ألىػػػػػؿ المدينػػػػػة عمػػػػػبًل يتعمػػػػػؽ  األول:األمأأأأأر 

يس عمػى وفػؽ الحػديث بػؿ عمػى خبلفػو، وحينئػٍذ يكػوف بموضوع الحديث، وأف عمميـ ل
الحػػديث المعقػػب عميػػو بػػذلؾ مخالتػػًا لعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة، فػػبل يكػػوف مػػف الحالػػة الثانيػػة 

 التي نتحدث عنيا، بؿ يكوف مف الحالة الثالثة التي سيأتي الكبلـ عمييا.
أف يكػػػوف مقصػػػوده بيػػػاف رأيػػػو فػػػي الحػػػديث فقػػػط مػػػف غيػػػر أف  األمأأأر الثأأأاني:

أي: ىػػذا  ((لػػيس عمػػى ىػػذا العمػػؿ  ))يتعػػرض لعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة فيكػػوف معنػػى قولػػو: 
 (ٖ) الحديث ال ينبني أف يعمؿ بو في رأيي.

 -رضػػي ا عنػػو–عػػف عمػػر  (الموطػػأ)وممػػا يؤيػػد ىػػذا أف مالكػػًا أورد أثػػرًا فػػي 
يمػاف، را ة لممػدعي عمػييـ باألمسائؿ القسػامة ورد فييػا بػفي مسألة تشبو أف تكوف في 
 (ٔ) .((وليس العمؿ عمى ىذا  ))قاؿ مالؾ عقب ىذا األثر: 

                                                 

 .ٗٙٔالمعونة عمى مذىب عالـ المدينة  (ٔ)

 .ٕ٘/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 المقصود رأي مالؾ. (ٖ)
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لػيس العمػؿ عمػى  ))قاؿ البػاجي معمقػًا عمػى عبػارة مالػؾ المتقدمػة، قػاؿ مالػؾ: 
 (ٕ) يريد أف الذي ير  ىو ويتتي بو أف يبدأ المدعوف. (( ىذا...

 :الواحد إ ا ورد مخالفًا لعمل أىل المدينةالحالة الثالثة: خبر 
ىػػذه ىػػي الحالػػة المقصػػودة بالبحػػث عمػػى سػػبيؿ التتصػػيؿ وبيػػاف موقػػؼ اإلمػػاـ 

 مالؾ مف خبر الواحد في ىذه الحالة.
 وحاصؿ مذىب مالؾ في ىذه الحالة ترؾ الخبر واألخذ بعمؿ أىؿ المدينة.

ا يػأتي فػي مقػاؿ ح عدد مف أصػحاب مالػؾ بيػذه الحقيقػة، ومػف ذلػؾ مػوقد صر  
قػػاؿ ابػػف القاسػػـ وابػػف وىػػب: رأيػػت العمػػؿ عنػػد مالػػؾ أقػػو  مػػػف  ))القاضػػي عيػػاض: 

 (ٖ) .((الحديث 
 (ٗ)فجممػػة مػػذىب مالػؾ فػػي ذلػػؾ إيجػػاب العمػػؿ بمسػػنده ))وقػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: 

 (٘) .((ومرسمو ما لـ يعترضو العمؿ الظاىر ببمده 
حجػػة مقدمػػة عمػػى خبػػر ا حػػاد ...  (ٙ)نقػػؿ أىػػؿ المدينػػة عنػػده ))قػػاؿ البػػاجي: 

 (ٚ) .((وعمى أقواؿ سائر الببلد الذيف نقؿ إلييـ الحكـ في ىذه الحوادث 
معمػػـو مػػف مػػذىب مالػػؾ أف العمػػؿ المتصػػؿ بالمدينػػة  ))قػػاؿ ابػػف رشػػد )الجػػد(: 

 (ٛ) .((مقدـ عمى أخبار ا حاد العدوؿ 
اختمػػؼ العممػػػا  إذا خػػالؼ العمػػػؿ األثػػر، فمػػػنيـ مػػف قػػػدـ  ))قػػاؿ ابػػف العربػػػي: 

 (ٜ) .((األثر وىـ األكثر، ومنيـ مف طرح األثر وقدـ العمؿ وىو مالؾ رضي ا عنو 

                                                                                                                                            

 .ٕ٘ٛ/ٕالموطأ  (ٔ)

 .ٖٚ/ٚالمنتقى  (ٕ)

 .ٙٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٖ)

 الضمير يعود عمى خبر الواحد ألف سياؽ ابف عبدالبر فيو. (ٗ)

 .ٖ/ٔالتمييد  (٘)

 يعني مالؾ. (ٙ)

 إحكاـ التصوؿ. (ٚ)

 .ٗٓٙ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٛ)

 .ٖٕٚ/ٕالقبس رسالة دكتوراة  (ٜ)
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وأصػحابو وىػو  ،أما إجماع أىؿ المدينة فيو حجة عند مالؾ ))قاؿ ابف جزي: 
 (ٔ) .((عندىـ مقدـ عمى األخبار خبلفًا لسائر العمما  

 عاصـ:قاؿ ابف 

ىػػػذه بعػػػض أقػػػواؿ محققػػػييـ فػػػي تحريػػػر مػػػذىب مالػػػؾ فػػػي ىػػػذه المسػػػألة، وقػػػد 
 استدؿ المالكية لمذىب مالؾ في ىذه المسألة بعبارات متعددة يستخمص منيا دليبلف:

أف عمؿ أىؿ المدينة بمنزلة الخبر المتواتر، ف ذا عػارض عمميػـ  األول:الدليل 
خبر الواحد كاف ذلؾ بمنزلة التعارض بيف خبػر الواحػد والخبػر المتػواتر، ومػف المعمػـو 

 (ٖ) في ىذه الحالة تقديـ الخبر المتواتر.
إذا رو  خبػػػػر مػػػػف أخبػػػػار ا حػػػػاد فػػػػي مقابمػػػػة  ))قػػػػاؿ القاضػػػػي عبػػػػد الوىػػػػاب: 

إلػى عممػو؛ ألف ىػذا العمػؿ طريقػو طريػؽ نقػؿ  وجب اطراحو والمصيرعمميـ المتصؿ 
 (ٗ) .((المتواتر، وكاف أولى مف أخبار ا حاد

فيػػػذا ومػػػا شػػػابيو ىػػػو الػػػذي احػػػتر بػػػو مالػػػؾ مػػػف إجمػػػاع أىػػػؿ  ))قػػػاؿ البػػػاجي: 
ال يجػػػوز أف يعػػارض الخبػػػر المتػػػواتر بخبػػػر المدينػػة وطريقػػػو بالمدينػػػة طريػػؽ التػػػواتر، و 

 (٘) .((ا حاد 
معمـو ... مف مذىب مالؾ أف العمؿ أقو  عنػده مػف الخبػر؛  ))قاؿ ابف رشد: 

ؿ ِقػألف العمؿ المتصؿ بالمدينة ال يكوف إال عف توقيؼ، فيػو ُيجػر  عنػده مجػر  مػا نُ 
 (ٙ) .((التواتر مف األخبار، فيقدـ عمى خبر الواحد  ؿَ قْ نَ 

                                                 

 لوصوؿ***تقريب ا (ٔ)

 مييا والوصوؿ*** (ٕ)

 .ٕٜٚانظر: إحكاـ التصوؿ  (ٖ)

 .ٗٙٔالمعونة عمى مذىب عالـ المدينة  (ٗ)

 .ٛٛٗ/ٔإحكاـ التصوؿ  (٘)

 .ٕٖٔ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٙ)

  وعنأأأأأأأأد مالأأأأأأأأٍك وأىأأأأأأأأل المأأأأأأأأ ىبِ 
 

 معتبأأأأأأأأأأر إ مأأأأأأأأأأاع أىأأأأأأأأأأُل يثأأأأأأأأأأربِ  
 

  مقأأأأأأأأدم عنأأأأأأأأأدىم عمأأأأأأأأأج الخبأأأأأأأأأر
 

 (ٕ)وخمأأأأف غيأأأأرىم ليأأأأم فيأأأأو اشأأأأتير 
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بعد أف يختى الخبر عمػييـ، فػ ذا عممػوا بخبلفػو أف أىؿ المدينة يَ  ليل الثاني:الد
مػػا عمميػػـ بػػو كػػاف ذلػػؾ دلػػيبًل عمػػى أنيػػـ قػػد عممػػوا ناسػػخًا لػػو، وأف عمميػػـ عمػػى وفػػؽ 

خػػػذ بالعمػػػؿ ؤ وقػػػد تقػػػرر أنػػػو ال يجػػػب أخػػػذ الناسػػػ  وتػػػرؾ المنسػػػوخ، فكػػػذلؾ ي الناسػػػ ،
 الموافؽ لمناس .

معمـو مػف  ))وىذا الدليؿ ذكره ابف رشد )الجد( واألبياري، حيث قاؿ ابف رشد: 
مذىب مالؾ أف العمؿ المتصؿ بالمدينة مقدـ عمى أخبار ا حاد العػدوؿ؛ ألف المدينػة 

وبيػػا مػػات وأصػػحابو متػػوافروف، فيبعػػد أف يختػػى الحػػػديث  -عميػػو السػػبلـ-دار النبػػي 
عمػػى خبلفػػو وقػػد  (ٔ)الصػػحابة إلػػى مػػا بعػػدهعػػنيـ، وال يمكػػف أف يتصػػؿ العمػػؿ بػػو مػػف 

 (ٕ) .((عمموا النس  
والػػذيف تمسػػػكوا باألعمػػاؿ إنمػػػا صػػاروا إلػػػى أنيػػا تػػػدؿ عمػػػى  ))وقػػاؿ األبيػػػاري: 

 (ٖ) ((.سنف ثابتة
قػػػد يقػػػاؿ إف تقػػػديـ المالكيػػػة لعمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة عمػػػى خبػػػر الواحػػػد تنػػػزيبًل  لكػػػف

جمػػاعيـ منزلػػة الحػػديث المتػػواتر  ال شػػؾ فػػي تقديمػػو عمػػى خبػػر الواحػػد  الػػذي-لػػنقميـ وا 
قػػد يثيػػر سػػؤااًل وىػػو مػػا موقػػؼ المالكيػػة إذا خػػالؼ الحػػديث المتػػواتر  -عنػػد التعػػارض

 .عمؿ أىؿ المدينة 
الذي يؤخذ مػف كػبلـ المالكيػة مػف تخصيصػيـ التقػديـ لمعمػؿ عمػى خبػر الواحػد 

 أنيـ ال يقدموف العمؿ عمى األحاديث المتواترة عند التعارض.
متػواترة، وقػد اعتػرؼ ـ عمؿ أىؿ المدينة عمى أحاديث دِّ يث الواقا: قُ لكف مف ح

ا ذاف عمػػى آذاف أىػػؿ مكػػة  تثنيػػة تكبيػػر ، فػػيـ عمػػؿ أىػػؿ المدينػػةعيػػاض أف مالكػػًا قػػد  
في تربيعو ما تواتره؛ ألف عمػؿ أىػؿ المدينػة دؿ عمػى أف آخػر األمػريف مػف رسػوؿ ا 

 (ٗ) .تثنيتوصمى ا عميو وسمـ ىو 
 :  من خبر الواحد موا ف األصوليين غير المالكيةالمطمب الرابع: 

                                                 

 كذا في المصدر ولعؿ الصواب، أف يقاؿ: ) مف بعدىـ(. (ٔ)

 .ٗٓٙ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٕ)

 .٘ٗٔ/ٕانظر: التحقيؽ والبياف شرح البرىاف  (ٖ)

 .ٓ٘/ٔانظر: ترتيب المدارؾ  (ٗ)
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لـ يبحث كثير مف األصولييف مسألة خبر ا حػاد إذا خػالؼ عمػؿ أىػؿ المدينػة 
أو إجماعيـ، ولعميـ اكتتوا ببياف حجة إجماع أىؿ المدينة، فبل يعتػد بمخالتتػو لمػا ىػو 

 حجة كجبر ا حاد.
فمػف بػاب أولػى ال يػردوف  (ٔ)ة أكثػر الصػحابةثـ إنيـ يمنعػوف رد الخبػر بمخالتػ

 الخبر إذا خالتو عمؿ أو إجماع أىؿ المدينة.
وأما األصوليوف الذيف بحثوا ىذه المسألة فبعضيـ تطرؽ إلييا في أثنػا  كبلمػو 

 في مسألة إذا عمؿ الراوي بخبلؼ روايتو.
ز أف يجػو  ))يقوؿ ابف برىاف في تعميؿ عدـ رد الخبػر إف عمػؿ روايػة بخبلفػو: 

يكوف قد تػرؾ العمػؿ بػو؛ ألنػو قػدـ غيػره عميػو مػف األدلػة ، كمػا قػدـ مالػؾ إجمػاع أىػؿ 
المدينػػة عمػػى خبػػر خيػػار المجمػػس ... فمعػػؿ الػػراوي تػػرؾ العمػػؿ بوجػػو مػػف ىػػذه الوجػػوه 
حسػاف الظػف بػالراوي، فػ ف الرسػوؿ صػمى  فجمعنا بيف األمػريف: بػيف العمػؿ بالحػديث وا 

بلؼ الػػػراوي محتمػػػؿ، فقػػػدمنا غيػػػر المحتمػػػؿ عمػػػى ا عميػػػو وسػػػمـ غيػػػر محتمػػػؿ، وخػػػ
 (ٕ) .((المحتمؿ 

فيحتمػؿ أنػو )) ويقوؿ ا مدي في تعميؿ عدـ رد الخبػر لمخالتتػو الػراوي أيضػًا: 
لنسػػياف طػػرأ عميػػو، ويحتمػػؿ أنػػو كػػاف لػػدليؿ اجتيػػد فيػػو وىػػو مخطػػئ فيػػو، أو ىػػو ممػػا 

خبػر خيػار المجمػس يقوؿ بو دوف غيػره مػف المجتيػديف، كمػا عػرؼ مػف مخالتػة مالػؾ ل
ذا تػػػػردد بػػػػيف ىػػػػذه االحتمػػػػاالت  بمػػػػا رآه مػػػػف إجمػػػػاع أىػػػػؿ المدينػػػػة عمػػػػى خبلفػػػػو ... وا 

 (ٖ) .((فالظاىر ال يترؾ لمشؾ واالحتماؿ 
 وىذا واضا أف خبر الواحد ال ُيرد ب جماع أىؿ المدينة؛ ألنو ليس بحجة.

وقػػد اسػػػتدؿ بعػػػض األصػػػولييف المتػػػأخريف عمػػى ذلػػػؾ بعػػػدـ حجيػػػة إجمػػػاع أىػػػؿ 
المدينػػة أو عمميػػـ، وبحثيػػا فػػي مكانيػػا الصػػحيا، وىػػو فيمػػا تػػرؾ أخبػػار ا حػػاد ممػػا ال 

وقالػػػػت )) : (جمػػػػا الجوامػػػػا بشػػػػرح المحمػػػػي)تػػػػرد، كمػػػػا فعػػػػؿ السػػػػبكي، فقػػػػد جػػػػا  فػػػػي 

                                                 

 .ٜٚٙ/ٖ، العدة في أصوؿ التقو ٜٓٙ/ٕانظر: المعتمد  (ٔ)

 .ٜٙٔ/ٕ/ٕالوصوؿ  (ٕ)

 .ٙٔٔ/ٕإحكاـ ا مدي  (ٖ)
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فػو؛ ألف عمميػـ كقػوليـ حجػة : ال يجب العمػؿ بػو فيمػا عمػؿ أىػؿ المدينػة بخبلةالمالكي
 (ٔ) .((مقدمة عميو

قمنػػػا: ال نسػػػمـ حجيػػػة ذلػػػؾ وقػػػد نتػػػت المالكيػػػة خيػػػار المجمػػػس الثابػػػت بحػػػديث 
لعمؿ أىػؿ  (ٕ) الصحيحيف: ) إذا تبايا الرجبلف فكؿ واحد منيما بالخيار ما لـ يتترقا (

 (ٖ)المدينة بخبلفو.
عػو المالكيػة إذا خالتػو عمػؿ ومن ))في العمؿ بخبر الواحػد:  (ٗ)اروقاؿ ابف النج

 (٘) .((أىؿ المدينة 
 ودليميـ كما سبؽ عائد إلى منا حجية عمؿ أىؿ المدينة.

 (ال نسػمـ حجيػة ذلػؾ  )قوؿ الشارح:  ))ىذا المنا بقولو:  (ٙ)وقد قرر الشربيني
أي: عمميػػـ وقػػوليـ، فأمػػا عمميػػـ فبلحتمػػاؿ أف يكػػوف عػػف اجتيػػاد أو تقميػػد، وحينئػػٍذ ال 

 لممجتيد، والكبلـ ليس في ذلؾ، وىذا االحتماؿ ال رافا لو.يكوف حجة 
أف الحكػػـ كػػذا ولػػـ ينقمػػوه عػػف النبػػي )أمػػا قػػوليـ؛ فػػ ف كػػاف المػػراد بػػو أنيػػـ قػػالوا 

فكػػذلؾ يحتمػػؿ أف يكػػوف عػػف اجتيػػاد أو تقميػػد، فػػبل يكػػوف حجػػة (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ 
ف كػػػاف المػػػراد بػػػو أنيػػػـ نقمػػػوه عػػػف النبػػػي صػػػمى  ا عميػػػو وسػػػمـ فيػػػذا لػػػيس لممجتيػػػد، وا 

 قوليـ بؿ قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ.
                                                 

 .ٔٙٔ/ٕشرح المحمي عمى جما الجواما بأعمى حاشية العطار  (ٔ)

بػػاب  ،البيػػوع؛ كتػػاب (؛ ومسػػمـٕٕٔٔبػػاب إذا خيػػر أحػػدىما صػػاحبو ) ،البيػػوع ؛ كتػػابأخرجػػو البخػػاري(ٕ)
 ( عف ابف عمر ػ رضي ا عنيما ػ.ٗٗ( )ٖٔ٘ٔثبوت خيار المجمس )

 .ٖ٘ٔ/ٕجما الجواما بحاشية البناني  (ٖ)

ىو محمد بف أحمد بف عبدالعزيز التتوحي، أبو البقا ، تقػي الػديف الشػيير بػابف النجػار، فقيػو حنبمػي،  (ٗ)
القضا ، قاؿ الشعراني، صحبتو أربعيف سنة فمػا رأيػت عميػو شػيئًا يشػينو، ومػا رأيػت أحػدًا أحمػى  تولى

منطقًا منو وال أكثر أدبا مف جميسو. مف مصنتاتو: منتيى اإلرادات وشرحو  غيػر تػاـ، وشػر الكوكػب 
ؽ شػرح ، مقدمػة التحقيػٙ/ٙىػػ .ينظػر: ) اإلعػبلـ لمزركمػي، ٕٜٚالمنير فػي أصػوؿ التقػو، تػوفي سػنة 

 .ٚ-٘الكوكب المنير 

 .ٖٚٙ/ٕشرح الكوكب المنير  (٘)

ىػػػو عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد، فقيػػػو شػػػافعي أصػػػولي، مصػػػري، ولػػػي مشػػػبخة األزىػػػر سػػػنة  (ٙ)
ىػػ لػػو: تقريػػرات عمػػى جمػػا الجوامػػا، فػػيض التتػػاح تقريػػر عمػػى تمخػػيص المتتػػاح تػػوفي ٕٖٗٔ-ٕٕٖٔ
 (.ٖٖٗ/ٖىػ. ينظر: ) اإلعبلـ ٕٖٙٔسنة 
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ثػػـ يقػػاؿ: إف كػػانوا جمعػػًا يػػؤمف تػػواطئيـ عمػػى الكػػذب أفػػاد خبػػرىـ العمػػـ لكػػونيـ 
عػػدد التػػواتر، وكػػذا إف لػػـ يكونػػوا كػػذلؾ لكنػػو اقتػػرف بػػالخبر قػػرائف منتصػػمة يتيػػد الخبػػر 

 بواسطتيا العمؿ.
خبػر ا حػاد المتيػد لمظػف، لكػف ال لكونػو خبػر وفي ىذيف يقـو ىذا الخبر عمػى 

 أىؿ المدينة، بؿ لكونو خبر التواتر وا حاد المتيد كؿ منيما العمـ.
ولػيس كػػؿ مػػف األخيػريف محػػؿ خػػبلؼ، بػؿ محمػػو ىػػو األوؿ كمػا يعمػػـ ذلػػؾ مػػف 

 (ٔ)كبلـ العضد في بحث اإلجماع.
 ل المدينة:مو ف المالكية من مخالفة خبر اآلحاد لعمل أىالمطمب الخامس: 

إف جميػػػور المالكيػػػة ومحققػػػييـ متتقػػػوف عمػػػى حجيػػػة اإلجمػػػاع النقمػػػي والعمػػػؿ 
المتصؿ دوف اإلجماع االجتيادي، ولذا ف نيـ يػروف تقػديـ إجمػاع أىػؿ المدينػة النقمػي، 

 وعمميـ المتصؿ عمى أخبار ا حاد بنا  عمى أنو مف النقؿ المتواتر.
والػذي يػدؿ عمػى  ))ىػذا القػوؿ:  يقوؿ القاضي عبد الوىاب في االستدالؿ عمى

مػػػا قمنػػػاه إنيػػػـ إذا أجمعػػػوا عمػػػى شػػػي  نقػػػبًل أو عمػػػبًل متصػػػبًل فػػػ ف ذلػػػؾ األمػػػر معمػػػـو 
بالنقػؿ المتػواتر الػػذي يحصػؿ بػو العمػػـ، وينقطػا العػػذر فيػو، ويجػب تػػرؾ أخبػار ا حػػاد 
لػػو؛ ألف المدينػػة بمػػدة جمعػػت مػػف الصػػحابة مػػف يقػػا العمػػـ بخبػػرىـ فيمػػا أجمعػػوا عمػػى 

و، فما ىذا سبيمو إذا ورد خبر واحد بخبلفو كػاف حجػة عمػى ذلػؾ الخبػر، وتػرؾ لػو، نقم
كما رو  لنا خبر واحد فيما تواتر بو نقؿ جميا األمة  عمى خبلفو[ لوجب ترؾ الخبػر 

 (ٕ) .((لمنقؿ المتواتر مف جميعيـ 
وىذا لعمري مف أقو  األدلة، ومما ال يعارض بأخبػار  ))ويقوؿ الباجي أيضًا: 

حػػاد؛ ألف ا ذاف فػػي مسػػجد رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ أمػػر متصػػؿ فػػي وقػػت ا 
كؿ صبلة، وأىؿ المدينػة ىػـ اليػـو الػذيف كػانوا بػاألمس وعممػوا صػتة ا ذاف، فػ ذا أذف 
مػػؤذف اليػػـو ولػػـ ينكػػر أحػػد أذانػػو بػػاألمس؛ ألنػػو يسػػتحيؿ أف ينيػػر ا ذاف فيتتػػؽ العػػدد 

حػػاد عميػػو ولػػو جػػاز أف يتتقػػوا عمػػى ذلػػؾ لجػػاز أف النتيػػر عمػػى تػػرؾ ا الكثيػػر والجمػػا 
بػػر النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ، وغيػػر مسػػجده، ق يتتقػػوا عمػػى تػػرؾ التكػػذيب لمػػف بػػدؿ

                                                 

 .ٖ٘ٔ/ٕقريرات الشربيني عمى شرح جما الجواما ، بيامش حاشية البنانيت (ٔ)

 ٖٗٚ/ٕإعبلـ الموقعيف  (ٕ)
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ذا استحاؿ ذلؾ استحاؿ ىػذا أيضػًا.  اسبالن وعدؿ إلى غيره وأختى كثيرًا مف مذىبو، وا 
ويسػػػتحيؿ أيضػػػًا أف يتتػػػؽ العػػػدد الكثيػػػر والجمػػػا النتيػػػر عمػػػى نسػػػياف ا ذاف مػػػف وقػػػت 

 صبلة إلى وقت صبلة.
 ، فثبػت بػذلؾ أف ا ذاف الػذي كػاف فيػو بػػاألمس ىػو ا ذاف الػذي كػاف فيػو اليػػـو

 (ٔ).-رحمو ا–وصؿ إلى زمف مالؾ إذا لـ يظير لو منكر إلى أف 
فيذا ومػا شػابيو ىػو الػذي احػتر بػو مالػؾ مػف إجمػاع أىػؿ المدينػة، وطريقػو )) 

 ض الخبر المتواتر بخبر ا حادبالمدينة طريؽ التواتر، وال يجوز أف يعار 
ولػػػػو اتتػػػػؽ أف يكػػػػوف لسػػػػائر الػػػػببلد نقػػػػؿ يسػػػػاوي نقػػػػؿ المدينػػػػة فػػػػي مسػػػػألة مػػػػف 

 (ٕ) مقدمًا عمى أخبار ا حاد((.أيضًا و المسائؿ لكف حجة 
مػػذىب مالػػؾ أف العمػػؿ أقػػو  عنػػده مػػف خبػػر الواحػػد؛ ألف  ))وقػػاؿ ابػػف رشػػد: 

العمػػػػؿ المتصػػػػؿ بالمدينػػػػة ال يكػػػػوف إال عػػػػف توقيػػػػؼ فيػػػػو يجػػػػر  مجػػػػر  مػػػػا نقػػػػؿ نقػػػػؿ 
المتػػواتر مػػف األخبػػار، فيقػػدـ عمػػى خبػػر الواحػػد وعمػػى القيػػاس ... وكػػذلؾ إجمػػاع أىػػؿ 

ة   النقػػؿ [ حجػػة يجػػري مجػػر  التػػواتر؛ ألنيػػـ إذا أجمعػػوا عمػػى المدينػػة عنػػده مػػف جيػػ
أمر مف األمػور: فػبل يخمػوا مػف أف يكػوف أخػذوه توقيتػًا، أو رآىػـ النبػي صػمى ا عميػو 
وسمـ فأقرىـ ولـ يتعرض لمنيي عنو وال أنكره، والى ذلؾ كاف فقػد حصػؿ النقػؿ لػو مػف 

عمػػػى غيػػػره، وال سػػػيما إذا كػػػاف جمػػػيعيـ والتواطػػػؤ عميػػػو مػػػف كػػػافتيـ، فوجػػػب أف يقػػػدـ 
األمػر ممػػا ال ينتػػؾ منػػو أىػػؿ عصػػر، والحاجػػة عامػػة كػػا ذاف واإلقامػػة، والصػػبلة عمػػى 

 (ٖ).ت مف الخضروات وما أشبو ذلؾ كثير((الجنائز وترؾ أخذ الزكوا
لػػػو وجػػػدت أصػػػحاب محمػػػد  ))نسػػػًا بقػػػوؿ النخعػػػي: أويضػػػيؼ ابػػػف العربػػػي مست

وصػدؽ، ألنيػـ بعػد النبػي صػمى  ))قػائبًل:  -((ف إلى الكػوعيف لتوضػأت كػذلؾيتوضئو 

                                                 

 .ٜٓٗ/ٔإحكاـ التصوؿ  (ٔ)

 .ٛٛٗ/ٔإحكاـ التصوؿ  (ٕ)

 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٖ)
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ا عميػػػو وسػػػمـ ال يتركػػػوف العمػػػؿ بمػػػا سػػػمعوا إذا ثبػػػت سػػػماعيـ إال بػػػدليؿ آخػػػر مثمػػػو 
)).(ٔ) 

وقػػد مػػر موقػػؼ القاضػػي عيػػاض وأنػػو يػػر  إف كػػاف إجمػػاعيـ مػػف طريػػؽ النقػػؿ 
 وال ))ترؾ لو الخبر بنيػر خػبلؼ عنػد المالكيػة وعنػد المحققػيف مػف غيػرىـ حتػى قػاؿ: 

يجػػب عنػػد التحقيػػؽ تصػػور خػػبلؼ فػػي ىػػذا وال التتػػات إليػػو، إذ ال يتػػرؾ القطػػا واليقػػيف 
مػا ظيػر ىػذا لممخػالؼ المنصػؼ لنمبة الظنوف، وما عميػو االتتػاؽ لمػا عميػو الخػبلؼ ك

 (ٕ) .فرجا ((
 وىذا يكتي في بياف موقؼ المالكية.

المدينػة النقمػي مف غير الموافقيف ليػـ فػي حجيػة إجمػاع أىػؿ أما غير المالكية 
فقػػط، كػػابف عقيػػؿ ثػػـ ابػػف تيميػػة وابػػف القػػيـ، ومػػف ذكػػرىـ القاضػػي عيػػاض كالصػػيرفي 
وغيره مف الشافعية فمػـ جػد ليػـ كبلمػًا صػريحًا فػي صػحة رد أخبػار ا حػاد بعمػؿ أىػؿ 

 المدينة أو إجماعيـ النقمي.
د نعػـ، ىػػـ صػػححوا االحتجػاج بػػذلؾ، لكػػف ىػؿ يبمػػ  مبمنػػًا تُػرد بيػػا أخبػػار ا حػػا

 الثابتة 
 ىذا ما ال يمكف الجـز بو.

وعندي أف إجماعيـ حجػة فيمػا  ))نجده يقوؿ:  (ٖ)فمو عدنا إلى كبلـ ابف عقيؿ
نمػػا ال يكػػوف حجػػة فػػي بػػاب االجتيػػاد؛ ألف مػػا معنػػا مثػػؿ مػػا معػػـ مػػف  طريقػػو النقػػؿ، وا 

                                                 

القػػػبس شػػػرح الموطػػػأ، رسػػػالة ماجسػػػتير، ت: محمػػػد عبػػػدا ولػػػد كػػػريـ، قسػػػـ الدراسػػػات العميػػػا، كميػػػة  (ٔ)
 .ٖٕٚ/ٕالشريعة، جامعة أـ القر  

 .ٕ٘/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

ىػػػػ ( ىػػػو عمػػػي بػػػف عقيػػػؿ بػػػف محمػػػد بػػػف عقيػػػؿ، أبػػػو الوفػػػا ، البنػػػدادي، الظتػػػري.  ٖٔ٘ – ٖٔٗ)  (ٖ)
وأخػذ عمػـ  ،ولي، مقػرئ، واعػظ، تتقػو عمػى القاضػي أبػي يعمػي وغيػرهالحنبمي. يعرؼ بابف عقيػؿ فقيػو، أصػ

الكبلـ عف أبي عمي بف الوليد وأبي القاسـ بف التباف وغيره. ورو  عف أبي محمد الجوىري. قػاؿ السػمتي: 
 أحد أف يتكمـ معو لنزارة عممو وببلغة كبلمو وقوة حجتو. رما رأيت مثمو وما يقد

 ةوىػػي فػػي أربعمائػػ ، بقيػػت منػػو أجػػزا ،وكتػػاب التنػػوف مػػى نعػػيـ الجنػػات،مػػف تصػػانيتو: تتصػػيؿ العبػػادات ع
) التصػوؿ( فػي التقػو الحنابمػة جز . قاؿ الذىبي في تاريخو: كتاب التنوف لـ يصنؼ في الدنيا أكبػر منػو و

، ومعجػـ المػػؤلتيف  ٜٕٔ/٘؛ واألعػػبلـ  ٕٗٓ/ٖ، ومػػرآة الجنػاف  ٖ٘/ٗشػػذرات الػذىب ينظػر: ) التػرؽ.، و 
ٚ/ٔ٘ٔ). 
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ـ أىػؿ الرأي، وليس لنا مثؿ ما معيـ مف الرواية، وال سيما نقميـ فيما تعـ بو بمػواىـ وىػ
 (ٔ) .((نخيؿ وثمار فنقميـ مقدـ عمى كؿ نقؿ 

يتيػد تقػديـ إجمػاع أىػؿ المدينػة  ((فنقميـ مقدـ عمػى كػؿ نقػؿ  ))ف ف كاف قولو: 
ال فبل يدؿ.  النقمي عمى نقؿ ا حاد فيو كذلؾ، وا 

وقػػد تحػػرز ابػػف تيميػػة ثػػـ ابػػف القػػيـ إلػػى التطػػرؽ فػػي ىػػذه المسػػألة واألمػػر الػػذي 
 لمدينة النقمي والمتصؿ ال يخالؼ سنة صحيحة ثابتة.جزما بو أف عمؿ أىؿ ا
أىػػػؿ المدينػػة عمػػػؿ قػػديـ عمػػػى عيػػد الخمتػػػا  مػػف )) ومػػا يعمػػػـ قػػاؿ ابػػف تيميػػػة: 

 (ٕ) .((الراشديف مخالؼ لسنة الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ 
مػػػف المحػػػاؿ عػػػادة أف يجمعػػػوا عمػػػى شػػػي  نقػػػبًل أو عمػػػبًل  ))وقػػػاؿ ابػػػف القػػػيـ: 

متصػبًل مػػف عنػػدىـ إلػػى زمػػف رسػػوؿ ا صػمى ا عميػػو وسػػمـ وأصػػحابو وتكػػوف السػػنة 
 (ٖ) .((يف الباطؿ بالصحيحة الثابتة قد خالتتو وىذا مف أ

فنتى ابف القيـ وجود مخالتة بيف عمؿ نقمي أو متصؿ ما خبر صػحيا ثابػت، 
فقػد تقػرر أف كػؿ عمػؿ  )) :اف وقوعو مػا مػا طريقػو االجتيػاد فػي قولػوولكنو أثبت إمك

نمػػا يقػػا مػػف طريػػؽ االجتيػػاد  خػالؼ السػػنة الصػػحيحة لػػـ يقػػا مػػف طريػػؽ النقػػؿ البتػػة، وا 
 ىؿ ىو ابف القيـ أـ ابف تيمية. (ٗ) .((

 موا ف القاامين بح ية إ ماع أىل المدينة اك تيادي:المطمب السادس: 
بحجيػػة إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة االجتيػػادي فيػػـ الػػذيف يقدمونػػو عمػػى وأمػػا القػػائموف 

 أخبار ا حاد.
وقػػػػد تقػػػػدـ فػػػػي كػػػػبلـ القاضػػػػي عيػػػػاض أف مػػػػنيـ أبػػػػا الحسػػػػيف بػػػػف أبػػػػي عمػػػػر، 

 (٘) وجماعة مف المناربة.

                                                 

 .ٜٕٛالمسودة  (ٔ)

 .ٕٚصحة أصوؿ مذىب أىؿ المدينة  (ٕ)

 .ٖٗٚ/ٕإعبلـ الموقعيف (ٖ)

 .ٜٕٛالمسودة  (ٗ)

 .ٔ٘/ٔترتيب المدارؾ  (٘)
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واشػػػتير بيػػػذا المػػػذىب ابػػػف الحاجػػػب، وقػػػد مػػػر  قولػػػو فػػػي حجيػػػة إجمػػػاع أىػػػؿ 
 (ٔ) المدينة مطمقًا.

أكثػػػر األمػػػة  [أي: خبػػػر الواحػػػد   ف عمػػػؿ بخػػػبلؼ خبػػػره وا   ))وىػػػو ىنػػػا يقػػػوؿ: 
فػػػ ف عمػػػؿ بخبلفػػػو أكثػػػر األمػػػة  ))أي:  (ٕ) ((فالعمػػػؿ بػػػالخبر إال إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة 

فالعمػػؿ بػػالخبر متعػػيف، إال أف يكػػوف فيػػو إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة، فالعمػػؿ ب جمػػاعيـ لمػػا 
 (ٖ) .((مر أنو حجة 

أف أىػؿ المدينػة أعػرؼ بأحوالػو صػمى ا عميػو  ))ومما اسػتُدؿ بػو ليػذا القػوؿ: 
نمػا  وسمـ لمبلزمتيـ لو  خر وفاتو صمى ا عميو وسمـ، وىـ أشد النػاس لػو إتباعػًا، وا 
يأخذ الناس عنيـ فبل يخالتوف الخبر إال ألمر عندىـ يقضي العمؿ بخبلفػو مػف تأويػؿ 

 (ٗ) .((أو نس  
نيػػػـ إنيػػػـ مطمعػػػوف عمػػػى أقوالػػػو وأفعالػػػ ))أو يقػػػاؿ:  و صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ، وا 

أدر  بمػػا اسػػتقر عميػػو األمػػر مػػف حالػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ فمخػػالتتيـ مقتضػػي خبػػر 
 (٘) .((ا حاد؛ إلطبلعيـ عمى ما ىو مقدـ عميو ... 

إف القػػائميف بتقػػديـ عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة مطمقػػًا عمػػى أخبػػار ا حػػاد لػػـ يػػذكروا مػػف 
لػـ يعػرج  -كالقرافي–عض المالكية مف األصولييف األدلة أكثر مما تقدـ ذكره، بؿ إف ب

 (ٙ) أصبًل عمى مسألة العمؿ بخبر الواحد إذا خالؼ أىؿ المدينة.
ذا نظرنػػا إلػػى أدلػػة تقػػديـ اإلجمػػاع االجتيػػادي عمػػى الخبػػر نجػػد أنيػػا معتمػػدة  وا 

 عمى كوف اإلجماع االجتيادي حجة، وقد عرفنا ضعؼ أدلة حجيتو.

قو مالك تدل عمج تقديمو لعمل أىل المدينة عمج خبأر شواىد من فالمطمب السابع: 
 الواحد:

                                                 

(ٔ)**** 

 .ٕٚ/ٕمختصر ابف الحاجب  (ٕ)

 .ٖٚ/ٕشرح العضد عمى ابف الحاجب (ٖ)

 .ٔٙٔ/ٕحاشية العطار عمى جما الجواما  (ٗ)

 .ٖ٘ٔ/ٕا حاشية البناني عمى جما الجوام (٘)

 .ٖٖٚ-ٜٖٙانظر: شرح تنقيا التصوؿ  (ٙ)
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) المتبايعػػػاف كػػػؿ واحػػػد )قػػػاؿ الرسػػػوؿ صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ:  الشأأأاىد األول:
 (ٔ) (.(منيما بالخيار عمى صاحبو ما لـ يتترقا إال بيا الخيار 

، وىو يدؿ عمى مشروعية خيػار (الموطأ)وىذا الحديث أخرجو اإلماـ مالؾ في 
المجمس، لكف مالكًا لػـ يعمػؿ بيػذا الحػديث حيػث أنػو ال يػر  خيػار المجمػس، وقػد ورد 

قمت البػف القاسػـ: ىػؿ يكػوف البايعػاف بالخيػار مػا لػـ يتترقػا فػي قػوؿ  )): (المدونة)في 
 مالؾ 

ف لـ يتترقا.  قاؿ: قاؿ مالؾ: ال خيار ليما وا 
ا أوجبا البيػا بػالكبلـ وجػب البيػا، ولػـ يكػف ألحػدىما قاؿ مالؾ: البيا كبلـٌ، ف ذ

، وقػػد ذكرنػػا فػػي مباحػػث القيػػاس أف مالكػػًا لػػـ يعمػػؿ بيػػذا (ٕ) ((أف يمتنػػا ممػػا قػػد لزمػػو
الحديث لمخالتتو القياس بمعناه العاـ، أي: القاعدة الشػرعية وىػي الجيالػة فػي العقػود، 

بػت أخػر  إلػى أنػو لػـ يعمػؿ وىذا السبب اعتمػده كثيػر مػف محققػي المالكيػة،  ولكػف ذى
 بيذا الحديث لمخمتتو لعمؿ أىؿ المدينة، وأسوؽ فيما يمى بعض عبارات ىؤال :

ب جمػػػاع أىػػػؿ  -رحمػػػو ا–قػػػاؿ بعضػػػيـ دفعػػػو مالػػػؾ  ))قػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر: 
جمػاعيـ حجػة فيمػا أجمعػوا عميػو، ومثػؿ ىػذا يصػا فيػو  المدينة عمى ترؾ العمؿ بو، وا 

اترًا، وال يقػػا نػػادرًا فيجيػػؿ فػػ ذا أجمػػا أىػػؿ المدينػػة عمػػى تػػرؾ العمػػؿ؛ ألنػػو ممػػا يقػػا متػػو 
ال  العمؿ بو وراثة بعضيـ عف بعض، فمعمـو أف ىذا توقيؼ أقػو  مػف خبػر الواحػد، وا 

 (ٖ) .((قو  أولى أف يتبا 
وال أر  العمػػػػؿ بػػػػو  -رحمػػػػو ا–لػػػػـ يأخػػػػذ مالػػػػؾ  ))وقػػػػاؿ ابػػػػف رشػػػػد )الجػػػػد(: 

 لوجييف:
استمرار العمؿ بالمدينة عمى خبلفو، وما استمر عميو العمػؿ بالمدينػة  أحدىما:

 -عميػػو السػػبلـ–واتصػػؿ فيػػو عػػنيـ مقػػدـ عمػػى أخبػػار ا حػػاد العػػدوؿ؛ ألف دار النبػػي 

                                                 

 سبؽ تخريجو. (ٔ)

 .ٛٛٔ/ٓٔالمدونة الكبر   (ٕ)

 .ٜ/ٗٔالتمييد  (ٖ)
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وفييػػػا تػػػػوفى وأصػػػحابو متػػػػوافروف فيسػػػتحيؿ أف يتصػػػػؿ العمػػػؿ مػػػػنيـ فػػػي شػػػػي  عمػػػػى 
 (ٔ) .((ا النس  فيوخبلؼ ما رو  عف النبي صمى ا عميو وسمـ إال وقد عممو 

لػػو  (ٕ) ) أيمػػا رجػػؿ أعمػػر عمػػر )قػػاؿ رسػػوؿ ا عميػػو وسػػمـ:  الشأأاىد الثأأاني:
 (ٖ) (.(ممقبو، ف نيا لمذي يعطاىا، ال ترجا لمذي أعطاىا أبدا 

ال ترجػػا لمػػذي   وىػػذا الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ مالػػؾ، وىػػو يػػدؿ عمػػى أف العمػػر 
ث، حيػث رو  ابػف القاسػـ عنػو أنػو أعطاىا، لكف مالؾ ال يعمؿ بيػذا الحكػـ مػف الحػدي

 قاؿ:
إلػػى صػػاحبو إف كػػاف حيػػًا أو إلػػى  مػػف أعمػػر رجػػؿ عمػػري لػػو ولقبػػو رجعػػت ))

 (ٗ) .((ثتو يـو مات إف كاف ميتًا ور 
والسػبب فػي عػػدـ أخػذ مالػػؾ بالحػديث السػػابؽ أنػو لػػيس عميػو العمػػؿ وقػد صػػرح 

 مالؾ بذلؾ حيث قاؿ:
 (٘) .(()) ليس عميو العمؿ، ولوددت أنو ُمحي 

والمعنى أف العمؿ بالمدينة ىو رجػوع العمػري لمػذي أعطاىػا، ولػذلؾ يعتبػر ىػذا 
 الحديث مخالتًا لعمؿ أىؿ المدينة.

لػػـ يأخػػذ بيػػػا  )) حسػػب الحػػديث المتقػػػدـ:  وقػػاؿ ابػػف رشػػػد )الجػػد( عػػف العمػػػر 
عمػػى أصػػمو فػػي أف العمػػؿ المتصػػؿ بالمدينػػة مقػػدـ عمػػى  ،(ٙ)مالػػؾ لمخالتػػة العمػػؿ بيػػا

 (ٚ) .((د أخبار ا حا

                                                 

 .ٜ٘/ٕالمقدمات  (ٔ)

قػػػاؿ البػػػاجي: معنػػػى العمػػػر : ىبػػػة نػػػافا الممػػػؾ مػػػدة عمػػػر الموىػػػوب لػػػو، أو مػػػدة عمػػػره وعمػػػر عقبػػػو  (ٕ)
نما يتناوؿ األعمار ىبة المنافا ال ىبة الرقبة. المنتقى   .ٜٔٔ/ٙفسميت عكري لتعمقيا بالعمر، وا 

ديث الحػػ ٙ٘ٚ/ٕبيػػذا المتػػظ أخرجػػو مالػػؾ؛ فػػي كتػػاب األقضػػية، بػػاب: القضػػا  فػػي العمػػرة. الموطػػأ  (ٖ)
 (.ٖٗرقـ)

 .ٕٕ٘/ٗ، المدونة ٜٔٔ/ٙانظر: المنتقى  (ٗ)

 .٘ٔٔ/ٚالتمييد  (٘)

 يترجا أف صحة العبارة المخالتة العمؿ بيا أي العمر . (ٙ)

 .ٔٚ/ٗٔالبياف والتحصيؿ  (ٚ)
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 عػػف أبػػي أمامػػة بػػف سػػييؿ بػػف حنيػػؼ: أف مسػػكينة مرضػػت، الشأأاىد الثالأأث:
بمرضػػيا، وكػػاف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو  -صػػمى ا عميػػو وسػػمـ–فػػأخبر رسػػوؿ ا 

) إذا ماتػت )وسمـ يعود المساكيف ويسأؿ عنيـ، فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: 
يبًل، فكرىػػػوا أف يوقظػػػوا رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو (. َفُخػػػرج بجنازتيػػػا لػػػ(فػػػآذنوني بيػػػا 

وسمـ، فمما أصبا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ُأخبػر بالػذي كػاف مػف شػأنيا. فقػاؿ: 
( فقػػالوا: يػػا رسػػوؿ ا أنخرجػػؾ لػػيبًل ونوقظػػؾ، فخػػرج (ألػػـ آمػػركـ أف تؤذنػػوني بيػػا   ))

 .وكبػر أربػا تكبيػػرات رسػوؿ ا صػمى ا عميػػو وسػمـ حتػى صػػؼ بالنػاس عمػى قبرىػػا،
(ٔ)  

، وىػو يػدؿ عمػى أف الجنػازة التػي ُصػمي (الموطأ)ىذا الحديث أخرجو مالؾ في 
عمييا أواًل تجوز الصبلة عمييػا مػرة أخػر  وىػي فػي القبػر، واإلمػاـ مالػؾ ال يأخػذ بيػذا 
الحديث، فيو ير  أف الصبلة عمػى الجنػازة مػرة أخػر  ال تجػوز، وأنػو ال تعػاد الصػبلة 

 (ٕ) عمييا.
قػػػاؿ: وقػػػاؿ مالػػػؾ فػػػي الصػػػبلة عمػػػى الجنػػػازة إذا  )): (المدونػػػة)حيػػػث أورد فػػػي 

صموا عمييػا، ثػـ جػا  قػـو بعػدىا صػموا عمييػا. قػاؿ: ال تعػاد الصػبلة وال يصػمي عمييػا 
 (ٖ) .((بعد ذلؾ أحد 

والسبب في ترؾ مالؾ العمؿ بالحديث السابؽ أنو ليس عميػو العمػؿ، وقػد نػص 
قػاؿ: قػاؿ مالػؾ: قػد جػا  ىػذا  )): (المدونػة)ا حيث ورد في اإلماـ مالؾ نتسو عمى ىذ
 (ٗ) .((الحديث وليس عميو العمؿ 

والمعنػػى أف عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة ىػػػو تػػػرؾ الصػػبلة عمػػػى الجنػػػازة فػػػي قبرىػػػا مػػػرة 
 (٘) ثانية. وبذلؾ يعتبر الحديث مخالتًا لعمؿ أىؿ المدينة.

                                                 

 ، ٕٕٚ/ٔبيذا المتظ أخرجو مالؾ مرسبل؛ في كتاب الجنائز، الموطأ  (ٔ)

 .ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٙالتمييد  (ٕ)

 .ٗٙٔ/ٔكبر  المدونة ال (ٖ)

 نتس المرجا ونتس الصتحة. (ٗ)

 .ٖٛٚ/ٙانظر: التمييد  (٘)
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أف )) :أف رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ (ٔ)نابحيعػػف عبػػد ا الُصػػ الشأأاىد الرابأأع:
رسػػػػوؿ ا صػػػػمى ا عميػػػػو وسػػػػمـ قػػػػاؿ إف الشػػػػمس تطمػػػػا ومعيػػػػا قػػػػرف الشػػػػيطاف فػػػػ ذا 
ارتتعػػت فارقيػػا ثػػـ إذا اسػػتوت قارنيػػا فػػ ذا زالػػت فارقيػػا فػػ ذا دنػػت لمنػػروب قارنيػػا فػػ ذا 

 ات((.غربت فارقيا ونيى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ عػف الصػبلة فػي تمػؾ السػاع

(ٕ) 
) ال أعرؼ ىذا النيي ... وما أدركت أىؿ التضؿ والُعبػاد إال وىػو قاؿ مالؾ: )

  (.(ييجروف ويصموف في نصؼ النيار في تمؾ الساعة 
 (:() ال أعرؼ ىذا النيي )قاؿ ابف عبد البر معمقًا عمى قوؿ مالؾ 

أنػػو لػػـ يصػػا عنػػو حػػديث زيػػد بػػف أسػػمـ المػػذكور فػػي  -عنػػدي–محمػػؿ ىػػذا  ))
 ىذا الباب عف عطا  عف الصنابحي، ؛ ألنو قد رواه.

أو صا عنده، ونس  منو واستثني الصبلة نصػؼ النيػار بمػا ذكرنػا مػف العمػؿ 
 (ٖ) .((الذي ال يجوز أف يكوف مثمو إال توقيتًا 

ػػػ والثػػػاني أولػػػى أو متعػػػيف، فػػػ ف ))  قػػػاؿ:الزرقػػػاني االحتمػػػاؿ الثػػػاني، فا وقػػػد رج 
الحديث صحيا ببل شؾ إذا رواتو ثقات مشاىير، وعمػى تقػدير أنػو مرسػؿ فقػد اعتضػد 

 ...)). (ٗ) 
يوجػب العمػؿ بمراسػيؿ  (٘)ومػا أدري مػا ىػذا  وىػو ))بؿ ابف عبد البر قد قػاؿ: 

ىػػذا  الثقػػات ورجػػاؿ ىػػذا الحػػديث ثقػػات . وىػػذا الكػػبلـ مػػف ابػػف عبػػد البػػر يقتضػػي أف
، وىػػذا يػػرجا االحتمػػاؿ الثػػاني الػػذي (ٙ) ((الحػػديث ممػػا يصػػما االحتجػػاج بػػو عنػػد مالػػؾ

 ذكره ابف عبد البر سابقًا.
                                                 

، والمبػػػػػػاب ٙٛٔ/ٖ، وأسػػػػػد النابػػػػػة ٕٕٙ/ٕ، واالسػػػػػتيعاب ٕٙٗ، ٖٗٛ/ٚانظػػػػػر: الطبقػػػػػات الكبػػػػػر   (ٔ)
 .ٕٙٚ/ٕ، واإلصابة ٕٚٗ/ٕ

الموطػػػأ؛ كتػػػاب النػػػدا  إلػػػى الصػػػبلة بػػػاب: النيػػػي ىػػػف الصػػػبلة بعػػػد الصػػػبا وبعػػػد العصػػػر، الحػػػديث  (ٕ)
 (.ٚ٘ٗقـ)ر 

 .ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٔانظر: االستذكار  (ٖ)

 .ٙٗ/ٕشرح الزرقاني عمى الموطأ  (ٗ)

 أي: مالؾ. (٘)

 .ٜٖٔ/ٔاالستذكار  (ٙ)
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صػػػمى ا –أف رسػػوؿ ا  -رضػػي ا عنيػػا–عػػف عائشػػة  الشأأاىد الخأأامس:
 (ٔ) .(مف مات وعميو صياـ صاـ عنو وليو ( )قاؿ: ) -عميو وسمـ

) جا  رجؿ إلى النبي صػمى ا عميػو )وعف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: 
وسػػمـ فقػػاؿ: إف أمػػي ماتػػت وعمييػػا صػػـو شػػير، أفأقضػػيو عنيػػا  فقػػاؿ: لػػو كػػاف عمػػى 

 (ٕ) (.(أمؾ ديف أكنت قاضيو عنيا  قاؿ: نعـ. قاؿ: فديف ا أحؽ أف يقضى 
مػػا  )) ـ بيمػػا حيػػث قػػاؿ:ىػػذيف الحػػديثيف لكنػػو عمػػى عمػػ يخػػرِّجواإلمػػاـ مالػػؾ لػػـ 

 (ٖ) .((سمعت أحدًا مف الصحابة والتابعيف أفتى بما روتو عائشة وابف عباس 
كؿ شػي   ))وما عمـ مالؾ بيذيف الحديثيف ف نو ال ير  العمؿ بيا حيث قاؿ: 
 (ٗ).((مف الحديث في الموطأ سمعتو مف مالؾ إال ما ستثنيف ني عرضتو عميو 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ؛ كتػابومسػمـ ،(ٕٜ٘ٔ) ، الحػديث رقػـمػف مػات وعميػو صػـو :بػاب ،الصػـو كتػاب ؛أخرجو البخاري (ٔ)
 (.ٚٗٔٔ، الحديث رقـ )قضا  الصـو عف الميت :باب، الصياـ

 (.ٕ٘ٛٔالحديث رقـ ) ،باب: الحر والنذور عف الميت ،البخاري؛ كتاب جزا  الصيد أخرجو (ٕ)

 .ٕٚٔكشؼ المنطى  (ٖ)

 .ٕٛٚ/ٔ/ٗالجرح والتعديؿ  (ٗ)
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 السادس بحثامل
 املصلحت املزسلت

 الناظـ: قاؿ
 وبالمصأأأأأأأأأأأالح عنيأأأأأأأأأأأت المرسأأأأأأأأأأأمة

 

 لأأأأأأو احت أأأأأأاج حفظتأأأأأأو النقمأأأأأأة 
 

نقػػػؿ عنػػػو أصػػػحابو وغيػػػرىـ أنػػػو يقػػػوؿ  -رحمػػػو ا-أف مالكػػػاً  إلػػػىبػػػذلؾ  يشػػػير
 بالمصمحة المرسمة، حتى قاؿ بعضيـ: إنو أشد األئمة تمسكًا بيا.

 األول: في حقيقة المصمحة: المطمب
 يتناوؿ الكبلـ في حقيقتيا لنة، وفي حقيقتيا عند عمما  األصوؿ. وىو

 :يالمصمحة لنة عمى عدة معان تطمؽ
كالمحمدة بمعنػى الحمػد، والمنتعػة بمعنػى  (ٔ)مصدر ميمي بمعنى الصبلح -ٔ

 النتا.
كوف الشي  عمى ىيئة كاممة بحسب مػا يػراد ذلػؾ الشػي  لػو، كػالقمـ  والصبلح
 الصػالحة لمضػرب بػو. تػوكتابة بو، والسيؼ يكوف عمى ىيئصالحة لم ويكوف عمى ىيئت

(ٕ) 
الذي يحصػؿ فيػو الصػبلح، كالمظنػة اسػـ لمكػاف  الزمافترد اسمًا لممكاف و  -ٕ

 يحصؿ فيو الظف أو الزماف الذي يحصؿ فيو ظف الشي .
معػػاٍف حقيقيػػة فػػ ف وزف ) المتعػػؿ والمتعمػػة ( الػػذي منػػو المصػػمحة وضػػا  وىػػذه

 (ٔ) .(المنياج) في (ٖ)مشتركًا بيف ىذه المعاني الثبلثة كما حققو األسنوي

                                                 

 تاج العروس عمى القاموس: مادة ص، ؿ، ح( ٔ)

 .ٔٔٔرسالة الطوفي في المصمحة الممحقة بكتاب مصادر التشريا لخبلؼ( ٕ)

ىػػ، ٗٓٚعبد الرحيـ بف الحسف بف عمي، جماؿ الديف، أبػو محمػد األسػنوي الشػافعي، ولػد ب سػنا سػنة  (ٖ)
كاف فقييًا أصوليًا، متسرًا، نحويًا، نظارًا، متكممًا، مف شيوخو: السػبكي. ومػف تبلميػذه: الحػافظ أبػو التضػؿ 
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 في اصطالح األصوليين: المصمحة
فػػي كتػػب األصػػولييف يجػػد أف األصػػولييف يطمقػػوف لتػػظ المصػػمحة عمػػى  النػػاظر

مقصػػود الشػػارع، وتػػارة يطمقونيػػا  إلػػىعػػدة معػػاٍف: فتػػارة يطمقونيػػا عمػػى السػػبب المػػؤدي 
 تقـو باإلنساف. التيواألفراح والمذات  اتذوتارة عمى الم ،عمى نتس مقصود الشارع

 ،النزالػي ود الشأارع () وىو المحافظة عمأج مقصأقاؿ باإلطبلؽ األوؿ  وممف
يضػػاح كبلمػػو: أف  ويعنػػي بػػذلؾ أف المصػػمحة ىػػي المحافظػػة عمػػى مقصػػود الشػػارع وا 
المصػػػػمحة ىػػػػي المنتعػػػػة التػػػػي قصػػػػدىا الشػػػػارع الحكػػػػيـ لعبػػػػاده لحتػػػػظ ديػػػػنيـ ونتوسػػػػيـ 

فكػؿ مػا يتضػمف ىػذه األصػوؿ الخمسػة فيػو مصػمحة، وكػؿ مػا يتػوت  ونسميـ وأمواليـ
 دة ودفعيا مصمحة.ىذه األصوؿ أو أحدىا فيو متس

ليو  لكنػا نعنػي بالمصػمحة: المحافظػة عمػى مقصػود الشػرع،  ))نص عبارتػو:  ؾا 
 ))مػا تقػدـ ثػـ قػاؿ:  ل إ ((ومقصود الشرع مف الخمؽ خمسة: وىو أف يحتظ دينيـ ...

وكػػؿ مػػا يتضػػمف حتػػظ ىػػذه األصػػوؿ فيػػو مصػػمحة وكػػؿ مػػا يتػػوت ىػػذه األصػػوؿ فيػػو 
 (ٕ) .((متسدة ودفعيا مصمحة 

ىػػػػػي  ))حيػػػػث قػػػػاؿ:  الخػػػػػوارزمي قػػػػدـالمصػػػػػمحة بػػػػاإلطبلؽ المت ؼعػػػػر   وممػػػػف
والمتاسػد: ىػي أضػداد  ،(ٖ) ((المحافظة عمى مقصود الشػرع بػدفا المتاسػد عػف الخمػؽ 

زىػػػاؽ النتػػػوس وضػػػيا العقػػػو  ؿ واألنسػػػاب واألمػػػواؿ، المصػػػالا وىػػػي الكتػػػر والتسػػػوؽ وا 
 تمنا منيا. التيف ب قامة العقوبات ودفعيا يكو 

 ))والخػػوارزمي حيػػث قػػاؿ:  النزالػػيتعريػػؼ مػػف تعريػػؼ  فيػػافي عر  الطػػو  وكػػذلؾ
 (ٗ) .((مقصود الشارع عبادة أو عادة  إلىىي السبب المؤدي 

                                                                                                                                            

تػروع عمػى األصػوؿ تػوفي سػنة العراقػي، ومػف مؤلتاتػو: نيايػة السػؤؿ شػرح المنيػاج، والتمييػد فػي تخػرير ال
 (.ٔٔ/ٔ، طبقات الشافعية ٕٛٔ/ٕ، التتا المبيف ٖٗٗ/ٖىػ، ينظر) األعبلـ ٕٚٚ

 .ٕٚٗ/ٔالمنياج ( ٔ)

   .ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٔالمستصتى عمى مسمـ الثبوت وشرحو  (ٕ)

 .ٕٕٗإرشاد التحوؿ ( ٖ)

 .ٕٔٔرسالة الطوفي ( ٗ)
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مقصػػػود  إلػػػىمػػػا اتتػػػاؽ ىػػػذه التعريتػػػات عمػػػى أف المصػػػمحة سػػػببًا مؤديػػػًا  لكػػػف
يمتػػاز بالوضػػوح فػػي بيػػاف المػػراد بمقصػػود الشػػارع مػػف  النزالػػيالشػػارع، إال أف تعريػػؼ 

 .رهالخمسة وىذا اإليضاح لـ يذكر في كبلـ غي ل إكونو حتظ الديف... 
 إلػػىعمػػى تعريػػؼ الخػػوارزمي أنػػو غيػػر شػػامؿ ألنػػواع المصػػمحة الفتقػػاره  ويؤخػػذ

تمنا مف زواؿ مقصود الشارع ولـ يضمف في التعريػؼ المصػمحة التػي  التيالمصمحة 
بيػػػػا المقصػػػػود كاإلسػػػػبلـ الػػػػذي بػػػػو الػػػػديف، والنػػػػذا  الػػػػذي تحتػػػػظ بػػػػو النتػػػػوس يتحقػػػػؽ 

والعقوؿ، والنكاح الذي يحصؿ بو بقا  النوع اإلنسػاني...ال  الخمسػة، كمػا يؤخػذ عمػى 
المقصػػود الضػػروري،  إلػػىوىػػو المؤديػػة  اافتقػػاره عمػػى بعػػض المصػػال النزالػػيتعػػرؼ 

ف مقصػػود ال إلػػىومػػف المعمػػـو أف ىنالػػؾ وسػػائؿ مؤديػػة  شػػارع كالحاجيػػة والتحسػػينية، وا 
مكمؿ ومتمـ لمضروري بمتمماتػو وىػذا أولػى أف يحمػؿ كبلمػو  ينيكاف الحاجي والتحس

 عميو وا أعمـ.
 الثاني لممصمحة: اإلطالق

أنيػػا مقصػػود  )) :المعنػػي القائػػؿ ىػػيجميػػور األصػػوليوف أف المصػػمحة  ذىػػب
 .((الشارع المترتب عمى الحكـ 

ػػ ا مػػدي المقصػػود مػػف شػػرع الحكػػـ بجمػػب المصػػمحة أو جمػػب المضػػرة أو  رفس 
ػ بتحصػيؿ المصػمحة أو دفػا  رهمجموع كػؿ مػف جمػب المصػمحة ودفػا المتسػدة، كمػا فس 

المضػػػػرة، والجمػػػػب والتحصػػػػيؿ المضػػػػافاف لممصػػػػمحة بمعنػػػػى واحػػػػد إذ ظاىرىمػػػػا أنيمػػػػا 
ا؛ ألف المصػمحة تػارة أنو فعؿ فاعؿ يكوف أثرة المصمحة أو دفا المضرة أو ىم افيتيد

تحصؿ بترض الحكـ فقػط وتقريػره مػف غيػر أف ينتػذ وتػارة ال تحصػؿ إال بتنتيػذه وذلػؾ 
بحسػػػب األحػػػواؿ، فػػػ ف بعػػػض النػػػاس ينزجػػػر عػػػف القتػػػؿ إذا عمػػػـ ثبػػػوت الحرمػػػة فقػػػط، 

 عند وقوع القتؿ منو. القتؿإال إذا عمـ أنو سينتذ فيو  جرز وبعضيـ ال ين
ليو  الحكػـ إمػا  عالمقصػود مػف شػر  ))كمػا ذكرنػاه قػاؿ:  عبارة ا مػدي المتيػدة ؾا 

ذا عػػػرؼ أف المقصػػػود مػػػف  جمػػػب مصػػػمحة أو دفػػػا مضػػػرة أو مجمػػػوع األمػػػريف .... وا 
 (ٔ) .((شرع الحكـ إنما ىو تحصيؿ المصمحة أو دفا المضرة 

                                                 

   .ٚٗ/ٖاألحكاـ لآلمدي  (ٔ)



297 
 

المتقػػػػػدـ لممصػػػػػمحة جػػػػػا  تتسػػػػػيرًا لمحكمػػػػػة عنػػػػػد بعػػػػػض األصػػػػػولييف  واإلطػػػػػبلؽ
بػػأف الحكمػة ىػػي: تحصػيؿ مصػػمحة أو دفػػا  حصػػرِّ فالعضػد فػػي شػرحو البػػف الحاجػب ي
العضد عنػد قػوؿ  ))وىذه عبارتيما قاؿ:  )التحرير(متسدة ومثمو الكماؿ بف اليماـ في 

الحاجب فػي مباحػث العمػة ومػف شػروط عمػة األصػؿ أف تكػوف بمعنػى الباعػث أي  بفا
مشتممة عمى حكمة مقصودة لمشارع مف شػرع الحكػـ مػف تحصػيؿ مصػمحة أو تكميميػا 

 (ٔ) .((أو دفا متسدة أو تقميميا 
بو المقصود مف شرع الحكػـ تتسػيرًا لممصػمحة قػاؿ صػاحب  رجا  ما فسِّ  كذلؾ

وىي ىاىنا مػا شػرع الحكػـ عنػده  ))قوؿ الماتف معرفًا لمعمة: عند  (مسمـ الثبوت شرح)
 (ٕ) .((متسدة  امف جمب مصمحة أو دف الشارح: )) اؿق ((تحصيبًل لممصمحة ... 

 إلػػىالعبػػارات التػػي تقػػدمت كميػػا تػػدور عمػػى معنػػى واحػػد ىػػو فعػػؿ يػػؤدي  ىػػذه
 ودفا المتسدة. المصمحة جمبنتيجة مطموبة منو، ىي 

قػػػد يمػػػوح عمػػػى ىػػػذا الكػػػبلـ المتقػػػدـ اعتػػػراٌض ووجيػػػو أف يقػػػاؿ: ذكػػػرتـ أف  لكػػػف
ومػػف معػػو مػػا  الػػيالنز  وإليػػمػػذىب الجميػػور فػػي تعريػػؼ المصػػمحة مخػػالؼ لمػػا ذىػػب 

 أنيػػااألصػػوؿ فػػي تعريػػؼ المصػػمحة يبػػدو  ىػػؿىػػذه العبػػارات المنقولػػة عمػػف تقػػدـ مػػف أ 
المطمػوب مػف جمػب  إلػى مترادفة تدؿ عمى معنى واحد وىو أف المصمحة وسيمة مؤدية

ومػػػف معػػػو ال  النزالػػػيمنتعػػػة أو دفػػػا ضػػػرر فيكػػػوف مػػػذىب الجميػػػور موافقػػػًا لمػػػذىب 
 مخالتًا ليـ.
بػػو  طيعطيػػو ظػػاىر المتػػظ دوف مػػا ارتػػب مػػاىػػذا االعتػػراض مسػػمـ بحسػػب  :يقأأال

اإليضػاحات واألمثمػة فػي كبلميػـ لػـ يكػف ليػذا  إلػىإذا نظرنػا  مامف توضيا وتمثيؿ، أ
لوجود المنايرة بيف مذىب الجميور في تعريػؼ المصػمحة ومػا سػمكو  االعتراض مجاؿ

 ومف معو. النزالي
يضػػػاح تعريػػػؼ المصػػػمحة لػػػـ يكتتػػػوا  مػػػىذلػػػؾ: أف الجميػػػور حيثمػػػا تكممػػػوا ع وا 

بمجػػرد تعريتيػػا بػػؿ شػػتعوا ذلػػؾ بأمثمػػة وتقسػػيمات تبػػيف معناىػػا وتجميػػو، فمػػف ذلػػؾ أنيػػـ 

                                                 

 .ٔٗٔ/ٖ، التحرير ما شرحو التقرير ٖٕٔ/ٕاجب ما حواشيو شرح العضد عمى ابف الح( ٔ)

 .ٕٓٙ/ٕشرح مسمـ الثبوت ( ٕ)
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غيػره بػؿ  إلػىمتوسػبًل بػو  لػيسالممكيػة  تبػو مثموا ليا بحصوؿ ممؾ المبيا ومعمـو أف ث
   متوسؿىو مطموب 
إذا عػرؼ أف المقصػود إنمػا ىػو تحصػيؿ المصػمحة  ))ىذا يقوؿ ا مدي:  وفي

أو دفا المضرة، فذلؾ إما أف يكوف في الػدنيا أو فػي ا خػرة فػ ف كػاف فػي الػدنيا فشػرع 
 .((تحصيؿ أصؿ المقصود ابتدا ًا أو دوامًا أو تكميبًل  إلى مقضياً  فالحكـ إف يكو 

كالقضػػػا  بصػػػحة  ))لتحصػػػيؿ المقصػػػود بالممػػػؾ والمنتعػػػة حيػػػث قػػػاؿ:  ؿمث ػػػ ثػػـ
التصػرؼ الصػادر مػف األىػؿ فػي المحػؿ تحصػيبًل ألصػؿ المقصػود المتعمػؽ بػو الممػػؾ 

 .((أو المنتعة كما في البيا واإلجارة 
 :مف كبلـ ا مدي ىذا أمراف يستتاد

 أف المقصود شي  محصؿ بنيره وىو القضا  والحكـ بصحة البيا. األول: 
أف المقصود عبػارة عػف: ممػؾ الػذات أو المنتعػة المترتبػة عمػى كػٍؿ مػف  :الثاني

 عقد البيا أو اإلجارة.
 قطعيًا أو غير قطعي. يكوفف ف المقصود عنيـ قد  كذلؾ

فيػػػػو أرجػػػػا مػػػػف  مظنػػػػوف أو مسػػػػتو  الطػػػػرفيف أو عػػػػدـ الحصػػػػوؿ مػػػػاإ والثػػػػاني
الحكػػػـ بصػػػحة البيػػػا،  وإليػػػالحصػػػوؿ فيػػػو ومثمػػػوا بػػػاألوؿ: ب ثبػػػات الممػػػؾ الػػػذي أفضػػػى 

بصػػػيانة النتػػػوس فػػػ ذا ترتيبيػػػا عمػػػى شػػػرع القصػػػاص مظنػػػوف الحصػػػوؿ راجػػػا  لمثػػػانيو 
 (ٔ) عف القتؿ. أحجـَقتؿ ُقتؿ  إف الوقوع إذ النالب مف حاؿ العاقؿ إذا عمـ أنو

األقسػػاـ تنطبػػؽ عمػػى شػػي  يكػػوف نتيجػػة لنيػػره ال عمػػى شػػي  يكػػوف سػػببًا  فيػػذه
لنيره فيذه التمثيبلت التػي ذكروىػا تػدؿ داللػة واضػحة عمػى أنيػـ ال يريػدوف مػا يعطيػو 

فيكوف إطػبلؽ الجمػب والتحصػيؿ بمعنػى المجمػوب  ((أو تحصيؿ جمب))ظاىر العبارة 
رادة الُمسبب. ف ضافة الجمب والمحصؿ وىذا استعماؿ سائ  مف باب إطبلؽ السبب و  ا 

 مجموب ىو المصمحة. أيالمصمحة مف اإلضافة البيانية  إلىأو التحصيؿ 
التػػػػي  انيأف استعرضػػػػت إطػػػػبلؽ المصػػػػمحة عنػػػػد األصػػػػولييف بػػػػذكر المعػػػػ بعػػػػد

 تطمؽ المصمحة عمييا.
                                                 

، وابػػػف الحاجػػػب مػػػا ٘ٗٔ/ٖ، ومػػػا بعػػػدىا، والتحريػػػر وشػػػرحو التقريػػػر ٚٗ/ٖراجػػػا اإلحكػػػاـ لآلمػػػدي ( ٔ)
 .ٜٕٛ/ٕ، وجما الجواما ما شرحو بحاشية البناني ٕٓٗ/ٕشرحو وحواشيو 
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المصػػػمحة ىػػػؿ  طبلقػػػاتإفػػػي  يمػػػاإليالنظػػػر فػػػي المعنيػػػيف الػػػذيف أشػػػرت  ىيبقػػػ
 .   أو عمى أحدىما  استقر االصطبلح عمييا

يبدوا لي أف المتعارؼ عميو ىػو المعنػى الثػاني الػذي عميػو الجميػور وىػو  الذي
عنو بالحكمة أو المقصود المترتبيف عمػى األحكػاـ كحتػظ الػنتس المترتػب عميػو  رالمعبَ 

 مشروعية القصاص.
 فسػػػػبؽ عػػػػػ لمػػػػذي-المقصػػػػػود  إلػػػػىاألوؿ وىػػػػو الوسػػػػػيمة المؤديػػػػة  عنػػػػىالم أمػػػػا

 الحكمة فميس ىو المصطما عميو عندىـ.وىو -النزالي
 ىذا أمور: ويؤيد

وجود ىذا المعنى في جميا عبارات أىػؿ األصػوؿ أمػا المعنػى الثػاني وىػو  -ٔ
 مثبًل. النزاليالوسيمة فمـ يرد إال في كتب بعضيـ ك

وىػذا   سػينيةضػرورية وحاجيػو وتح إلػىنجد تقسيـ أىؿ األصوؿ المصمحة  -ٕ
   المتعارؼ عميو.التقسيـ ينطبؽ عمى ما ىو 

فػػ نيـ  ا لنػػأننػػا نجػػدىـ إذا تكممػػوا عمػػى المصػػمحة مػػف حيػػث االعتبػػار واإل -ٖ
فػي  يمثموف لممصمحة الممناة بانزجار الممؾ الحاصؿ بنرض الصياـ كتارة عف إفطػاره

 ليس وسيمة بؿ مقصدًا. نزجاررمضاف أواًل واال
 المصمحة المرسمة: تعريف

الشػػريعة اإلسػػبلمية بالمصػػالا وتكميميػػا ودر  المتاسػػد وتقميميػػا عمػػى أتػػـ  جػػا ت
 الوجوه وأحسنيا.
 التي عمييا مدار التشريع السماوي ثالث: والمصالح

 : در  المتاسد وىي المعروفة عند األصولييف بالضروريات.األولج
 المعروفة عند األصولييف بالحاجيات. : جمب المصالا وىيوالثانية
 عنػػدعمػػى مكػػاـر األخػػبلؽ ومحاسػػف العػػادات وىػػي المعروفػػة  الجػػري: والثالثأأة

 مف ىذه المصالا قد تكوف مرسمة وغير مرسمة. ةاألصولييف بالتحسينات وكؿ واحد
 :كتتقرر ى ا فالوصف من حيث وصف ك يخموا من ثالث حا إ ا

الػثبلث : أف تكوف إناطة الحكـ  بذلؾ الوصؼ تتضمف إحد  المصالا األولج
 المذكورة آنتًا.
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ال تتضػػػمف مصػػػمحة أصػػػبًل ال  الوصػػػؼ: أف تكػػػوف إناطػػػة الحكػػػـ بػػػذلؾ الثأأأاني
 بالذات وال بالتبا.
: أف تكػػػػوف إناطػػػػة الحكػػػػـ بػػػػذلؾ الوصػػػػؼ ال تتضػػػػمف بالػػػػذات ولكنيػػػػا الثالثأأأأة

تتضػػػمنيا بػػػالتبا أي االسػػػتمزاـ فػػػ ف كانػػػت إناطػػػة الحكػػػـ بػػػو تتضػػػمف إحػػػد  المصػػػالا 
 يو المعروؼ عند األصولييف بالوصؼ المناسب.الثبلث المذكورة ف
تحػػػػريـ الخمػػػػر باإلسػػػػكار ف نيػػػػا تتضػػػػمف مصػػػػمحة حتػػػػظ العقػػػػؿ ودر   ك ناطػػػػة

.  المتسدة عف العقؿ مف الضروريات كما ىو معمـو
ف وال بػػػػػالتبا فيػػػػػو  الػػػػػذاتكػػػػػاف إناطػػػػػة الحكػػػػػـ بػػػػػو ال تتضػػػػػمف مصػػػػػمحة ال ب وا 

 ميؿ بو إجماعًا.المعروؼ في اصطبلحيـ بالوصؼ العادي، وال يصا التع
الطردي الذي ال مناسبة فيػو لتشػريا الحكػـ وال تتضػمف إناطػة الحكػـ  والوصؼ

 قسميف: إلىبو مصمحة ينقسـ 
: أف يكوف طرديًا في جميا األحكاـ كالطوؿ والقصر بالنسبة لؤلحكػاـ؛ أحدىما

 ألنؾ ال تجد حكمًا في الشرع معمبًل بالطوؿ والقصر لخموه مف المصمحة أصبًل.
: أف يكػػػوف الوصػػػؼ طرديػػػًا فػػػي بعػػػض األحكػػػاـ دوف بعػػػض كالػػػذكورة يمأأأاثاني

العتػؽ؛ ألف الشػرع لػـ يعمػؽ حكمػًا مػف أحكػاـ العتػؽ عمػى الػذكورة  إلػىواألنوثة بالنسبة 
 ريػػبالنسػػبة لمعتػػؽ لكنيمػػا غيػػر طػػردييف فػػي أحكػػاـ أخػػر  غ رديػػافأو األنوثػػة فيمػػا ط

 (ٔ)چ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ  :تعالىالعتؽ كالميراث لقولو 
ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  چ  :تعػػػػالىوكػػػػذلؾ فػػػػي الشػػػػيادة لقولػػػػو  

   (ٕ)چگ  ڳ  ڳ  
 تعتبر فييا الذكورة واألنوثة. التيغير ذلؾ مف األحكاـ  إلى
ف كانػػت إناطػػة الحكػػـ بػػو ال تتضػػمف مصػػمحة بالػػذات ولكػػف تسػػتمزميا بػػالتبا  وا 

فذلؾ الوصؼ الجاما بيف األصؿ والترع في نوع وىو القياس المسمى بالشبو عمػى مػا 
(ٔ)حرره جماعة مف أىؿ األصوؿ كالباقبلني

 .والقرافي 

                                                 

 .ٔٔسورة النسا ، ا ية ( ٔ)

 .ٕٕٛسورة البقرة، ا ية ( ٕ)
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 إلػػىإذا ُعمػػـ ممػػا ذكرنػػا انقسػػاـ الوصػػؼ باعتبػػار تضػػمو المصػػمحة وعػػدميا   
 سب وطردي وشبيي.منا

بالبحػػػػث أصػػػػالة ىػػػػو الوصػػػػؼ المناسػػػػب وذكػػػػرت األقسػػػػاـ األخػػػػر   فالمقصػػػػود
 استطرادًا وتكميبًل لمقسمة.

اعمػػـ أف المصػػمحة التػػي تضػػمنيا الوصػػؼ فصػػار مناسػػبًا بسػػبب تضػػمنو لػػو  ثػػـ
 ثبلث أحواؿ:
: أف يدؿ دليػؿ خػاص مػف الشػرع عمػى اعتبػار تمػؾ المصػمحة كاإلسػكار األولج
 الوالية عمى الماؿ. إلىصنر بالنسبة في الخمر وال
: أف يػػػدؿ دليػػػؿ خػػػاص عمػػػى إىػػػدارىا وعػػػدـ اعتبارىػػػا، كمػػػا لػػػو ظػػػاىر الثانيأأأة

؛ ألنػو ىػو الػذي  رتقتضػي أف يكتِّػ والػردع( مف امرأتو فمصمحتو الزجػر الممؾ) بالصػـو
بػػو لختتػػو عميػػو فيػػو ال يكػػوف رادعػػًا لكػػف  الىيردعػػو أمػػا اإلعتػػاؽ واإلطعػػاـ فيػػو ال يبػػ

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  چ ىػػذه المصػػمحة وأىػػدرىا كمػػا قػػاؿ تعػػالى:  نػػىالشػػرع الكػػريـ أل

 .ا ية (ٕ)چڈ  
وال عمػػى  الوصػػؼ: ىػػي أال يػػدؿ دليػػؿ خػػاص عمػػى اعتبػػار مناسػػبة ذلػػؾ الثالثأأة

 بػػالمؤثر)إىػػدارىا فػػ ف دؿ الػػدليؿ الخػػاص عمػػى اعتبػػار تمػػؾ المصػػمحة فيػػو المعػػروؼ 
ف دؿ الػػػػدليؿ الخػػػػاص عمػػػػى إىػػػػدار تمػػػػؾ المصػػػػمحة فيػػػػو المعػػػػروؼ عنػػػػد  (والمبلئػػػػـ وا 

ف لػػػػـ يػػػػدؿ الػػػػدليؿ الخػػػػاص عمػػػػى اعتبارىػػػػا وال إلنائيػػػػا فيػػػػي  (النريػػػػب)ػاألكثػػػػريف بػػػػ وا 
نما قيؿ ليا مرسمة إلرساليا عػف دليػؿ خػاص يشػيد باعتبارىػا أو  المصمحة المرسمة، وا 

 .(االستصبلح)و   (المرسمة المصالا)و (المرسؿ)إلنائيا، ويسمى 

                                                                                                                                            

المعػػروؼ بالبػػاقبلني ))  ،ىػػػ( ىػػو محمػػد بػػف الطيػػب بػػف محمػػد بػػف جعتػػر، أبػػو بكػػر ٖٓٗ – ٖٖٛ) (1)
 ،ولػد بالبصػرة ،وبالقاضػي أبػي بكػر ،بكسر القاؼ (( نسبتو إلػى بيػا البػاقبل  ويعػرؼ أيضػا بػابف البػاقبلني

وسػػػكف بنػػػداد وتػػػوفي فييػػػا. وىػػػو المػػػتكمـ المشػػػيور الػػػذي رد عمػػػي الرافضػػػة والمعتزلػػػة والجييمػػػة وغيػػػرىـ. 
ولػػي القضػػا . مػػف تصػػانيتو: إعجػػاز القػػرآف واإلنصػػاؼ والبيػػاف عػػف  ،مػػالكي وانتيػػت إليػػو رئاسػػة المػػذىب

تػاري  بنػداد  ،ٙٗ/ٚـ األعػبل)الترؽ بيف المعجزات والكرامات والتقريب واإلرشاد  في أصوؿ التقو. ينظر: 
 (.والبحر والمحيط في األصوؿ لمرزكشي المقدمة ، ٜٓٙ/ٔوفيات األعياف  ،ٜٖٚ/٘

 .ٖسورة المجادلة، ا ية ( ٕ)
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 اإلرساؿ الذي قيدت المصمحة اختمؼ فيو األصولييف عمى رأييف: لكف
نػػص شػػرعي فػػي التعريػػؼ عمػػى  ي: أف معنػػاه أال يعتمػػد المجتيػػد عمػػى أاألول
 يترؾ لمعقؿ أمر تقديرىا. نماا  المصمحة و 

مػػػف : أال يعتمػػػد المجتيػػػد فػػػي معرفتيػػػا عمػػػى نػػػص خػػػاص، ولكػػػف ال بػػػد الثأأأاني
مبل متيا لتصرفات الشارع، وذلؾ بأف تدخؿ ضمف مػا ورد فػي الشػريعة مػف نصػوص 

 (ٔ) عامة تكوف شاىدة ليا ومزكية العتبارىا.
ىػػذا االخػػتبلؼ فػػي معنػػى اإلرسػػاؿ تتتػػاوت تعريتػػات المصػػمحة المرسػػمة  ألجػػؿ

 ويحصؿ االختبلؼ في حكـ العمؿ بيا.
أصػػؿ كمػػي أو  إلػػىىػػي مػػا ال يسػػتند  ابأأن برىأأان لممصأأمحة المرسأأمة: تعريأأف

 جزئي.
التعريػؼ يتتػؽ مػا الػرأي األوؿ فػي معنػى اإلرسػاؿ وىػو الػذي يتمشػى مػا  وىذا

 بالمصمحة المرسمة. لعمؿإنكار ا
حتػظ مقصػود فيػـ مػف الكتػاب أو  إلػىكؿ مصمحة ال ترجػا  )): النزالي ويقوؿ

 رحػػػة،فيػػػي باطمػػة مط  ال تبلئػػـ  التػػيالسػػنة أو اإلجمػػاع وكانػػػت مػػف المصػػالا النريبػػػة 
 (ٕ) .((عفقد شر   اإلييومف صار 

 المصمحة المرسمة عند مالك وأصحابو: تعريف
فػ ف المػراد بالمصػمحة  ))الشاطبي معرفًا لممصمحة عند مالػؾ وأصػحابو:  يقوؿ

عنػػدنا مػػا فيػػـ رعايتػػو فػػي حػػؽ الخمػػؽ مػػف جمػػب المصػػالا ودر  المتاسػػد عمػػى وجػػو ال 
يستقؿ العقؿ بدركو عمى حاؿ، ف ف لـ يشيد الشرع باعتبػار ذلػؾ المعنػى بػؿ يػرده كػاف 

 (ٖ) .((مردودًا باتتاؽ المسمميف 
ة لمقاصػػده، كػػؿ منتعػػة مبلئمػػة لتصػػرفات الشػػارع مناسػػب ))أيضػػًا ىػػي :  ويقػػوؿ

 (ٗ) .((ال يشيد ليا باعتبار وال باإللنا  دليؿ معيف 
                                                 

 .ٓٚٔ، أصوؿ التشريا اإلسبلمي ٖٔٛانظر: األصوؿ العامة لمتقو المقارف ( ٔ)

   .ٖٓٔ/ٔالمستصتى  (ٕ)

 .ٕٖ٘/ٕاالعتصاـ ( ٖ)

 .ٕٚ/ٔالوافقات  ،ٖٗ٘/ٕانظر: االعتصاـ ( ٗ)
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كونيػػا مبلئمػػة لتصػػرفات الشػػارع مناسػػبة لمقاصػػده أف تػػدخؿ فػػي عمػػـو  ومعنػػى
 .اـجا ت الشريعة اإلسبلمية لتحقيقيا بوجٍو ع التي صالاالم

فػػي تنظػػيـ سػػائر  اإلييػػنصوصػػيا وأصػػوليا عمػػى لػػزـو مراعاتيػػا والنظػػر  ودلػػت
 (ٔ) النواحي.

مػػف  فيمػػا جػػد  -التتسػػير يكػػوف معنػػى اإلرسػػاؿ عػػدـ تقيػػد رعايػػة المصػػمحة وبيػػذا
لػىبنظير منصوص عمى حكمو بدليؿ معيف وىذا المعنػى مقبػوؿ باتتػاؽ، و  -األعماؿ  ا 

حتػظ مقصػود شػرعي عمػـ كونػو  إلػىوكؿ مصمحة رجعػت  ))بقولو:  النزاليىذا يشير 
ًا مػػػف ىػػػذه األصػػػوؿ، لكنػػػو ال يسػػػمى مقصػػػودًا بالكتػػػاب والسػػػنة واإلجمػػػاع فمػػػيس خارجػػػ

قياسػػػًا، بػػػؿ مصػػػمحة مرسػػػمة، إذ القيػػػاس أصػػػؿ معػػػيف، وكػػػوف ىػػػذه المعػػػاني مقصػػػودة 
 األحػواؿ ئفعرفت ال بدليؿ واحد، بؿ بأدلة كثيرة ال حصر ليا مف الكتػاب والسػنة وقػرا

تسػمى لػذلؾ مصػمحة مرسػمة، بػؿ فسػرنا المصػمحة بالمحافظػة عمػى  ،وتتاريؽ األمارات
 (ٕ) .((بؿ يجب القطا بكونيا حجة تباعياا فيلشارع فبل وجو لبلختبلؼ مقصود ا

 :ثانيبالمصالا المرسمة عمى التعريؼ ال -رحمو ا-أمثمة عمؿ مالؾ ومف
ورد مػػف إجازتػة نصػػب األمثػؿ مػػف غيػر المجتيػػديف إمامػًا، إذا لػػـ يوجػد مػػف  مػا

إمػاـ يقدمونػو لجريػاف األحكػاـ  وتسػكيف  إلىتتحقؽ فيو شروط االجتياد، وافتقر الناس 
 (ٖ) عمى دما  المسمميف وأمواليـ. والحياطةثورة الثائريف 

ىػػذه التتػػو  مخالتتيػػا إلجمػػاع العممػػا  مػػف أف اإلمامػػة الكبػػر  ال تنعقػػد  وظػاىر
إال لمػػف بمػػ  رتبػػة االجتيػػاد فػػي عمػػـو الشػػرع لكػػف عنػػد التحقيػػؽ فػػ ف ىػػذه التتػػو  غيػػر 

ذكور؛ ذلػػؾ أف اإلجمػػاع إنمػػا انعقػػد عمػػى فػػرض أف يخمػػو الزمػػاف مخالتػػة لئلجمػػاع المػػ
ولػػػـ يتعػػػرض لصػػػورة خمػػػوه، وىػػػي مسػػػألة جديػػػدة غيػػػر مسػػػألة اإلجمػػػاع،  ،مػػػف مجتيػػػد

 ولبلجتياد في مثؿ ىذا مجاؿ وىو:
أف يترؾ الناس دوف إماـ في فوضػى، وذلػؾ عػيف التسػاد والشػر المسػتطير  إما

 (ٔ).((لكاف ضررًا عمى المسمميف ترؾ ذلؾ  ول ))وفي مثؿ ذلؾ قاؿ مالؾ: 
                                                 

 ، وما بعدىا.ٜٕ/ٕانظر: الموافقات ( ٔ)

   .ٖٔٔ/ٔانظر: المستصتى  (ٕ)

 .ٕٖٙ/ٕانظر: االعتصاـ ( ٖ)
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مػػػػا وال يبقػػػػى إال فػػػػوت االجتيػػػػاد،  د،أف يقػػػػدموا غيػػػػر المجتيػػػػد فيػػػػزوؿ التسػػػػا وا 
والتقميػد كػاٍؼ حينئػٍذ، وىػػذا األخيػر ىػو النظػر المبلئػػـ لتصػرفات الشػارع ومقاصػػده، إذا 

بػو بحيػث ال يتتقػر  عأصؿ اإلمامة مقصػود ضػروري مػف مقاصػد الشػريعة، وىػو مقطػو 
ألصػؿ اإلمامػة مكمػبًل مػف  إلػىشاىٍد، واالجتياد ىنا بالنسبة  إلى مبلئمتوفي صحتو و 

 التتػو  تمكمبلتو، وقد ثبػت أف المكمػؿ إذا عػاد عمػى أصػمو باإلبطػاؿ لػـ يعتبػر، فكانػ
بجػػواز إمامػػة غيػػر المجتيػػد بػػؿ بوجوبيػػا فػػي ىػػذه الحػػاؿ مبنيػػة عمػػى مصػػمحة مرسػػمة 

 (ٕ) مناسبة لمشرع مقصوده مف مقاصد الشارع.
 :-رحمو ا-المرسمة عند مالؾ ةحأمثمة العمؿ بالمصم ومف
بيعػػػة المتضػػػوؿ مػػػا وجػػػود األفضػػػؿ؛ ألنػػػو إذا خيػػػؼ عنػػػد خمػػػا غيػػػر  هتجػػػويز ))

قامػػة المسػػتحؽ أف تقػػا فتنػػة ومػػا ال يصػػما فالمصػػمحة فػػي التػػرؾ، إذ ىػػو  ،المسػػتحؽ وا 
حصػػيبًل ت –كمػػا تقػػدـ  -المناسػػب لمقصػػود الشػػارع؛ ألف االجتيػػاد روعػػي فػػي اإلمامػػة 

لمزيد المصمحة في االستقبلؿ بالنظر واالستننا  عف التقميد، والمقصػود األساسػي ىػو 
ف كػػاف األمػػر كػػذلؾ   را تطتئػػة التػػتف الثػػائرة فػػي تتػػرؽ ا المتنػػافرة وتشػػويش النظػػاـ وا 

فكيػػػػؼ يصػػػػا فػػػػي ميػػػػزاف العقػػػػؿ السػػػػميـ إثػػػػارة التػػػػتف وتشػػػػويش النظػػػػاـ وتتويػػػػت أصػػػػؿ 
مزيػد دقيقػة فػي التػرؽ  إلػىتشػوفًا  [ب الشػارع األساسػيمطمػ التػي المصمحة فػي الحػاؿ 

 (ٖ) .((بيف النظر والتقميد
حتاظػػًا  مرسػػمةفػػي العمػػؿ بالمصػػمحة ال -رحمػػو ا-ىػػو نظػػر اإلمػػاـ مالػػؾ ىػػذا

لػػػـ يشػػػيد ليػػػا عمػػػى نػػػص التعيػػػيف اكتتػػػا  بشػػػيادة األصػػػوؿ  فعمػػػى مقاصػػػد الشػػػريعة إ
 العامة ليا.

 :المصمحة المرسمة ح يةالمطمب الثاني: 
قػػالوا إنػػو  ؿبػػ -رحمػػو ا-يختمػػؼ أىػػؿ األصػػوؿ فػػي نسػػبة القػػوؿ بيػػا لمالػػؾ لػػـ

يعػوؿ كثيػرًا مػف اسػتنباط األحكػاـ ويعتبرىػا أصػبًل مسػتقبًل  وأكثر األئمة تمسكًا بيا لكون
غير أنيا ىذه النسبة أخذت وجوىًا مختمتة فمنيـ مف قاؿ: إنو أفرط في األخذ بيػا فػي 
                                                                                                                                            

 .ٕٔ/ٕالموفقات ( ٔ)

 .ٔٔ/ٕ، الموافقات ٕٖٙ/ٕاالعتصاـ ( ٕ)

   .ٕٖٙ-ٕٖٙ/ٕاالعتصاـ  (ٖ)
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ا وأفرادىػػػػا ال فػػػػرؽ بػػػػيف نػػػػوع ونػػػػوع منيػػػػا كانػػػػت ضػػػػرورية أو حاجيػػػػو أو جميػػػػا صػػػػورى
دلت عمييػا النصػوص المعينػة أو بعػدت طالمػا ثبػت  التيتحسينية قربت مف المصالا 

 .البعيد لذلؾ اعتبار الشرع
مف قاؿ: إنو يأخذ بيا إف كانت ضرورية قطعيػة كميػة ولػـ يأخػذ بيػا فػي  ومنيـ
 سو  ذلؾ.
أخذ بيا إف كانت فػي رتبػة الضػرورية والحاجيػة وال يأخػذ ومنيـ مف قاؿ: إنو ي 

 بيا إذا كانت تحسينية.
بيػػا  منػػا القػػوؿ بالمصػػالا مطمقػػًا وىػػي نسػػبة شػػذ   الػػؾم إلػػىمػػف نسػػب  ومػػنيـ

ف  األبيػػػػري المػػػػالكي، واألصػػػػوليوف جمػػػػيعيـ مطبقػػػػوف عمػػػػى قػػػػوؿ مالػػػػؾ بالمصػػػػمحة وا 
اختمتوا في مد  أخذه بيا فيكوف قولو مخػالؼ لمػا اتتػؽ عميػو الجميػا فيكػاد الػذي يتػوه 

 الصمة بيف ذكره وذكرىا. لشدة ،بالمصمحة أف يكوف ناطقًا باسـ مالؾ
ػػػو  بالمصػػػمحة  -رحمػػػو ا-لػػػؾكانػػػت ىػػػذه الوجػػػوه فػػػي تحديػػػد مػػػد  أخػػػذ ما الم 

المرسػػػمة مثػػػار تػػػردد الدارسػػػيف فػػػي حقيقػػػة موقػػػؼ مالػػػؾ بالمصػػػمحة رأيػػػت تقسػػػيـ ىػػػذا 
 ما يمي: إلىالمطمب 
النقػػػػؿ عػػػػف مالػػػػؾ فػػػػي االحتجػػػػاج بالمصػػػػمحة المرسػػػػمة مػػػػا بيػػػػاف  بلؼاخػػػػت -ٔ

 .لذلؾالسبب الموجب 
 أدلة مالؾ في االحتجاج بالمصمحة المرسمة. -ٕ
 ا خريف مف المصمحة المرسمة.موقؼ األئمة  -ٖ 
ػػ عػػف جماعػػة مػػف أىػػؿ  اخػػتبلؼ النقػػؿ عػػف مالػػؾ فػػي ىػػذه المسػػألة فقػػد ورد اأم 

 وا مدي وابف السبكي وغيرىـ. وينياألصوؿ منيـ الج
وأفػػػػرط اإلمػػػػاـ إمػػػػاـ دار اليجػػػرة مالػػػػؾ بػػػػف أنػػػػس فػػػػي القػػػػوؿ  )): وينيالجػػػػ قػػػاؿ

لوفػػة والمعػػاني المعروفػػة فػػي المأ صػػالامصػػالا بعيػػدة عػػف الم ثبػػتي يباالسػػتدالؿ فرئػػ
تقتضػييا فػي غالػب الظػف  مصالااستحداث القتؿ وأخذ الماؿ ب إلىذلؾ  هالشريعة وجر  

ف لـ يجد لتمؾ المصالا مس  (ٔ) .((أصوؿ  إلى تنداً وا 

                                                 

   .ٕٔٚ/ٕالبرىاف في أصوؿ التقو  (ٔ)
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والذي ننكره مف مالؾ رضي ا عنو تركػو رعايػة ذلػؾ وجريانػو  ))أيضًا:  وقاؿ
ذلػػؾ مثػػااًل ثػػـ  يعمػػى االسػػتدالؿ فػػي االستصػػواب مػػف غيػػر افتقػػار، ونحػػف نضػػرب فػػ

 .نذكر بحسبو لمالؾ مذىباً 
فمػػػو رأ  ذو نظػػػر جػػػدع  يػػػا،وقػػػوع واقعػػػة حسػػػبت نػػػادرة ال عيػػػد بمثم رقُػػػدِّ  فمػػػو

أف العقوبات مشػروعة  إلىنكره العقوؿ صائرًا األنؼ أو اصطبلـ الشتة وأبد  رأيًا ال ت
 (ٔ) .((لحسـ التواحش وىذه العقوبة الئقة فمثؿ ىذا مردود 

ومالؾ التـز مثؿ ىذا في تجويزه ألىؿ اإليػبلت القتػؿ فػي الػتيـ  ))أيضًا:  وقاؿ
 (ٕ) .((أنا أقتؿ ثمث األمة الستبقا  ثمثييا  ))العظيمة حتى نقؿ عنو الثقات أنو قاؿ: 

أفضػػػى األمػػػر  )): األحػػؽ( قػػػوؿ)منيػػػث الخمػػؽ فػػػي تػػرجيا الفػػػي كتابػػو  ويقػػوؿ
وغيػر ذلػؾ حتػى  لتيـقتؿ ثمثي األمة في إصبلح ثمثييا وتعميػؽ العقوبػات بػا إلىبمالؾ 

رو  عنو أف سارقًا لو حضر مجمػس القاضػي وأدعػى عميػو السػرقة فظيػر عميػو القمػؽ 
ه مػػف غيػػر الشػػيود؛ ألف القػػرائف والوجػػؿ واحمػػرت عينػػاه واصػػترت خػػداه قػػاؿ: نقطػػا يػػد

والمخائػػؿ تقػػـو مقػػاـ الشػػيود والػػدالئؿ وكػػذا فػػي سػػائر العقوبػػات، فػػبل شػػؾ أف كػػؿ مػػف 
عميػػػػو السػػػػرقة يتنيػػػػر وجيػػػػو سػػػػيما فػػػػي حػػػػؽ العػػػػدوؿ والثقػػػػات وذي المػػػػرو ات  يأدعػػػػ

أعنػػػي كبيػػػرة وأنتػػػة وحميػػػة ومػػػرو ة  ةنتػػػس أبي ػػػ إلػػػىوأصػػػحاب التتػػػوات فأمػػػا مػػػف يرجػػػا 
 .  ((عميو الزنا والسرقة يخاؼ مف ذىاب ما  وجيو ويتنير وجيو عيأدوعصبية إذا 

يػػاالت ياتسياسػػ زوجػػو   ))قػػاؿ:  ثػػـ ىػػي أفعػػاؿ األكاسػػرة والقياصػػرة مػػف  إنمػػا وا 
 ،بػو عوالقتؿ بيا والمصادرات والجنايات وىذا النوع مما لػـ يسػاما الشػر  لتيـباالضرب 

جمػػاعو  راعػػاة المصػػالا المرسػػمة غيػػر فػػي م فػػرطفمالػػؾ أ ،يخالتػػو السػػمؼو  ،الصػػحابة ا 
 (ٖ) .((شواىد الشرع  إلىالمستمدة 

-التػػي نقمناىػػا عػػف إمػػاـ الحػػرميف صػػريحة فػػي أنػػو يػػر  مالكػػاً  وصالنصػػ فيػػذه
في قضية المصمحة بالمرسمة البعيدة أو غير المبلئمػة فضػبًل عػف  يتقيد ال -رحمو ا

تحصػػػيؿ المصػػػمحة ولػػػو صػػػادمة النصػػػػوص  ةز اسػػػتجا إلػػػىالمشػػػابية بػػػؿ يخػػػرج ذلػػػؾ 
                                                 

 .ٖٖٚ/ٕالمرجا السابؽ ( ٔ)

 السابؽ.المرجا ( ٕ)

   .ٛٚ-ٚٚمنيث الخمؽ في ترجيا القوؿ األحؽ  (ٖ)
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 منيػػث)الشػػرعية بػػؿ لػػو خالتػػت اإلجمػػاع كمػػا ذكػػر ذلػػؾ فيمػػا تقػػدـ نقمػػو مػػف قولػػو فػػي 
 -رضػي ا عػنيـ-والسػمؼ بةمخػالؼ إلجمػاع الصػحا إليػوإنػو فيمػا ذىػب  )): (الخمؽ
.)) 

 يحتمؿ معاني: -رحمو ا-وىذا اإلفراط الذي نسبو إماـ الحرميف لمالؾ 
 إلػىحػدود المصػمحة المرسػمة وخػرج عػف محيطيػا   يكوف مالؾ تعد   : أفأوليا

المصػمحة  إلػىلػيس إال المصػمحة الممنػاة، وذلػؾ الخػروج  إليػوغيرىا، وىذا الػذي خػرج 
 أف يسمى خروجًا ليس إفراطًا وتعديًا؛ ألنو عمؿ بما اتتؽ عميو. المعتبرة لو صا  
الذي نسبو لمالؾ مجاوزة حد  إماـ الحرميف مف اإلفراط ةرادإ تكوف: أف ثانييما

بالمصػػالا القريبػػة  ةوىػي المسػػما ،األصػػوؿ إلػػىالمصػمحة الشػػبيية بالمصػػالا المسػتندة 
وحينئػػػٍذ يكػػػوف معنػػػى اإلفػػػراط فػػػي المصػػػمحة أخػػػذ مالػػػؾ بجميػػػا مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ 

مصمحة مرسمة غايػة مػا فػي األمػر أف  إلىالمصمحة فيو قد خرج مف مصمحة مرسمة 
بينيما منايرة مف حيث شبو إحداىما باألصػوؿ،  اإليياوزة والمتجاوزة المصمحتيف المتج

 وعدـ ظيور الشبو في األخر .
: أف يكػػوف مػػراده المعنيػػيف جميعػػًا، ويكػػوف مػػراد إمػػاـ الحػػرميف مػػف ىػػذا ثالثيأأا

المصػػمحة البعيػػدة  إلػػىاإلفػػراط عمػػى ىػػذا االحتمػػاؿ األخيػػر تجػػاوز المصػػمحة المشػػابية 
 والممناة معًا.
وبعػػدىا  قربيػػا إلػػىيػػر  األخػػذ بجميػػا المصػػالا مػػف غيػػر نظػػر  -هعنػػد– فمالػػؾ

إف اإلمػػػاـ مالكػػػًا يػػػر  إثبػػػات مصػػػالا بعيػػػدة عػػػف  ))مػػػف األصػػػوؿ ويشػػػيد ليػػػذا قولػػػو: 
اسػتحداث القتػؿ  إلػىذلػؾ  هالمصالا المألوفة والمعاني المعروفة فػي الشػريعة حتػى جػر  

 (ٔ) .((بنير حؽ  الماؿ خذأو 
مصالا التػي وصػتيا بالبعػد عػف المصػالا المعروفػة والمعػاني ال ناإذا فسر   وىذا

 المصالا المرسمة. مف نوعبالمصالا التي ىي  فةالمألو 
العمػػػؿ  إلػػػىأخػػػذه بالمصػػػالا البعيػػػدة  هجػػػر   -رحمػػػو ا-أنػػػو يػػػر  أف مالكػػػاً  كمػػػا

 مترطًا باألخذ بالمصمحة. هبالمصالا الممناة وبذلؾ عد  

                                                 

   .ٕٔٙ/ٔالبرىاف  (ٔ)
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اسػػتحداث  إلػػىذلػػؾ  هحتػػى جػػر   ))بػػذلؾ قولػػو فػػي العبػػارة المنقولػػة آنتػػًا:  ويشػػيد
 ((.الماؿ بنير حؽ  خذأالقتؿ و 

وا  .ىػػذا االحتمػػاؿ األخيػػر ىػػو األظيػػر التسػػاع عبػػارة إمػػاـ الحػػرميف لػػو لكػػف
 أعمـ.

 إلػػىكػػؿ حػػاؿ سػػوا  قمنػػا: إف إمػػاـ الحػػرميف يعنػػي بػػاإلفراط الػػذي نسػػبو  وعمػػى
المرسػػمة َقُربػػت أو َبُعػػدت مػػف غيػػر أف يتعػػداىا  صػػالاا أنػػواع الممالػػؾ ىػػو أخػػذه بجميػػ

غيرىػا مػف المصػالا الممنػاة، أو قمنػا: إنػو يعنييػا،  إلىالممناة أو في الخروج منيا  إلى
رحمػػو -مػػف التشػػنيا عمػػى إمػػاميـ، اإلمػػاـ مالػػؾ إليػػوفالمالكيػػة ال يسػػمموف لػػو مػػا ذىػػب 

 لعمـ والديف.ف ف ما ذكره عنو ال يميؽ بمنصبو في ا -ا
ردود المالكيأأة عمأأج إمأأام الحأأرمين فيمأأا نسأأبو لمالأأك مأأن العمأأل المطمأأب الثالأأث: 
 :بالمصالح الممغاة

 :وسأذكر ردود المالكية عمى إماـ الحرميف المجمؿ منيا ثـ المتصؿ
 الردود الم ممة:

مالػػػؾ أخػػػذه بمصػػػالا جػػػائزة عمػػػى الشػػػريعة  إلػػػىإف إمػػػاـ الحػػػرميف نسػػػب  أوًك:
مػا  مصادمة ألصوليا وىػذا النػوع مػف المصػالا مػردود فػي الشػرع المطيػر باتتػاؽ العم

 وؿ بيا.فكيؼ يظف بمالؾ رحمو ا الق
أف أئمػػة المالكيػػة قػػد نتػػوا نتيػػا قاطعػػًا نسػػبة ىػػذه التػػروع لمالػػؾ  أو ألحػػد  ثانيأأًا:

مف كتب المػذىب المتداولػة التػي تقػرأ شػرقًا  مف أصحابو كما نتوا وجود شي  مف ذلؾ
 وغربًا.

وحقيػؽ بمػف ينقػؿ  ،التتاو  التي نقميا المخالتوف ليـ لػـ تثبػت عػف إمػاميـ هوىذ
مػػذىب إمػػاـ مػػف األئمػػة السػػيما فػػي أمػػر مثػػؿ ىػػذا يترتػػب عمػػى القػػوؿ بػػو الخػػروج عػػف 
جماع األمػة أف يتحػر  النقػؿ عػف كتػب أىػؿ المػذىب خاصػة حتػى ال  قواعد الشريعة وا 
نمػػا  ُيضػػطر لنقػػؿ المػػذىب المعػػيف مػػف كتػػب المخػػالتيف أحيانػػًا  يقػػا الخطػػأ فػػي النقػػؿ وا 

 اسيا.لتعذر وجود كتبو واندر 
يقوؿ القرافي ردا عمى التبريزي الذي نقؿ مثؿ عبارة اإلماـ المتقدمة )) وأمػا مػا 

فالمالكيػة ال يسػاعدونو عمػى صػحة ىػذا النقػؿ  انقمو مف إباحة الدما  واألمواؿ مما قالو 
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وكػػذا مػا نقمػػو عػػف اإلمػػاـ  فػي البرىػػاف مػػف أف مالكػػًا يجيػز قتػػؿ ثمػػث األمػػة  ،عػف مالػػؾ
ولـ يوجد ذلػؾ فػي كتػبيـ إنمػا لتػي  ،الكية ينكروف ذلؾ إنكارًا شديداً الم ،لصبلح الثمثيف

 (ٔ) ينقمو عنيـ وىـ لـ يجدوه أصبًل((. ،كتب المخالؼ ليـ
ويقوؿ الشي  حمولو في) شرحو عمى جما الجواما(: )) ما ذكره إمػاـ الحػرميف 

اؿ قػ ألف ىػذا عمػى مػا ،مف أف مالكًا يبيا فػي العقوبػات قطػا األعضػا  لػيس بصػحيا
ف الشػػػرع  ،ممػػػا دؿ الػػػدليؿ عمػػػى إىػػػداره (ٕ)األبيػػػاري نمػػػا أبػػػاح إتػػػبلؼ األعضػػػا  فػػػي إوا 

 (ٖ) .القصاص دوف التعزير((
عمػػى اإلمػػاـ وقػػاؿ : يػػر( التحر )فػػي  (ٗ): )) وأنكػػره ابػػف شػػاسالزركشػػيوقػػد قػػاؿ 

 (٘) .أصولو  تؤخذ مف كتبو وكتب أصحابو ال مف نقؿ الناقميف((
وقاؿ الزركشي أيضا: )) وقد اسػتنكره القرطبػي قػاؿ: وقػد اجتػرئ إمػاـ الحػرميف 

مالػػؾ مػػف اإلفػػراط فػػي ىػػذا األصػػؿ وىػػذا  ال يوجػػد فػػي كتػػاب  إلػػىوجػػازؼ فيمػػا نسػػبو 
 (ٔ) في شي  مف كتب أصحابو ((. المالؾ و 

                                                 

   .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٖنتائس األصوؿ شرح المحصوؿ  (ٔ)

ىػو عمػػي بػػف إسػماعيؿ بػػف عمػػي بػف عطيػػة، األبيػػاري، شػمس الػػديف، أبػػو الحسػف. وأبيػػار بمػػدة بمديريػػة (ٕ)
اإلسػػبلـ، بارعػػًا فػػي عمػػـو شػػتى، وىػػو فقيػػو النربيػػة "جمػػا بئػػر" بمصػػر. كػػاف مػػف العممػػا  األعػػبلـ، وأئمػػة 

مالكي وأصولي محدث، رحؿ إليو الناس، وكاف صاحب دعوة مجابة، نػاب فػي القضػا  عػف عبػد الػرحمف 
بػػف سػػبلمة، وأخػػذ عنػػو جماعػػة مػػنيـ ابػػف الحاجػػب. وكػػاف ابػػف عقيػػؿ الشػػافعي المصػػري يتضػػؿ األبيػػاري 

فػي  (شػرح البرىػاف إلمػاـ الحػرميف: )كثيػرة، منيػا عمى اإلماـ فخر الديف الرازي في األصوؿ. لو مصػنتات
 ىػ. ٛٔٙ. توفي سنة (إحيا  عمـو الديف" لمنزالي)عمى مسمؾ  (ستينة النجاة)األصوؿ، و

، التػػػتا ٙٙٔ، شػػػجرة النػػػور الزكيػػػة ص ٗ٘ٗ/ ٔ، حسػػػف المحاضػػػرة ٕٔٔ/ ٕالػػػديباج المػػػذىب ) ينظػػػر:
   .(ٕ٘/ ٕالمبيف 

 .ٜٕٕ/ٖالضيا  البلما  (ٖ)

ا بػػف محمػػد ابػػػف نجػػـ بػػف شػػاس، نجػػػـ الػػديف مػػف أىػػؿ دميػػػاط. شػػي  المالكيػػة فػػي عصػػػره  ىػػو عبػػد(ٗ)
بمصر. كاف مف كبار األئمة. أحػذ عنػو الحػافظ المنػذري. تػوفي مجاىػد أثنػا  حصػار التػرنر لػدمياط. مػف 
مصػػنتاتو: ) الجػػواىر الثمينػػة فػػي مػػذىب عػػالـ المدينػػة( فػػي التقػػو، أختصػػره ابػػف الحاجػػب. ينظػػر) شػػجرة 

، وفييػػا:  ٜٙ/٘، وشػػذرات الػػذىب  ٜٕٙ/ٗىػػػ ، واألعػػبلـ لمرزكمػػي  ٓٔٙوفييػػا: وفاتػػو  ٘ٙٔنػػور ص ال
 .ىػ( ٓٔٙوفاتو 

 .ٕٓٗ/ٖالبحر المحيط ( ٘)
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إماـ الحرميف عػف مالػؾ فقػد فيذه نصوص أئمة المالكية في الرد عمى ما ذكره 
متتقة عمى رفضو ورده وأنػو ممػا تناقمػو المخػالتوف مػف غيػر تحقيػؽ وال  اتيـجا ت كمم

 تثبت في النقؿ.
التػػػي نسػػػبيا إمػػػاـ  و سػػػأورد فيمػػػا يمػػػي أجوبػػػة المالكيػػػة المتصػػػمة عػػػف المسػػػائؿ

ومنيػػا أنػػو يػػر  جػػواز القتػػؿ فػػي الػػتيـ العظيمػػة ويقطػػا األطػػراؼ فػػي الحػػرميف لمالػػؾ 
 غير الحدود المقدرة شرعًا.

مالؾ مف جػواز القتػؿ فػي  إلىقاؿ األبياري: )) إف ما نسبو إماـ الحرميف : أوكً 
بػؿ  ،قؼ عميو في أي كتاب ولػـ يػروه عػف مالػؾ مػف أصػحابو أحػدالتيـ العظيمة  لـ يُ 

  (ٕ) ((.أنكروا أف يكوف ىذا القوؿ صادرا عف مالؾ
وذلػػػؾ إذا كثػػػر أىػػػؿ  ،وعمػػػى فػػػرض صػػػحتو فػػػ ف لػػػو وجيػػػا ممكننػػػًا فػػػي الصػػػحة

الباطػػػؿ  إلػػػىوودعػػػوا  ،وخرجػػػوا عمػػػى أىػػػؿ الحػػػؽ ،التسػػػاد واسػػػتولوا عمػػػى العبػػػاد والػػػببلد
فػػ ف اسػػتمروا ومػػػف يقػػدر عمػػى دفػػا شػػرىـ إال أف يقػػتميـ قتمػػػوا  ،فػػ نيـ يقػػاتموف ليرجعػػوا

السنة والجماعة ف ف أبػوا  إلىسئؿ عمر بف عبدالعزيز عف القدرية قاؿ: أر  أف يدعوا 
   مالؾ وىو رأيي فييـ. :ؿقتموا قا

حيػػا  لمحػػؽ فػػبل يسػػتطيا  ثػػـ إف األمػػة قػػد قػػاتموا فػػي أزمنػػة التتنػػة دفعػػًا لمتسػػاد وا 
 (ٖ) .حاؿ((بذلؾ 

فػػي مبحػػث التعزيػػر: )) وال يجػػوز  (شػػرحو لمختصػػر خميػػؿ)وقػػاؿ الػػدردير فػػي 
وال تعمػػد كسػػر عظػػـ أو تمثيػػؿ ال قػػذؼ وال سػػب ا بػػا  واألميػػات إلمػػاـ أو غيػػره لعػػف و 

 (ٗ) .ضرب وجو((أو 
نعـ إف المالكية خػالتوا غيػرىـ فػي التعزيػر مػف حيػث إنيػـ لػـ يتقيػدوا فيػو بكونػو 

مػػػا يكػػػوف فػػػي الجمػػػد الحػػػد كمػػػا ذىػػػب لػػػذلؾ غيػػػرىـ وعػػػدـ االلتػػػزاـ بػػػاألدنى إن مػػػف أدنػػػى

                                                                                                                                            

 المرجا السابؽ. ( ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٖشرح البرىاف ( ٕ)

   .ٕ٘ٔ/ٖشرح البرىاف  (ٖ)

 .ٖ٘ٔ/ٗالشرح الكبير ( ٗ)
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 ،تػو عميػودعنػد مالػؾ وأصػحابو مػف المسػاواة فػي التعزيػر لمحػد بػؿ زياخاصة فبل مػانا 
 لتعزير.اقطا والقتؿ  فبل يجوز أما في غير الجمد كال

الي قػػاؿ ابػػف رشػػد: )) والعقوبػػات عمػػى الجػػرائـ عنػػد مالػػؾ عمػػى قػػدر اجتيػػاد الػػو 
ف تجاوز الحد((وعظـ   (ٔ) .جـر الجاني وا 

 االقتصػػار عمػػى مػػا -أي اإلمػػاـ مػػف التعزيػػر –وقػػاؿ ابػػف شػػاس: )) ال يمزمػػو 
 (ٕ) .القتؿ(( إلىدوف الحد وال لو انتيا  بو 

ر اإلمػػاـ لمعصػػية ا أو لحػػؽ أدمػػي حبسػػًا : )) وعػػز  (مختصػػره)قػػاؿ خميػػؿ فػػي 
ف زاد عمػى الحػد أو أتػى عمػى  ،ولومًا باإلقامة ونزع العمامػة وضػرب بسػوط أو غيػره وا 

 (ٖ) .النتس((
فاستتيد مف ىذه النقوؿ أف الضرب يجوز أف يبم  بػو أقصػى غايػة يحصػؿ بيػا 

 ر ال شي  عميو مف إثـ أو دية.المعزِّ الموت وأف  إلىالزجر ولو أد  ذلؾ 
 :بشرطين

ف سػػػػبلمة الجػػػػاني مػػػػف اليػػػػبلؾ فػػػػ ف تخمػػػػؼ أو ظػػػػو  ،إذا قصػػػػد مجػػػػرد التعزيػػػػر
القصػػاص فػػي الحالػػة القطػػا ذلػػؾ فعميػػو الديػػة فػػي حالػػة الشػػؾ و  أحػػدىما فػػ ذا أقػػدـ مػػا
 (ٗ) .باليبلؾ أو الظف((

لىوقد روي ذلؾ عف مالؾ أف و  ًٍ  ا  فأشاره عميو بأف  ،المدينة  استشاره في جاِف
ضػػربو أربعمائػػة سػػوط، فمػػات مػػف ذلػػؾ، ف ، ، ووكػػؿ تحديػػد الضػػرب إليػػويوجعػػو ضػػرباً 

 ما استنكر األمر.ف
قػػاؿ مطػػرؼ: أتػػى ىشػػاـ بػػف عبػػدا  (،النػػوادر مػػف كتػػاب ابػػف حبيػػب)قػػاؿ فػػي 

قضػػػػاتيا برجػػػػؿ خبيػػػػث يعػػػػرؼ باتبػػػػاع مػػػػف صػػػػالحي  ينػػػػة وىػػػػودالمخزومػػػػي قاضػػػػي الم
زحػاـ النػاس حتػى أفضػى، فبعػث بػو إلػى ىشػاـ إلػى مالػؾ، الصبياف، لصؽ بنبلـ فػي 

فقاؿ: أتر  أف أقتمو  قاؿ: ال، ولكف تعاقبو عقوبة موجعة، فقػاؿ: كػـ  قػاؿ: ذلػؾ إليػؾ 
                                                 

 .ٕٙٔ/ٛميؿحاشية الرىوني عمى شرح عبد الباقي عمى خ( ٔ)

 .ٜٖٔ/ٙالمواؽ عمى خميؿ ( ٕ)

 .ٕٙٗمختصر خميؿ، باب في بياف حد شارب الخمر( ٖ)

   .ٙٔٔ/ٛانظر: حاشية البناني عمى شرح عبد الباقي عمى خميؿ  (ٗ)
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فػأمر بػو ىشػػاـ فجمػد أربعمائػػة سػوط وألقػػي فػي السػجف، فمػػا لبػث أف مػػات، فػذكر ذلػػؾ 
  (ٔ) لمالؾ فما استنكره وال رأ  أنو أخطأ((.

ابف رشد مف سماع ابف القاسـ وزاد فييػا: )) فقيػؿ لػو: يػا أبػا  وذكر ىذه القصة
بمػا أجػـر ومػا رأيػت أف أمسػو مػف األدب والعقوبة لكثيػر فقػاؿ: ىػذا عبدا إف ىذا مف 

.))  (ٕ) العقوبة إنو بما اجتـر
فمو كاف ير  مالؾ  القتؿ  في التعزير لكانػت مثػؿ ىػذه الحادثػة أولػى أف يتتػى 

 إلػػىالمدينػػة سػػألو عػػف القتػػؿ ولكنػػو منعػػو مػػف القتػػؿ وأرشػػده  الػػيو فييػػا بالقتػػؿ السػػيما و 
 التأديب فكيؼ يقاؿ ما ىذا أف مالكًا ير  القتؿ تعزيرًا في التيـ العظيمة.

القتػػؿ ىػػي مسػػتند إمػػاـ الحػػرميف  إلػػىولعػػؿ ىػػذه الحادثػػة التػػي آؿ فييػػا التعزيػػر 
ردُّه مػػػا تقػػػدـ مػػػف يػػػ فػػي حكايتػػػو عػػػف مالػػػؾ جػػواز القتػػػؿ فػػػي الػػػتيـ بػػػالتعزير إال أف ىػػذا

أصحاب مالؾ مف تقييدىـ الضرب بعدـ قصػد اليػبلؾ وظػف سػبلمة الجػاني كػذلؾ إذا 
قصد قتمػو أو ظػف عػدـ السػبلمة فػ ف أصػحاب مالػؾ ال يجػوزوف التعزيػر بيػذا المقػدار 

 ر.ويوجبوف القود في ذلؾ عمى المعزِّ  مف الجمد
الجمػػد ب جمػػاع الصػػحابة ؿ المالكيػػة عمػػى جػػواز الزيػػادة  فػػي التعزيػػر فػػي دواسػػت

 رضي ا عنيـ.
قاؿ القرافػي: )) لنػا إجمػاع الصػحابة فػ ف معػف بػف زائػدة زو ر كتابػًا عمػى عمػر 

فقػاؿ: اذكرونػي  ،فشػتا فيػو قػـو ،فجمػده مائػة ،رضي ا عنو ونقش خاتمػًا مثػؿ خاتمػو
و أحػد ولػـ يخالتػ ،ثـ جمده بعد ذلؾ مائة أخػر  ،الطعف وكنت ناسيًا فجمده مائدة أخر 

 (ٖ) فكاف ذلؾ إجماعًا((.
 عنػو لػـ يقتصػر عمػى مػادوف الحػد ووجو الداللة مف القصة أف عمر رضػي ا

وقػػد عػػزره بيػػا ابتػػدا  ثػػـ زاد مػػائتيف والصػػحابة تعزيػػر معػػف بػػف زائػػدة أقصػػاه مائػػة  فػػي
متوافروف ولـ ينكروا عميو فدؿ ذلؾ عمى جواز التعزير بما يساوي أقصػى الحػد أو بمػا 

 يو.يزيد عم
                                                 

 .ٙٙٔ/ٛحاشية الرىوني عمى عبد الباقي عمى خميؿ ( ٔ)

 .ٜٖٔ/ٙشرح المواؽ عمى خميؿ ( ٕ)

   .ٛٚٔ/ٗالتروؽ (ٖ)
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وذىب الحنتية والشافعية والحنابمة عمى عدـ جواز أف يبم  التعزير مقدار الحػد 
أو يزيػػد عميػػو واحتجػػوا بقولػػو عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ: )) مػػف بمػػ  حػػدًا فػػي حػػد فيػػو مػػف 

إال أف المالكيػػة عارضػػوه بعمػػؿ  ،المعتػػديف(( وداللتػػو عمػػى التػػزاـ مػػا دوف الحػػد ظػػاىرة
وؿ صػػػاحب )فػػػتا القػػػدير(: )) أجػػػاب أصػػػحابنا عنػػػو الصػػػحابة بخبلفػػػو ويؤيػػػد ىػػػذا قػػػ

 (ٔ) وبعض الثقات بأنو منسوخ بدليؿ عمؿ الصحابة بخبلفو مف غير إنكار أحد((.
رد عممأأاء المالكيأأة عمأأج إمأأا م الحأأرمين فأأي دعأأواه أن مالكأأًا ي يأأز المطمأأب الرابأأع: 

  تل ثمث األمة كستبقاء ثمثييا:
قػػػاؿ مالػػػؾ: أقتػػػؿ ثمػػػث األمػػػة السػػػتبقا  قػػػاؿ إمػػػاـ الحػػػرميف فػػػي )البرىػػػاف(: )) 

 (ٕ) .ثمثييا((
وكػذلؾ وردت ىػذه العبػارة أيضػا فػي كتابػو )منيػث الخمػؽ( فقػد قػاؿ: )) أفضػى 

 (ٖ)أف قتؿ ثمث األمة في إصبلح ثمثييا((. إلىاألمر بمالؾ 
ومػػف المعمػػـو شػػرعًا أف تجػػويز القتػػؿ فػػي حػػؽ مػػف ال يجػػب عميػػو القتػػؿ باطػػؿ 

وال يمكػػف صػػدور ذلػػؾ عػػف آحػػاد العممػػا  فضػػبًل  ،القطعيػػة قطعػػًا لمصػػادمتو النصػػوص
 عف اإلماـ مالؾ رحمو ا.

مالػؾ رحمػو ا أف ىػبلؾ  إلػىقاؿ ابف العربي: )) إف الحنتيػة والشػافعية نسػبوا 
نمػا سػمعوا مػف قولػو اعتبػار  ،وىو برئ مف ذلؾ ،بعض األمة في االستصبلح واجب وا 

وكػػػاف مػػػف واجػػػبيـ أف  ،ىػػػذا الحػػػد إلػػػىبيػػػا المصػػػمحة فاعتبروىػػػا بػػػزعميـ حتػػػى بمنػػػوا 
  (ٗ) بمجراىا ويقتوا بيا حيث انتيت((. يتتطنوا لمقصده ويجروىا

ولػـ  ،ما نقمو إماـ الحرميف لـ ينقمو أحد مف عمما  المذىب))اع: قاؿ ابف الشم  
وقػد اضػطرب إمػاـ الحػرميف فػي ذكػره ذلػؾ كمػا  ،إنمػا ألزمػو ذلػؾ ،يخبر أنػو رواه نقمتػو

  (٘) مف كتاب البرىاف((.اتضا ذلؾ 

                                                 

 .ٕ٘ٔ/ٗفتا القدير ( ٔ)

 .ٕٕٙالبرىاف ( ٕ)

 .ٛٚ-ٚٚمنيث الخمؽ  (ٖ)

 .ٕٖٜ/ٖانظر: القبس  (ٗ)

 .ٛٛٚ/ٖمنا الجميؿ  (٘)
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اع إف إماـ الحرميف أخذ ذلؾ عف مالؾ بطريؽ المزـو ينافي مػا م  وقوؿ ابف الش
ذكره إماـ الحرميف مػف أنػو أخػذ ىػذا القػوؿ عػف نقػؿ الثقػات إال أنػو لػـ يبػيف مػف ىػؤال  

 الثقات الذيف نقموا ذلؾ عف مالؾ رحمو ا.
ولػػػػـ يتعقبػػػػو  المعػػػػاليإال أف الزرقػػػػاني فػػػػي شػػػػرحو لممختصػػػػر نقػػػػؿ كػػػػبلـ أبػػػػي 

 (ٔ) كالمسمِّـ لو مف حيث صحة النسبة لمالؾ بذلؾ.
ػػػا  (ٕ)ذلؾ تعقب ػػػو البنػػػانيولػػػ مػػػا تأولػػػو الزرقػػػاني مػػػف أف مػػػراد إمػػػاـ بقولػػػو: )) وأم 

 ،افنيػر صػحي ،يكػوف طريقػًا إلصػبلح البػاقيرميف قتػؿ الثمػث مػف المتسػديف حيػث الح
فػػ ف الشػػارع إنمػػا وضػػا إلصػػبلح المسػػمميف إقامػػة الحػػدود عػػف  ،وال يحػػؿ أف يقػػاؿ بػػو

ومثػؿ ىػذا التأويػؿ التاسػد ىػو الػذي  ،السػنة فػبل أصػمحو ا حوتصػم ـومف ل ،موجباتيا
نتػا كثيػرًا مػف الظممػة المتسػديف مػف سػتؾ دمػا  المسػمميف وفػي الحػديث: )) مػف أعػاف 

 عػػز وجػػؿ مكتػػوب بػػيف عينيػػو آيػػس مػػف رحمػػة لقػػي ا ،عمػػى قتػػؿ مسػػمـ بشػػطر كممػػة
 ا((.

وقاؿ سيدي محمػد عبػد القػادر التاسػي: )) ىػذا كػبلـ فاسػد ال يجػوز أف يسػطر 
 (ٖ) .الطمبة وال يوافؽ القواعد الشرعية(( ةفي الكتب لئبل ينتر بو ضعت

ولعػػؿ السػػبب الػػذي جعػػؿ الزرقػػاني عمػػى التسػػميـ بكػػبلـ إمػػاـ الحػػرميف ىػػو قػػوؿ 
أف مالكػًا كثيػرًا مػا يبنػي مذىبػو  عمػى  اليذكر أبو المع )خميؿ في )التوضيا( )الشي  

قػاؿ المػازري: وىػذا الػذي  ،وقػد قػاؿ: إنػو بقتػؿ ثمػث العامػة لمصػمحة الثمثػيف ،المصالا
 (ٗ) عف مالؾ صحيا((. المعاليحكاه أبو 

عػػف مالػػؾ صػػحيا(( راجعػػًا  المعػػاليفظػػف القػػوؿ المػػازري: )) الػػذي حكػػاه أبػػو 
ألة قتػػػؿ الثمػػػث ولكػػػف كػػػبلـ البنػػػاني فػػػي حاشػػػيتو عمػػػى شػػػرح عبػػػدالباقي الزرقػػػاني لمسػػػ

                                                 

(ٔ) **** 

ىػػػ (ىػػو محمػػد بػػف الحسػػف بػػف مسػػعود بػػف عمػػي، أبػػو عبػػد ا، البنػػاني . فقيػػو،  ٜٗٔٔ -ٖٖٔٔ ((ٕ)
رقػػاني عمػػى مػػتف مػػف تصػػانيتو: ) التػػتا الربػػاني ( حاشػػية عمػػى شػػرح الز . منطقػػي، كػػاف خطيبػػا فػػي فػػاس

 و) شرح عمى السمـ ( كبلىما في المنطؽ . و) حاشية عمى شرح السنوسي(، خميؿ في التقو المالكي،
 . ( ٕٖٗ/ٕ، ىدية العارفيف ٖٕٖ/ٙواألعبلـ  ، ٕٕٔ/ٜمعجـ المؤلتيف ) ينظر:

 .ٖٔ٘/ٚمنا الجميؿ ( ٖ)

 المرجا السابؽ.( ٗ)
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أصػػؿ  إلػػىفػػي عبػػارة المػػازري المتقدمػػة آنتػػًا راجػػا  -المػػذكور-يقتضػػي أف التصػػحيا 
: )) إف مالكػػًا كثيػػرًا مػػا يبنػػي اليو بقػػوؿ أبػػي المعػػإليػػالقػػوؿ بالمصػػمحة المرسػػمة المشػػار 

 ) ير  قتؿ الثمث...( إل . قولو: إلىمذىبو عمى المصالا(( وليس 
وذلػؾ أف  ،مالؾ فبل غرابة فيػو أيضػاً  إلىثـ لو سممنا بصحة نسبة ذلؾ  القوؿ 

مسألة التتػرس ويستشػيدوف بيػا ومسػألة قتػؿ ثمػث  النزاليعامة األصولييف ينقموف عف 
الحػرب ومعنػى ىػذا  رس الػذيف تتػرس بيػـ الكتػار فػياألمة الزمة لمسألة جػواز قتػؿ التُّػ

ئػػؿ بمسػػألة التػػرس قائػػؿ بمسػػألة قتػػؿ الثمػػث إلصػػبلح الثمثػػيف وىػػي مسػػألة لػػيس أف القا
مالػػػؾ فػػػي ىػػػذا أي فػػػرؽ سػػػو  التحديػػػد بالثمػػػث والثمثػػػيف فػػػي  إلػػػىبينيػػػا وبػػػيف مػػػا نسػػػب 

رض يكػػوف مالػػؾ رحمػػو ا قػػد تػػجانػػب ا خػػر وعمػػى ىػػذا الالجانػػب وعػػدـ التحديػػد فػػي 
 إليػو قػوؿما تيسر   ذامية ولعؿ ىراعى في ىذه المصمحة شرط الضرورة والقطعية والك

األبياري في ) شرح البرىاف(: )) إذا جر  سبب القتؿ فبل تيويػؿ بقتػؿ الثمػث السػتبقا  
 (ٔ) الثمثيف((.

       
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٘ٗٔ/ٖشرح األبياري ( ٔ)
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 فصل الثاويال
األدلت التي اوفزد بها اإلمام مالك عه باقي األئمت، 

 -:تحت مبحثيفو 
 
 
 مراعاة الخبلؼ. األول: مبحثال

 عمؿ أىؿ المدينة.الثاني: المبحث
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 األول بحثامل

 اخلالف مزاعاة
 مراعػػػاة مػػػدلوؿ وبيػػػاف بػػػو والتعػػػرؼ األصػػػؿ ىػػػذا نسػػػتعرض التصػػػؿ ىػػػذا وفػػػي

 فػي ذلػؾ كػؿ الخػبلؼ مػف الخػروج قاعػدة وبػيف بينػو الترؽ وبياف المالكية عند الخبلؼ
 يحقػؽ ومػف وحكمػو وشػروطو وضوابطو الخبلؼ بمراعاة العمؿ يتناوؿ مستتيض إطار
 فػػػػي األصػػػػؿ ىػػػػذا عمػػػػى المبنيػػػػة التقييػػػػة التػػػػروع وبعػػػػض الخػػػػبلؼ بمراعػػػػاة العمػػػػؿ لػػػػو

 . متكاممة بصورة األصيؿ األصؿ ىذا يخرج حتى والبيوع والنكاح العبادات

 :  نشأتو األول طمبالم
 وجيػة احتػراـ عمػى يقـو عريؽ وأصؿ أصيمة كقاعدة الخبلؼ مراعاة أصؿ نشأ

 .التعؿ مآؿ في والنظر الحكـ آثار ومبلحظة المخالؼ قوؿ واعتبار ا خريف نظر
 مػف المػالكي المػذىب فػي الجػدؿ حوليػا ثػار التي المسائؿ مف الخبلؼ ومراعاة

 البػػػر عبػػػد وابػػػف عيػػػاض بالقاضػػػي مػػػروراً  بيػػػا، األخػػػذ عػػػاب الػػػذي المخمػػػي اإلمػػػاـ أيػػػاـ
 مراسػػبلت حوليػػا أثػػار الػػذي الشػػاطبي باإلمػػاـ انتيػػا  لمقيػػاس، مخالتػػة اعتبراىػػا المػػذيف
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 (ٕ)القبػػػػػاب والشػػػػػي  (ٔ)عرفػػػػػة ابػػػػػف اإلمػػػػػاـ: مػػػػػف كػػػػػؿ فييػػػػػا شػػػػػارؾ حػػػػػادة، ومناقشػػػػػات
 .بمدلوليا الخبلؼ، مراعاة اعتبار إلى جميعاً  بيـ انتيت (ٖ)والتشتالي
 

 :الخالف مراعاة مدلول: الثاني المطمب
 .األصوؿ أىؿ اصطبلح وفي المالكية، اصطبلح وفي ، المنة في
 :المنة في أما
 والمركػػػػب إضػػػػافيا؛ تركيبػػػػاً  كممتػػػػيف مػػػػف مركػػػػب( الخػػػػبلؼ مراعػػػػاة) المقػػػػب ىػػػػذا
 :التالية التقرات في سنتناولو ما وىذا مترديو، فيـ عمى معناه فيـ يتوقؼ اإلضافي

 :المراعاة معنى: أوالً 
 منيػػا والتعػػؿ يناسػػبو بمػػا لػػو والقيػػاـ الشػػي ، عمػػى واإلبقػػا  المحافظػػة: المراعػػاة

 رعيػاً  النجػـو ورعػى. (ٗ)إليػو محسػناً  والحظو حتظو أي رعيًا، الشي  يرعى ُيقاؿ" رعى"
 :(٘)الخنسا  قوؿ ومنو منيبيا، وانتظر راقبيا إذا رعياً 

 الن أأأأأأأوم ومأأأأأأأا كمأأأأأأأف رعيتيأأأأأأأاأرعأأأأأأأج 
 

 (ٙ)وتأأأأأأارة أتعشأأأأأأق ف أأأأأأل أطمأأأأأأار 
 

                                                 

محمد بف محمد بف عرفة التونسي الورغمي األصولي المتبحر لو مؤلتػات منيػا تقييػده ( ىو أبو عبدا ٔ)
، ٚ، شػػػذرات الػػػذىب، جٖٖٚىػػػػ الػػػديباج المػػػذىب،صٖٓٛتقييػػػده الكبيػػػر فػػػي المػػػذىب، تػػػوفي سػػػنة 

 .ٖٛص

 .ٕٚىػ نيؿ االبتياج،صٙٚٚ( ىو أحمد بف قاسـ الشيير بالقباب فقيو أصولي، توفي سنةٕ)

حمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ التشػػتالي، التاسػػي، قاضػػييا، مػػف أىػػؿ الصػػبلح والخيػػر، ( أبػػو عبػػد ا محمػػد بػػف أٖ)
، لكػػف غمػػب عميػػو التػػروع، وتقػػدـ  والخيػر، اإلمػػاـ التقيػػو، كػػاف مػػف أكػػابر التقيػػا  المشػػاركيف فػػي العمػػـو

ىػػػػ.ظانظر: تػػػاري  قضػػػاة األنػػػدلس، ٜٚٚىػػػػ وقيػػػؿ: ٚٚٚفػػي عمػػػـو الوثػػػائؽ، واشػػػتير بيػػػا. تػػػوفي سػػنة 
، شػػػػػجرة النػػػػػور ٕٙٙ-ٕ٘ٙ، نيػػػػػؿ االبتيػػػػػاج، صٖٕٗ-ٖٕ٘ص ،ٔ، جػػػػػذوة االقتبػػػػػاس، جٓٚٔص

 {  ٕٖٛ/٘، األعبلـ، ٖٕٙ-ٖٕ٘الزكية، ص

 ( انظر القاموس المحيط.ٗ)

ػػَممية،  أرقػػى (  ٘) الخنسػػا : ىػػي السػػيدة التاضػػمة والصػػحابية الجميمػػة، ُتماضػػر بنػػت عمػػرو بػػف الشػػريد السُّ
اإلسػػػبلـ باعتزازىػػػا باستشػػػياد  أرقػػػى شػػػواعر العػػػرب، اشػػػتيرت فػػػي الجاىميػػػة برثائيػػػا ألخييػػػا صػػػخر، وفػػػي

ىػػ. ينظػر: ) ٙٗأوالدىا األربعة في القادسية. ماتت رضي ا عنيا في خبلفة معاوية رضي ا عنػو سػنة
 (.ٔٗٔ-ٜٖٔ/ٕ، جواىر األدب ٜٕٛ-ٕٚٛ/ٗ، اإلصابة ٜٕٚ-ٜٕ٘/ٗاالستيعاب 

 .ٖٕ، صٔ( كتاب التعازي والمارثي، جٙ)
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 :الخالف معنج: ثانيا
 – يخالتػػػػو وخالتػػػػو – االتتػػػػاؽ ضػػػػد االخػػػػتبلؼ أف كمػػػػا الوفػػػػاؽ ضػػػػد الخػػػػبلؼ

 مػأخوذ المحسوسػات فػي ذلؾ أصؿ ولعؿ وينايره، يضاده بما جا  أي: وخبلفاً  مخالتة
 عػف فينػتر خمتو، ويجعمو صاحبو عمى يعرض المخالتيف مف كبل أف أي( الخمؼ) مف
 أورده مػا الخػبلؼ لمعنػى أصػبلً  المحسػوس ىػذا كػوف ويؤكػد اتجاىاتيمػا، تعػارض ذلؾ
 الضػػػبا خػػػبلؼ أنػػػت إنمػػػا المثػػػؿ، وفػػػي: قػػػاؿ حيػػػث المػػػادة، ىػػػذه فػػػي (ٔ)منظػػػور ابػػػف

 ابػف حكػاه  منو ىربت الراكب رأت إذا الضبا ألف الضبا؛ خبلؼ تخالؼ أي الراكب؛
 . (ٖ)بذلؾ وفسره (ٕ)األعرابي

 بينيمػػا أف إلػػى الػػبعض وذىػػب التقيػػا  عنػػد واحػػد بمعنػػى واالخػػتبلؼ والخػػبلؼ
. (ٗ)(كمياتػو) فػي الكتػوي البقا  أبو بو جـز كما االصطبلحي والمدلوؿ المعنى في فرؽ
 وىػو واحػد والمقصػود مختمتػاً  فيػو الطريػؽ كػاف فيمػا االختبلؼ أف: ))قائبلً . (ٗ)(كمياتو)

 ال محػػػؿ وفػػػي مختمتػػػيف فيػػو والمقصػػػود الطريقػػػة كانػػػت مػػا والخػػػبلؼ الرحمػػػة آثػػػار مػػف
:  قػػائبلً . (٘)(كشػػافو) فػػي حكػػاه كمػػا التيػػانوي قػػوؿ وىػػو(( البدعػػة آثػػار مػػف وىػػو يجػػوز

 دليػؿ ال فيمػا وقػا مػا والخػبلؼ – دليػؿ عمػى بنػي قػوؿ في استعمؿ ما االختبلؼ إف))
 إليػو ذىبػوا مػا صػاّ  لػو إذ عميػو، دليػؿ وال يصػا، ال بينيما الترؽ مف ذكروه وما(( فيو
 جميػػػور مػػػذىب ىػػػو كمػػػا منػػػو الخػػػروج نػػػدب ولمػػػا األصػػػؿ بيػػػذا االسػػػتدالؿ صػػػاّ  لمػػػا

 .دليؿ غير عمى قائـ ىو ما ُيراعى أف ُيتصور ال ألنو التقيا ؛
 كػػأف منػػو جممػػة إلػػى أو الخػػبلؼ أطػػراؼ كافػػة إلػػى( اخػػتبلؼ) كممػػة تسػػند لكػػف

 كممػػػة أمػػػا كػػػذا، فػػػي والحنابمػػػة الشػػػافعية اختمػػػؼ أو ، كػػػذا فػػػي التقيػػػا  اختمػػػؼ: يقػػػاؿ
                                                 

التضػػؿ األنصػػاري الرويتعػػي األفريقػػي، اإلمػػاـ المنػػوي الحجػػة فػػي ( ىػػو محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي أبػػو ٔ)
، ٘ىػػػػ الػػػوافي فػػػي الوفيػػػات،ج ٔٔٚديػػػواف اإلنشػػػا  بالقػػػاىرة ولػػػي القضػػػا  فػػػي طػػػرابمس، تػػػوفي سػػػنة 

 .ٖٚص

( ىو محمد بف زياد المعػروؼ بػابف األعرابػي، أبػو عبػدا، راويػة ناسػب عبلمػة بالمنػة مػف أىػؿ الكوفػة ٕ)
 .ٖٔٔ، صٙىػ األعبلـ لمزركمي، جٖٕٔات بسامرا  سنة صاحب المتضميات، م

 .ٜٔٙٔ( انظر القاموس المحيط، ص ٖ)

 .ٓٛ – ٚٚ ٔ، ص٘( الكميات، جٗ)

 .ٕٕٓ، صٕ( كشاؼ اصطبلحات العمـو والتنوف، لمتاىوني، ج٘)
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 أبػػو خػػالؼ: مػػثبلً  فيقػػاؿ الخػػبلؼ أطػػراؼ مػػف واحػػد طػػرؼ فػػي إال تسػػند فػػبل( خػػالؼ)
 مقابػؿ المخػالؼ كاف إذا... كذا في التقيا  حـز ابف وخالؼ...  كذا في التقيا  حنيتة
 بمعنػػى التقيػػا  لجميػػور األطػػراؼ اختمػػؼ يقػػاؿ فػػبل ىػػذا عمػػى وبنػػا ً  األطػػرؼ، لجميػػا

 مػػػػف العظػػػػيـ القػػػػرآف فػػػػي ورد مػػػػا االسػػػػتعماليف بػػػػيف التتريػػػػؽ ىػػػػذا يؤكػػػػد وممػػػػا خػػػػالتوىـ
(: السػبلـ عميو) نوح لساف عمى تعالى كقولو ذكرنا ما بيا مراداً  الخبلؼ مادة استعماؿ

 . (ٔ)چ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ 
 الخػبلؼ أطػراؼ مف واحد بطرؼ السياؽ ارتباط إلى إشارة أخالؼ بكممة فعّبر 
ی  ی  ی          جئ    یېئ  ىئ  ىئ   ىئچ :تعػػالى قػػاؿ كمػػا بػػاالختبلؼ يعّبػػر فػػالقرآف

 .(ٕ)چحئ  مئ        ىئ  
 كثيػر عّبػر( واالختبلؼ الخبلؼ،) كممتي بيف االستعماؿ في الترؽ ىذا وألجؿ 

 .االختبلؼ مراعاة قوليـ دوف الخبلؼ بمراعاة واألصولييف التقيا  مف
 :المالكية اصطبلح في أما
 نقيضػػو فػػي أُعمػػؿ الػػذي مدلولػػو الـز فػػي دليػػؿ إعمػػاؿ: ))بقولػػو عرفػػة ابػػف حػػّده

 .(ٖ)(( آخر دليؿ
 الـز فػي الشػنار نكػاح فسػ  بعػدـ القائػؿ خصػمو دليؿ مالؾ إعماؿ: مثؿ وذلؾ

 عػدـ ىػو فالمػدلوؿ أحػدىما، مػات إذا فيمػا الػزوجيف بػيف اإلرث ثبػوت ىو الذي مدلولو
عمػػاؿ التسػػ ،  فمػػذىب فسػػخو، دليػػؿ وىػػو آخػػر، دلػػيبلً  التسػػ  وىػػو نقيضػػو فػػي مالػػؾ وا 
 التسػػػ  بعػػػدـ يقػػػوؿ خالتػػػو ومػػػف أحػػػدىما، مػػػات إذا اإلرث وثبػػػوت التسػػػ  وجػػػوب مالػػؾ
 عنػدما ولكنػو ذلػؾ، فػي الميػراث عػدـ: قولػو والـز مالػؾ دليػؿ أصػؿ عمػى يترتػب فالذي
 إذ وقػػا، إذا الشػػنار نكػػاح فسػػ  بعػػدـ القائػػؿ خصػػمو دليػػؿ أعمػػؿ الميػػراث بثبػػوت قػػاؿ
 فػي التسػ  بعػدـ القائػؿ خصمو دليؿ مالؾ فأعمؿ الميراث، ثبوت عنو يمـز فسخو عدـ
 .الميراث ثبوت وىو مدلولو الـز

                                                 

 .ٛٛسورة ىود، ا ية ( ٔ)

 .ٖٚسورة مريـ، ا ية ( ٕ)

 .ٖٛ، صٕ( انظر شرح حدود ابف عرفة،جٖ)
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 الزمػػو بػػدوف الممػػزـو وجػػود يقتضػػي بأنػػو عرفػػة ابػػف تعريػػؼ عمػػى أعتػػرض وقػػد
 يوجػػػد فكيػػػؼ الػػػزوجيف بػػػيف اإلرث عػػػدـ الزمػػػو الشػػػنار نكػػػاح فسػػػ  فػػػ ف. محػػػاؿ وىػػػو

 .اإلرث  ثبوت وىو الزمو بدوف النكاح فس  وىو الممزـو
 إنمػػا الزمػػو بػػدوف الممػػزـو وجػػود اسػػتحالة بػػأف: االعتػػراض ىػػذا عػػف أجيػػب وقػػد

 عػػف فيػػو الممػػزـو انتكػػاؾ فػػي اسػػتحالة فػػبل الشػػرعي المػػزـو أمػػا العقمػػي؛ المػػزـو فػػي ىػػو
،  لموجبػػات ممزومػػو وجػػود مػػا الػػبلـز ثبػػوت مػػف يمنػػا مػػانا ىنػػاؾ يكػػوف قػػد ألنػػو الػػبلـز
 شػػػػرعي مػػػػانا بسػػػػبب اإلرث ينتيػػػػي وقػػػػد شػػػػرعًا، لػػػػئلرث ممزومػػػػة مػػػػثبلً  فػػػػالبنوة اإلرث،
 .(ٔ)البنوة وجود ما والقتؿ كالكتر

: بأنيػػػا الخػػػبلؼ مراعػػػاة عػػػرؼ فقػػػد عرفػػػة، ابػػػف شػػػي  (ٕ)السػػػبلـ عبػػػد ابػػػف أمػػػا
 .(ٖ)((أرجا فيو ىو فيما الدليميف مف واحد كؿ إعماؿ))

 أف عميػػػو اإلمػػاـ مػػا وكػػاف لمركػػوع وكبػػر اإلحػػراـ تكبيػػرة نسػػي مػػف: ذلػػؾ مثػػاؿ
 عػػػف تجػػػزئ الركػػػوع تكبيػػػرة إف: قػػػاؿ مػػػف لخػػػبلؼ مراعػػػاة يقطػػػا وال اإلمػػػاـ مػػػا يتيػػػاد 
 إبطػػػػاؿ جػػػػواز عػػػػدـ دليػػػػؿ بػػػػو تعمػػػػؽ الصػػػػبلة فػػػػي دخولػػػػو بعػػػػد ألنػػػػو اإلحػػػػراـ؛ تكبيػػػػرة

 فػػػي اإلمػػػاـ مػػػا تمػػػاد  ىنػػػا فالمػػػأمـو ويقويػػػو المخػػػالؼ دليػػػؿ يػػػرجا وىػػػو. (ٗ)األعمػػػاؿ
نما إعادتيا، عميو ويجب نظره في باطمة ىي صبلة  قػاؿ مػف لخػبلؼ رعيػاً  ذلػؾ فعؿ وا 

 دليػؿ إعمػاؿ ىػذا فػي فكػاف قطعيػا، جػواز عػدـ بصػحتيا القػوؿ مقتضػى ألف بصحتيا،
عمػػاؿ األعمػػاؿ، إبطػػاؿ لحرمػػة القطػػا؛ جػػواز عػػدـ فػػي المخػػالؼ  فػػي المػػذىب دليػػؿ وا 
 مػف واحػد كػؿ إعماؿ إنيا: ))الخبلؼ مراعاة في قوليـ معنى ىو وىذا اإلعادة، وجوب
 .(٘)((أرجا فيو ىو فيما الدليميف

                                                 

 .  ٖٛٚ. صٙ، والمعيار لمونشريسي، جٖ٘ٚ، صٕ( شرح حدود ابف عرفة لمرصاع، جٔ)

( ىو عبد العزيز بػف عبدالسػبلـ بػف يوسػؼ اليػواري التونسػي السػممي الشػافعي النمقػب بسػمطاف العممػا  ٕ)
فقيو أخذ عف ابف ىاروف وابف جماعة أخذ عنو ابف عرفة لو اإللماـ في أدلة األحكاـ وشرح مختصػر 

 .  ٕٓٔ. شجرة النور الزكية، صٖٖٚ-ٖٖٙىػ الديباج،ٜٗٚجب الترعي توفي سنة بف الحا

 .ٖٖ(  منار أىؿ التتو  لممقاني، صٖ)

، ٙ، والمعيػػػػػػار المعػػػػػػرب، جٖٔٓومنػػػػػػار أىػػػػػػؿ التتػػػػػػو ، ص ٖٕ٘( انظػػػػػػر المنتخػػػػػػب لممنجػػػػػػور، ص ٗ)
 .ٖٛٛص

 .ٓٙٔ، صٔ، المقدمات المميدات البف رشد ،جٖ٘ٚ، صٕ( انظر االعتصاـ لمشاطبي، ج٘)
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 المسػي ) ،(ٔ)حديث في ورد ما ىو اإلحراـ تكبيرة وجوب عمى المذىب ودليؿ 
 حممػوا حيػث ،(ٕ) (الحديث...  فكبر الصبلة أقمت إذا: )لو قاؿ  النبي أف(: صبلتو
 قيػػاس ىػػو بػػالوجوب يقػػوؿ ال الػػذي المخػػالؼ ودليػػؿ الوجػػوب، عمػػى الحػػديث فػػي األمػػر
 غيػػػػػر الصػػػػػبلة أفعػػػػػاؿ مػػػػػف وغيرىػػػػػا األخػػػػػر  التكبيػػػػػرات سػػػػػائر عمػػػػػى اإلحػػػػػراـ تكبيػػػػػرة
 .  (ٖ)الواجبة

 تعريتػػو شػػرح ثػػـ ،(ٗ)حكمػػو الػػدليميف مػػف واحػػد كػػؿ إعطػػا : بأنيػػا القبػػاب وع رفيػػا
 النػػاظر يجػػـز تبيانػػاً  قوتػػو تبػػيف مػػا منيػػا الشػػرعية الداللػػة أف: ذلػػؾ وبسػػط: ))بقولػػو ىػػذا
 وال الخػبلؼ لمراعػاة وجػو ال ىنػا فيػا األمػارتيف ب حد  والعمؿ الدليميف أحد بصحة فيو

 ال ورجحانػاً  قػوة األمػارتيف إحػد  وتتػرجا الػدليميف أحػد فيو يقو  ما األدلة ومف معنى،
 مراعػػاة تحسػػف ىنػػا فيػػا ا خػػر، الػػدليؿ مقتضػػى إلػػى وتشػػوقيا الػػنتس تػػردد معػػو ينقطػػا

 ظنػو، غمبػة فػي الرجحػاف المقتضػي األقػو  بالدليؿ ابتدا ً  ويعمؿ اإلماـ فيقوؿ الخبلؼ
 وال العقػػد، ذلػػؾ بتسػػ  يحكػػـ لػػـ ا خػػر الػػدليؿ مقتضػػى عمػػى عبػػادة أو عقػػد وقػػا فػػ ذا

 إسػػقاطو ولػػيس االعتبػػار، نتػػس فػػي دليمػػو موافقػػة عمػػى لوقوعيمػػا العبػػادة، تمػػؾ بػػبطبلف
 فيقػوؿ( حكمػو الدليميف مف واحد كؿ إعطا : )قولنا معنى فيذا النتس، لو تنشرح بالذي

 ا خػر الػدليؿ مقتضػى عمػى العمػؿ وقػا إذا ثػـ أرجا، يراه الذي بالدليؿ ابتدا ً  المجتيد
 يبػػػيف فيػػو ، جممػػة نظػػره فػػي اعتبارىػػػا يسػػقط لػػـ التػػي القػػوة مػػػف الػػدليؿ ليػػذا مػػا راعػػى
 ..((. الدليميف موجب

 طريػؽ سػالؾ: عنػدي ذلػؾ مثػاؿ: ))بقولػو المعنػى ذلػؾ موضػحاً  القباب يقوؿ ثـ
 فػػ ف إمػارة، منيمػا كػؿ عمػػى طريقػاف لػو عػرض فربمػا يتبعيمػػا، إمارتػاف عمييػا لػو جعػؿ

ف مرجحػاً  يجػد حتػى وقػؼ اإلمارتػاف نظػره في تساوت  عمييػا، عمػؿ إحػداىما رجحػت وا 
                                                 

، الحػػديث رقػػـ )ٔ) (، ومسػػمـ، بػػاب وجػػوب قػػرا ة ٚ٘ٚ( رواه البخػػاري، بػػاب وجػػوب القػػرا ة لئلمػػاـ والمػػأمـو
 (.ٜٖٚالتاتحة مف كؿ ركعة، الحديث رقـ )

( البخاري، باب وجوب القرا ة لؤلماـ والمػأمـو فػي الصػموات كميػا فػي الحضػر والسػتر ومػا يجيػر فييػا ٕ)
نػو إذا لػـ يحسػف (، و ٕٗٚوما يخافت. الحديث رقـ) مسمـ، بػاب وجػوب قػرا ة التاتحػة فػي كػؿ ركعػة وا 

 (.ٜٖٚالتاتحة وأمكنو تعمميا قرأ لو ما تيسر مف غيرىا، الحديث رقـ)

 .ٕٕ٘، صٔ، اإلشراؼ عمى مسائؿ الخبلؼ،جٕٓٔ، صٔ( انظر بداية المجتيد، جٖ)

 .ٕٖٓ، ومنار أىؿ التتو ، ص ٖٛٛ، صٙ( انظر المعيار، جٗ)
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ف  كيػؼ فيقػوؿ رجوعػو، يشؽ ما منيا وقطا األخر  الجية عمى مضى قد غيره رأ  وا 
 السػيما: بػاؿ مالػو منيػا قطػا وقػد أقصػد، طريقػو فمعػؿ اعتبػا  ليػا بأمارة عمؿ وقد أرده
 تصػػويب فػػي اعتبػػار ىػػذا ونظيػػر المقصػػود، إلػػى موصػػبلف معػػاً  الطػػريقيف أف عمػػـ إف

 القػػػػػوؿ عمػػػػػى إال تػػػػػتمكف ال الخػػػػػبلؼ مراعػػػػاة أف النػػػػػاس بعػػػػػض رأ  وقػػػػػد المجتيػػػػديف،
 التصػػػػويب عمػػػػى لكنيػػػػا معػػػػاً  المػػػػذىبيف عمػػػػى تتمشػػػػى بػػػػؿ كػػػػذلؾ، ولػػػػيس بالتصػػػػويب،

 .(ٔ)((أسيؿ
 مػػف نظػػر إعػػادة عػػف عبػػارة إنيػػا: الخػػبلؼ مراعػػاة عػػف الشػػاطبي اإلمػػاـ ويقػػوؿ

 المسػائؿ فػي األدلة تقرير بعد المآالت بمراعاة وذلؾ يقررىا، التي األحكاـ في المجتيد
 فػي النظػر إعػادة تستدعي أموراً  يبلحظ أف الحالة ىذه في عميو يجب بحيث الخبلفية،

 أمػػور تنشػػأ الوقػػوع فبعػػد قبمػػو، كحالتػػو ليسػػت بعػػده الحكػػـ حالػػة إذ الوقػػوع، بعػػد الحكػػـ
 عمػػى بالبنػػا  إال منيػػا التقصػػي يمكػػف ال مشػػكبلت وتجػػد جديػػداً  نظػػراً  تسػػتدعي جديػػدة
ف المخػالؼ لقػوؿ بػالنظر شػرعياً  واعتبػاره بالتعؿ الواقا األمر  أصػؿ فػي ضػعيتاً  كػاف وا 
 .النظر

 فػػػي االجتيػػاد وتجػػدد المصػػمحة روعيػػت مقتضػػاه عمػػى األمػػر وقػػا لمػػا أنػػو إال
  (ٕ).أخر  وأدلة بنظر جديد مف المسألة

ذا: ))أيضػػاً  األصػػؿ ىػػذا موضػػحاً  الشػػاطبي اإلمػػاـ وقػػوؿ  واقػػا فمػػف ىػػذا ثبػػت وا 
 بحكػـ حقػو فػي ينبنػي مػا عمػى زائداً  األحكاـ مف عميو يترتب فيما يكوف فقد عنو منيياً 

 ومػػا فنتركػػو النيػػي، مقتضػػى مػػف عميػػو أشػػد أمػػر إلػػى ومػػؤد األصػػالة بحكػػـ ال التبعيػػة
 أو (ٖ)بولػو يكمػؿ تركػو حيػث المسػجد في البائؿ ما  النبي فعؿ كما – ذلؾ مف فعؿ
 فػي المالكيػة فعػؿ كمػا – بالعػدؿ يميػؽ وجػو عمػى فاسد عقد يتس  ثـ منو وقا ما نجيز

 ذلػػػؾ أف إلػػػى نظػػػراً  الػػػدخوؿ، بعػػػد – ونحػػػوه الصػػػداؽ ألجػػػؿ التاسػػػدة األنكحػػػة تصػػػحيا
ف الجممة، عمى دليبلً  فيو المكمؼ واقا الواقا  أنػو إال النظػر أصوؿ في مرجوحاً  كاف وا 

                                                 

 وما بعدىا. ٕٖٓوما بعدىا ومعيار التتو ، ص  ٖٛٛ، صٙالمعيار، ج( انظر ٔ)

 ، ما تعميقات عبد ا دراز. ٔ٘ٔ، صٗ( انظر الموافقات، لمشاطبي،جٕ)

(، ٙٙ٘٘( حديث األعرابػي الػذي بػاؿ فػي المسػجد، البخػاري، بػاب الرفػؽ فػي األمػر كمػو، الحػديث رقػـ)ٖ)
 (.ٕٚٗيث رقـ )ومسمـ باب وجوب غسؿ النجاسات إذا حصمت، الحد
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 إزالتيػا مػف أولػى ذلػؾ ألف عميػو، وقعػت ما عمى الحالة إبقا  إلى بالنسبة راجحاً  صار
 النيػػي أف إلػػى األمػػر فيػػرجا النيػػي، مقتضػػى مػػف أشػػد التاعػػؿ عمػػى ضػػرر دخػػوؿ مػػا
 القػػرائف مػػف بػػو اقتػػرف لمػػا الوقػػوع بعػػد أقػػو  الجػػواز ودليػػؿ الوقػػوع قبػػؿ أقػػو  دليمػػو كػػاف

 حتػػى بتركػػو أمػػر  النبػػي فػػ ف المسػػجد، فػػي البائػػؿ حػػديث فػػي أف كمػػا....  المرجحػػة
 بدنػػػو، فػػػي دا  ذلػػػؾ مػػػف عميػػو ولحػػػدث ثيابػػػو، لتنجسػػػت بولػػػو قطػػا لػػػو ألنػػػو بولػػػو، يػػتـ

 مػػف عميػػو يػػدخؿ لمػػا قطعػػو عمػػى عنػػو المنيػػي مػػف فعػػؿ مػػا عمػػى تركػػو جانػػب فتػػرجا
ذا موضػػػعيف، يػػػنجس ولكونػػػو الضػػػرر،  قػػػاؿ وقػػػد واحػػػد، موضػػػا ينجسػػػو فالػػػذي تػػػرؾ وا 

 قػػاؿ ثػػـ باطػػؿ، باطػػؿ، باطػػؿ، فنكاحيػػا ولّييػػا إذف بنيػػر نكحػػت امػػرأة أيمػػا: )) النبػػي
 وجػػو، مػػف عنػػو لممنيػػي تصػػحيا وىػػذا (ٔ)((منيػا اسػػتحؿ بمػػا الميػػر فميػػا بيػػا دخػػؿ فػ ف

جػػػػرائيـ لمولػػػػد، بػػػػو النسػػػػب ويثبػػػػت الميػػػػراث، فيػػػػو يقػػػػا ولػػػػذلؾ  مجػػػػر  التاسػػػػد النكػػػػاح وا 
 بصػػحتو الحكػـ عمػػى دليػؿ ذلػػؾ وغيػر المصػػاىرة حرمػة فػػي األحكػاـ ىػػذه فػي الصػحيا

ال الجممة عمى  فيػو المختمػؼ فالنكػاح باتتػاؽ، حكمػو فػي ولػيس الزنػا، حكػـ فػي لكاف وا 
 يقتػػرف لمػػا مراعػػاة الػػدخوؿ بعػػد عميػػو ُعثػػر إذا الترقػػة فيػػو تقػػا فػػبل الخػػبلؼ فيػػو ُيراعػػى

 .(ٕ)((التصحيا ترجا التي األمور مف بالدخوؿ
 :األصولييف عند أما

 العمػػػؿ تػػػرؾ: ىػػػو األصػػػولييف عنػػػد – الخػػػبلؼ مراعػػػاة – المركػػػب ىػػػذا معنػػػى
 فييػا العمؿ أف أجؿ مف المرجوح بمقابمو فييا والعمؿ وقعت، مسألة في الراجا بالدليؿ

 عمػى المترتبػة المتسػدة عمػى تربػو أو تسػاوي متسػدة إلػى يػؤدي الػراجا الدليؿ بمقتضى
 .(ٖ)المرجوح الدليؿ

                                                 

(، أبػو داود، بػاب الػولي، الحػديث ٜٖٗ٘( النسائي، بػاب الثيػب تجعػؿ أمرىػا لنيػر ولييػا، الحػديث رقػـ)ٔ)
(، واإلمػػػاـ أحمػػػد ٕٓٔٔ(، الترمػػػذي، بػػػاب مػػػا جػػػا  فػػػي ال نكػػػاح إال بػػػولي، الحػػػديث رقػػػـ)ٖٕٛٓرقػػػـ)

-رضػي ا عنيػا-ة ( عف عائشٜٚٛٔ(؛ ؛ وابف ماجو؛باب ال نكاح إال بولي، الحديث رقـ )ٚٗ/ٙ)
( وقػػػاؿ: صػػػحيا عمػػػى شػػػرط ٛٙٔ/ٕ(؛ والحػػػاكـ )ٗٚٓٗ، وحسػػػنو الترمػػػذي، وصػػػححو ابػػػف حبػػػاف )

 .ٜٕٕ، صٕالشيخيف. صححو األلباني، في سنف أبي داود، ج

 .ٔ٘ٔ، صٗ( الموافقات لمشاطبي ،جٕ)

، ٕد،ج( رأي األصػػػولييف فػػػي المصػػػالا المرسػػػمة واالستحسػػػاف مػػػف حيػػػث الحجػػػة، لػػػزيف العابػػػديف العبػػػٖ)
 .ٜٖٖص
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 والحػرج المشقة رفا ابتنا  مرجوح لدليؿ راجا دليؿ ترؾ: ىو باختصار ومعناه
 يكػػػوف فػػػبل وقعػػػت إذا الشػػػرع فػػػي الممنوعػػػات إف: )المعنػػػى ىػػػذا فػػػي الشػػػاطبي يقػػػوؿ. 

 أو الزواجػػػر مػػػف لػػػو شػػرع مػػػا عمػػػى بزائػػد عميػػػو الحيػػػؼ فػػػي سػػبباً  المكمػػػؼ مػػػف إيقاعيػػا
 ينبنػي مػا عمػى زائػد أحكػاـ مػف عميػو يترتػب فيما يكوف فقد عنو منيياً  واقا فمف غيرىا
...  الػػػذي مقتضػػػى مػػػف عميػػػو أشػػػد أمػػػر إلػػػى مػػػؤد أو األصػػػالة بحكػػػـ التبعيػػػة،ال بحكػػػـ
 فيػو المكمػؼ الواقا ذلؾ أف إلى نظراً  بالعدؿ، يميؽ وجو عمى التساد مف وقا ما فنجيز
ف الجممة عمى دليؿ  وقعػت ما عمى الحالة إبقا  إلى بالنسبة راجا فيو مرجوحاً  كاف وا 

 مقتضػػػى مػػػف أشػػػد التاعػػػؿ عمػػػى ضػػػرر دخػػػوؿ مػػػا إزالتيػػػا مػػػف أولػػػى ذلػػػؾ ألف عميػػػو،
 .  (ٔ)(النيي

 قػػوؿ إلػػى المجتيػػد رجػػوع)): بأنػػو المعنػى ىػػذا عػػف معبػػراً  (االعتصػػاـ) فػػي وقػاؿ
 عميػػػو الواجػػػب عنػػػده، الػػػراجا لمػػػدليؿ إىمالػػػو مػػػا عنػػػده، المرجػػػوح لدليمػػػو إعمػػػاالً  النيػػػر
 .(ٕ)((إتباعو

 الممنوعػات إف: ))لقولػو بالتعػؿ وقعػت الحادثػة أف: الشػاطبي كػبلـ مػف فاستتيد
 إتبػاع – ذلػؾ ألف: ))بقولو حكـ مف الراجا الدليؿ يقتضيو ما إلى وأشار ،((وقعت إذا

 ((.أشد التاعؿ عمى ضرر دخوؿ ما إزالتيا مف أولى – المرجوح
ف الموافقػػػات، عبػػػارة مػػػف أوضػػػا( االعتصػػػاـ) وعبػػػارة  المعنػػػى فييػػػا يجػػػئ لػػػـ وا 

 .المتقدمة الموافقات عبارة في بو مصرح وىو المرجوح، إلى عدؿ أجمو مف الذي
 :األصل ى ا تحقق في منو بد ك ما :الثالث طمبالم

 :بأمور إال يتـ ال الدليؿ ىذا أف قدمناه مما يؤخذ
 وقعػت حادثػة وىناؾ لو، ومعارض مرجوح، ودليؿ راجا، دليؿ ىناؾ يكوف وأف

 مسػػاوية المرجػػوح إلػػى العػػدوؿ فػػي مصػػمحة ىنػػاؾ تكػػوف وأف المرجػػوح، بيػػذا فييػػا أفتػػى
 مرجػوح دليػؿ إلػى راجػا دليػؿ مػف العػدوؿ لػو لػيس كمػا منو، أرجا أو الراجا لمصمحة

 مصػمحة دوف المرجػوح فػي المصػمحة كانت إذا ما أيضاً  منو وليس الحادثة، وقوع قبؿ
 .الخبلؼ مراعاة مبدأ يتحقؽ فبيذا الراجا،

                                                 

 وما بعدىا. ٕٕٓ، صٗ( انظر الموافقات، جٔ)

 .ٖٖٔ، صٙ( انظر االعتصاـ، جٕ)
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 المػػالكي (ٔ)لبابػػة ابػػف التقيػػو بػػو أفتػػى مػػا الخػػبلؼ مراعػػاة مػػف فمػػيس ىػػذا وعمػػى
 تمػػؾ، بػػدؿ توقػػؼ أخػػر  بػػأرض موقوفػػة أرض إبػػداؿ جػػواز مػػف األنػػدلس ممػػوؾ بعػػض
 كمػا فييػا، المتتػى الحادثػة نػزوؿ قبؿ كاف إفتا ه ألف ذلؾ الممؾ، ذلؾ رغبة عمى نزوالً 
 القاضػي الػراجا الػدليؿ مخالتة وفيو التصرؼ، ىذا إلى تدعو حاجة ىنالؾ تكف لـ أنو

 ليسػػػت فيػػػو المصػػػمحة أف عمػػػى فضػػػبلً  ، الحالػػػة ىػػػذه مثػػػؿ فػػػي الوقػػػؼ اسػػػتبداؿ بمنػػػا
 .راجحة وال مساوية

 احتػاج - األنػدلس ممػوؾ أحػد -:  (ٕ)الناصػر أف الشػاطبي حكاىا كما والقصة
رٍ  شرا  إلى  ابػف القاضػي إلػى فشػكى النيػر بعػدوة بقرطبػة المرضػى أحبػاس مػف(ٖ)ُمَجشِّ
 ابػف فقاؿ عبلليو مف تطمعو أو برؤيتيـ وتأذيو منتزىو لمقابمتو إليو وضرورتو أمره تقي
 مػػػا فػػػتكمـ: لػػػو فقػػػاؿ الحػػػبس، بحرمػػػة يحػػػاط أف أولػػػى وىػػػو فيػػػو، عنػػػدي حيمػػػة ال: بقػػػي

 فػي لػي يجػدوا أف فمعميػـ فيػو، القيمػة أضػعاؼ مػف أجزلػو وما برغبتي، وعرفيـ التقيا 
 عمػػييـ، الناصػػر فنضػػب سػػبيبًل، إليػػو يجعمػػوا فمػػـ معيػػـ تقػػي ابػػف فػػتكمـ رخصػػة، ذلػػؾ
 معيػػـ الناصػػر يصػػؿ ولػػـ مكالمػػة، الػػوزرا  وبػػيف بيػػنيـ فجػػرت بتػػوبيخيـ، الػػوزرا  وأمػػر
 .مقصوده إلى

 ذلػػؾ، اقتضػػى ألمػػر القضػػا  عػػف ُعػػزؿ ممػػف وكػػاف لبابػػة، ابػػف ذلػػؾ سػػما فممػػا
 كمػا بيتػو، ولػزـو عدالتو ب سقاط وأمر عميو، ثبتت ألشيا  أيضاً  الشور  عف ُعزؿ كما
: ويقػػوؿ التقيػػا ، أصػػحابو مػػف بعضػػاً  الناصػػر إلػػى رفػػا بػػذلؾ سػػما لمػػا الشػػاطبي قػػاؿ

                                                 

( محمد بف يحيػى بػف لبابػة أخػي الشػي  ابػف لبابػة المشػيور، ف نػو عػزؿ عػف قضػا  البيػرة ثػـ عػزؿ عػف ٔ)
لزامػو  الشور  ألشيا  نقمت عميػو، وسػجؿ بسػخطتو القاضػي حبيػب بػف زيػادة، وأمػر ب سػقاط عدالتػو وا 

 بيتو، وأف ال يتتي أحدًا.

( ىػػو عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد ا، ولػػػي األمػػػر ولػػػو اثنتػػػاف وعشػػػروف سػػػنة،ولما بمنػػػو ضػػػعؼ ٕ)
الخبلفة بالعراؽ في أياـ المقتػدر، وظيػور الشػيعة بػالقيرواف، تسػمى بػأمير المػؤمنيف، وتمقػب بالناصػر 

ة، ولػػـ يػػزؿ منػػذ ولػػى يسػػتنزؿ المتنمبػػيف لػػديف ا، وكػػاف يكنػػى أبػػا المطػػرؼ، وأمػػو أـ ولػػد اسػػميا مزنػػ
حتػػى اسػػتكمؿ إنػػزاؿ جمػػيعيـ فػػي خمػػس وعشػػريف سػػنة مػػف واليتػػو، وصػػار جميػػا أقطػػار األنػػدلس فػػي 
طاعتو، ثـ اتصػمت واليتػو إلػى أف مػات فػي صػدر رمضػاف سػنة خمسػيف وثػبلث مائػة، ولػـ يبمػ  أحػد 

 مف بني أمية مف الوالية مدتو فييا.

 .ٕٓ، صٖج( انظر ىامش االعتصاـ، ٖ)
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 الممػؾ مػف كبلمػو فوقػا ذلػؾ، بجػواز ألفتػى حاضػراً  كػاف ولػو واسعًا، عميو حجروا أنيـ
 القاضػي أمػر ثػـ الشػور ، مجمػس إلػى ب رجاعو فأمر نتسو، في ىو  وصادؼ موقعًا،

 فقػاؿ وجيػو، عف الحبس بتنيير المنا مف األوؿ بقوليـ جميعيـ فقاؿ إليو، جمعيـ بما
 فالػذي أنػس ابػف مالػؾ إمامنػا قػوؿ أمػا: قاؿ لبابة  ابف يا تقوؿ ما: لبابة البف القاضي

 عممػػا  وىػػـ أصػػبًل، الحػػبس يجيػػزوف ال فػػ نيـ العػػراؽ أىػػؿ وأمػػا التقيػػا ، أصػػحابنا قالػػو
نمػػا، األمػػة أكثػػر بيػػـ ييتػػد  أعػػبلـ  ثػػـ، رأيػػاً  ذلػػؾ وأتقمػػد العػػراؽ، أىػػؿ بقػػوؿ فيػػو أقػػوؿ وا 
 فاختػػار المػػؤمنيف، أميػػر إلػػى بيػػا فكتػػب فتػػواي، المػػؤمنيف أميػػر إلػػى أنػػو: لمقاضػػي قػػاؿ

 ((.الحبس عف وعرض لبابة، ابف بتتو  األخذ
 وجعػػؿ الشػػريعة ونبػػذ اليػػو  إتبػػاع مػػف وأمثاليػػا التتػػو  ىػػذه الشػػاطبي جعػػؿ وقػػد

 فػػي ويػػدخؿ: ))قػػاؿ حيػػث واألىػػوا  البػػدع أىػػؿ غمػػار فػػي التتػػاو  مػػف الطػػرؽ ىػػذه أىػػؿ
 أو عنػػدىـ، مػػا لينػػؿ السػػبلطيف يخشػػى كػػاف مػػف – والبػػدع األىػػوا  أىػػؿ أي – غمػػارىـ

ف البنيػات إلى الجادة عف فخرجوا...  لمرياسة طمباً   – الشػريعة لطمػب مخالتػة كانػت وا 
 (ٔ)(( وليو يتيد أو – عدوه ينمب أف عمى حرصاً 

 لمحػاكـ يصػا فػبل صػحتيا سػممنا لػو إنو: ))التتو  ىذه رد في الشاطبي قاؿ ثـ
 التػػرجيا إنمػػا الحاجػػة، وقضػػا  واألمػػارة بالمحبػػة القػػوليف أحػػد فػػي حكمػػو فػػي يرجػػا أف

 قػوؿ تقميػد عمػى اعتمػد مػف فكػؿ العممػا ، بػيف عميػو متتػؽ وىػذا شرعًا، المعتبرة بالوجوه
 عافانػا شػرع غيػر إلػى واسػتند الربقػة خمػا فقػد معتبػر معنػى بنيػر رجا أو محقؽ، غير
 ا ديػػف فػػي المحػػدثات البػػدع جممػػة مػػف التتيػػا فػػي الطريقػػة فيػػذه، بتضػػمو ذلػػؾ مػػف ا

 .(ٕ) ((تعالى
 أحػػد واختيػػار بػػاليو ، التػػرجيا يصػػا ال أنػػو أيضػػاً ( الموافقػػات) فػػي ذكػػر وقػػد

 بمسػػألة ذلػػؾ جػػواز عػػدـ عػػارض ثػػـ التتػػو ، بيػػذه لػػو ومثػػؿ معتبػػر مػػرج ا بػػبل القػػوليف
 منيمػػا المرجػػوح بػػؿ القػػوليف أحػػد اعتبػػار فييػػا أف مػػا صػػحيحة ف نيػػا الخػػبلؼ، مراعػػاة
 ف نػػػػو المػػػػالكي المػػػػذىب فػػػػي المػػػػذكورة الخػػػبلؼ مراعػػػػاة معنػػػػى فمػػػػا قيػػػػؿ فػػػػ ف: ))بقولػػػو

 فييػػا يراعػػى ال عمييػػا المتتػػؽ المسػػائؿ نجػػد فمػػذلؾ الخػػبلؼ، اعتبػػار أنيػػا فييػػا الظػػاىر
                                                 

 .ٕٓ – ٜٔ، صٖ( االعتصاـ، جٔ)

 .ٖٕ، صٖ( المرجا السابؽ، جٕ)
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ف المخػالؼ فييػا روعػي فييا مختمتاً  كانت ف ف دليميا؛ غير  الػدليؿ خػبلؼ عمػى كػاف وا 
 فػػػػػي تقػػػػرر لمػػػػػا مضػػػػاد وىػػػػػو الخػػػػبلؼ، يعتبػػػػػروف تػػػػراىـ فأنػػػػػت المػػػػالكي عنػػػػػد الػػػػراجا
 (ٔ)((المسألة

 بػػػيف فرقػػػاً  ىنػػػاؾ أف المتقػػػدـ الخػػػبلؼ مراعػػػاة تعريػػػؼ مػػػف ظيػػػر كمػػػا والجػػػواب
 أحػػػد اختيػػػار إذ الخػػػبلؼ مراعػػػاة مسػػػألة وبػػػيف الجػػػواز، بعػػػدـ فييػػػا حكػػػـ التػػػي المسػػػألة
 .   اليو  بمجرد ال ترجيحو اقتضى بمعنى الخبلؼ مراعاة في القوليف

 :الخالف من والخروج الخالف مراعاة بين الفرق :مسألة
 مسػػػػألة و غيػػػػره دوف المػػػػالكي المػػػػذىب بػػػػو تميػػػػز أصػػػػؿ الخػػػػبلؼ مراعػػػػاة( ٔ)

 .بيا يقولوف المذاىب أىؿ جميا بؿ بيا، لمالؾ اختصاص ال( الخبلؼ مف الخروج)
 ممكنػػًا، المػػذاىب بػػيف الجمػػا يكػػف لػػـ إذا إليػػو يػػذىب الخػػبلؼ مػػف الخػػروج( ٕ)

 .والحرج المشقة رفا ابتنا  مرجوح لدليؿ راجا دليؿ ترؾ: فيو الخبلؼ مراعاة أما
 الخػػروج إذ مسػػتحب وىػػو الخػػبلؼ، مراعػػاة مػػف نػػوع الخػػبلؼ مػػف الخػػروج( ٖ)

 قػػػالوا فقػػػد الخػػػاص بمعنػػػاه الخػػػبلؼ مراعػػػاة أمػػػا فيػػػو، التػػػورط مػػػف أفضػػػؿ الخػػػبلؼ مػػػف
 .(ٕ)الخبلؼ بمراعاة العمؿ حكـ في بيانو سبؽ كما بيا، العمؿ بوجوب
 احتيػاط إلػى يرجػا شخصػي اعتبػار ذو شػرعي مسمؾ الخبلؼ مف الخروج( ٗ)
 بمعنػػػػاه الخػػػػبلؼ مراعػػػػاة أمػػػػا إلزاميػػػػًا، تشػػػػريعاً  ولػػػػيس لمشػػػػبة واتقائػػػػو وورعػػػػو الشػػػػخص
 وغيرىػػػا، المنازعػػػات فػػػي بػػػو يؤخػػػذ إلزامػػػي اسػػػتبللي مسػػػمؾ ىػػػو المالكيػػػة عنػػػد الخػػػاص
 .والبيوع النكاح كعقود المعامبلت أبواب في بو يؤخذ ولذلؾ

 :عميو الواردة واكعترا ات الخالف بمراعاة العمل أدلة :الرابع طمبالم
 :الخالف بمراعاة العمل عمج التفصيمية األدلة: أوكً 

 : التالية باألدلة النقؿ مف الخبلؼ بمراعاة العمؿ عمى المالكية استدؿ
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ : تعػػػػػالى قػػػػػاؿ

 . (ٖ)چ ۓ  ﮲    ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺

                                                 

 .ٓ٘ٔ، صٗ( الموافقات، جٔ)

 صتحة في( سبؽ بيانو  ٕ)

 .ٕسورة المائدة، ا ية ( ٖ)
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 اسػػػػتحبلؿ عػػػػف النيػػػػي عمػػػػؿ وتعػػػػالى سػػػػبحانو ا أف: ا يػػػػة مػػػػف الداللػػػػة وجػػػػو
 تعػػالى بػػا  كتػػرىـ مػػا ورضػػوانو، ا فضػػؿ بابتنػػائيـ الحػػراـ، البيػػت ا مػػيف المشػػركيف

 والمراعػػاة االعتبػػار مػػف نػػوع فيػػو وىػػذا عمػػؿ، معػػو يقبػػؿ وال عبػػادة، معػػو تصػػا ال الػػذي
 مسػػمـ، عبػػد خػػبلؼ يراعػػى ال فكيػػؼ تعػػالى،   عبػػادة فيػػو ىػػـ مػػا أف الباطػػؿ لػػزعميـ
ف فيػػو، بخطئػػو يقطػػا ال شػػرعي دليػػؿ وجػػو عمػػى الواقعػػة عبادتػػو وتسػػتبعد  يظػػف كػػاف وا 

 .(ٔ)ظنًا  ذلؾ
 كػػاف: قالػػت أنػػو عنيػػا ا رضػػي عائشػػة عػػف عػػروة، عػػف شػػياب، ابػػف حػػديث

 منػػي زمعػػة وليػػدة ابػػف أف وقػػاص، أبػػي بػػف سػػعد أخيػػو إلػػى عيػػد وقػػاص أبػػي بػػف عتبػػة
 فيػو، إلػي عيػد كػاف قػد أخػي ابػف: فقػاؿ سعد، أخذه التتا عاـ كاف فمما إليؾ، فأقبضو

 ابػف عبػد يػا لػؾ ىػو: )) ا رسػوؿ فقػاؿ أبػي، وليػدة وابػف أخػي: زمعػة بػف عبػد فقاؿ
 يػا منػو احتجبػي: ))زمعػة بنػت لسػودة قػاؿ ثػـ ،((الحجػر ولمعػاىر لمتػراش، الولػد زمعة،
 .  ا لقي حتى رآىا فما بعتبة، شبيو رأ  لما ،(ٕ)((سودة

 النسػػب بػػو فأثبػػت التػػراش دليػػؿ أعمػػؿ  النبػػي أف: الحػػديث مػػف الداللػػة وجػػو
 فيػو وىػذا بعتبػة، لشػبيو المولػود مػف باالحتجػاب سػودة فػأمر الشبو دليؿ وراعى لزمعة،
 مراعػػػاة معنػػػى وىػػػو أرجػػػا، فيػػػو ىػػػو فيمػػػا المتعارضػػػيف الػػػدليميف مػػػف واحػػػد كػػػؿ إعمػػػاؿ
فيا كما الخبلؼ  .عرفة ابف شي  السبلـ عبد ابف عر 

 نكحػػػت امػػػرأة أيمػػػا: ))قػػػاؿ ، ا رسػػػوؿ أف عنيػػػا، ا رضػػػي عائشػػػة حػػػديث
 اسػػتحؿ بمػا الميػر فميػا بيػا دخػؿ فػ ف باطػؿ، باطػؿ، باطػؿ، فنكاحيػا ولييػا، إذف بنيػر
 .(ٖ)((لو ولي ال مف ولي فالسمطاف اشتجروا ف ف فرجيا، مف

 ، ولػػي بػػدوف النكػػاح بػػبطبلف أوالً  حكػػـ  النبػػي أف: الحػػديث مػػف الداللػػة وجػػو
 المػػرأة وال المػػرأة المػػرأة تػػزوج ال))ا خػػر الحػػديث فػػي زنػػا وسػػماه ثبلثػػًا، بػػالتكرار وأكػػده

                                                 

 .ٜٖ٘، صٙ( انظر المعيار المعرب، جٔ)

 ( سبؽ تخريجو.ٕ)

 ( سبؽ تخريجو.ٖ)
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 العقػد ىػذا بػبطبلف الحكـ مقتضيات وأقؿ (ٔ)((نتسيا تزوج التي ىي الزانية ف ف نتسيا،
: بقولػػو الوقػػوع بعػػد اعتبػػاره اقتضػػى بمػػا أعقبػػو لكنػػو ، جممػػة اعتبػػاره عػػدـ زنػػا وتسػػميتو

 الوقػػوع، بعػػد التاسػػد لمعقػػد  منػػو اعتبػػار وىػػذا(( فرجيػػا مػػف اسػػتحؿ بمػػا الميػػر فميػػا))
ال أثره بعض وا عطاؤه  .حراـ البني مير ف ف المير ليا يثبت لـ وا 

 – عنػو ا رضػي – الصػديؽ بكػر أبػا أف األنصػاري، سػعيد بػف يحيػى رو  ما
 سػػبيؿ فػػي النػزاة أربػػاع مػف لربػػا أميػراً  وكػػاف الشػػاـ، إلػى سػػتياف أبػي بػػف يزيػد بعػػث لمػا
   أنتسػػيـ حبسػػوا أنيػػـ زعمػػوا قومػػاً  سػػتجد إنػػؾ: ))لػػو وصػػية فػػي بكػػر أبػػو لػػو قػػاؿ ا،

(ٕ)((.لو أنتسيـ حبسوا إنيـ زعموا وما فذرىـ
 

 ف نػػػو يقاتػػػؿ ال ممػػػف غيػػػرىـ بخػػػبلؼ أمػػػواليـ، وتتػػػرؾ الرىبػػػاف، يسػػػبى ال وليػػػذا
نمػػا ويممػػؾ، يسػػبى ف ا، لعبػػادة أنتسػػيـ حبسػػوا أنيػػـ لػػزعميـ ذلػػؾ وا   عبػػادتيـ كانػػت وا 
 بنػا  عنػد إليػو والنظػر الباطػؿ، لػزعميـ االعتبػار مػف نػوع فيػو وىػذا الباطػؿ، أبطػؿ مف

 عمػى الواقعػة عبادتػو تصػا وال خبلفػو يعتبػر وال مسػمـ عبػد نظػر يستبعد فكيؼ الحكـ،
ف فيو، بخطئو يقطا ال شرعي دليؿ وفؽ  .(ٖ)ظنًا  ذلؾ يظف كاف وا 

 الػػػػدليميف مػػػػف واحػػػػد كػػػػؿ إعمػػػػاؿ فييػػػػا الخػػػػبلؼ مراعػػػػاة إف: قػػػػالوا: العقػػػػؿ ومػػػػف
 ووجػو أحػدىما، إىمػاؿ أو إىماليمػا مػف أولػى الػدليميف مػف واحد كؿ وا عماؿ المختمتيف،

 مراعاتػو حػاؿ فػي المجتيػد أف الػدليميف، مػف واحػد كػؿ إعماؿ فييا الخبلؼ مراعاة كوف
 غيػػر مػػف نظػػره فػػي تػػرجا الػػذي الػػدليؿ بمقتضػػى ويعمػػؿ ابتػػدا ً  يقػػوؿ أف إمػػا لمخػػبلؼ،

 مقتضػػى عمػػى عبػػادة أو عقػػد وقػػا فػػ ذا المخػػالؼ، دليػػؿ مقتضػػى عػػف النظػػر يقطػػا أف
 العقد يتس  لـ المخالؼ دليؿ

 .االعتبار نتس في دليمو مقتضى عمى لوقوعيا العبادة يبطؿ ولـ
                                                 

(، ابػف ماجػو، بػاب ال نكػاح إال ٖٔٗ٘الحػديث رقػـ )( النسائي، باب تحريـ الجمػا بػيف المػرأة وخالتيػا، ٔ)
 (، وصححو األلباني في إروا  النميؿ.ٕٛٛٔبولي، الحديث رقـ)

(، سػنف البييقػي، ٜ٘ٙ( مالؾ في الموطأ، باب النيي عف قتؿ النسا  والولداف في النزو، الحديث رقػـ)ٕ)
صػػير دار إسػػبلـ أو دار بػػاب تػػرؾ مػػف اختػػار الكػػؼ عػػف القطػػا والتحريػػؽ إذا كػػاف األغمػػب أنيػػا ست

(، وعبػػػدالرزاؽ فػػػي مصػػػنتو، بػػػاب عقػػػر الشػػػجر بػػػأرض العػػػدو، الحػػػديث ٜٗٓٚٔعيػػػد، الحػػػديث رقػػػـ)
 (.ٖٜ٘ٚرقـ)

 .ٜٖ٘، صٙ( انظر المعيار المعرب، جٖ)
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 بنػػػا  فػػػي أثػػػره بعػػػض منيمػػػا واحػػػد لكػػػؿ فيعطػػػي الػػػدليميف، بػػػيف يتوسػػػط أف وأمػػػا
 .(ٔ)أحدىما يم  ولـ الدليميف أعمؿ قد يعتبر الحالتيف كبل وفي تقدـ، كما الحكـ

 كونيػػا ووجػػو واجػػب، بػػالراجا والعمػػؿ بػػالراجا، عمػػؿ ىػػي الخػػبلؼ مراعػػاة إف
 إذا ثػـ نظػره فػي الػراجا دليمػو بمقتضػى ويعمػؿ ابتدا ً  يقوؿ المجتيد أف بالراجا، عمبلً 
 لقػػػوؿ مرجحػػػة قػػػرائف التعػػػؿ بوقػػػوع واقترنػػػت المخػػػالؼ دليػػػؿ مقتضػػػى عمػػػى التعػػػؿ وقػػػا

بقا  المخالؼ  راجحػاً  كػاف لمػا بدليمػو عمػؿ فيػو بػذلؾ، قػاؿ عميػو ىػي ما عمى الحالة وا 
 ىػذا وفػي التعػؿ، وقػوع بعد راجحاً  صار عندما مخالتو بدليؿ عمؿ ثـ التعؿ، وقوع قبؿ
 .(ٕ)حاؿ كؿ عمى بالراجا عمؿ

 وىنػاؾ الخػبلؼ، بمراعػاة العمػؿ عمػى المالكيػة بيػا اسػتدؿ التػي األدلػة جػؿ ىذه
 مناقشػػػػة ضػػػػمف سػػػػيأتي الخػػػػبلؼ بمراعػػػػاة العمػػػػؿ عمػػػػى األخػػػػر  االسػػػػتدالالت بعػػػػض

 . بيا العمؿ عمى الواردة االعتراضات
 :عمييا والرد الخالف بمراعاة العمل عمج الواردة اكعترا ات ثانياً 
 عمػػى النكيػػر وشػػددوا الخػػبلؼ مراعػػاة عمػػى المالكيػػة عممػػا  بعػػض اعتػػرض لقػػد

 البػػػر، عبػػػد وابػػػف المخمػػػي، عػػػف ذلػػػؾ اشػػػتير وقػػػد المػػػالكي، المػػػذىب فػػػي بيػػػا العمػػػؿ
 المنػاظرة لػوا  األخيػر ىػذا حمػؿ وقػد أمػره، أوؿ فػي الشاطبي واإلماـ عياض والقاضي
 القبػاب، واإلمػاـ عرفػة، ابػف الشػي  مػف كػؿ مػا الخبلؼ، بمراعاة العمؿ حوؿ والسجاؿ

 .التشتالي ا عبد وأبي
 – منػػاظرات شػػكؿ فػػي بيػػنيـ جػػرت التػػي – المنػػاظرة تمػػؾ بػػو اتسػػمت مػػا ورغػػـ

 أف إال والشػاطبي، عرفػة ابػف بػيف السػيما اإللزامػات فػي وحيؼ األسموب، في حدة مف
يراداتػػػػو الرصػػػػيف وأسػػػػموبو اليادئػػػػة بمنتػػػػو اسػػػػتطاع القبػػػػاب اإلمػػػػاـ  وحججػػػػو السػػػػائنة وا 

 التػػي الخػػبلؼ بمراعػػاة العمػػؿ بأىميػػة األخيػػر، فػػي الشػػاطبي اإلمػػاـ يقنػػا أف المنطقيػػة،
 أو عممػػو قػػؿ مػػف إال يعيبيػػا أف ينبنػػي ال التػػي المػػالكي المػػذىب محاسػػف مػػف اعتبرىػػا

 :المتنبي قوؿ ذلؾ في وأنشد فيمو، سقـ
 وكأأأأأم مأأأأأن عااأأأأأب  أأأأأوًك صأأأأأحيحاً 

 

 وافتأأأأأأأأأأو مأأأأأأأأأأن الفيأأأأأأأأأأم السأأأأأأأأأأقيم 
 

                                                 

 .ٖٔٓ( انظر منار أىؿ التتو . لمقاني، صٔ)

 .ٕٛ٘(انظر شرح المنتخب، لممنجور، ص ٕ)
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 ولكأأأأأأأأأأأأأن تأخأأأأأأأأأأأأأ  اآل ان منأأأأأأأأأأأأأو
 

 عمأأأأأأأأأج  أأأأأأأأأدر القريحأأأأأأأأأة والعمأأأأأأأأأوم 
 

 فػي الخػبلؼ بمراعػاة العمؿ حوؿ القباب نظر بوجية الشاطبي اإلماـ اقتنا وقد
 فييػا بػيف وقد: القباب اإلماـ مف وكانت بينيما، جرت التي المراسبلت مف رسالة آخر
 استحسػف مػف: ))الشػافعي اإلمػاـ قاؿ حتى بو، العمؿ حوؿ والجدؿ الخبلؼ مراعاة أف
 ال المجتيػد ذىػف فػي ينقػدح دليػؿ ىػو: ))بعضػيـ قػاؿ حتػى مدلولػو وحػوؿ ،((شػرع فقد

 فكيػػؼ األصػػؿ ىػػو الػػذي االستحسػػاف حالػػة ىػػذه كانػػت فػػ ذا(( . عنػػو التعبيػػر يسػػتطيا
 الترع  وىي الخبلؼ مراعاة حالة ستكوف

 .أشد بيا العمؿ في والنزاع أكثر، سيكوف مدلوليا في الخبلؼ أف في ريب ال
 الخػبلؼ بمراعػاة العمػؿ بواقعيػة أخيراً  اقتنا أشرنا كما الشاطبي اإلماـ أف ورغـ

 و( الموافقػػػػػػات) كتابيػػػػػػو فػػػػػػي بػػػػػػذلؾ صػػػػػػر ح كمػػػػػػا – لمأخػػػػػػذىا القبػػػػػػاب تنظيػػػػػػر وفػػػػػػؽ –
 بػو، تػدفا أف يمكف وما االعتراضات تمؾ ذكر الضروري مف نر  أننا إال( االعتصاـ)

 .(ٔ)خمؼ بعده وبقي سمؼ سبقو بؿ النزاؿ، في وحده يكف لـ الشاطبي اإلماـ ألف
 :اكعترا ات تمك  كر يمي وفيما

 :  األول اكعتراض
 المػػأمور دليمػػو بمقتضػػى العمػػؿ تػػرؾ إلػػى بيػػا بالقائػػؿ تػػؤوؿ الخػػبلؼ مراعػػاة إف
 إتباعػو، مػف المنػا عمػى اإلجماع ووقا عنده المرجوح خصمو بمذىب والعمؿ ب تباعو،

 ال دليمػػػو مقتضػػػى عمػػػى المجتيػػػد جريػػػاف يقتضػػػي القيػػػاس ألف لمقيػػػاس، مخػػػالؼ وىػػػذا
 .خصمو دليؿ مقتضى

 دليمػو بمقتضػى ابتػدا  ويعمػؿ يقػوؿ إنمػا المجتيػد بػأف: االعتػراض ىذا دفا وقد
 صػػػادؼ أنػػػو إال نظػػػره، فػػػي المرجػػػوح خصػػػمو دليػػػؿ بمقتضػػػى يقػػػوؿ وال عنػػػده، الػػػراجا
 المكمػؼ فعػؿ واقػا راعػى خصػمو دليػؿ مقتضػى عمػى المكمؼ مف التعؿ وقا أف األمر
 وقػا الػذي التعػؿ ىػذا لتصػحيا جديػد مػف النظػر إعػادة يقتضػي آثػار مػف عنػو نتر وما
 وقػا لمػا لكف التعؿ، وقوع قبؿ نظره في مرجوحاً  كاف الذي خصمو دليؿ مقتضى عمى
 المرجحػػة القػػرائف مػػف بالتعػػؿ يقتػػرف لمػػا نظػػراً  تػػرجا، مقتضػػاه عمػػى المكمػػؼ مػػف التعػػؿ

                                                 

 .ٜٖ٘، صٕٔ( انظر المعيار، جٔ)
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بطػػاؿ المسػػػمـ صػػتقة نقػػػض مػػف كػػػالتحرج التعػػؿ، وقػػػوع بعػػد المخػػػالؼ لػػدليؿ  عبادتػػػو وا 
 .(ٔ)ذلؾ ونحو

 دليمػػو كػػاف التعػػؿ فقبػػؿ الحػػالتيف، فػػي نظػػره فػػي الػػراجا بالػػدليؿ عمػػؿ فالمجتيػػد
 خصػػػمو، دليػػػؿ مقتضػػػى عمػػػى التعػػػؿ وقػػػا ولمػػػا بمقتضػػػاه، فقػػػاؿ نظػػػره فػػػي الػػػراجا ىػػػو

 عنػػده تػػرجا خصػػمو، دليػػؿ تػػرجيا تقتضػػي آثػػار عميػػو وترتبػػت. قػػرائف بوقوعػػو واقتػػرف
 .حاؿ كؿ في عنده بالراجا عمؿ فيو بمقتضاه، فقاؿ خصمو دليؿ

 :الثاني االعتراض
 لػف ف نػو يراعييػا المجتيػد ذىػب فػ ذا تنحصػر، ال والخبلفات كثيرة، األقواؿ إف 
 .(ٕ)مذىب لو يستقر ولف قوؿ، لو يستقيـ

نما األقواؿ، ىو ليس الحقيقة في المراعى بأف: االعتراض ىذا ودفا  المراعػى وا 
 مراعاتػو عنػد والمجتيػد مراعػى، وغيػر معتبر غير عميو دليؿ ال الذي فالقوؿ األدلة ىو

 ويتضػػػا قوتػػو تبػػػيف مػػا منيػػػا األدلػػة أف وذلػػػؾ، حػػاؿ كػػػؿ فػػي يراعيػػػو ال خصػػمو لػػدليؿ
 ىػػػذه فتػػػي بمقتضػػػاه، العمػػػؿ فػػػي يتػػػردد وال رجحانػػػو فػػػي النػػػاظر يجػػػـز بحيػػػث رجحانػػػو،
 فيػػو يقػػو  مػػا األدلػػة ومػػف المخػػالؼ، دليػػؿ اعتبػػار أو الخػػبلؼ لمراعػػاة معنػػى ال الحالػػة
 ومتشػوقة متػرددة الػنتس معػو تتبقػى ورجحانػاً  قػوة اإلمارتيف إحد  وتترجا الدليميف أحد
 فتػػي االعتبػػار، مػػف شػػيئاً  إعطػػا ه تقتضػػي قػػوة مػػف لػػو لمػػا ا خػػر، الػػدليؿ مقتضػػى إلػػى
 دليمػػػػو بمقتضػػػػى ابتػػػػدا ً  ويعمػػػؿ المجتيػػػػد فيقػػػػوؿ الخػػػػبلؼ، مراعػػػاة تحسػػػػف الحالػػػػة ىػػػذه

 يبطمػو لػـ ا خػر، الػدليؿ مقتضػى عمػى المكمػؼ مػف التعػؿ وقػا فػ ذا نظره، في األرجا
 .بالكمية إلسقاطو الصدر ينشرح وال اعتبار، النتس في لو دليؿ مقتضى عمى لوقوعو

 الػػدليميف مػػف واحػػد كػػؿ إعطػػا  ىػػي: الخػػبلؼ مراعػػاة فػػي قػػوليـ معنػػى ىػػو وىػػذا
 .حكمو

 إمارتػػػاف عمييػػػا لػػػو جعػػػؿ طريػػػؽ بسػػػالؾ المسػػػمؾ ليػػػذا القبػػػاب اإلمػػػاـ مثػػػؿ وقػػػد
 نظػػػػره فػػػػي تسػػػػاوت فػػػػ ف إمػػػػارة، منيمػػػػا كػػػػؿ عمػػػػى طريقػػػػاف لػػػػو عػػػػرض فربمػػػػا يتبعيمػػػػا،
ف مرجحػاً  يجػد حتػى وقؼ اإلمارتاف ف عمييػا، عمػؿ أحػداىما رجحػت وا   قػد غيػره رأ  وا 

                                                 

 .ٖٚٛ، صٙنظر المعيار، ج( أ)

 .ٖٔٓ. ومنار أىؿ التتو ، ص ٖٚٛ، صٙ( المعيار المعرب، جٕ)
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 عمػؿ وىػو أرده كيػؼ فيقػوؿ رجوعػو، يشػؽ مػا منيػا وقطػا األخػر  الجيػة عمػى مضى
 أف عمػػـ إف السػػيما: بػػاؿ مالػػو منيػػا قطػػا وقػػد أقصػػد، طريقػػو فمعػػؿ اعتبػػار  ليػػا بأمػػارة

 المجتيػديف، تصػويب فػي االحتمػاؿ ىػذا ونظير المقصود، إلى موصبلف معاً  الطريقيف
 ولػيس بالتصػويب، القػوؿ عمػى إال تػتمكف ال الخػبلؼ مراعػاة أف الناس بعض رأ  وقد

 .(ٔ)أسيؿ التصويب عمى لكنيا معاً  المذىبيف عمى تتمشى بؿ كذلؾ،
نمػا فػراغ، مػف ينطمػؽ ال الخبلؼ مراعاة في فالمجتيد  ثابتػة قواعػد مػف ينطمػؽ وا 

 أف يريػػػػد مػػػػا ويعػػػػرؼ مذىبػػػػو، ييتػػػػز وال قولػػػػو، يتذبػػػػذب فػػػػبل مؤصػػػػمة، بضػػػػوابط ويتقيػػػد
 :وجيو في ينشد أف الشاعر يستطيا ولف يقتنصو،

 تكأأأأأأأأاثر الظبأأأأأأأأاء عمأأأأأأأأج خأأأأأأأأراش
 

 (ٕ)فمأأأأأا يأأأأأدري خأأأأأراش مأأأأأا يصأأأأأير 
 

 وتػػارة ،(ٗ)شػػياب وابػػف (ٖ)المسػػيب ابػػف قػػوؿ تػػارة يرعػػي مالػػؾ اإلمػػاـ نجػػد ذلػػؾ
 .القبر صاحب كبلـ إال ومردود مقبوؿ فيو كبلـ كؿ: ويقوؿ الجميا يطرح وتارة

 األدلػػػة تقسػػػيمكـ: ))(٘)بقولػػػو الجػػػواب ىػػػذا عمػػػى الشػػػاطبي اإلمػػػاـ اعتػػػرض وقػػػد
لػػػى تػػػردد، غيػػػر مػػػف الػػػدليميف أحػػػد بتػػػرجا فيػػػو النػػػاظر يجػػػـز مػػػا إلػػػى المتعارضػػػة  مػػػا وا 

 ليػػا، معنػػى ال األوؿ القسػػـ فػػي الخػػبلؼ مراعػػاة وجعمكػػـ تػػردد، ترجيحػػو فػػي لػػو يبتنػػى
 ف مػا ترجحػت إذا الثػاني القسػـ فػي األمػارة ألف ينقسػـ ال اعتبػار، ليػا الثاني القسـ وفي
 بمعنػى فيػو تقػديميا يقػتض لـ ف ف أواًل  األخر  عمى تقديميا يقتضي ترجحاً  يكوف أف

 والتسػػػاوي ظنػػػًا، ينشػػػأ وال حكمػػػاً  يتيػػػد ال لرجحػػػاف معنػػػى ال إذ األمػػػارتيف، بػػػيف التسػػػاوي

                                                 

 وما بعدىا. ٕٖٓ، وما بعدىا ومنار أىؿ التتو ، ص ٖٛٛ، صٙ( انظر المعيار المعرب، جٔ)

 .ٖٗ. ٔ( المثؿ السائر في أدب الكتاب والشاعر، جٕ)

ي أحػد أعمػـ بكػؿ قضػا  رسػوؿ ا وأبػي بكػر وعمػر ( ىو أحد التابعيف التقيا  األجبل  كاف يقوؿ ما بقٖ)
 .ٔ٘. طبقات التقيا  صٖٕٕ، صٗىػ سير أعبلـ النببل  جٜٗوعمر وعثماف مني توفي سنة

( أبو بكر محمد بف مسػمـ بػف عبػدا بػف شػياب الزىػري قػاؿ عمػر بػف عبػد العزيػز: ال أعمػـ أحػدًا أعمػـ ٗ)
تقانػػػػو، تيػػػػذيب أعمػػػػـ بالسػػػػنة منػػػػو، وقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: التقيػػػػو الحػػػػافظ  الثقػػػػة  المتتػػػػؽ عمػػػػى جبللتػػػػو وا 

 .ٜٖٗ، ص٘، ثقات ابف حباف، جٜٔٗالكماؿ،ص 

 .ٖٓٔ، ومنار أىؿ التتو ، ص ٜٖٛ، صٙ( انظر مراسمة الشاطبي والقباب في المعيار المعرب، ج٘)
ٖٔٓ. 
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 تقػدر مػا حسػب التخييػر عمى أو الوقؼ عمى إما وبعده، الوقوع قبؿ حكمو عمى يجري
 ((.األصوؿ في

ف  تػردد ال الذي األوؿ بالقسـ الحكـ في لحقت األمارتيف إحد  تقديـ اقتضى وا 
 إمكػاف وقػوة الجػواز عدـ في التردد ما يجوز ال ىذا: المتتي يقوؿ أف يسوغ ال إذ فيو،

 يكػػوف أف يتبػػا ىػػذا فػػ ف جػػائز؛ وبعػػده يجػػوز ال الوقػػوع قبػػؿ إنػػو: يقػػوؿ أف وال الجػػواز،
 إال الوقػوع، قبػؿ المنػا دليػؿ العتبػار معنػى فػبل وأيضػاً  ،! جائزاً  صار فعؿ إذا الممنوع

 ألف أحػػدىما، تػػرجيا مػػا الػػدليميف اعتبػػار يتصػػور فػػبل االعتبػػار سػػاقط المنػػا دليػػؿ أف
 . تضاد ىذا

 .اعتبار النتس في لو دليؿ وفؽ عمى وقا الوقوع بعد التعؿ إف: وقولكـ
 ابتػػدا  بػػالمنا القػػوؿ بػػؿ ابتػػدا ، بػػالمنا القػػوؿ إطػػبلؽ يصػػبا لػػـ كػػذلؾ كػػاف لػػو

 أف كمػا لمػدليؿ، مخالتػاً  وقػا إذا إنػو: كبلمػو معنى بالمنا والقائؿ بالجواز، لمقوؿ إىماؿ
نمػػػا والمكػػػروه، الجػػػائز بػػػيف الوقػػػوع فػػػي تضػػػاد ال أنػػػو: كبلمػػػو معنػػػى بػػػالجواز القائػػػؿ  وا 

 .التصوير في يتضاداف
 باألمػارات العػارؼ كنػت إذا ألنػؾ أيضػًا، يسػتقيـ ال الطػريقيف مػف بػو مثمػتـ وما

 ذات إليػو الموصػؿ الطريػؽ أف عنػدؾ فػرجا كػذا، بمػد إلػى طريػؽ سػموؾ أراد مف فجا 
 مػػف ومنعتػػو عنػػدؾ تػػرجا مػػا عمػػى فدلمتػػو اليسػػار، ذات الطريػػؽ غيػػرؾ وعنػػد اليمػػيف،
 فػػ ف البمػػد، إلػػى يوصػػؿ ال أنػػو ظنػػؾ عمػػى غمػػب وقػػد إال منػػو تمنعػػو فمػػـ ا خػػر، سػػموؾ
 غمبػػة لػػؾ تتنمػػب أف يصػػا لػػـ يصػػنا  كيػػؼ سػػألؾ ثػػـ اليسػػار، ذات وأخػػذ رأيػػؾ تػػرؾ

 مػف االعتقػاد انقػبلب بػاب مػف ىػذا ألف راجحػة، عنؾ المرجوحة األمارة فتصير الظف،
 .اعتبار  ليا بأمارة عمؿ قد وىو أرده كيؼ قولكـ وأما عندؾ، دليؿ غير

 ف نػػو غيػرؾ عنػػد وأمػا فػبل، عنػػدؾ أمػا غيػػرؾ  عنػد أـ عنػدؾ اعتبػػار: فيػو فيقػاؿ
نما غيرؾ، يسأؿ لـ ياؾ أنت سألؾ وا   كمػا: آخػراً  الطريؽ سموؾ عمى التمادي في قمدٍ  وا 

 غيػر أنػت مػف مػذىب عمػى تتػرع فكيػؼ عاصػيًا، بمخالتتػؾ فصػار ، فمنعتو أوالً  سألؾ
ف ىػػػػذا بمذىبػػػػو  قائػػػػؿ  فمػػػػيس البمػػػػد، إلػػػػى توصػػػػؿ اليسػػػػار ذات الطريػػػػؽ عنػػػػدؾ كػػػػاف وا 

 لػػـ بػػداللتؾ إليػػو موصػػبلً  كػػاف ولػػو غيػػرؾ بداللػػة بػػؿ أنػػت، بػػداللتؾ البمػػد إلػػى بموصػػؿ
 قػػػػوؿ يصػػػوب واحػػػد كػػػؿ فػػػ ف المجتيػػػديف، بتصػػػويب القػػػوؿ عمػػػى ىػػػذا ابتػػػداً ، تمنعػػػو
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 لػػػو يجػػػوز ال إذ نتسػػػو، مػػػذىب نظػػػر حيػػػث مػػػف ال صػػػاحبو، نظػػػر حيػػػث مػػػف صػػػاحبو
 إضػافي، فالتصػويب نتسػو مػذىب غيػر إلػى الػذىاب لآلخػر يجػوز ال كمػا إليو الذىاب
 لػػي يتبػػيف لػػـ ذلػػؾ وعنػػد بالتخطئػػة، القػػوؿ مػػا بػػو فػػأحر  بالتصػػويب القػػوؿ مػػا وىػػذا
 النػػاس لػػبعض يتبػػيف لػػـ كمػػا المصػػوبيف؛ قػػوؿ عمػػى تتمشػػى الخػػبلؼ مراعػػاة أف القػػوؿ

 . أيضاً  المخطئيف قوؿ عمى جريانيا
 مجتيػػد بمػػذىب المجتيػػد إفتػػا  جػػواز عمػػى تجػػري الخػػبلؼ مراعػػاة أف: يقػػاؿ وال

 فػػػي المجتيػػػد عمػػػى ذلػػػؾ منػػػا عمػػػى اإلجمػػػاع نقمػػػوا األصػػػولييف ألف لػػػو، مخػػػالؼ آخػػػر
 .(ٔ) فييا اجتيد التي المسألة

 رضػػي – أخػػي يػػا: قػػاؿ حيػػث القبػػاب اإلمػػاـ االعتراضػػات ىػػذه عػػف أجػػاب وقػػد
 كػذا فػي جػوابي بػو ترضػوف ال ممػا سػألتموه فيمػا بػو إلػي   كتبػتـ ما وصمني – عنكـ ا

 بػػػو ويعظػػػـ عميػػػو، يثيػػػبكـ أف المسػػػئوؿ ا مػػػا الوقػػػت ذلػػػؾ مػػػف لػػػي وحصػػػؿ...  وكػػػذا
 وآخػػرًا، أوالً  التضػػؿ فمكػػـ مسػػتتيدًا، والمتيػػد سػػائبًل، يعػػود أف المسػػئوؿ أحػػؽ ومػػا أجػػوركـ

 إسػعافاً  الجػواب تكمتػت لكنػي المقػاـ، ليػذا أىػبلً  لسػت أنػي مقػالي صدؽ لكـ وضا وقد
 الخػػبلؼ مراعػػاة فػػي لسػػؤاؿ عػػودة المػػذكور وتضػػمف.. صػػدقكـ لحػػؽ وقضػػا  لػػرغبتكـ

 مطمقػًا، المرجوحيػة عػدـ ذلػؾ اقتضػى األخػر  عمػى األمارتيف إحد  رجحت إف: وقمتـ
 ألنػػػو بجػػػوازه يقػػػوؿ الوقػػػوع بعػػػد ثػػػـ يجػػػوز، ال ىػػػذا: ابتػػػدا ً  المتتػػػي يقػػػوؿ أف واستشػػػنعتـ

 ال التنزيػػو منػا فػي ىػذا الجمػا يتصػور إنمػػا إنػو: وقمػتـ جػائزًا، فعػبلً  إذاً  الممنػوع يصػير
 سػػػديدة إيػػػرادات وكميػػػا المسػػػألة، فػػػي أودعتمػػػوه ممػػػا ذلػػػؾ غيػػػر إلػػػى التحػػػريـ، منػػػا فػػػي

لػػى االستحسػػاف، لطريقػػة منكػػرة قياسػػية قريحػػة عػػف صػػادرة  فحػػوؿ ميػػؿ الطريقػػة ىػػذه وا 
 استحسػػف مػػف( ))-ا رحمػو-) الشػػافعي ا عبػد أبػػو اإلمػاـ قػػاؿ حتػى والنظػػار األئمػة

: قػالوا حتػى عممكـ كريـ في كما االستحساف معنى عف العبارة ضاقت ولقد(( شرع فقد
 أصػمو ىذا ف ذا عنو، العبارة تعسر المجتيد نتس في ينقدح معنى أنو فيو، عبارة أصا
 .أضيؽ عنو العبارة تكوف أف بد ال عميو يبنى فما إليو فروعو ترجا الذي

                                                 

 ٜٖٛ، صٙ( انظر المعيار المعرب، جٔ)
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 عميػو، يبنػى ومػا االستحساف طرح في األعبلـ ىؤال  قوؿ بمثؿ أقوؿ كنت ولقد
 بمحضػػػر الصػػػحابة وأعػػػبلـ الخمتػػػا  فتػػػاو  فػػػي كثيػػػراً  بوجػػػوده وتقػػػو  اعتضػػػد أنػػػو لػػػوال

 لػػو وانشػػرح الػػنتس إليػػو وسػػكنت غايػػة، عنػػدي ذلػػؾ فقػػوي النكيػػر، عػػدـ مػػا جميػػورىـ
 ذلػؾ فمػف – عػنيـ ا رضػي – بيػـ واإلقتػدا  ب تباعيـ لؤلمر القمب بو ووثؽ الصدر،

 أفتاىػا فقػد البنػا ، بعػد إال عميػو غيػره نكػاح بتقػدـ ا خػر يعمػـ ال رجبلف يتزوجيا المرأة
 أبػػػي بػػػف عمػػػي إلػػػى مثمػػػو ونسػػػب(. عػػػنيـ ا رضػػػي) والحسػػػف ومعاويػػػة، عمػػػر، بػػػذلؾ
 .(ٔ)( عنو ا رضي) طالب

 يػػبف لػػـ الػػذي أف تحقػػؽ إذا ف نػػو: عميػػو وأرد السػػؤاؿ قضػػية فػػي أوردتػػـ مػػا وكػػؿ
 غيػره زوج عمػى غمػط يكػوف فكيػؼ غيػره بػزوج دخوؿ ىو بيا الثاني فدخوؿ األوؿ، ىو

 نكػاح لعقػد ومػبطبلً  محبًل، يصادؼ لـ الذي لعقده ومصححاً  الدواـ عمى لوطئيا مبيحاً 
نمػػػا وباطنػػًا، ظػػػاىراً  والسػػنة الكتػػػاب وفػػؽ عمػػػى لوقوعػػو ولزومػػػو صػػحتو عمػػػى مجمػػا  وا 

 ومنػػػا دائمػػػاً  غيػػػره زوج إباحػػػة ال والعقوبػػػة اإلثػػػـ النػػػالط عػػػف يرفػػػا النمػػػط أف المناسػػػب
 .منيا زوجيا

 قبػػؿ المتقػػود قػػدـ إف أنػػو المتقػػود امػػرأة مسػػألة فػػي العممػػا  قالػػو مػػا: ذلػػؾ ومثػػؿ
ف بيػا، أحػؽ فيػو نكاحيػا، ف فاتػت، بيػا والػدخوؿ نكاحيػػا بعػد كػاف وا   العقػػد بعػد كػاف وا 

 لعصػػمتو قطعػػاً  كػػاف إف األوؿ مػػف بالعػػدة ليػػا الحكػػـ: يقػػاؿ ف نػػو. (ٕ)قػػوالف البنػػا  وقبػػؿ
 لنيػػره تبػػاح فكيػػؼ لمعصػػمة، بقػػاطا لػػيس أو تزويجيػػا، قبػػؿ قػػدـ ولػػو فييػػا لػػو حػػؽ فػػبل
 . المتقود  عصمة في وىي

 المتقػػود، قػػدـ إذا: قػػاال أنيمػػا وىػػو أغػػرب ذلػػؾ فػػي وعثمػػاف عمػػر عػػف ُروي ومػػا
ف لػػػػو، بقيػػػػػت اختارىػػػػػا فػػػػػ ف صػػػػداقيا، أو امرأتػػػػػو بػػػػػيف خيػػػػر  بقيػػػػػت صػػػػػداقيا اختػػػػػار وا 
: الخميتتػػيف عػػف النقػػؿ ىػػذا البػػر عبػػد ابػػف صػػحا وقػػد القيػػاس مػػف ىػػذا فػػأيف. (ٖ)لمثػػاني
 .(ٗ)بو الحكـ وأمضى ذلؾ بمثؿ قاؿ أنو عمي عف ونقؿ وعثماف، عمر

                                                 

 .ٜٙٔ – ٛٙٔ، صٕوالمدونة، ج ٕٖٕ، صٙ( انظر مصنؼ الرزاؽ، جٔ)

 .ٕٔٗ، ص٘، واإلماـ الشافعي في مسنده ، ج٘ٚ٘ظر الموطأ لئلماـ مالؾ، ص( أنٕ)

 .ٙٚ٘ – ٘ٚ٘( انظر الموطأ، صٖ)

 .ٖٙٓ، صٚٔ( انظر مصنؼ ابف أبي شيبة واالستذكار البف عبد البر، جٗ)
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 فقػػػاـ الصػػػبلة، وقػػػت حضػػػرىما رجمػػػيف أف لػػػو (ٔ)المعػػػذؿ ابػػػف قػػػوؿ ذلػػػؾ ومػػػف
 بثػػوب وصػػبلىا الوقػػت خػػرج حتػػى ا خػػر وقعػػد نجػػس، بثػػوب الصػػبلة فػػأوقا أحػػدىما
 الوقػػت فػػي صػػمى الػػذي أف يعنػػي تقاربػػت، وال مسػػمـ عنػػد صػػبلتيما اسػػتوت مػػا طػػاىر،

 مػا يقاربػو، وال الوقػت خػرج حتػى مؤخرىػا يسػاويو ال أنو الناس أجما عامدًا، بالنجاسة
 الصػػػبلة، حػػػاؿ النجاسػػػة مجانبػػػة وجػػػوب عمػػػى اإلجمػػػاع األشػػػياخ مػػػف واحػػػد غيػػػر نقػػػؿ

 فػػػي الوىػػػاب عبػػػد مضػػػى وعميػػػو البػػػاجي، وصػػػححو ،(ٕ)والمػػػازري المخمػػػي نقمػػػو وممػػػف
 .(ٖ)(تمقينو)

 الػرجميف ىػذيف بكػوف أحػر  معتبػر غيػر المنيػي أف أوردتػـ التػي الطريقػة وعمى
 لػـ وا خػر فيػو، فػرط مػا قضػى الوقػت بعػد صمى الذي ألف: المعذؿ ابف قاؿ لعكسيما

 .وقوعو معتبر غير إبتدا ً  وال عنو منيي كؿ وليس شيئًا، يقتضي وال ُأمر، كما يصؿ
 عنػػو، المنيػػي فسػػاد يقتضػػي ىػػؿ( الشػػارع) مػػف نيػػي فيػػو تحقػػؽ بمػػا اختمػػؼ وقػد

 ((.   بيذا  فكيؼ عميكـ، يختى ال ما واألصولييف لمتقيا  وفيو
 :الخالف بمراعاة العمل شروط :الخامس طمبالم

 :ا تي في ممخصيا الخبلؼ لمراعاة شروطاً  المالكية مف العمما  بعض ذكر
 :بالكمية لم ىبو الُمراعي ترك إلج الخالف مراعاة تؤدي ك أن: األول الشرط

 يطمػػؽ ثػػـ غيػػره عنػػد صػػحيحاً  مذىبػػو عمػػى فاسػػداً  تزويجػػاً  المػػالكي يتػػزوج كػػأف 
 لمقػػػوؿ مراعػػػاة آخػػػر، زوج بعػػػد إال يتزوجيػػػا وال الػػػثبلث يمزمػػػو القاسػػػـ ابػػػف فػػػ ف ثبلثػػػًا،

                                                 

( أحمػد بػف المعػػذؿ بػف غػيبلف البصػػري التقيػو المػتكمـ. وكػػاف متوىػًا ورعػًا، متبعػػًا لمسػنة. ولػو مصػػنتات ٔ)
تػاب فػي الحجػة، وكتػاب الرسػػالة. قػاؿ اإلمػاـ أبػو التضػؿ رضػػي ا تعػالى عنػو: وسػما أيضػًا مػػف وك

إسماعيؿ ابف أبي أويس، وبشير بف عمر والسندي، ابف ىػاروف وغيػره، وعميػو تتقػو جماعػة مػف كبػار 
المالكية، ك سػماعيؿ ابػف إسػحؽ القاضػي، وأخيػو حمػاد ويعقػوب ابػف شػيبة وسػما منػو ابنػو محمػد بػف 

 حمد وعيد العزيز بف عمر البصري.أ

( ىػػو أبػػو عبػػدا محمػػد بػػف عمػػي بػػف عمػػر التميمػػي المػػازري، نسػػبة إلػػى مػػازر بجزيػػرة صػػقمية و وىػػو ٕ)
محػػدث ومػػف فقيػػا  المالكيػػة أخػػذ عػػف المخمػػي وغيػػره ومػػف مؤلتاتػػو) المعمػػـ بتوائػػد مسػػمـ(في الحػػديث 

 .ٕٛٔ-ٕٚٔشجرة النور الزكية ص

 .ٚٔٔ، صٔلمازري، ج( انظر التمقيف بشرح اٖ)
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 العتقػػاد ىػػو إنمػػا حينئػػذٍ  التتريػػؽ ألف نكاحػػو، يتسػػ  لػػـ زوج قبػػؿ تزوجيػػا فمػػو بالصػػحة
 مػرتيف ىنا الخبلؼ ومراعاة فاسد، المخالؼ وعند صحيا عنده ونكاحيا نكاحيا، فساد
 .المذىب ترؾ إلى تؤدي

 عػػف ذكػػروا وغيػػره بشػػير ابػػف أف واعمػػـ))( التوضػػيا) فػػي خميػػؿ يقػػوؿ ىػػذا وفػػي
ف القاسـ ابف أف القروييف بعض  يطػرد ال ف نػو البػاب، ىػذا فػي الخػبلؼ بمراعػاة قػاؿ وا 
 مراعػػػػاة وشػػػػرط غيػػػػره مػػػػذىب لمراعػػػػاة مذىبػػػػو عمػػػػى صػػػػحيحاً  نكاحػػػػاً  يتسػػػػ  حتػػػػى ذلػػػػؾ

 .(1)(( بالكمية المذىب يترؾ ال أنو بو القائؿ عند الخبلؼ
 :  اإل ماع تخالف صورة إلج يؤدي ك أن :الثاني الشرط
 عػدـ فػي حنيتػة أبػا مقمػداً  دينػار، ربػا مػف بأقػؿ شػيود وال ولػي بنيػر تػزوج كمف

 فػػػي درىػػػـ ربػػػا مػػػف أقػػػؿ فػػػي والشػػػافعي الػػػدخوؿ، قبػػػؿ الشػػػيود عػػػدـ فػػػي ومالكػػػاً  الػػػولي
 ىػػذا ألف مػػذىب، لكػػؿ مراعػػاة فسػػخو عػػدـ أو النكػػاح ىػػذا تصػػحيا يمكػػف فػػبل الميػػر،
 واحػد كػؿ عنػد أبػداً  فسػخو يجػب بػؿ األربعػة، المذاىب أحد يقره ال الصورة بيذه النكاح
 .(ٕ) منيـ

 :  وياً  المخالف مأخ  يكون أن :الثالث الشرط
 أف ينبنػػي والػػذي: ))عرفػػة ابػػف شػػي  السػػبلـ عبػد يقػػوؿ يػػراع، لػػـ واىيػػاً  كػػاف فػ ف

ذا دليمػػػو، يقػػػوي مػػػا يػػػر  إنمػػػا -ا رحمػػػو- مالكػػػاً  اإلمػػػاـ أف يعتقػػػد  ىػػػو فمػػػيس قػػػوي وا 
نمػػا خػػبلؼ، بمراعػػاة  مػػا الحكػػـ مػػف يقتضػػيو مػػا الػػدليميف مػػف واحػػد كػػؿ إعطػػا  ىػػو وا 
 منػو، الكمػب وأكػؿ الصػبر وأكػؿ السػباع جمػود عمػى الصػبلة أجػاز فقػد المعارض وجود
 فػػدؿّ  فييػا، الجميػور مخالتػة مػا قبضػػو، قبػؿ الطعػاـ غيػر مػف توفيػػو حػؽ فيػو مػا وبيػا
 .(ٖ)((الدليؿ قوة ىو إنما عنده المراعى أف عمى

 :الخالف بمراعاة العمل حكم: السادس طمبالم
 يعمػؿ المجتيػد ألف بيػا العمػؿ لممجتيػد يحؽ التي األصوؿ مف الخبلؼ مراعاة

 بنػػػا  يصػػػما دليػػػؿ الخػػػبلؼ مراعػػػاة أف يػػػر  المجتيػػػد كػػػاف فػػػ ذا اجتيػػػاده إليػػػو أداه بمػػػا
                                                 

 .ٓ٘ – ٜٗ، صٕ( انظر التوضيا لخميؿ، جٔ)

 .ٖٕٚ( انظر الجواىر الثمينة في أدلة عالـ المدينة، المشاط المكي، صٕ)

 .ٕ٘٘( انظر شرح المنتخب ص ٖ)
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 لػػذلؾ المقتضػػية الشػػروط تػػوفرت إذا السػػيما بػػو العمػػؿ عميػػو يجػػب ف نػػو عميػػو األحكػػاـ
 ال التػي الميمػة المباحػث مػف ُيعػد األصػؿ بيػذا العمػؿ حكـ معرفة ف ف ىذا عمى وبنا ً 

 .المقاـ ىذا في بيانيا مف بد
 المالكيػة عممػا  متقػدمي مػف الخػبلؼ بمراعػاة العمػؿ لحكػـ تعرض مف نجد ولـ

 فػػي منظومتػػو فػػي كػػؼ أبػػي وابػػف عرفػػة ابػػف لحػػدود شػػرحو فػػي الرّصػػاع اإلمػػاـ سػػو 
 .مالؾ أصوؿ

 قمػت تجػوز  أو الػدليؿ مراعػاة تجػب فيػؿ كذلؾ كاف إذا: قمت إف: ))األوؿ قاؿ
 ((.المجتيد عند ذلؾ وجوب يظير

 :األصؿ بيذا العمؿ وجوب في لمخبلؼ حاكياً : الثاني وقاؿ
 وىأأأأأأل عمأأأأأأج م تيأأأأأأد رعأأأأأأي الخأأأأأأالف

 

 ي أأأب أم ك  أأأد  أأأرى فيأأأو اخأأأتالف 
 

 والشػاطبي والمخمػي وعيػاض البػر عبػد كػابف األصػؿ ىػذا ذكػروا الذيف والعمما 
 وصػحة مالػؾ أصػوؿ إلػى نسػبتو جيػة مػف عميػو تكممػوا إنمػا وغيرىـ والتشتالي والقباب

 .عنده بو االستدالؿ
 واإلمػػػػاـ عيػػػاض والقاضػػػي البػػػر عبػػػد وابػػػػف كػػػالمخمي مػػػنيـ طائتػػػة ذلػػػؾ فمنػػػا

 :بقولو ذلؾ إلى الناظـ أشار كما أمره أوؿ في الشاطبي
 يراعأأأأأأأج اكخأأأأأأأتالف  أأأأأأأل نعأأأأأأأموىأأأأأأأل 

 

 (ٔ)وعأأأاب  ا المخمأأأي عيأأأاض عأأأدم 
 

 ومػػػف مالػػػؾ، مػػػذىب أصػػػوؿ مػػػف وجعمػػػوه أخػػػر  طائتػػػة بػػػو االسػػػتدالؿ وصػػػحا
 مراعػػػػاة االستحسػػػػاف أنػػػػواع جممػػػػة مػػػػف إف: ))قولػػػػو فػػػػي وذلػػػػؾ الشػػػػاطبي اإلمػػػػاـ ىػػػػؤال 

 (  ٕ)((.كثيرة أحكاـ عميو تنبني مالؾ مذىب في أصؿ وىو الخبلؼ
 مػػػػف الخػػػػبلؼ مراعػػػػاة أف اعمػػػػـ: ))قولػػػػو فػػػػي القبػػػػاب العبػػػػاس أبػػػػو ىػػػػؤال  ومػػػػف

 ((.المذىب محاسف
 لػػػـ أنيػػػـ إال مالػػػؾ لمػػذىب نسػػػبتيا جيػػػة مػػػف المسػػألة ليػػػذه تحريػػػرىـ مػػػا لكػػنيـ

 احتػػاج إذا جػػائز ىػػو بػػؿ يجػػب ال أـ يجػػب ىػػؿ األصػػؿ بيػػذا العمػػؿ حكػػـ عمػػى يتكممػػوا

                                                 

 (.ٔٓٔالمنير المنتخب في قواعد المذىب، البيت رقـ )( ٔ)

 .٘ٗٔ، صٕ( االعتصاـ، جٕ)
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 ألف باسػػتحبابو فيقػػاؿ الخػػبلؼ مػػف بػػالخروج يمحػػؽ أو ذلػػؾ لػػو جػػاز بػػو لمعمػػؿ المجتيػػد
 .الخبلؼ مراعاة مف نوع الخبلؼ مف الخروج

ػػاع اإلمػػاـ مػػف كػػؿ عػػف أثبتنػػاه الػػذي النقػػؿ وىػػذا  ال كػػؼ أبػػي ابػػف واإلمػػاـ الرص 
اع الخبلؼ بمراعاة العمؿ لحكـ تحريراً  يعد  اإلشػارة مػا واسػتظيره الوجوب رج ا فالرص 
 إليػو أد اه بمػا المجتيػد عمػؿ وجػوب مسػألة عمػى مبنػي التػرجيا ىػذا ولعػؿ الخػبلؼ إلى

 بمراعػػاة العمػػؿ وجػػوب فػػي خػػبلؼ وجػػود إلػػى أشػػار فقػػد كػػؼ أبػػي ابػػف وأمػػا. اجتيػػاده
ؿ لـ لكف الخبلؼ  . ذلؾ في يتص 

 :المالكي الم ىب في الخالف لمراعاة الفقيية التطبيقات: السابع طمبالم
 :الطيارة كتاب من تطبيقية أمثمة
 :الن اسة إزالة
 فػػػػي المعتمػػػػد عمػػػػى واجبػػػػة ومكانػػػػو وبدنػػػػو المصػػػػمي ثػػػػوب مػػػػف النجاسػػػػة إزالػػػػة

 .سنة بأنيا قاؿ مف المذىب أىؿ ومف المذاىب
 صػػػمى مػػػف أف – الوجػػػوب ىػػػو الػػػذي – المػػػذىب فػػػي المعتمػػػد القػػػوؿ ومقتضػػػى

 راعػوا المػذىب أىػؿ أف إال. باطمػة فصػبلتو صػبلتو مكػاف أو بدنػو أو ثوبػو فػي بنجاسة
 اإلعػػادة مػػا والعجػػز النسػػياف حػػاؿ فػػي الصػػبلة بصػػحة فقػػالوا بالسػػنية القػػائميف خػػبلؼ
 باإلعػػػادة لقػػػالوا الخػػػبلؼ يراعػػػوا لػػػـ ولػػػو المػػػذىب خػػػبلؼ مػػػف خروجػػػاً  الوقػػػت فػػػي نػػػدباً 

 .مطمقاً 
 :اإلمام ثوب في الن اسة

 بػػؿ خمتػػو يصػمي أف لػػو يجػوز ال ف نػػو إمامػػو ثػوب فػػي بنجاسػة المػػأمـو عمػـ إذا
 قػالوا لكػف صػبلتو بطمػت بػذلؾ عممػو مػا خمتػو وصػمى ُيعممػو لػـ ف ف ثوبو بحاؿ يعممو

 أصػابوا إف: )) لقولػو اسػتناداً  بصػحتيا قػاؿ مػف لخػبلؼ مراعاة وقوعيا بعد بصحتيا
ف وليـ فمكـ  (ٔ) ((.وعمييـ فمكـ أخطؤوا وا 

 :الن اسة فيو تقع القميل الماء

                                                 

 (.ٕٙٙاإلماـ وأتـ مف خمتو، الحديث رقـ) ( البخاري، باب إذا لـ يتـٔ)
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 المدونػة فػي مالػؾ قػاؿ المػذىب أىؿ فيو اختمؼ تنيره ولـ نجاسة فيو وقعت إذا
 لكونػػو عنػػده نجػػس أنػػو عمػػى قولػػو( ويتركػػو يتػػيمـ) فييػػا القاسػػـ ابػػف وقػػاؿ( ُمطي ػػر ىػػو)

))  صػػػحيحة فصػػػبلتو وصػػػمى بػػػو تطيػػػر إذا قػػػاؿ لكنػػػو ابتػػػدا ً  بػػػو الوضػػػو  عػػػف عػػػدؿ
   (ٔ)((.مطمقاً  بو لمطيارة بالصحة مالؾ لقوؿ مراعاة

 :الن اسة ثوبو إصابة في الشاك

ف: ))مختصره في خميؿ يقوؿ ف نضحو وجب لثوب إصابتيا في شؾ وا   تػرؾ وا 
 (ٕ)((.كالنسؿ الصبلة أعاد

 تػػػػارؾ إف وعبػػػػاس (ٗ)وسػػػػحنوف القاسػػػػـ ابػػػػف قػػػػوؿ والمعتمػػػػد: ))(ٖ)عمػػػػيش يقػػػػوؿ
 .(٘)(( عامداً  أو ناسياً  النضا ترؾ سوا  أي مطمقاً  الوقت في يعيد النضا

 صػػححوىا لكػػف أبػػداً  اإلعػػادة وتجػػب باطمػػة الصػػبلة أف المػػذىب قيػػاس أف مػػا
 .النضا بندب قاؿ مف لخبلؼ مراعاة الوقوع بعد

 :الميتة  مد عمج الصالة

 قػاؿ ُدبػ  ولػو المػذىب أىػؿ عنػد نجػس ألنػو الميتػة؛ جمػد عمى الصبلة تجوز ال
 (ٙ)((.ُدب  ولو وجمدٍ ....  استثني ما والنجس: ))النجس عمى لو عاطتاً  خميؿ

 (ٔ) ((طيُػػػر فقػػػد ُدبػػػ  إىػػػاب أيمػػػا)) وحػػػديث يطيػػػر، فػػػبل ُدبػػػ  ولػػػو: عمػػػيش قػػػاؿ
 صػػمى مػػف أف ذلػػؾ مقتضػػى النظافػػة، أي المنويػػة الطيػػارة عمػػى المشػػيور فػػي محمػػوؿ

                                                 

 .ٖٚٔ، صٔ(  الذخيرة، جٔ)

 .ٕٔ(  مختصر خميؿ، فرع ما يعتى عنو،  صٕ)

( محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد عمػػيش، أبػػو عبػػدا ، منربػػي األصػػؿ، ولػػد بالقػػاىرة، وتعمػػـ فػػي األزىػػر، ٖ)
ىػػػ. ٜٜٕٔوولػػي مشػػيخة المالكيػػة فيػػو، لػػو شػػرح عمػػى مختصػػر خميػػؿ اسػػمو مػػنا الجميػػؿ، تػػوفي سػػنة 

 .  ٕٗٗ، صٔ، األعبلـ لمزكمي، جٜٖ٘شجرة النور الزكية، ص

وؼ بسحنوف وىو لقب لو معناه طائر الحديد، قػاؿ عيػاض سػمي ( عبدالسبلـ بف سعيد التنوخي، المعر ٗ)
بذلؾ لحدتو، التقيػو المػالكي، سػما مػف ابػف القاسػـ وأشػيب وابػف وىػب وابػف عبػد الحكػـ فػي المشػرؽ، 
وفػػػي المدينػػػة سػػػما مػػػف ابػػػف نػػػافا وابػػػف الماجشػػػوف، انتيػػػت إليػػػو رئاسػػػة المػػػذىب فػػػي المنػػػرب، وىػػػو 

 .ٕٕٗ، ص٘ىػ طبقات التقيا ، جٕٓٗوفي سنة صاحب المدونة، ولي قضا  القيرواف، ت

 .ٗٚ، صٔ( انظر منا الجميؿ، ج٘)

 .ٓٔ(  مختصر خميؿ، فرع النجس، صٙ)
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 عميػػو صػػمى مػػف صػػبلة بصػػحة: قػػالوا لكػػف صػػبلتو، بطػػبلف المػػذىب فقيػػاس ميتػػةٍ  جمػػد
 مراعػػاة الشػػرعي معناىػػا عمػػى والطيػػارة ظػػاىره عمػػى لمحػػديث حمػػبلً  ذلػػؾ جػػواز معتقػػداً 
 .والحنتية الشافعية عف الثابت لمخبلؼ

 :الصالة كتاب من تطبيقية أمثمة
 :بالقيقية الصالة بطالن

 باطمػػة صػػبلتو أف المػػذىب فػػي فالمعتمػػد صػػبلتو فػػي بقيقيػػة اإلمػػاـ ضػػحؾ إذا
 اإلمػػػاـ مػػا يتمػػاد  بػػؿ يقطػػا ال ف نػػو مأمومػػػاً  كػػاف إف قػػالوا لكػػنيـ: ويعيػػدىا ويقطعيػػا

نمػػا ذلػػؾ بعػػد يعيػػدىا ثػػـ معػػو يػػتـ حتػػى  مػػف لخػػبلؼ مراعػػاة اإلمػػاـ مػػا بالتمػػادي قػػالوا وا 
 .المأمـو صبلة بصحة قاؿ

 المصػػمي عمػػى القيقيػػة غمبػػة أف أو المػػأمـو خطػػأ اإلمػػاـ تحمػػؿ عمػػى بنػػا ً  إمػػا
 .الصبلة تضر ال عمد غير مف

 :الصالة في العورة ستر
 الركبػػة إلػػى السػػرة مػػف لمرجػػؿ بالنسػػبة والعػػورة الصػػبلة شػػروط مػػف العػػورة سػػتر

 الحػرة المػرأة أف مالػؾ مػذىب وقياس والكتيف، الوجو عدا ما جسدىا كؿ لمحرة وبالنسبة
 عػدا مػا  ألف باطمػة صػبلتيا إف والكتػيف الوجػو غير جسدىا مف شيئاً  مبديةً  صمت إذا

 .الصبلة صحة في شرط سترىا التي العورة مف والكتيف الوجو
 فػي مالؾ وقاؿ. ))المدونة في كما مالؾ لقوؿ مراعاة صبلتيا بصحة قالوا لكف

 وقػد الوقػت فػي تعيدىا أنيا قدمييا صدور أو شعرىا أو قدميا انكشؼ وقد صمت امرأة
 وأطرافيػػػػػا لصػػػػػدرىا وأعػػػػػادت  بقولػػػػػو المسػػػػػألة ىػػػػػذه إلػػػػػى مختصػػػػػره فػػػػػي خميػػػػػؿ أشػػػػػار
 (ٕ)[((.بوقت

 :الكعبة في الصالة

                                                                                                                                            

( ورواه مسػػػمـ، بمتػػػظ ))إذا دبػػػ  ٚٙ٘ٗ( ىػػػذا لتػػػظ النسػػػائي رواه فػػػي بػػػاب جمػػػود الميتػػػة، الحػػػديث رقػػػـ)ٔ)
وأبػو داود، بػاب فػي أىػب (، ٖٙٙاإلىاب فقػد طيػر(( بػاب طيػارة جمػود الميتػة بالػدباغ، الحػديث رقػـ)

 (ٚٙ٘ٗ(، ىذا لتظ النسائي رواه في باب جمود الميتة، الحديث رقـ)ٖٕٔٗالميتة، الحديث رقـ)

 .ٜ٘، صٔ( انظر المدونة، جٕ)
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 داخػػؿ فػػي وال الكعبػػة فػػي تجػػوز ال التريضػػة صػػبلة أف المػػذىب فػػي المعػػروؼ
 .عنو ا رضي عمر بف ا عبد لحديث فتجوز النافمة بخبلؼ الحجر

 وقيػػاس القبمػػة كػػؿ ولػػيس القبمػػة بعػػض مسػػتقبؿ الحجػػر أو الكعبػػة فػػي والمصػػمي
 صػػمى مػف صػػبلة صػححوا لكػػنيـ صػبلتو، تصػا ال جوفيػػا فػي صػػمى مػف أف المػذىب

 عمػػر ابػػف لحػػديث اسػػتناداً  مطمقػػاً  بصػػحتيا قػػاؿ مػػف لخػػبلؼ مراعػػاة الكعبػػة جػػوؼ فػػي
 .الدليؿ ُيطالب التتريؽ ومدعي التريضة في جاز النافمة في جاز وما إليو أشرنا الذي

 :المبتدع إمامة
 تجػػوز ال بيػػا تكتيػػره فػػي النػػاس يختمػػؼ درجػػة إلػػى بدعتػػو وصػػمت إذا المبتػػدع

 خمتيػػـ الصػػبلة أف المػػذىب وقيػػاس العمػػـ ينكػػروف الػػذيف القدريػػة كنػػبلة خمتػػو الصػػبلة
 .باطمة

 كتػرىـ فػي توقػؼ مػف لخػبلؼ مراعػاة خمتيػـ الصػبلة بصػحة قػالوا المالكية لكف
 .ندباً  الوقت في الصبلة تعاد وقاؿ كترىـ بعدـ قاؿ أو

. (ٔ)(( كحػػروري فػػي بوقػػت وأعػػاد: ))ذلػػؾ إلػػى مشػػيراً  مختصػػره فػػي خميػػؿ يقػػوؿ
 (ٕ) ((.محـر الحروري بنحو واالقتدا  الوقوع بعد لمحكـ بياف ىذا: ))معمقاً  عميش يقوؿ

 :النفل في ثالثة إلج القيام
 مػف التسػميـ المتنتػؿ عمػى ويجب مثنى مثنى تكوف أف النتؿ صبلة في المذىب

 ىػو كمػا ويسػمـ التػذكر حيػث مػف يرجػا أف المػذىب فقيػاس وقػاـ نسي ف ذا ركعتيف كؿ
 .التريضة في الحاؿ

 بجػواز قػاؿ مػف لخػبلؼ مراعػاة أربعػاً  وجوبػاً  أتميػا لمثالثػة قػاـ إف: قػالوا أنيـ إال
 .الحنتية عف المعروؼ ىو كما سبلـ، غير مف بأربا التنتؿ

 :النكاح كتاب من تطبيقية أمثمة
 :الصداق أل ل الفاسد النكاح

                                                 

 .ٓٗ( مختصر خميؿ،  صٔ)

 .ٕٖٙ، صٔ( انظر منا الجميؿ، جٕ)
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 يصػا وال بدونػو النكػاح يصػا ال المذىب عمى النكاح أركاف مف ركف الصداؽ
 فسػاد المػذىب فقياس محـر صداؽ عمى أو صداؽ غير عمى تزوجيا ف ذا بصحتو إال

 .الصحيا العقد آثار عميو تترتب وال وبعده الدخوؿ قبؿ مطمقاً  النكاح
 ورتبػوا الوقػوع بعػد بصػحتو فقػالوا الخػبلؼ راعػوا المػذىب أىؿ ف ف ذلؾ ما لكف

 وفسػػػ  الػػػزوجيف بػػػيف التػػػوارث وثبػػػوت الحرمػػػة نشػػػر الصػػػحيا العقػػػد آثػػػار بعػػػض عميػػػو
 بالصػداؽ التاسػد النكػاح بصػحة القائميف الحنتية لقوؿ مراعاة الدخوؿ قبؿ بطبلؽ العقد
 .التاسد

 :الشرط أل ل الفاسد النكاح
 ذلػؾ ألجػؿ فاسػداً  يكػوف النكػاح ىذا ف ف يجوز ال شرطاً  النكاح عقد تضمف إذا

 .وبعده الدخوؿ قبؿ العقد فس  وجوب المذىب قياس ومقتضى الشرط
 بعػد بصػحتيا فيقولػوف األنكحػة ىػذه مثؿ في الخبلؼ يراعوف المذىب أىؿ لكف

 فػػػي لمخػػػبلؼ مراعػػػاة العقػػػد بمجػػػرد عمييػػػا الصػػػحيا العقػػػد آثػػػار بعػػػد ويترتػػػب الػػػدخوؿ
ف صحتيا  .فاسدة المذىب في كانت وا 

 :منيا مثاليف عمى نقتصر التقيا  يذكرىا أمثمة األنكحة ولتمؾ
 تأتيػو أف عمػى يتزوجيػا كػاف مػا النيارية نكاح: المالكية ويسميو: المسيار نكاح

 لتسػػاده وجوبػػاً  الػػدخوؿ قبػػؿ النكػػاح ىػػذا فيتسػػ  كػػذلؾ إال يأتييػػا ال أو لػػيبلً  أو نيػػاراً  إال
 .(ٔ)الشرط يسقط لكف لمخبلؼ مراعاة المثؿ بصداؽ الدخوؿ بعد ويثبت

 الشػػرط فػػي كمػػا النكػػاح مقصػػود ينػػافي شػػرط العقػػد فػػي يكػػوف أف اإليثػػار نكػػاح
 :  ا تي

 .ضرتيا ما المبيت في ليا يقسـ أال يشترط أف

 .ليمتيف ولضرتيا ليمة ليا يجعؿ كأف غيرىا عمييا يؤثر أف يشترط أف

 .ليا ميراث أال يشترط أف

 .أبييا عمى نتقتيا أف أو معينة نتقة ليا يشترط أف

                                                 

 (.ٖٕٓ، صٖ(، منا الجميؿ )جٖٖٕ، صٕ( انظر: قوؿ مالؾ في الكافي البف عبد البر، )جٔ)
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 الػػزوج ودخػػؿ وقػػا إف قػػالوا لكػػف المػػذىب عمػػى فاسػػد الحػػاالت ىػػذه فػػي فالنكػػاح
 األخػػػر  المػػػذاىب أىػػػؿ مػػػف بصػػػحتو قػػػاؿ مػػػف لخػػػبلؼ مراعػػػاة ويصػػػا يثبػػػت بالزوجػػػة
 .(ٔ)المحـر الشرط ويمني المثؿ صداؽ فيو ويكوف

 :اإلحرام في النكاح
 ويجػػب المػػذىب عمػػى فاسػػد وىػػو النكػػاح لػػو يجػػوز ال اإلحػػراـ حػػاؿ فػػي المحػػـر

 ومقتضػى (ٕ) ((يػنكا وال المحـر ينكا ال: ))  لقولو وبعده الدخوؿ قبؿ مطمقاً  فسخو
نمػا الػزوجيف، بػيف تػوارث وال عػدة فيػو يثبػت وال الحرمػة ينشػر ال فاسػد نكػاح أنو ىذا  وا 
 .فساده عمى المتتؽ النكاح في الحاؿ ىو كما االستبرا  فيو

 بعػػػض عميػػػو فرتبػػػوا بصػػػحتو القػػػائميف الحنتيػػػة خػػػبلؼ راعػػػوا المػػػذىب أىػػػؿ لكػػػف
 .(ٖ)الحرمة ونشر العدة وفيو التوارث فيو ويثبت بطبلؽ بتسخو فقالوا ا ثار

 :الشغار صريح
 آخػػر رجػػؿ مػػف موليتػػو الرجػػؿ رجػػؿ فيػػو يػػزوج الػػذي ىػػو: الشػػنار صػػريا نكػػاح

 تمػػؾ بضػػا مقابػػؿ ىػػذه بضػػا إال صػػداؽ بينيمػػا ولػػيس موليتػػو ا خػػر يزوجػػو أف عمػػى
 ثبػػت لمػػا وبعػػده الػػدخوؿ قبػػؿ مطمقػػاً  فسػػخو يجػػب المػػذىب عمػػى فاسػػد محػػـر نكػػاح وىػػو
 (ٗ) ((.الشنار عف نيى)) أنو

 يثبػػت وال الحرمػػة ينشػػر وال فيػػو عػػدة وال طػػبلؽ بنيػػر يتسػػ  أف المػػذىب وقيػػاس
 بصػػػداؽ بصػػػحتة القػػػائميف األحنػػػاؼ خػػػبلؼ راعػػػوا أنيػػػـ إال الػػػزوجيف بػػػيف التػػػوارث فيػػػو

 فيػػو ويثبػػت التسػػ  حػػيف مػػف العػػدة وفيػػو الحرمػػة وينشػػر بطػػبلؽ يتسػػ  إنػػو فقػػالوا المثػػؿ
 .(٘)مطمقاً  يتس  ولكنو التوارث

 :المخطوبة نكاح

                                                 

 (.ٖٕٛ، صٕ(، حاشية الدسوقي ما الشرح الكبير )جٖٖٓ، صٖ( انظر: منا الجميؿ، )جٔ)

 (ٜٓٗٔ( رواه مسمـ، باب تحريـ نكاح المحـر وكراىة خطبتو، الحديث رقـ)ٕ)

 .ٕٗٛ، ٕ( جواىر اإلكميؿ، جٖ)

خػػػاري، بػػػاب نيػػػى عػػػف الشػػػنار، رواه الب ( الحػػػديث عػػػف ابػػػف عمػػػر رضػػػي ا عنيمػػػا أف رسػػػوؿ ا ٗ)
 (.٘ٔٗٔ(، مسمـ، باب تحريـ نكاح الشنار وبطبلنو، الحديث رقـ)ٕٕٛٗالشنار، الحديث رقـ )

 .ٖٗ٘، صٕ، الكافي، جٖٕٓ، صٕ. انظر حاشية الدسوقي، جٕٔٛ، صٔ( جواىر اإلكميؿ، ج٘)
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 قػػد المخطوبػة كانػػت إذا النيػر خطبػة عمػػى الرجػؿ خطبػة المػػذىب فػي يجػوز ال
 .(ٔ) ((أخيو خطبة عمى الرجؿ خطبة عف: )) لنييو واتتقا، األوؿ إلى ركنت

 أنػػػو ذلػػػؾ ومقتضػػػى المػػػذىب عمػػػى فاسػػػد ونكاحػػػو وتزوجيػػػا الثػػػاني خطػػػب فػػػ ذا
 الحنتيػػػة مػػػف الجميػػػور خػػػبلؼ راعػػػوا المالكيػػػة أف إال وبعػػػده الػػػدخوؿ قبػػػؿ مطمقػػػاً  يتسػػػ 

مضائو بتصحيحو فقالوا والشافعية  مطمقػاً  فسػخو فيجػب الػدخوؿ قبػؿ أمػا الػدخوؿ بعد وا 
 .(ٕ)إمضائو في الخبلؼ يراعى وال

 ال التمثيػػػػػؿ المقصػػػػػود ألف األمثمػػػػػة؛ مػػػػػف النمػػػػػاذج ىػػػػػذه بػػػػػذكر نكتتػػػػػي ولعمنػػػػػا
 .االستيعاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(، مسػمـ، بػػاب ٛٗٛٗ( البخػاري، بػاب ال يخطػػب عمػى خطبػة أخيػػو حتػى يػػنكا أو يػدع، الحػديث رقػػـ )ٔ)
 (.ٕٔٗٔريـ الخطبة عمى خطبة أخيو حتى يأذف أو يترؾ، الحديث رقـ)تح

، ٕٚٔ، صٕ، حاشػػػية الدسػػػوقي، جٕٖٗ، صٕ، الشػػػرح الصػػػنير، جٖٕ، ص٘( مواىػػػب الجميػػػؿ، جٕ)
 .ٕٔ، صٖالتواكو الدواني، ج
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 الثاوي بحثامل
 عمل أهل املذيىت 

  :األول: معناه وح يتو طمبالم
تحرير معنى عمؿ أىؿ المدينػة مػف الموضػوعات الشػائكة التػي اختمػؼ العممػا  

مػػػػا جبللتػػػػو فػػػػي العمػػػػـ والتيػػػػـ  -فػػػػي مػػػػدلوليا وال أدؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف قػػػػوؿ الشػػػػافعي 
ومػػا عرفنػػا مػػا تريػػد بالعمػػؿ إلػػى يومنػػا ىػػذا،  ))يقػػوؿ:  -وصػػحبتو لمالػػؾ وسػػماعو منػػو
وما كممػت مػنكـ أحػدًا قػط فرأيتػو  ))ويمضي قائبًل:  (ٔ) ،((وما أردنا أف نعرفو ما بقينا 
 (ٕ) .((يعرؼ معنى األمر عندنا 

ويزداد البحث وعورة في تحديد معنػى العمػؿ بػالنظر إلػى االخػتبلؼ الكبيػر فػي 
حجيتو وأي أقسامو يكوف حجػة  السػيما إذا ُعػرؼ أف بعػض المالكيػة نسػب إلػى مالػؾ 

لؼ فػي ذلػؾ آخػروف، وزعمػوا أف مالكػًا االحتجاج ببعض ىػذه األقسػاـ دوف بعػض وخػا
يحػػتر بكػػؿ مػػا يسػػمى عمػػبًل ألىػػؿ المدينػػة سػػوا ًا أف كػػاف نقػػبًل أو اجتيػػادًا، ومػػا ذلػػؾ 
فسأحاوؿ بعوف ا تعػالى قػدر المسػتطاع أف أجمػي تمػؾ المعػاني فػي مطمػب وأكػر فػي 

 المطمب الثاني ما يكوف حجة مف عمؿ أىؿ المدينة.
                                                 

 ٖٕٔ/ٚاختبلؼ مالؾ ما كتاب األـ  (ٔ)

 ٜٕٙ/ٚالمرجا السابؽ  (ٕ)
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 دينة:في معنج عمل أىل المأوًك: 
نػػػذكر أواًل معنػػػاه عنػػػد غيػػػر المالكيػػػة ثػػػـ نتبػػػا ذلػػػؾ بػػػذكر معنػػػاه عنػػػد المالكيػػػة 

 أنتسيـ.
 أوًك: معنج عمل أىل المدينة عند غير المالكية:

أدرج كثيػػػر مػػػف أىػػػؿ األصػػػوؿ مػػػف غيػػػر المالكيػػػة عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة فػػػي بػػػاب 
نػػو عػػد   ه بمنزلػػة إجمػػاع اإلجمػػاع وزعمػػوا أف مػػراد مالػػؾ بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة إجمػػاعيـ، وا 

وال اعتػداد عنػػده بمػػا يخػػالؼ  -المصػػدر الثالػث مػػف مصػػادر التشػػريا -األمػة الػػذي ىػػو
 (ٔ) إجماعيـ.

 ولكف ىذا ال ُيظف بمالؾ وال يميؽ أف ينسب إليو، وال يصا عنو مثػؿ ىػذا أبػدًا.

ا وبنػػاً  عمػػى فيػػـ التقيػػا  واألصػػولييف الخػػاطئ لمػػراد مالػػؾ بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة شػػن   (ٕ)
أكثرىـ عميو وقالوا: إف إجماع أىػؿ المدينػة إجمػاع بعػض األمػة واإلجمػاع الػذي يكػوف 

 حجة ىو إجماع األمة كميا.
ؽ: أف الذي دلت عميػو النصػوص الشػرعية مػف الكتػاب والسػنة مومف ىذا المنط

وعصمة جميا األمة وأىؿ المدينة بعض األمة فيجوز في حقيـ الخطأ كمػا يجػوز فػي 
                                                 

وقػػاؿ مالػػؾ: إذا أجمػػا أىػػؿ المدينػػة ال يعتػػد بخػػبلؼ غيػػرىـ ((. شػػرح قػػاؿ أبػػو إسػػحاؽ الشػػيرازي: ))  (ٔ)
 .٘ٓٚ/ٕالمما: 

وقاؿ أبو الخطاب الكموذاني: )) إجماع أىؿ المدينة لػيس بحجػة، وقػاؿ مالػؾ: إجمػاعيـ وحػدىـ حجػة ((. 
 .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٖالتمييد في أصوؿ التقو: 

: )) وقاؿ المالكية: اإلجماع ىو إجماع أىؿ المد  ٚٚٔ، ٗ-ٔينة ((اإلحكاـ: وقاؿ ابف حـز
وقػػػاؿ السرخسػػػي: )) ومػػػف النػػػاس مػػػف يقػػػوؿ: اإلجمػػػاع الػػػذي ىػػػو حجػػػة إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة خاصػػػة ((   

 .ٖٗٔ/ٔأصوؿ السرخسي: 
وقاؿ ا مدي: )) اتتؽ األكثروف عمى أف إجماع أىػؿ المدينػة وحػدىـ ال يكػوف حجػة عمػى مػف خػالتيـ فػي 

 . ٜٖٗ/ٔنو قاؿ: يكوف حجة ((. اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: حالة انعقاد إجماعيـ، خبلفًا لمالؾ؛ ف 
-وقػػاؿ إمػػاـ الحػػرميف: )) نقػػؿ أصػػحاب المقػػاالت عػػف مالػػؾ رضػػي ا عنػػو أنػػو يػػر  اتتػػاؽ أىػػؿ المدينػػة 

 .ٕٓٚ/ٔحجة، وىذا مشيور عنو ((. البرىاف:  -يعني عمماؤىا
ر دوف قصػػػره فػػػي عصػػػر وذكػػػر بعضػػػيـ: )) أف مالكػػػًا جعػػػؿ إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة حجػػػة فػػػي كػػػؿ عصػػػ

 .ٕٓٚ/ٔ، البرىاف ٖٗٔ/ٔالصحابة والتابعيف ((. أصوؿ السرخسي 

 .ٚٓٗ/ٕاإلبياج في شرح المنياج (ٕ)
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ا: أىػػؿ المدينػػة ىػػـ بعػػض المػػؤمنيف فػػبل يقػػا عمػػييـ اسػػـ المػػؤمنيف وكػػذلؾ قػػالو  -غيػػرىـ
واسػػػػـ األمػػػػة وحػػػػدىـ، وأدلػػػػة اإلجمػػػػاع ال تتنػػػػاوليـ وحػػػػدىـ ثػػػػـ إف األمػػػػاكف ال تعصػػػػـ 
ساكنييا وال أثر ليػا فػي كػوف األقػواؿ حجػة ولػو صػا أف إجمػاع أىػؿ المدينػة لمػـز مػف 

فػػ ذا خرجػػوا منيػػا لػػـ يكػػف ذلػػؾ أف إجمػػاعيـ عندئػػٍذ يكػػوف حجػػة مػػا دامػػوا فػػي المدينػػة 
 (ٔ) قوليـ حجة وىذا لـ يقؿ بو أحد.

أنػو جعػؿ إجمػاع أىػؿ المدينػة ك جمػاع مػف وقد أنكر المالكية ما نسب إلماميـ 
المصػػػدر الثالػػػث مػػػف مصػػػادر التشػػػريا وعػػػدوا ذلػػػؾ تخمينػػػًا وقػػػواًل  –األمػػػة الػػػذي ىػػػو 

 بالظف.
ب المػػػػذاىب مػػػػف اعممػػػػوا أكػػػرمكـ ا أف جميػػػػا أربػػػػا ))قػػػاؿ القاضػػػػي عيػػػػاض: 

التقيا  والمتكمميف وأصحاب األثر والنظر ألٌب واحد عمػى أصػحابنا فػي ىػذه المسػألة، 
مخطئػػػوف لنػػػا فييػػػا بػػػزعميـ، محتجػػػوف عمينػػػا بمػػػا سػػػنا ليػػػـ حتػػػى تجػػػاوز بعضػػػيـ حػػػد 
التعصب والتشنيا إلى الطعػف فػي المدينػة وعػد مثالبيػا وىػـ يتكممػوف فػي غيػر موضػا 

لمسػػألة، وال تحقػػؽ مػػذىبنا، فتكممػػوا فييػػا عمػػى تخمػػيف خػػبلؼ، فمػػنيـ مػػف لػػـ يتصػػور ا
وحػػدس، وميػػـ مػػف أخػػذ الكػػبلـ فييػػا ممػػف لػػـ يحققػػو عنػػا، ومػػنيـ مػػف أطاليػػا وأضػػاؼ 
إلينا ما ال نقولو فييا، فأرادوا عنا فػي المسػألة مػا ال نقولػو، واحتجػوا عمػى مػا يحػتر بػو 

 (ٕ) .((عمى الطاعنيف في اإلجماع 
األصػولييف فػي تحريػؼ مػا نقػؿ عػف مالػؾ، فقػالوا:  أكثػر بعػض ))وقاؿ أيضًا: 

أف مالكػػًا ال يعتػػد إال ب جمػػاع أىػػؿ المدينػػة دوف غيػػرىـ، وىػػذا مػػا ال يقولػػو ىػػو وال أحػػد 
مػػػف أصػػػحابو وحكػػػى بعضػػػيـ أف مالكػػػًا يػػػر  إجمػػػاع التقيػػػا  السػػػبعة بالمدينػػػة إجماعػػػًا 

 (ٖ) .((وىذا ما لـ يقمو وال رو  عنو 

                                                 

، روضػة ٕٓٚ/ٔ، البرىػاف ٖٗٔ/ٔ، أصػوؿ السرخسػي ٔٔٚ-ٓٔٚ/ٕ، شػرح الممػا ٕٜٗ/ٕالمعتمد  (ٔ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٔالناظر 

 .ٛٙ-ٚٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 .ٔٚ/ٔالمرجا السابؽ  (ٖ)
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المالكيػػػة عمػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة عمػػى غيػػػر وجيػػػو،  حمػػؿ بعػػػض ))وقػػاؿ البػػػاجي: 
 (ٔ) .((فشت عبو المخالؼ عمى مالؾ، وعدؿ عما قرره المحققوف مف أصحابو 

إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة لػػػيس بحجػػػة مػػػف حيػػػػث  ))وقػػػاؿ أبػػػو العبػػػاس القرطبػػػي: 
نمػػػا حجيتػػػو ناشػػػئة مػػػف جيػػػة نقميػػػـ المتػػػواتر أو جيػػػة مشػػػاىدتيـ األحػػػواؿ  إجمػػػاعيـ، وا 

 (ٕ) .((الدالة عمى مقاصد الشرع 
إذا تبػػيف ىػػذا الػػذي ذكرنػػاه عػػف عممػػا  مذىبػػو فػػبل يسػػوغ نسػػبة القػػوؿ بػػأف مػػراد 

ف مػػف إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة كونػػو إجماعػػ -رحمػػو ا–مالػػؾ  ًا لؤلمػػة أو ىػػو المعتبػػر وا 
 خالتيـ غيرىـ.

وبعػػد اسػػتبعاد مػػا ظنػػو أكثػػر األصػػوليوف متيومػػًا لعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة عنػػد مالػػؾ 
 لـز بياف متيـو المراد بعمؿ أىؿ المدينة عند المالكية ومف وافقيـ.

 ثانيًا: مفيوم عمل أىل المدينة عند المالكية وموافقوىم:   
لمػػراد بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة فمػػف قائػػؿ: إف المػػراد بػػو اختمػػؼ عممػػا  المالكيػػة فػػي ا

المنقػػػوالت المسػػػتمرة، وقيػػػؿ: أف إجمػػػاعيـ أولػػػى وال تمتنػػػا مخػػػالتتيـ، وقػػػاؿ: إنمػػػا أراد 
تػػرجيا اجتيػػادىـ عمػػى اجتيػػاد غيػػرىـ، وقيػػؿ: أراد إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة مػػف الصػػحابة، 

.وقيؿ: إنما أراد ب جماعيـ الصحابة والتابعيف، واختار بعضيـ ا  لعمـو
والذي ذىب إليو محققوىـ مثؿ القاضي عبد الوىاب والقاضي عياض وغيرىما 

 أف العمؿ ينقسـ إلى ضربيف:
الضرب األوؿ: ما كاف مف طريػؽ النقػؿ والحكايػة ممػا اتصػؿ بنقػؿ الكافػة عػف 

 الكافة وعمؿ بو عمبًل شائعًا ال يختى.
 وىذا الضرب ينقسـ إلى أربعة أنواع وىي:

 أ مف قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ.نقؿ شرع مبتد -ٔ
 نقؿ شرع مبتدأ مف فعمو النبي صمى ا عميو وسمـ. -ٕ
 نقؿ إقراره عميو السبلـ لما شاىده مف أصحابة مف غير نكير. -ٖ

                                                 

 .ٓٛٗإحكاـ التصوؿ  (ٔ)

 .ٓٓٔ/ٖالتقرير والتحبير  (ٕ)
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نقؿ تركو ألمػور وأحكػاـ لػـ يمػزميـ إياىػا مػا شػيرتيا وظيورىػا فػييـ، فيػذا  -ٗ
 (ٔ) الضرب ىو عناه مالؾ بعمؿ أىؿ المدينة.

إجمػػػػاع الصػػػػحابة مػػػػف أىػػػػؿ المدينػػػػة مػػػػف طريػػػػؽ االجتيػػػػاد  ال أأأأرب الثأأأأاني:
 (ٕ) واالستدالؿ.

 وجعؿ ابف رشد عمؿ أىؿ المدينة عمى ثبلث مرات وىي:
 العمؿ النقمي. -ٔ
 العمؿ المتصؿ مف جية القياس واالجتياد وال يكوف إال عف توقيؼ. -ٕ
بعػػد عيػػد الصػػحابة العمػػؿ االجتيػػادي: ويحتمػػؿ أنػػو أراد بػػو العمػػؿ الناشػػئ  -ٖ

 (ٖ) رضواف ا عمييـ.
 وذكر شي  اإلسبلـ لعمؿ أىؿ المدينة أربا مراتب وىي:

 ما يجر  مجر  النقؿ عف النبي صمى ا عميو وسمـ. المرتبة األولج:
 العمؿ القديـ بالمدينة قبؿ مقتؿ عثماف رضي ا عنو. المرتبة الثانية:
العمػػؿ القػػديـ الػػذي وافقػػو خبػػر وعارضػػو خبػػر آخػػر، أو وافقػػو  المرتبأأة الثالثأأة:

 قياس وعارضو قياس آخر.
 العمؿ المتأخر بالمدينة. المرتبة الرابعة:

 و سم ابن القيم عمل أىل المدينة إلج مرتبتين:
ما كاف عػف طريػؽ النقػؿ والحكايػة، وىػذه المرتبػة تشػمؿ ثػبلث  المرتبة األولج:

 أنواع:
قولو صمى ا عميو وسمـ وفعمو وتقريػره، وتركػو لتعػؿ قػاـ نقؿ شرع مبتدأ ك -ٔ

 سبب وجوده.
 نقؿ العمؿ المتصؿ زمنًا بعد زمف مف عيده صمى ا عميو وسمـ. -ٕ
 نقؿ األماكف واألعياف والمقادير. -ٖ

 العمؿ الذي طريقو االجتياد واالستنباط. المرتبة الثانية:
                                                 

 .ٛٙ/ٔأحكاـ التصوؿ ، ترتيب المدارؾ  (ٔ)

 .ٖٖٗتنقيا التصوؿ  (ٕ)

 .ٕٖ٘-ٖٔ٘الجاما مف المقدمات  (ٖ)
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قبػػػػؿ –مػػػػف جيػػػػة الوصػػػػؼ ونمخػػػػص ممػػػػا تقػػػػدـ أف معنػػػػى عمػػػػؿ أىػػػػؿ المدينػػػػة 
 يشمؿ العناصر ا تية: -التعرض لما يكوف منو حجة وما ال يكوف

العمػػؿ النقمػػي: وىػػو مػػا طريقػػو التوقيػػؼ أو المنقػػوالت المسػػتمرة عػػف زمػػف  أوًك:
 النبي صمى ا عميو وسمـ.

 العمؿ القديـ أو المتصؿ وىو عمؿ الصحابة رضواف ا عمييـ. ثانيًا:
العمػػؿ االجتيػػادي المتػػأخر: وىػػو الػػذي كػػاف فػػي زمػػف التػػابعيف، وألحػػؽ  ثالثأأًا:

 بعضيـ عمؿ تابعي التابعيف بعمؿ مف قبميـ.
وقػػد حػػاوؿ بعػػض التضػػبل  مػػف البػػاحثيف إيجػػاد تعريػػؼ جػػاما مػػانا لعمػػؿ أىػػؿ 

 المدينة.
فالعمؿ ىو مػا نقمػو أىػؿ المدينػة مػف سػنف  ))فقاؿ أحمد نور سيؼ في تعريتو: 

   (ٔ) .((عف زمف النبي صمى ا عميو وسمـ أو ما كاف رأيًا واستدالاًل  نقبًل مستمراً 
أف عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة عبػػارة عػػف أقاويػػؿ أىػػؿ  ))وقػػاؿ األسػػتاذ حسػػف فممبػػاف: 

المدينػة، بعضػػو أجمػا عميػػو عنػدىـ، وبعضػػو عمػػؿ بعػض الػػوالة والقضػاة حتػػى اشػػتير 
سػػنة عػػف النبػػي صػػمى ا  وكمػػو سػػمى إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة، وأف منػػو مػػا كػػاف أصػػولو

عميو وسمـ، ومنو ما كاف سنة خمتا ه الراشديف رضي ا عنيـ، ومنو ما كاف اجتيػادًا 
 (ٕ) .((ممف بعدىـ 

واألولى أف يقاؿ في تعريتو حتى يكوف جامعًا مانعًا: ىو ما اتتؽ عميو العممػا  
كػاف مسػتنده نقػبًل  والتضبل  بالمدينة كميـ أو أكثرىـ في زمف الصحابة والتابعيف سوا 

 أـ اجتيادًا.
 ح ية عمل أىل المدينة: المطمب الثاني:

عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة لػػيس عمػػى رتبػػة واحػػدة فمنػػو مػػا ىػػو حجػػة باتتػػاؽ المالكيػػة، 
 ومنو ما ىو مختمؼ فيو بينيـ ىؿ ىو حجة أـ ال 

وقػػد سػػبؽ لنػػا أف القاضػػي عيػػاض والقاضػػي عبػػد الوىػػاب وغيرىمػػا مػػف عممػػا  
 جعموا عمؿ أىؿ المدينة عمى ضربيف:المالكية قد 

                                                 

 .ٖٚٔعمؿ أىؿ المدينة  (ٔ)

 .ٕٓٔ-ٔٓٔخبر الواحد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة، رسالة ماجستير  (ٕ)
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األوؿ: مػػا كػػاف طريقػػو النقػػؿ والحكايػػة واتصػػؿ بنقػػؿ الكافػػة عػػف الكافػػة؛ كنقػػؿ 
المػػد والصػػػاع عػػػف زمػػػف النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ فيػػػذا الضػػػرب مػػػف عمميػػػـ إتتػػػؽ 

 المالكية عمى كونو حجة.
إليػو فيذا النػوع مػف إجمػاعيـ ... حجػة يمػـز المصػير  ))قاؿ القاضي عياض: 

ويتػػرؾ مػػا خالتػػو مػػف خبػػر واحػػد أو قيػػاس، فػػ ف ىػػذا النقػػؿ محقػػؽ معمػػـو موجػػب لمعمػػـ 
 .فبل يترؾ لما توجبو غمبة الظنوفالقطعي، 
وىػػػذا الػػػذي تكمػػػـ عميػػػو مالػػػؾ عػػػف أكثػػػر شػػػيوخنا، وال خػػػبلؼ فػػػي صػػػحة ىػػػذا  

نمػػا خػػالؼ فػػي تمػػؾ  الطريػػؽ وكونػػو حجػػة عنػػد العقػػبل ، وتبمينػػو العمػػـ يػػدرؾ ضػػرورة، وا 
 (ٔ) .((سائؿ مف غير أىؿ المدينة، مف لـ يبمنو النقؿ الذي بيا الم

ال خػػبلؼ بػػيف أصػػحابنا فػػي ىػػذا، ووافػػؽ عميػػو  ))وقػػاؿ القاضػػي عبػػد الوىػػاب: 
 (ٕ) .((بعض أصحاب الشافعية 

مػػػا كػػػاف طريقػػػو النقػػػؿ مػػػف عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة حجػػػة  ))وقػػػاؿ محمػػػد بػػػف رشػػػد: 
 (ٖ) .((يجب المصير إلييا، والوقوؼ عندىا 

إنمػػا عػػوؿ مالػػؾ عمػػى أقػػواؿ أىػػؿ المدينػػة فيمػػا طريقػػو النقػػؿ،  ))وقػػاؿ البػػاجي: 
واتصؿ بو العمؿ فػي المدينػة عمػى وجػو ال يختػى مثمػو، ونقػؿ نقػبًل يحػر ويقطػا العػذر 

)). (ٗ) 
 (٘) وعمى القوؿ بحجية العمؿ النقمي سائر المالكية.

مػػا كػػاف طريػػؽ االجتيػػاد واالسػػتدالؿ وىػػو العمػػؿ االجتيػػادي،  ال أأرب الثأأاني:
 (ٙ)والمراد بو عند القاضي عياض وكثير مف محققي المالكية عمؿ الصحابة ال غير.

 وى ا ال رب من العمل اختمف المالكية في ح يتو عمج ثالث م اىب:

                                                 

 .ٜٛأ، خبر الواحد ٜٔ، وانظر: نتائس األصوؿ لوحة ٜٙ-ٛٙ/ٓٔترتيب المدارؾ  (ٔ)

 ،  ٜٙ-ٛٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 .ٕٖ٘-ٖٔ٘الجاما مف المقدمات  (ٖ)

 .ٔٛٗ-ٓٛٗإحكاـ التصوؿ  (ٗ)

 .ٓٓٔ/ٖ، التقرير والتحبير ٙٙ/ٖ، الموافقات ٚٓٗ/ٕ، االبياج ٖٖٗتنقيا التصوؿ  (٘)

 .ٙٙ/ٖ، الموافقات ٗٚ/ٔيب المدارؾ ترت(ٙ)
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أف العمػػؿ االجتيػػادي لػػيس بحجػػة وال فيػػو تػػرجيا، وبيػػذا قػػاؿ  المأأ ىب األول:
 عظـ المالكية، وأنكروا أف يكوف مالؾ احتر بيذا النوع.م

العمـ االجتيادي ليس بحجػة، وال يػرجا بػو، وىػو  ))قاؿ القاضي عبد الوىاب: 
 (ٖ)والقاضػػػػي أبػػػػي الحسػػػػػف بػػػػف المنتػػػػػاب، (ٕ)وأبػػػػي يعقػػػػوب الػػػػػرازي (ٔ)قػػػػوؿ ابػػػػف بكيػػػػػر

 (ٙ) .((والشي  أبو بكر األبيري  (٘)والقاضي أبي الترج، (ٗ)والطيالسي
وجػػػػـز القاضػػػػي عيػػػػاض بعػػػػدـ حجيػػػػة العمػػػػؿ االجتيػػػػادي، ونسػػػػب القػػػػوؿ بعػػػػدـ 

، وأبػػػي بكػػػر (ٛ)وأبػػػي الحسػػػف بػػػف القصػػػار (ٚ)إلػػػى أبػػػي تمػػػاـ -فػػػوؽ مػػػا ذكػػػر –حجيتػػػو 

                                                 

بػػف بكيػػر ىػػو محمػػد بػػف عبػػدا بػػف بكيػػر البنػػدادي، وقيػػؿ: اسػػمو أحمػػد بػػف محمػػد، تتقػػو ب سػػماعيؿ، ا (ٔ)
القػرآف، كتػاب الرضػاع، وكتػاب مسػائؿ الخػبلؼ،  كاف ثقة فقييًا جدليًا، ولػي القضػا ، لػو كتػاب فػي أحكػاـ

 (.٘ٛٔ/ٕ، الديباج ٚٔ-ٙٔ/٘عامًا. ينظر: ) ترتيب المدارؾ  ٓ٘ىػ، وعمره ٖ٘ٓتوفي سنة 

ىػػو إسػػحاؽ بػػف أحمػػد بػػف عبػػدا،  مػػف كبػػار أصػػحاب القاضػػي إسػػماعيؿ، كػػاف فقييػػًا عالمػػًا زاىػػدًا  (ٕ)
 (.٘ٛٔ/ٕ، الديباج ٛٔ-ٚٔ/٘عابدًا، قتمو الديمـ أوؿ دخوليـ بنداد. ينظر: ) ترتيب المدارؾ 

بالكرابيسػي أيضػًا، تػولى ىػو أبػو الحسػف عبػدا بػف المنتػاب بػف التضػؿ بػف أيػوب البنػدادي، ويعػرؼ  (ٖ)
قضا  المدينة، وعػداده فػي البنػدادييف مػف أصػحاب القاضػي إسػماعيؿ وبػو تتقػو، وىػو مػف شػيوخ المػذىب 
المالكي، وفقيا  أصحاب مالؾ وحذاقيـ ونظارىـ وحتاظيـ وأئمة مػذىبيـ، لػو كتػاب فػي مسػائؿ الخػبلؼ، 

 (.ٚٚكية ، شجرة النور الز ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٔوالحجة لمالؾ، ينظر: ) الديباج 

ىو أبو العباس أحمد بف محمد الطيالسي أحد أصحاب القاضي إسماعيؿ وكبار أئمػة البنػدادييف مػف  (ٗ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔ، المديباج ٜٗ/٘مف المالكية، ذكره األبيري في كتابو. ينظر: ) ترتيب المدارؾ 

عػو، كػاف ىو أبو الترج عمر بف محمػد بػف عمػر الميثػي البنػدادي القاضػي، صػحب إسػماعيؿ وتتقػو م (٘)
فصػيحًا لنويػػًا فقييػػًا متقػػدمًا، لػػو كتػػاب يعػػرؼ بالحػػاوي فػػي مػػذىب  مالػػؾ، وكتػػاب الممػػا فػػي أصػػوؿ التقػػو، 

 (.ٜٚ، شجرة النور الزكية ٕٚٔ/ٕىػ. ينظر: ) الديباج ٖٖٔىػ، وقيؿ: سنة ٖٖٓتوفي سنة 

 .ٜٛماجستير أ، خبر الواحد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة، رسالة ٜٔانظر: نتائس األصوؿ لوحة  (ٙ)

جيػد النظػر حسػف الكػبلـ،  ىو أبو تماـ عمي بف محمد بػف أحمػد البصػري مػف أصػحاب األبيػري كػاف (ٚ)
لو لو كتاب مختص رفي الخبلؼ يسمى ) نكت األدلة( ولو كتاب آخر كبير في الخػبلؼ، وكتػاب أصػوؿ 

 (.ٓٓٔ/ٕ، اليباج ٘ٓٙ/ٗالتقو. ينظر: ) ترتيب المدارؾ 

بػػف عمػر بػػف أحمػػد البنػػدادي القاضػػي المعػروؼ بػػابف القصػػار، تتقػػو بػػاألبيري، ىػو أبػػو الحسػػف عمػػي  (ٛ)
، ٕٓٙ/ٗىػػػ. ينظػػر: ) ترتيػػب المػػدارؾ ٜٖٛكػػاف أصػػوليًا نظػػارًا لػػو كتبػػا كبيػػر فػػي الخػػبلؼ، تػػوفي سػػنة 

 (.ٓٓٔ/ٕالديباج 
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ادي حجػة وغيػرىـ مػف كبػار محققػي المالكيػة، وأنكػر أف يكػوف العمػؿ االجتيػ (ٔ)الطيب
 (ٕ).حابوصعند مالؾ وال عند أئمة أ
أدركػػو أىػػؿ المدينػػة باالسػػتنباط فػػبل فػػرؽ فيػػو بػػيف عممػػا   مػػا ))وقػػاؿ البػػاجي: 

غيػػرىـ، والمصػػير فيػػو إلػػى التػػرجيا باألدلػػة، وىػػو الصػػحيا، وبػػو قػػاؿ مالػػؾ ومحققػػوا 
 (ٖ) .((أصحابنا 

وقػػػد أيػػػد القرطبػػػي والقرافػػػي وغيرىمػػػا عػػػدـ حجيػػػة العمػػػؿ االجتيػػػادي وقصػػػروا 
 (ٗ) الحجية عمى المنقوالت المستمرة.

أف العمػػؿ االجتيػػادي لػػيس بحجػػة، ويػػرجا بػػو عمػػى اجتيػػاد  المأأ ىب الثأأاني:
 .غيرىـ

وبػػو قػػاؿ بعػػض المالكيػػة وبعػػض الشػػافعية، ولػػـ يرتضػػو القاضػػي أبػػو بكػػر وال 
 (٘) محققوا المالكية.

أف العمػػػؿ االجتيػػػادي حجػػػة، ك جمػػػاعيـ مػػػف طريػػػؽ النقػػػؿ  المأأأ ىب الثالأأأث:
المستمر، يقدـ عمى خبر الواحد والقياس، وبو قاؿ جماعة مف المالكية منيـ: القاضػي 

، (ٔ)مػػف البنػػدادييف، وعميػػو يػػدؿ كػػبلـ أحمػػد بػػف المعػػذؿ (ٙ)أبػػي عمػػر بػػف أبػػي الحسػػف
 (ٖ) وذىب إليو جؿ مالكية المنرب أو جميعيـ. (ٕ)وأبي مصعب

                                                 

وقتػػو ىػو أبػػو بكػر محمػػد بػػف الطيػب القاضػػي المعػروؼ بالبػػاقبلني، يمقػػب بشػي  السػػنة ولسػاف األمػػة،  (ٔ)
كاف عظيـ التقو عظيـ الجدؿ، إليو إنتيت رئاسة المالكية فػي وقتػو، صػنؼ التصػانيؼ الكثيػرة الشػييرة فػي 

-ٕٕٛ/ٕىػػ. ينظػر: ) الػديباج ٖٓٗعمى الكبلـ وغيره ، توفي يػـو السػت لسػبا بقيػتف مػف ذي القعػدة سػنة
 (.ٖٜ-ٕٜ، شجرة النرو الزكية ٜٕٕ

 .ٖٖوؿ، المسودة ، نتائس األصٓٚ-ٜٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 .ٖٛٗ-ٕٛٗأحكاـ التصوؿ  (ٖ)

 .ٓٓٔ/ٖ، التقرير والتحبير ٚٓٗ/ٕ، االبياج ٖٖٗشرح تنقيا التصوؿ  (ٗ)

، خبػر الواحػد إذا خػالؼ عمػؿ أىػؿ ٖٖ، المسػودة ٓٚ/ٔأ ، ترتيػب المػدارؾ ٜٔنتائس األصوؿ لوحة  (٘)
 .ٜٛأىؿ المدينة 

حمػاد بػف زيػد قاضػي القضػاة، كػاف زكيػًا  ىو عمر بف محمد بػف يوسػؼ بػف يعقػوب بػف إسػماعيؿ بػف (ٙ)
مػف شػير شػعباف سػنة  ٖٔفطنًا حاذقًا بمذىب مالؾ، أخذ مف كؿ عمـ بنصيب توفي ببنػداد ليمػة الخمػيس 

 (.ٛٚ، شجرة النور الزكية ٚٚ-٘ٚ/ٕىػ. ينظر: ) الديباج ٜٖىػ وعمره ٕٖٛ
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ـ أف القاضػػي عبػػد الوىػػاب وعيػػاض لػػـ يػػذكروا العمػػؿ االجتيػػادي المتػػأخر، تقػػد
وقصػػروا ىػػذا النػػوع مػػف عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة عمػػى عصػػر الصػػحابة رضػػواف ا عمػػييـ؛ 
لكف محمد ابػف رشػد ذكػر مرتبػة وسػيطة بػيف العمػؿ النقمػي واالجتيػادي سػماىا بالعمػؿ 

نقمي في الحجية، ثػـ ذكػر العمػؿ المتصؿ مف جية القياس واالجتياد، وألحقو بالعمؿ ال
 -لعمو أراد بو العمؿ الناشئ بعد عصر الصحابة رضػواف ا عمػييـ -غير المتصؿ، 

 (ٗ)وأشار إلى الخبلؼ في حجيتو.
إنمػا يراعػى كػؿ المراعػاة  ))وأيد الشاطبي حجية العمؿ المتصػؿ كمػا فػي قولػو: 

ف جػػػا  فيػػػو أحاديػػػث، وكػػػاف ممػػػف  العمػػػؿ المسػػػتمر واألكثػػػر، ويتػػػرؾ مػػػا سػػػوا  ذلػػػؾ، وا 
أدرؾ التابعيف، وراقب أعماليـ، وكاف العمؿ المستمر فييـ مأخوذًا مف العمؿ المسػتمر 
فػي الصػػحابة، ولػػـ يكػػف مسػتمرًا فػػييـ إال وىػػو مسػػتمر فػي عمػػؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو 

  (٘) .((وسمـ وفي قوة المستمر 
بػػار ا حػػاد ولكػػي تظيػػر حجيػػة عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة عنػػد المالكيػػة نػػذكر صػػمة أخ
 بعمؿ أىؿ المدينة كما ذكرىا القاضي عياض، وجمعيا في ثبلث مراتب:

األولػػى: إف كػػاف العمػػؿ مصػػاحبًا لمخبػػر مطابقػػًا لػػو كػػاف ذلػػؾ آكػػد فػػي صػػحتو 
ووجوب العمؿ بو إف كاف العمؿ مف طريؽ النقؿ، ويكوف عامؿ ترجيا لمخبر إف كػاف 
مػػػف طريػػػؽ االجتيػػػاد سػػػوا  عارضػػػو خبػػػر آخػػػر أـ لػػػـ يعارضػػػو؛ ألف العمػػػؿ أقػػػو  مػػػا 

                                                                                                                                            

ىػػو أحمػػد بػػف المعػػذؿ بػػف غػػيبلف بػػف الحكػػـ العبػػدي، يكنػػى أبػػا التضػػؿ البصػػري وأصػػبو مػػف الكوفػػة،  (ٔ)
التقيو المتكمـ، مف الطبقة األولى الذيف انتيى إلييـ فقو مالؾ ولػـ يػره، كػاف متوىػا ورعػًا متبعػًا لمسػنة، تتقػو 

قػػارب األربعػػيف سػػنة.  عميػػو جماعػػة مػػف عممػػا  المالكيػػة مػػف ىػػـ إسػػماعيؿ القاضػػي، قيػػؿ: إنػػو تػػوفي وقػػد
 (.ٖٗٔ-ٔٗٔ/ٔ، الديباج ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕينظر: ) ترتيب المدارؾ 

ىو أحمد بف أبي بكر القاسـ بف الحارث بف زرارة بف مصعب الزىري، رو  عف مالػؾ الموطػأ وغيػره  (ٕ)
ىػػػ، ٕٕٗكػػاف فقيػػو أىػػؿ المدينػػة فػػي زمانػػو غيػػر المػػدافا، رو  عنػػو البخػػاري ومسػػمـ وغيرىمػػا. تػػوفي سػػنة 

 (.ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔ، الديباج ٖٔ٘-ٔٔ٘/ٕسنة. ينظر: ) ترتيب المدارؾ ٜٓىػ، وعاش ٕٔٗؿ: وقي

، خبػر الواحػد ٕٖ٘-ٖٔ٘، الجػاما مػف المقػدمات ٓٚ/ٔأ، ترتيػب المػدارؾ ٜٔنتائس األصوؿ لوحة  (ٖ)
 .ٜٜإذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة 

 .ٕٖ٘-ٖٔ٘الجاما في المقدمات  (ٗ)

 .ٙٙ/ٖ الموافقات (٘)
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ليػػػو ذىػػػب أكثػػػر محققػػػي  األصػػػولييف والتقيػػػا  مػػػف تػػػرجا بػػػو األخبػػػار إذا تعارضػػػت، وا 
 المالكية وغيرىـ.
إف كاف العمؿ بخػبلؼ الخبػر نظرنػا، فػ ف كػاف مػف بػاب العمػؿ النقمػي  الثانية:

تػػػرؾ الخبػػػر لمعمػػػؿ عنػػػد المالكيػػػة وال خػػػبلؼ بيػػػنيـ فػػػي ذلػػػؾ، أمػػػا العمػػػؿ االجتيػػػادي 
فػػػالخبر أولػػػى منػػػو عنػػػد جميػػػور المالكيػػػة إال مػػػف قػػػاؿ مػػػنيـ: إف اإلجمػػػاع مػػػف طريػػػؽ 

 ياد حجة.االجت
إذا لػػػػـ يكػػػػف بالمدينػػػػة عمػػػػبًل أصػػػػبًل ال موافػػػػؽ لخبػػػػر وال مخػػػػالؼ لػػػػو،  الثالثأأأأة:

 (ٔ) فالواجب ىنا المصير إلى الخبر ف نو دليؿ منترد عف مسقط أو معارض.
 ما يكون ح ة من مراتب العمل عند ابن القيم وابن تيمية:

 تقدـ أف ابف تيمية قد قسـ العمؿ إال أربعة مراتب:
 عمؿ النقمي.ال األولج:
 العمؿ القديـ. الثانية:
 العمؿ الذي وافقو دليؿ وخالتو آخر مف جنسو. الثالثة:
 العمؿ المتأخر بالمدينة. الرابعة:

ىػػػو حجػػػة بػػػبل نػػػزاع، وذلػػػؾ  ))وقػػػاؿ عػػػف المرتبػػػة األولػػػى مػػػف مراتػػػب العمػػػؿ: 
 .((مذىب أبي حنيتة وأصحابو 

الؾ، وىو المنصػوص عػف فيذا حجة في مذىب م )) وقاؿ عف المرتبة الثانية:
الشػػافعي، وظػػػاىر مػػػذىب أحمػػد، والمحكػػػي عػػػف أبػػي حنيتػػػة، ومػػػا يعمػػـ ألىػػػؿ المدينػػػة 
عمػػؿ قػػديـ عمػػى عيػػد الخمتػػا  الراشػػديف مخػػالؼ لسػػنة رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػمـ 

)). 
في حجيتو نزاع، فمذىب مالؾ والشػافعي أنػو حجػة  ))وعف المرتبة الثالثة قاؿ: 

 .((يرجا بعمؿ أىؿ المدينة، وألصحاب أحمد وجياف 
أمػػا المرتبػػة الرابعػػة: وىػػي مرتبػػة العمػػؿ المتػػأخر بالمدينػػة، فقػػد جػػـز ابػػف تيميػػة 

والنػػاس عمػػى عػػدـ حجيتػػو، وىػػو مػػذىب الشػػافعي وأحمػػد وأبػػي  ))بعػػدـ حجيتػػو وقػػاؿ: 

                                                 

 .ٖٚ/ٕ، إعبلـ الموقعيف ٔٚ-ٓٚ/ٔارؾ ترتيب المد (ٔ)
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أصحاب مالؾ، وربمػا جعمػو حجػة بعػض أىػؿ المنػرب مػف  حنيتة، وقوؿ المحققيف مف
أصحابو، وليس معيـ مػف كػبلـ األئمػة نػص وال دليػؿ، بػؿ ىػـ أىػؿ تقميػد وال يوجػد فػي 

 (ٔ) .((كبلـ مالؾ ما يوجب جعؿ ىذا العمؿ حجة 
 و سم ابن القيم عمل أىل المدينة إلج مرتبتين:

 ما كاف مف طريؽ النقؿ والحكاية. األولج:
أحػػػؽ أف يكػػػوف  ))مػػػا كػػاف مػػػف طريػػػؽ االجتيػػػاد واالسػػتنباط ثػػػـ قػػػاؿ:  الثانيأأأة:

حجة العمػؿ القػديـ الػذي كػاف فػي زمػف رسػوؿ ا عميػو وسػمـ وأصػحابو وزمػف الخمتػا  
الراشديف، وىذا العمؿ حجة يجػب إتباعيػا، وسػنة متمقػاة بػالقبوؿ عمػى الػرأس والعينػيف، 

ذا ظتر العالـ بذلؾ قرت عينو، واطمأنت نتسو   .((وا 
ىػو معتػرؾ النػزاؿ ومحػؿ الجػداؿ، وىػذا المػوف  ))وقػاؿ عػف العمػؿ االجتيػادي: 

مػف العمػؿ ال يمتتػت إليػو مػا مخالتػة السػػنف، وقػد اختمػؼ المالكيػة أنتسػيـ فػي حجيتػػو، 
نمػػػا الحجػػػة فػػػي العمػػػؿ القػػػديـ زمػػػف النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ وخمتائػػػو الراشػػػديف  وا 

 (ٕ) .((ىـ مف المتتيف والمحتسبيف وأصحابو المياميف، ال عمؿ مف جا  بعد
 خالصة ما تقدم من و وه الرأي في ح ية العمل:

 اتتاؽ المالكية عمى حجية العمؿ النقمي. أوًك:
العمػػؿ المتصػػؿ حجػػة عنػػد مالػػؾ أيضػػًا، وممػػف جػػـز بحجيتػػو ابػػف رشػػد  ثانيأأًا:

 (ٖ))الجد( والشاطبي، واستدؿ بو القاضي عبد الوىػاب فػي كتابػو اإلشػراؼ فػي مواضػا
 احتر بو في مسائؿ كثيرة. (ٗ)وكذلؾ الحافظ ابف عبد البر

وىػػو المنصػػوص عػػف الشػػافعي وظػػاىر  ))وجػػـز ابػػف تيميػػة إنػػو حجػػة ثػػـ قػػاؿ: 
 (٘) .((مذىب أحمد 

                                                 

 .ٖٔٔ-ٖٙٓ/ٕٓتتاو  المجموع  (ٔ)

 .ٖ٘ٚ/ٕإعبلـ الموقعيف  (ٕ)

 (.ٜٔٔ/ٕ( )ٕ٘ٙ، ٖٕٓ، ٖٚٔ، ٕٗٔ، ٖٖٔ، ٛٙ، ٚٙ/ٔاإلشراؼ ) (ٖ)

 (.  ٖٖٛ/ٗٔ(، )ٕٛ، ٖٗ/ٔٔ(، )ٕٙٔ، ٖٗ، ٖٖ/ٚ(، )ٖٓٗ/ٙ(، )ٚ٘ٔ/ٕالتمييد ) (ٗ)

 .ٖٛٓ/ٕٓمجموع التتاو   (٘)
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العمؿ المتأخر وىو ما كػاف فػي عيػد التػابعيف أو مػف يمػييـ، وىػو العمػؿ  ثالثًا:
ذىػػب أكثػػر المالكيػػة عمػػى عػػدـ  االجتيػػادي االسػػتنباطي وىػػو مػػوطف النػػزاع، وىػػو الػػذي

 حجيتو وأنكروا نسبة القوؿ بحجيتو لمالؾ.
كمػػا أنكػػر حجيتػػو سػػائر العممػػا  مػػف غيػػر المالكيػػة، وذىػػب طائتػػة مػػف عممػػا  

 المناربة المالكية إلى أنو حجة.
وليس عػف مالػؾ نػٌص صػريا فػي االحتجػاج بيػذا النػوع مػف العمػؿ، ويؤيػد ىػذا 

يوجػد فػػي كػػبلـ مالػؾ مػػا يوجػب جعػػؿ ىػذا العمػػؿ حجػػة  وال ))قػوؿ ابػػف تيميػة المتقػػدـ: 
)). (ٔ) 

 أ سام العمل من حيث اكتفاق عميو وعدمو:المطمب الثالث: 
 ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ:

 عمؿ اتتؽ عميو أىؿ المدينة، وال يعمـ أف أىؿ المدينة خالتيـ فيو غيرىـ. -ٔ
قػػػػاؿ بحجيتػػػػو، لكػػػػف لػػػػـ يبػػػػيف مػػػػف (ٕ)وقػػػػد ذكػػػػر ابػػػػف القػػػػيـ أف ىػػػػذا القسػػػػـ حجػػػػة

والظػػاىر أنػػو يقصػػد إنػػو حجػػة مطمقػػًا عنػػد جميػػا العممػػا  مػػف أىػػؿ السػػنة ولعمػػو اعتبػػره 
 إجماعًا، واإلجماع حجة عند جميا العمما  مف أىؿ السنة.

 عمؿ اتتؽ عميو أىؿ المدينة لكف خالتيـ فيو غيرىـ. -ٕ
 عمؿ اختمؼ فيو أىؿ المدينة أنتسيـ. -ٖ

 (ٖ) القسميف األخيريف ليسا حجة. وقد ذكر ابف القيـ ما يتيد أف
 أ سام عمل أىل المدينة من  ية و ود الخبر الموافق لو أو المخالف لو: 

 ينقسـ عمؿ أىؿ المدينة بيذا االعتبار إلى أربعة أقساـ:
القسـ األوؿ: عمؿ أىؿ المدينة الذي يوجػد وحػده دوف أف يشػيد لػو خبػر، وىػذا 

ليؿ عمى ذلؾ احتجاجػو بيػذا القسػـ فػي مسػائؿ والد -رحمو ا–القسـ حجة عند مالؾ 
 منيا:

                                                 

 .ٖٙٓ/ٕٓالتتاو  مجموع  (ٔ)

 .ٖٗٙ/ٕانظر: إعبلـ الموقعيف (ٕ)

 .السابؽ المرجا(ٖ)
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ُسػػِئؿ مالػػػؾ عػػػف تثنيػػػة ا ذاف  ))ورد فػػػي الموطػػأ مػػػا نصػػػو:  المسأأأألة األولأأأج:
واإلقامػػة... فقػػاؿ: لػػـ يبمننػػي النػػدا  واإلقامػػة إال مػػا أدركػػت عميػػو النػػاس، فأمػػا اإلقامػػة 

 .((ف نيا ال تثنى وذلؾ الذي لـ يزؿ عميو أىؿ العمـ ببمدنا 
والشػػاىد فػػي ذلػػؾ أنػػو لػػـ يصػػرح أنػػو لػػـ يجػػد دلػػيبًل فػػي ىػػذه المسػػألة، لكػػف وجػػد 

 أىؿ المدينة عمى ذلؾ وما ذلؾ استدؿ بو.
اسػتدؿ بعمػؿ أىػؿ المدينػة فػي مسػألة الصػاع وىػو عمػؿ لػيس  المسألة الثانية:

 معو خبر.
عمؿ أىؿ المدينة الذي يوافقو الخبر، وىذا القسـ يحتر بو مالػؾ  القسم الثاني:

؛ ألف الخبر يعضػد عمميػـ ويؤكػده، وقػد تقػدـ بيػاف ىػذا القسػـ عنػد الكػبلـ -رحمو ا–
 عمى خبر الواحد.

عمؿ أىؿ المدينة الػذي وجػد الخبػر مخالتػًا لػو، وىػذا القسػـ يػر   القسم الثالث:
تقػػػديـ العمػػؿ فيػػو عمػػػى الخبػػر، وقػػػد سػػبؽ تتصػػيؿ القػػػوؿ فيػػو عنػػػد  -رحمػػو ا–مالػػؾ 

 د المخالؼ لعمؿ أىؿ المدينة.الكبلـ عؿ خبر الواح
عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة إذا كػػػاف معػػػو خبػػػراف أحػػػد الخبػػػريف يخػػػالؼ  القسأأأم الرابأأأع:
 العمؿ وا خر يوافقو.

أف عمػػػػؿ أىػػػػؿ المدينػػػػة يعتبػػػػر مرجحػػػػًا ألحػػػػد  -رحمػػػػو ا–يػػػػر  اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ 
 .-أعني لمخبر الذي يوافقو عمى الذي يخالتو–الخبريف 

إذا تعػػػارض فػػػي المسػػػألة دلػػػيبلف  ))وقػػػد ذكػػػر ابػػػف تيميػػػة مػػػا يؤيػػػد ذلػػػؾ فقػػػاؿ: 
 لحديثيف وقياسيف، وجيؿ أييـ أرجا، وأحدىـ يعمؿ بو أىؿ المدينة فتيو نزاع:

فمػػذىب مالػػؾ والشػػافعي أنػػو يػػرجا بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة، ومػػذىب أبػػي حنيتػػة ال 
 (ٔ) .((يرجا بعمؿ أىؿ المدينة ... 

ي نظمػػو، اإلجمػػاع عمػػى التػػرجيا بالعمػػؿ المتتػػؽ عميػػو وقػػد ذكػػر ابػػف عاصػػـ فػػ
 فقاؿ:

 واتفأأأأأق ال ميأأأأأع فأأأأأي التصأأأأأريح
 

 (ٕ)بأنأأأأأأأأو مأأأأأأأأن أو أأأأأأأأو التأأأأأأأأر يح 
 

                                                 

 .ٜٖٓ/ٕٓصحة أصوؿ مذىب أىؿ المدينة ما مجموع التتاو   (ٔ)

(ٕ)   
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 .-وا أعمـ–والصواب: ثبوت الخبلؼ في ذلؾ 
 اكستدكل لح ية عمل أىل المدينة: المطمب  الرابع : 

العمػؿ النقمػي  سبؽ لنا أف العمؿ نوعاف؛ نقمي واجتيادي، ونذكر فيما يمػي أدلػة
 ثـ نتبا ذلؾ بأدلة العمـ االجتيادي.

 أوًك: أدلة العمل النقمي:
-ليػػػذا النػػػوع مػػػف العمػػػؿ حػػػيف جادلػػػو أبػػػو يوسػػػؼ  -رحمػػػو ا–احػػػتر مالػػػؾ 
يػػػا سػػػبحاف ا! مػػػا رأيػػػت أمػػػرًا  ))فػػػي ا ذاف فػػػرد عميػػػو قػػػائبًل:  -صػػػاحب أبػػػي حنيتػػػة

أعجب مػف ىػذا ُينػاد  عمػى رؤوس األشػياد فػي كػؿ يػـو خمػس مػرات، يتوارثػو األبنػا  
عف ا با ، مف لدف رسوؿ ا إلػى زماننػا ىػذا، أيحتػاج فيػو إلػى فػبلف عػف فػبلف  ىػذا 

مػػػا  ))وفػػػي روايػػػة أنػػػو قػػػاؿ لمػػػف نػػػاظره فػػػي ا ذاف:  (ٔ) ،((أصػػػا عنػػػدنا مػػػف الحػػػديث 
مػػػف مػػػا أذاف يػػػـو أو أذاف صػػػبلة  ىػػػذا مسػػػجد رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ  أدر 

، لـ يحتظ عف أحد إنكار عمى مؤذف فيو، وال نسبتو إلػى  يؤذف فيو مف عيده إلى اليـو
 (ٕ) .((تنيير 

الػذي يػدؿ عمػى مػا قمنػاه؛  ))وقد نقؿ ابف القيـ عف القاضي عبد الوىاب قولو: 
 أو عمػبًل متصػػبًل فػ ف ذلػػؾ أمػر معمػػـو بالنقػؿ المتػػواتر إنيػـ إذا أجمعػوا عمػػى شػئ نقػػبلً 

الذي يحصؿ العمـ بو، وينقطا العػذر فيػو، ويجػب تػرؾ أخبػار ا حػاد لػو؛ ألف المدينػة 
بمدة جمعت مف الصحابة مف يقا العمـ بخبرىـ فيما أجمعوا عمى نقمػو، فمػا ىػذا سػبيمو 

ؾ لو، كما لػو رو  لنػا خبػر إذا ورد خبر واحد بخبلفو، كاف حجة عمى ذلؾ الخبر وتر 
واحػػد، فيمػػا تػػواتر بػػو نقػػؿ جميػػا األمػػة لوجػػب تػػرؾ الخبػػر لمنقػػؿ المتػػواتر عػػف جمػػيعيـ 

)). (ٖ) 

                                                 

 .ٕٗٗ/ٔترتيب المدارؾ  (ٔ)

 .ٗٛٗإحكاـ التصوؿ  (ٕ)

 .ٖٗٚ/ٕإعبلـ الموقعيف  (ٖ)
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أف عمػػؿ أىػػؿ  ))وقػػد اسػػتدؿ القاضػػي عبػػد الوىػػاب لمعمػػؿ النقمػػي أيضػػًا بقولػػو: 
المدينػػػة النقمػػػي، قػػػد تػػػوافرت فيػػػو شػػػروط التػػػواتر، مػػػف تسػػػاوي أطرافػػػو، وامتنػػػاع الكػػػذب 

 (ٔ) .((اطؤ والتشاعر عمى ناقميو والتو 
وممػػف جػػـز بحجيتػػو إجمػػاعيـ النقمػػي القاضػػي عيػػاض، وعمػػؿ ذلػػؾ بػػأف نقميػػـ 

 (ٕ) محقٌؽ معمـو موجب لمعمـ القطعي فبل يعارض بنمبة الظنوف.
وقػػػد تتػػػابا عممػػػا  المالكيػػػة وغيػػػرىـ أف إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة النقمػػػي مػػػف بػػػاب 

 (ٖ) عمى األقيسة وأخبار ا حاد.األخبار المتواترة وىو واجب التقديـ 
وتعقػػػب المخػػػالتوف االسػػػتدالؿ السػػػابؽ، بػػػأف مػػػا سػػػبيمو التػػػواتر فأىػػػؿ المدينػػػة  

وغيػػرىـ فيػػو سػػوا ، وقػػد نػػزؿ فػػي بعػػض األمصػػار كالكوفػػة والبصػػرة ومكػػة طوائػػؼ مػػف 
الصػػحابة ونقمػػت السػػنف وا ثػػار عػػنيـ والخبػػر المتػػواتر مػػف جيػػة ورد، وجػػب المصػػير 

بالبمػػػػد المعػػػػيف، فعمػػػػـ أنػػػػو ال إليػػػػو ولزمػػػػت الحجػػػػة بػػػػو فصػػػػارت الحجػػػػة فػػػػي النقػػػػؿ، ال 
 (ٗ) اختصاص بالمدينة بذلؾ.

العمػػؿ إنمػػا ىػػو  ))وقػػاؿ ابػػف رشػػد )الحتيػػد( معترضػػًا عمػػى االسػػتدالؿ السػػابؽ: 
فعؿ، والتعؿ ال يتيد التواتر، إال أف يقترف بالقوؿ؛ ف ف التػواتر طريػؽ الخبػر ال العمػؿ، 

 (٘) .((وبأف جعؿ األفعاؿ تقيد عسيره بؿ لعمة ممنوع 
ف كػػاف لػػو نظػػائر فػػي بعػػض و  أجيػػب بػػأف اشػػتراؾ األمصػػار فػػي نقػػؿ التػػواتر وا 

األمصػػار إال أف ظيػػور المدينػػة بنقػػؿ العمػػؿ واختصاصػػيا بػػو ال يشػػؾ فيػػو عاقػػؿ ومػػا 
 ينقؿ عف غيرىا نادر.

ويرد عمى ما ذكره ابػف رشػد بػأف العمػؿ ناشػئ عػف قػوؿ الشػارع وفعمػو ثػـ شػاع 
 (ٙ) وتواتر في فعؿ الناس.

                                                 

 المعونة عمى مذىب أىؿ المدينة*** (ٔ)

 .ٛٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 .ٕٛٗ-ٔٛٗ، إحكاـ التصوؿ ٕٖٖ/ٚٔترتيب المدارؾ، البياف والتحصيؿ  (ٖ)

 .ٜٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٗ)

 .ٗٚٔ/ٔبداية المجتيد  (٘)

 .ٚٚخبر الواحد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة  (ٙ)



364 
 

  ل اك تيادي:أدلة العم
األدلػػػة التػػػي احػػػتر بيػػػا مالػػػؾ وأحابػػػو فػػػي ىػػػذا النػػػوع منيػػػا مػػػا يخػػػتص بالعمػػػؿ 

 االجتيادي في عيد الصحابة ومنيا ما يعـ العمؿ المتأخر منيا:
 وفيما يمي عرض األدلة:

فػػػي رسػػػالتو إلػػػى الميػػػث بػػػف سػػػعد وىػػػو مخالتتػػػو ليػػػؿ  -رحمػػػو ا–قػػػاؿ مالػػػؾ 
... فػ ف النػاس تبػا ألىػؿ المدينػة، إلييػا  ))لتتػاو : المدينة فيما ذىبوا إليو مف بعض ا

كانػػػػت اليجػػػػرة، وبيػػػػا نػػػػزؿ القػػػػرآف، وأحػػػػؿ الحػػػػبلؿ، وحػػػػـر الحػػػػراـ؛ إذا رسػػػػوؿ ا بػػػػيف 
أظيػػرىـ، يحضػػروف الػػوحي والتنزيػػؿ، ويػػأمرىـ فيطوعونػػو، ويسػػف ليػػـ فيتبعونػػو، حتػػى 

ده، اتبا الناس لو مػف توفاه ا واختار لو ما عنده صمى ا عميو وسمـ، ثـ قاـ مف بع
ـٌ فيػػو  أمتػػو، ممػػف ولػػى األمػػر، فمػػا نػػزؿ بيػػـ مػػا عممػػوا أنتػػذوه، ومػػا لػػـ يكػػف عنػػدىـ عمػػ
سػػػألوا عنػػػو، ثػػػـ أخػػػذوا بػػػأقو  مػػػا وجػػػدوا فػػػي اجتيػػػادىـ وحداثػػػة عيػػػدىـ، فػػػ ف خػػػالؼ 
مخػػػالؼ، أو قػػػاؿ امػػػرؤ: غيػػػر أقػػػو  منػػػو وأولػػػى، تػػػرؾ قولػػػو، وعمػػػؿ بنيػػػره، ثػػػـ كػػػاف 

مكوف عف السبيؿ ويتبعوف تمؾ السػنف، فػ ف كػاف األمػر بالمدينػة التابعوف مف بعدىـ يس
ظاىرا معمومًا بػو، لػـ أر خبلفػو لمػذي بػيف أيػدييـ مػف تمػؾ الوراثػة التػي ال يجػوز ألمػر 

 (ٔ) .((انتحاليا وال ادعاؤىا ... 
عمأج و أوه مأن اكسأتدكل فينيأا  -رحمأو هللا-و د اشتمل كالم اإلمأام مالأك 

 التالي:أصحابو عمج النحو 
أف أىػػػؿ المدينػػػة تتوقػػػت بصػػػحبة النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ وحضػػػروا أوًك: 

التنزيػػػؿ وسػػػمعوا التأويػػػؿ، وشػػػاىدوا خطػػػاب رسػػػوؿ ا صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ وألتاظػػػو 
ومخػارج أقوالػو، وكػػانوا أعػرؼ بػأحواؿ رسػػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػػمـ بمػا حصػؿ ليػػـ 

ومشػػػاىدة األخبػػػار والقػػػرائف، وترتيػػػب الشػػػريعة، مػػػف المخالطػػػة والمبلبسػػػة والمسػػػا لة، 
 ووضا األمور مواضعيا.

                                                 

 .٘ٙ-ٗٙ/ٔترتيب المدارؾ  (ٔ)
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وفي ىذه الخصاؿ مزية وفضؿ لـ تكف لنيرىـ ممف نأت داره، وال شػؾ أف مػف 
حصػػػػػمت لػػػػػو ىػػػػػذه المزايػػػػػا، وكػػػػػاف أعػػػػػرؼ النػػػػػاس بطػػػػػرؽ االسػػػػػتنباط ووجػػػػػوه االجتيػػػػػاد 

 (ٔ) واالستخراج، فوجب أال يخرج الحؽ عنيـ.
بػو عنػد الجميػا أف تتسػير الصػحابي الػراوي ألحػد محتممػي مػف المقطػوع  ثانيًا:

الخبػػر أولػػى مػػف تتسػػير غيػػره، وحجػػة يتػػرؾ ليػػا تتسػػير مػػف خالتػػو، فكػػذلؾ إجمػػاع أىػػؿ 
المدينة بيذا السبيؿ، واجتيادىـ مقدـ عمى اجتياد غيػرىـ ممػف نػأت داره ولػـ يبمنػو إال 

 (ٕ) مجرد خبر معر  عف قرائنو.
، وما لـ ينس ، وما استقر عميو آخر أمػر النػي صػمى أنيـ أعمـ بما نس  ثالثًا:

  (ٖ) ا عميو وسمـ؛ ألنيـ شيدا  آخر عممو عميو الصبلة والسبلـ.
أحتػػظ القػػـو لمػػا كػػاف عميػػو النبػػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ، مػػف بقػػي فػػػي  رابعأأًا:

المدينة مف أصحابو، أما مف خرج منيا، فقد شنؿ بالجيػاد، فيػذا ابػف مسػعود كػاف إذا 
تػػى فػػي أمػػر، ثػػـ وجػػد األمػػر فػػي المدينػػة بخػػبلؼ مػػا أفتػػى بػػو، عػػدؿ عنػػو وفسػػ  مػػا أف

 (ٗ) عمؿ.
ضػػػػمت المدينػػػػة أكثػػػػر أصػػػػحاب النبػػػػي صػػػػمى ا عميػػػػو وسػػػػمـ مػػػػف  خامسأأأأًا:

الميػػاجريف واألنصػػار، وىػػو السػػواد األعظػػـ، وفػػييـ األئمػػة األعػػبلـ، والخػػارجوف عنيػػا 
عميػػػو وسػػػمـ عمػػػى األكثػػػر ويعرفػػػو أقػػػؿ، فمػػػف المحػػػاؿ أف يختػػػى حكػػػـ النبػػػي صػػػمى ا 

األقػػؿ، فػػ ف العػػادة تقضػػي بػػأف ال يجمػػا ىػػذا الجمػػا المنحصػػر مػػف أىػػؿ االجتيػػاد إال 
 (٘) عف راجا.

 (ٙ) لما كانت روايتيـ مقدمة عمى رواية يرىـ؛ فكذلؾ إجماعيـ. سادسًا:
                                                 

 .ٖٓ٘، اإلحكاـ لآلمدي ٕٔٗ/ٖ، كشؼ األسرار ٕٖٖ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٔ)

 .٘ٚ-ٗٚ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

 .ٕ٘/ٔ، فتا العمي المالؾ ، عميش ٚٔٙ/ٗ، اإلحكاـ البف حـزٕٖٖ/ٚٔالبياف والتحصيؿ  (ٖ)

 .ٖٙ-ٕٙ/ٔ، ترتيب المدارؾ ٚٔٙ/ٗاإلحكاـ البف حـز  (ٗ)
 ، ونحوه في صحيا مسمـ مختصراً ٕٛ/ٖصحيا البخاري 

 .ٖٙ-ٖ٘/ٕالتتتازاني ، حاشية ٚٛٔ/ٔ، المستصتى ٓٙمختصر ابف الحاجب (٘)

، حاشػػػية العطػػػار ٓٓٔ/ٖ، التقريػػػر والتحبيػػػر ٓٙ، مختصػػػر ابػػػف الحاجػػػب ٖٓ٘/ٔاإلحكػػػاـ لآلمػػػدي (ٙ)
ٕ/ٕٖٔ. 
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وردت آثار كثيرة في فضؿ المدينة، وبياف شرفيا ومنيػا قولػو صػمى ا  سابعًا:
 (ٔ) د (.ي خبثيا كما ينتي الكير خبث الحديعميو وسمـ: ) إف المدينة تنت

 (ٕ) ومنيا: ) ال يكيد أحد أىؿ المدينة إال أنماع كما ينماع المما في الما  (.
مدينػة، لػيس لػو مػف نقابيػا ومنيا: ) ليس مف بمد إال سيطؤه الػدجاؿ إال مكػة وال

نقػػب إال عميػػو المبلئكػػة صػػافيف يحرسػػونيا، ثػػـ ترجػػؼ المدينػػة بأىميػػا ثػػبلث رجتػػات، 
 (ٖ) فيخرج ا كؿ كافر ومنافؽ (.

وىػػػذه األحاديػػػث وغيرىػػػا قػػػد بينػػػت مكانػػػة المدينػػػة وشػػػرفيا، وفػػػي بعضػػػيا نتػػػي 
ذا انتتػػ ى عػػنيـ الخطػػأ، لمخبػػث عػػف المدينػػة، والخطػػأ خبػػث، وقػػد نتػػاه الحػػديث عػػنيـ، وا 

، وزيادة عمى مػا تقػدـ فيػي دار ىجػرة النبػي صػمى ا عميػو (ٗ)ثبت في حقيـ الصواب
وسمـ، ومستقر اإلسبلـ ومتبوأ اإليماف، وفييا ظير العمـ ومنيا صدر فػبل يخػرج الحػؽ 

 (٘) عف قوؿ أىميا.
 منا شة األدلة السابقة:

 األدلة السابقة بما يمي:ناقش المانعوف لحجية عمؿ أىؿ المدينة االجتيادي 
إف االسػتدالؿ بػأف ليػػـ فضػؿ الصػحبة، والمخالطػػة، وشػيود التنزيػؿ، ال يسػػتمـز 

نما االعتداد بمف تقـو الحجة بقولو.  انحصار أىؿ العمـ في المدينة، وا 
والميزات التي ذكروىا كانت لمعظـ الصحابة وقد انتشوا فػي الػببلد وتترقػوا فػي 

 إلى النظر واالعتبار سوا .األمصار، وكميـ فيما يرجا 
وعميػػو فػػ ف كػػاف إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة حجػػة عمػػى مػػف خػػرج منيػػا فكػػذلؾ إجمػػاع 

وقيػػػاس إجمػػػاعيـ عمػػػى تتسػػػير  (ٙ)الخػػارجيف منيػػػا حجػػػة عمػػػى مػػػف بقػػػي فييػػا وال فػػػرؽ،
                                                 

 صحيا البخاري؛ كتاب الحر، باب: حـر المدينة (ٔ)

 ٕٚ/ٖالمرجا السابؽ (ٕ)

ينػػة مػػف ، كتبػػا الحػػر، ابػػاب: صػػيانة المد، ونحػػوه فػػي صػػحيا مسػػمـ مختصػػراً ٕٛ/ٖصػػحيا البخػػاري  (ٖ)
 .٘ٓٓٔ/ٕدخوؿ الطاعوف والدجاؿ 

، كشػػػؼ األسػػػرار ٓٓٔ/ٖ، التقريػػػر والتحبيػػػر ٓٙ، مختصػػػر ابػػػف الحاجػػػب ٖٓ٘/ٔاإلحكػػػاـ لآلمػػػدي (ٗ)
 .ٖ٘/ٕ، حاشية التتتازاني ٕٔٗ/ٖ

 .ٚٚعمؿ أىؿ المدينة ألحمد نور سبؽ  (٘)

 .ٖٔ٘/ٔ، اإلحكاـ لآلمدي ٚٛٔ/ٔ، المستصتى ٖٛٗإحكاـ التصوؿ  (ٙ)
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الصػػػػحابي راوي الخبػػػػر تقديمػػػػو عمػػػػى تتسػػػػير غيػػػػره، قيػػػػاس مػػػػا التػػػػارؽ؛ ألف التػػػػرجيا 
جيا خبػر عمػى خبػر معػارض لػو، ومػا التسػميـ بتػرجيا بتتسير الصحابي مف باب التر 

الخبر الموافؽ لعمؿ أىؿ المدينة عمى الخبػر المخػالؼ، فمػف الممتنػا أف يسػتقيؿ العمػـ 
 (ٔ) بمعارضة الخبر.

وقيؿ: مف أنيـ أعمـ بما ُنس  وما لـ ينس ؛ لشيودىـ آخر األمريف؛ ف ف الػذيف 
 عميػو وسػمـ شػيدوا وعممػوا كالػذي خرجوا مف المدينة مف أصحاب رسػوؿ ا صػمى ا

شيده المقيـ وعمؿ، وقد كاف خروجيـ بعد وفاة النبي صمى ا عميو وسمـ كعمي وابػف 
مسعود وأنس وغيػرىـ فػ ذا لػـ تسػتند مػدارؾ الشػريعة عمػف بقػي، لػـ تسػتند عمػف خػرج، 
ولػػيس بعيػػدًا أف يسػػما غيػػر ىػػؤال  حػػديثًا فػػي سػػتر أو فػػي المدينػػة، ويخػػرج منيػػا قبػػؿ 

 (ٕ) .نقمو
ولػػػػػيس تعمػػػػػيميـ. إمكانيػػػػػة غيػػػػػاب العمػػػػػـ عمػػػػػف خػػػػػرج أو عػػػػػدـ انتشػػػػػاره عػػػػػنيـ؛ 

؛ ألف الجيػػاد ال يشػػنؿ عػػف تعمػػيـ الػػديف، فػػ ف الػػذيف خرجػػوا ي النشػػناليـ بالجيػػاد بشػػ
إلى الجياد لـ يكتموا جندىـ شيئًا عمموه مف كتاب ا وسنة رسوؿ ا صػمى ا عميػو 

ذا اجتيدوا فيما لـ  يتسره ليـ القػرآف والسػنة، كػاف اجتيػادىـ موضػا تقػويـ مػف وسمـ، وا 
أبػػي بكػػر وعمػػر وعثمػػاف، فمػػـ يكػػف واحػػدًا مػػنيـ مضػػيعًا لجنػػده، وال غػػافبًل عػػنيـ؛ بػػؿ 
كػػانوا يكتبػػوف فػػي األمػػر اليسػػير إلقامػػة الػػديف، والحػػذر مػػف الخػػبلؼ لكتػػاب ا وسػػنة 

لػـ يقػا إال فػي مسػألتيف ال نبيو، وما ُذكر مف رجوع ابف مسػعود إلػى قػوؿ أىػؿ المدينػة 
 (ٖ) غير؛ ف نما فس  ابف معود فتواه استجابة ألمر الخميتة عمر؛ إذ ال يمكنو مخالتتو.

ودعػػو  أف المدينػػة جمعػػت السػػواد األعظػػـ مػػف أصػػحاب رسػػوؿ ا صػػمى ا 
ال قبػػؿ  –رضػػواف ا عمػػييـ -عميػػو وسػػـ أمػػر نسػػبي؛ ألنيػػا لػػـ تجمػػا جميػػا الصػػحابة 

دىا بؿ ما زالوا متتػرقيف فػي األسػتار والنػزوات واألمصػار ثػـ صػار أكثػر اليجرة وال بع
عممػػائيـ إلػػى الكوفػػة والبصػػرة والشػػاـ مثػػؿ: عمػػي، وأبػػي موسػػى، وعبػػد ا بػػف مسػػعود، 

                                                 

 .ٕٖٕ/ٕالرحموت بشرح مسمـ الثبوت بحاشية المستصتى فواتا  (ٔ)

 .ٚٛٔ/ٔ، المستصتى ٕٓٚ-ٜٔٚ/ٔاإلحكاـ البف حـز  (ٕ)
 

 (ٜٕٚ-ٕ٘ٚ، ٔٓٗ، اإلحكاـ البف حـز  ) ٖٕٙ-ٕٔٙ/ٚاألـ  (ٖ)
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وعبػػػادة بػػػف الصػػػامت، وأبػػػي الػػػدردا ، وعمػػػر بػػػف العػػػاص، ومعػػػاذ بػػػف جبػػػؿ، ومعاويػػػة 
 رضي ا عنيـ جميعًا.

لػى مصػر والشػاـ ونحػوىـ فقد انتقؿ إلى الكوفة والب صرة نحو ثبلثمائة ونيؼ، وا 
فكيػػؼ يكػػوف قػػوؿ ىػػؤال  معتبػػرًا مػػا دامػػوا  فػػي المدينػػة فػػ ذا فػػارقوا جػػدرا المدينػػة كػػاف 

 المقوؿ عميو مف بقي فييا 
وعمػػى فػػرض أف مػػف بقػػي فػػي المدينػػة ىػػـ األكثػػر، فػػ ف دعػػواىـ تكػػوف صػػحيحة 

ة، ولمػػا امتنػػا ذلػػؾ، أمكػػف أف لػػو ُوجػػدت مسػػألة ُرويػػت عػػف طريػػؽ كػػؿ مػػف فػػي المدينػػ
ينيػػر حكػػـ النبػػي عػػف النتػػر مػػف أصػػحابو ويعممػػو الواحػػد واألكثػػر، وال يبعػػد أف يطمػػا 

 (ٔ) عمى الراجا غير أىؿ المدينة، ثـ إف اطبلع األقؿ ال يستمـز الندرة.
وقػوليـ: إف اجتيػػاد أىػؿ المدينػػة مثػػؿ روايػتيـ فػػي التقػػديـ غيػر صػػحيا؛ لمتػػارؽ 

والدرايػػة، فػػ ف الروايػػة مسػػتندىا السػػماع عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ بػػيف الروايػػة 
وأىؿ المدينة أعػرؼ بػذلؾ؛ لقػربيـ واتصػاؿ نقميػـ؛ لػذلؾ ُرجحػت روايػتيـ، أمػا االجتيػاد 
فطريقو إعماؿ التكر، واستتراغ الجيد في الكشؼ عف الحكـ فبل صمة لمقرب أو البعد، 

 (ٕ) وال اختبلؼ األماكف بو.
ي مف ا ثار إظيار شرؼ المدينة وبياف فضميا ال يدؿ عمػى انتقػا  وكؿ ما رو 

التيمة مف غيرىا، وال عمػى تخصػيص أىميػا فػي اإلجمػاع وال أف إجمػاعيـ دوف إجمػاع 
غيػػرىـ، أو أنػػو حجػػة عمػػى غيػػرىـ، فيػػذه مكػػة مشػػتممة عمػػى أمػػور موجبػػة لتضػػميا ولػػـ 

نما االعتداد بعمػ ـ العممػا  واجتيػاد المجتيػديف، يمـز مف ذلؾ االجتجاج ب جماع أىميا وا 
 ف ف األماكف ال تؤثر في كوف األقواؿ حجة والبقاع ال تعصـ ساكنييا. 

   في ح ية عمل أىل المدينة: الرا ح 
مف أدلة حجة أىؿ المدينػة ومناقشػة المخػالتيف ليػا يتبػيف أف  استعرضناأف  بعد

منيػػا مػػا لػػيس بنػػاىض عمػػى الحجيػػة كا ثػػار التػػي نبيػػت عمػػى شػػرؼ المدينػػة وفضػػميا 
ونتػػي الخبػػث عنيػػا، إذ ال تػػبلـز بػػيف مػػا خصػػت بػػو المدينػػة مػػف شػػرؼ وفضػػؿ وحجيػػة 

                                                 

، إعػػػػبلـ ٖٔ٘/ٔ، اإلحكػػػػاـ لآلمػػػػدي ٚٛٔ/ٔ(  المستصػػػػتى ٕٙٚ، ٕٓٚ، ٔٓٗاإلحكػػػاـ البػػػػف حػػػػـز )(ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ، تيسير التحرير ٖٙ/ٕى العضد عمى مختصر ابف الحاجب ، حاشية عمٕٖٙ/ٕالموقعيف 

 .ٓٙ، مختصر ابف الحاجب ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٔاإلحكاـ لآلمدي (ٕ)
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الخطػأ فػي  وأمػاا ، أىميا والخبث المنتي عنيا في ىػذه ا ثػار ىػو البػدع واألىػو  اجتياد
 االجتياد فبل يمكف نتيو ال عف المدينة وال عف غيرىا مف األمصار.

األدلة المستدؿ بيا لحجية عمؿ أىؿ المدينة مػا ىػو معتبػر كاختصاصػيـ   ومف
بشػػػػيود التنزيػػػػؿ، ومبلزمػػػػة النبػػػػي صػػػػمى ا عميػػػػو وسػػػػمـ واختصاصػػػػيـ بػػػػو ومعػػػػرفتيـ 

 ،تػػػوافر الجمػػػا الكبيػػػر مػػػف الصػػػحب الكػػػراـمػػػا  وتتسػػػيراتو،بأحوالػػػو وسػػػماعيـ ألقوالػػػو 
الخمتا  الراشديف؛ الذيف أمر النبي صمى ا عميػو وسػمـ  سيماوفييـ األئمة األعبلـ، ال

إف  وعميو ىؤال  أو أكثرىـ ال يرتاب فيػو مسػمـ أنػ اتتؽآثارىـ فما  واقتتا ب تباع سنتيـ 
 لـ يكف توقيتًا فيو إليو أقرب.

ال أصؿ لو بمػا قػرره أئمػة  ماة عمؿ أىؿ المدينة ردود المخالتيف في حجي ومف
نمػػا ينػػزؿ نقػػ عمػػى مػػف توسػػا فػػي حجيػػة العمػػؿ مػػف المخػػالتيف  دىـالمػػذىب المحققػػيف وا 

لػػـ يقػػؿ  ذاممػف قػػاؿ إف عمميػـ بمنزلػػة إجمػاع األمػػة أو إف عمميػػـ االجتيػادي حجػػة وىػ
 أصحابو. بو مالؾ وال محققو

 ج اآلتي:إل مصعمج ما تقدم في بحث الح ية نخ وبناء
 أف العمؿ النقمي حجة ببل خبلؼ. :أوكً 
 -ما كاف بعد عصر الصحابة رضػي ا عػنيـ وىو–أف العمؿ المتأخر  :ثانياً 

 ال يكوف حجة والمصير إلى األدلة المعتبرة شرعًا.
 لؼ،أف العمػػؿ القػػديـ حجػػة يػػرجا بػػو الخبػػر الموافػػؽ عمػػى الخبػػر المخػػا :ثالثأأاً 

 يستقؿ بمعارضة الخبر. ال ذلؾويرجا بو عمى اجتياد النير لكنو ما 
: المصطمحات التي تدل عأل نسأبة المسأاال إلأج عمأل أىأل الخامس طمبالم
 المدينة:

التقػػػو مصػػػطمحات كثيػػػرة مثػػػؿ قولػػػو: )  ئؿمالػػػؾ فػػػي نقػػػؿ بعػػػض مسػػػا اسػػػتعمؿ
ال خػبلؼ فيػو عنػدنا (، ) الػذي  إلىاألمر المجتما عميو عندنا (، ) والسنة، أو األمر 

أدركت عميو أىؿ العمـ ببمدنا (، ) الذي أدركػت عميػو النػاس (، ) لػيس ليػذا عنػدنا حػد 
معػػػروؼ، وال أمػػػػر معمػػػوؿ بػػػػو (، ) لػػػػيس العمػػػؿ عنػػػػدنا (، ) األمػػػر عنػػػػدنا (، ) وىػػػػو 

يػو عم ؿاألمر عندنا (، ) األمر القديـ الذي لـ يزؿ الناس عميو (، ) األمر الذي لػـ يػز 
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لػػػيس ذلػػػؾ  أىػػػؿ العمػػػـ عنػػػدنا (، ) لػػػـ يعمػػػؿ أىػػػؿ بمػػػدنا فيمػػػا سػػػمعنا وأدركنػػػا بػػػذلؾ (، )
 (ٔ) السنة ( ...... وغير ذلؾ. ىيبمعموؿ بو ببمدنا (، ) 

ىأأ ه المصأأطمحات  راختمأأف أىأأل العمأأم مأأن المالكيأأة وغيأأرىم فأأي تفسأأي و أأد
  لورود روايات متعار ة في تفسيرىا ومن  لك:

قيػػؿ لمالػػؾ: قولػػؾ فػػي  ))ذكػػره القاضػػي عيػػاض عػػف ابػػف أبػػي ُأويػػس قػػاؿ:  مػػا
الكتػػب: األمػػر المجتمػػا عميػػو، واألمػػر عنػػدنا، أو ببمػػدنا، وأدركػػت أىػػؿ العمػػـ، وسػػمعت 

 كػػفول ،يبعػػض أىػػؿ العمػػـ، فقػػاؿ: مػػا أكثػػر مػػا فػػي الكتػػاب فػػرأ ، فمعمػػري مػػا ىػػو بػػرأ
لمقتد  بيـ، الػذيف أخػذت عػنيـ، سماع مف غير واحد مف أىؿ العمـ والتضؿ واألئمة ا

رأي  ثػؿإذا كػاف رأييػـ م ،يوذلػؾ رأيػ يوىـ الذيف كانوا يتقوف ا، فكثر عمي فقمت برأ
الصػػحابة، أدركػػوىـ عميػػو، وأدركػػتيـ أنػػا عمػػى ذلػػؾ، فيػػذه وراثػػة تواروىػػا عػػف قػػرف إلػػي 

 زماننا وما كاف أر ، فيو رأي جماعة ممف تقدـ مف األئمة.
المجتمػػا عميػػو، فيػػو عميػػو مػػف قػػوؿ أىػػؿ التقػػو والعمػػـ لػػـ  كػػاف فيػػو: األمػػر ومػػا
 يختمتوا فيو.
قمػػػت: األمػػػر عنػػػدنا، فيػػػو مػػػا عمػػػؿ بػػػو النػػػاس عنػػػدنا وجػػػرت بػػػو األحكػػػاـ،  ومػػػا

وعرفو الجاىؿ والعالـ، وكذلؾ ما قمت فيو: ببمدنا، وما قمت فيو: بعض أىؿ العمـ فيػو 
 (ٕ) .((بعض أىؿ العمـ ...  ؿشي  استحسنتو مف قو 

فػػػػي  (ٖ)وذكػػػػر أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا الكػػػػوفي ))القاضػػػػي عيػػػػاض قػػػػائبًل:  ومعنػػػػى
تاريخو أف كؿ ما قػاؿ فيػو مالػؾ فػي موطئػو: األمػر المجتمػا عميػو عنػدنا، فيػو قضػا  

 (ٔ) . ىذا ال يصا.(ٗ)سميماف بف ببلؿ
                                                 

، ٓٚٔ، ٜٙٔ، ٛٙٔ، ٙٙٔ، ٗٙٔ، ٖ٘ٔ، ٜٗٔ، ٖٛٔ، ٕ٘ٔ، ٕٗٔانظػػػػػػػػػػػػػػر: الموطػػػػػػػػػػػػػػأ: ) ص  (ٔ)
 ( وقد وردت في أكثر مف *** موضا.ٖ/ٔوالمدونة الكبر : ) (ٓٛٔ، ٜٚٔ، ٛٚٔ، ٔٚٔ

 .ٜٗٔ/ٔترتيب المدارؾ  (ٕ)

ىػػو أحمػػد بػػف عبػػدا بػػف يػػونس بػػف عبػػدا بػػف قػػيس التميمػػي اليربػػوعي، الكػػوفي، رو  عػػف الثػػوري  (ٖ)
ىػػػ، وعمػػره ٕٕٚومالػػؾ والميػػث وغيػػرىـ، وعنػػو البخػػاري ومسػػمـ وغيرىمػػا، كػػاف ثقػػة متقنػػًا، تػػوفي سػػنة 

 (.ٔ٘-ٓ٘/ٔ، تيذيب التيذيب ٖٙ-ٕٙ/ٔ. ينظر: ) الكاشؼ ٜٗ

أبو أيوب سميماف بف ببلؿ التميمػي القرشػي مػوالىـ المػدني، سػما ابػف سػعيد وزيػد بػف أسػمـ وعبػد  ىو (ٗ)
ا بػػف دينػػار وغيػػرىـ، وىػػو خػػرج عنػػو البخػػاري ومسػػمـ، تػػولى خػػراج المدينػػة، وولػػي القضػػا  ببنػػداد 



371 
 

إذا قػػػاؿ مالػػػؾ: عمػػػى ىػػػذا أدركػػػت أىػػػؿ العمػػػـ  ))نقػػػؿ عػػػف الػػػداوردي قولػػػو:  ثػػػـ
ونقػػؿ ابػػف عبػػد البػػر عػػف  (ٖ) ،(( (ٕ)دنا، ف نػػو يريػػد ربيعػػة وابػػف ىرمػػزببمػػدنا، واألمػػر عنػػ
أدركػػػت أىػػػؿ بمػػػدنا، وأىػػػؿ العمػػػـ ببمػػػدنا،  عميػػػو اإذا قػػػاؿ مالػػػؾ: مػػػ ))الػػػداوردي أيضػػػًا: 

 .((ابػػف أبػػي عبػػد الػػرحمف، وابػػف ىرمػػز  يعػػةعميػػو عنػػدنا، ف نػػو يريػػد رب لمجتمػػاواألمػػر ا
(ٗ) 

وقػػد رو  إسػماعيؿ بػػف أبػي أويػػس  ))أبػي أويػػس فقػاؿ:  بػػفاالبػاجي عػف  ورو 
إسماعيؿ بف أبػي أويػس:  ؿعف مالؾ بياف قولو: األمر المجتما عميو فقا -ا رحمو–

: األمػر المجتمػا عميػو، واألمػر (الموطػأ)عف قولو فػي  -ا رحمو–سألت خالي مالؾ 
فيػو،  عميػو عنػدنا الػذي ال اخػتبلؼ امػ: األمػر المجتقػوليفقاؿ: أما  ،لي هعندنا  فتسر  

 فيذا مما ال اختبلؼ فيو قديمًا وحديثًا.
 ؿعميػو مػف أرضػى مػف أىػ اجتمػاقولي: األمر المجتمػا عميػو، فيػذا الػذي  وأما

ف كػػػاف فيػػػو بعػػػض الخػػػبلؼ، وأمػػػا قػػػولي: األمػػػر عنػػػدنا، وسػػػمعت  العمػػػـ وأقتػػػدي بػػػو، وا 
 .((بعض أىؿ العمـ، فيو قػوؿ مػف أرتضػيو وأقتػدي بػو، ومػا اخترتػو مػف قػوؿ بعضػيـ 

(٘) 
 من التفسيرات المتقدمة: الرا ح
أبػي أويػس  ابػفىذه التتسيرات مف الناحية التطبيقيػة مػا رواه البػاجي عػف  أقرب

عف مالؾ إذ جعػؿ مصػطما ) األمػر المجتمػا عميػو الػذي ال اخػتبلؼ فيػو ( دااًل عمػى 

                                                                                                                                            

، تيػػػػذيب التيػػػػذيب ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٔىػػػػػ. ينظػػػػر: ) الػػػػديباج ٙٚٔىػػػػػ وقيػػػػؿ: ٕٚٔلمرشػػػػيد، تػػػػوفي سػػػػنة 
ٗ/ٔٚ٘-ٔٚٙ.) 

 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔترتيب المدارؾ  (ٔ)

أبػػو داود عبػػدالرحمف بػػف ىرمػػز األعػػرج المػػدني، مػػولى ربيعػػة بػػف الحػػارث الياشػػمي، رو  عػػف أبػػي  (ٕ)
ىػػ. ينظػر: ٚٔٔىريرة، وأبي سعيد وابف عباس وغيرىـ، ثقة ثبتًا عالمًا مقرئػًا، تػوفي باإلسػكندرية سػنة 

 (.ٜٕٔ-ٜٕٓ/ٙ، تيذيب التيذيب ٜٚ/ٔ) تذكرة الحتاظ 

 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔترتيب المدارؾ  (ٖ)

 .ٗ/ٖالتمييد  (ٗ)

 .٘ٛٗإحكاـ التصوؿ  (٘)
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إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة قػػديمًا وحػػديثًا، ومصػػطما ) األمػػر المجتمػػا عميػػو ( دااًلعمػػى قػػوؿ 
 .عندنا( واألمر)  مدينة،كثر مف أىؿ الاأل

 اهيظيػر أنػو يريػد بيػا مػا أد   (الموطػأ)لممسائؿ التي حكاىا مالػؾ فػي  باالستقرا 
مػػػػػف أقػػػػػواؿ الصػػػػػحابة والتػػػػػابعيف، ومػػػػػا اسػػػػػتنبطو مػػػػػف دالالت  ختيػػػػػاراً اإليػػػػػو اجتيػػػػػاده 

 النصوص الشرعية.
 التي بناىا مالك عمج عمل أىل المدينة: المساالالسادس:  المطمب

 : واز وطء المستحا ة مسألة: أوكً 
عمى الزوج وط  زوجتو فػي حالػة الحػيض إجماعػًا لمػا فػي ذلػؾ مػف أذ   يحـر

أمػػػػا  ،(ٕ) چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : تعػػػػالىقػػػػاؿ  (ٔ)وضػػػػرر
إذا انتيػػػت مػػػدة الحػػػيض ولػػػـ ينقطػػػا الػػػدـ بسػػػبب مػػػرض أو فسػػػاد فتكػػػوف مستحاضػػػة، 
ويجػػوز لزوجيػػا أف يقربيػػا متػػى شػػا ، وىػػو مػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ الػػذي وجػػد عميػػو أىػػؿ 

 .مـالع
قاؿ يحيػى: قػاؿ مالػؾ: األمػر عنػدنا أف المستحاضػة إذا  )): (الموطأ)في  جا 

صمت أف لزوجيا أف يصيبيا، وكذلؾ النتسا  إذا بمنت أقصى ما يمسؾ النسػا  الػدـ، 
نما ىي بمنزلة المستحاضة   (ٖ).((ف ف رأت الدـ بعد ذلؾ ف نو يصيبيا زوجيا، وا 

عمػػػؿ أىػػػؿ مالػػػؾ: ) األمػػػر عنػػػدنا ( ال يتيػػػد القطػػػا بنسػػػبة المسػػػألة إلػػػى  وقػػػوؿ
بأف المراد بيا ىنا فػي ىػذا السػياؽ عمػؿ أىػؿ  ابولكف صرح أصح -كما تقدـ-المدينة 
 المدينة.

 (٘)((.أىؿ المدينة عمى جواز إصابتو ليا اعوقد عمـ إجم )): (ٗ)الزرقاني قاؿ
                                                 

 .ٕٗٓ/ٖشرح النووي عمى صحيا مسمـ  (ٔ)

  .ٕٕٕسورة البقرة، ا ية  (ٕ)

 .ٕ٘ص الموطأ (ٖ)

 زىػريأبو عبد ا بف محمد بف عبد الباقي بػف يوسػؼ بػف أحمػد بػف عمػواف الزرقػاني المصػري األ ىو (ٗ)
و: تمخصػػي المقاصػػد الحسػػنة، شػػرح البيقونيػػة، المػػالكي، حاتمػػة المحػػدثيف بالػػديار المصػػرية، مػػف كتبػػ

، ٖٗ-ٕٖ/ٗىػػػ. ينظػػر: )سػػمؾ الػػدرر لممػػرادي ٕٕٔٔىػػػ، وتػػوفي سػػنة ٘٘ٓٔشػػرح الموطػػأ، ولػػد سػػنة 
 (.ٗٛٔ/ٙاألعبلـ لمزركمي 

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔالزرقاني عمى الموطأ  شرح (٘)
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ف  ))القرطبػػي نحػػوه فقػػاؿ:  ونقػػؿ قػػاؿ مالػػؾ: أمػػر أىػػؿ التقػػو والعمػػـ عمػػى ىػػذا وا 
 (ٕ) .(( (ٔ)بف وىبكاف دميا كثيرًا رواه ا

وط  المستحاضػػة مػػذىب جميػػا المالكيػػة ال يختمتػػوف فيػػو، ولػػـ يػػرد عػػف  وجػػواز
 (ٖ) مالؾ رواية تخالتو.

 عدم كراىة التطوع بالصالة نصف النيار: مسألة: ثانياً 
بالصبلة مػف أفضػؿ أعمػاؿ البػر، وىػو مطمػوب فػي كػؿ األوقػات إال مػا  التطوع

دؿ الػدليؿ عمػى كراىػة الصػبلة فيػو، وقػػد دؿ الػدليؿ عمػى كراىػة الصػبلة وقػت الشػػروؽ 
وقػػد ذىػػب اإلمػػاـ مالػػؾ إلػػى عػػدـ  االسػػتوا ،فػػي وقػػت  بلؼووقػػت النػػروب، ووقػػا الخػػ

السػػما  وقػػت منػػا الصػػبلة، وال وقػػت كراىػػة ال فػػي  وسػػطالشػػمس  اسػػتوا وقػػت  اعتبػػار
 أىؿ المدينة بالصبلة نصؼ النيار. التصاؿ (ٗ)؛يـو الجمعة وال غيره

... قاؿ مالؾ: ال أكره الصبلة نصػؼ النيػار إذا اسػتوت (: ))المدونة)في  جا 
ال في يـو الجمعة وال في غير ذلؾ، قاؿ: وال يعرؼ ىػذا النيػي،  لسما ا سطالشمس و 

ومػػا أدركػػت عميػػو أىػػؿ التضػػؿ والعبػػاد إال وىػػـ ييجػػروف ويصػػموف نصػػؼ النيػػار  قػػاؿ:
 (٘) .((في تمؾ الساعة، ما يتقوف شيئًا في تمؾ الساعة 

                                                 

عبد ا بف وىب بف مسمـ القرشي المصري، صحب مالكًا دىرًا مػف زمػاف وأخػذ عنػو كثيػرًا، وىػو  ىو (ٔ)
مف المدثيف المكثريف كاف عالمًا صالحًا مرابطًا زاىدًا، لو تػآليؼ جميمػة المقػدار عظيمػة المنتعػة، منيػا 

ىػػ وتػوفي ٕ٘ٔر المنػازي غيرىػا، ولػد بمصػ بسماعو  عف مالؾ ثبلثيف كتابًا، وكتاب األىواؿ، وكتػا
، شػػػجرة النػػػور ٚٔٗ-ٖٔٗ/ٔ، الػػػديباج ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٕىػػػػ. ينظػػػر: ) ترتيػػػب المػػػدارؾ ٜٚٔبيػػػا سػػػنة 

 .ٛ٘الزكية 

 .ٙٛ/ٖألحكاـ القرآف  الجاما (ٕ)

، بدايػة المجتيػد ونيايػة المقتصػد ٖٜ-ٕٜ/ٔ، المقدمات البػف رشػد ٕٚٔ/ٔ، المنتقى ٙٛٔ/ٔالكافي  (ٖ)
، التػػػاج واإلكميػػػؿ ٖٛٙ/ٔ، مواىػػػب الجميػػػؿ ٖٛٛ/ٔالػػػذخيرة ، ٙٛ/ٖ، الجػػػاما ألحكػػػاـ القػػػرآف ٖٙ/ٔ

، ميسػػر الخميػػؿ بأدلػػة ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔ، أسػػيؿ المػػدارؾ ٗٙ/ٔ، كتايػػة الطالػػب الربػػاني ٖٛٙ/ٔلمػػواؽ 
، الشػػػػرح الكبيػػػػر ٓٓٔ/ٕ، إكمػػػػاؿ اإلكمػػػػاؿ المعمػػػػـ ٖٕٔ/ٔ، ميسػػػػر الجميػػػػؿ  الكبيػػػػر ٘ٔٔ/ٔخميػػػػؿ 

 .ٕٕٔ/ٔ، شرح المجموع ٜٙٔ/ٔ

 .ٜٖٔ/ٔ االستذكار (ٗ)

 .ٚٓٔ/ٔالكبر   المدونة (٘)
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أىػػؿ المدينػػة فػػي جػػواز الصػػبلة وقػػت الػػزواؿ  باعتمػػادابػػف عبػػد البػػر  حصػػر   وقػػد
ؿ عنػػده عمػػؿ معمػػوؿ بػػو فػػي المدينػػة ال ينكػػره منكػػر، ومثػػؿ ىػػذا العمػػ ألنػػو))...فقػػاؿ: 

أقو  مف خبر الواحد، فمذلؾ صار إليو وعوؿ عميو، ويـو الجمعة وغيػر الجمعػة عنػده 
 (ٔ) .((الترؽ بينيما لـ يصا عنده في أثر وال نظر  ألفسوا ؛ 

القػوؿ األوؿ مػا  وجػو))...الباجي ذاكرًا دليؿ إباحة الصػبلة وقػت الػزواؿ:  وقاؿ
 ؿاسػػتدؿ بػػو، والػػذي عميػػو جميػػور التقيػػا  إجمػػاع النػػاس عمػػى التيجيػػر يػػـو الجمعػػة قبػػ

لمخطبػػػة بعػػػد الػػػزواؿ، والنػػػاس بػػػيف  اإلمػػػاـالػػػزواؿ واسػػػتدامتيـ الصػػػبلة إلػػػى أف يخػػػرج 
 (ٕ) .((مصٍؿ وناظٍر إلى مصٍؿ وغير منكر 

فممعارضػػة العمػػؿ  لػػزواؿأمػػا اخػػتبلفيـ فػػي وقػػت ا )): (الحتيػػد)ابػػف رشػػد  وقػػاؿ
 (ٖ) فيو لؤلثر((.
سئؿ مالؾ عف الصبلة نصػؼ النيػار،  ))رواية ابف وىب عف مالؾ قاؿ:  وفي

فقػػػاؿ: أدركػػػت النػػػاس وىػػػو يصػػػموف يػػػـو الجمعػػػة نصػػػؼ النيػػػار، وقػػػد جػػػا  فػػػي بعػػػض 
 لمنيػػي حبػػوأ والحػػديث نيػػي عػػف ذلػػؾ، فأنػػا ال أنيػػى عنػػو لمػػذي أدركػػت النػػاس عميػػو، 

 (ٗ) .((عنو، فعمى ىذا القوؿ بعض الكراىة إال أف الظاىر المشيور مف قولو ما تقدـ 
 (٘) ال يخالتوف فيو. وأتباعوالذي عميو أصحابنا  وىو
فراد اإل امة. نيةتث مسألة: ثالثاً   اأّل ان وا 

وقػػد اختمػػؼ  ،(ٙ)ىػػو المتػػظ المعمػػـو المشػػروع لئلعػػبلـ بأوقػػات الصػػموات :األ ان
 اإلػػى أف األذاف مثنػػى مػػا عػػد -ا رحمػػو–أىػػؿ العمػػـ فػػي صػػتتو، فػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ 

 كممة التوحيد في آخره ف نو ال تثنى.

                                                 

 .ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٔ االستذكار (ٔ)

 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٔ المنتقى (ٕ)

 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٔالمجتيد  بداية (ٖ)

 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٔ المنتقى (ٗ)

 .ٖٓٔ-ٔٓٔ/ٔ، بداية المجتيد ٜ٘ٔ/ٔ الكافي (٘)

 .ٖٔٗ/ٔ المنني (ٙ)
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ما عدا التكبير فييا ف نيػا تثنػى، ونسػب  ىال تثن واحدةفيي عنده  اإل امة: وأما
 كؿ ىذا إلى عمؿ أىؿ المدينة المتصؿ ونقميـ المتواتر.

األذاف واإلقامػة فقػاؿ: لػـ يبمننػي  ةوسػئؿ مالػؾ عػف تثنيػ )): (وطػأالم)فػي  جا 
في الندا  واإلقامة إال مػا أدركػت النػاس عميػو، فأمػا اإلقامػة ف نػو ال تثنػى، وذلػؾ الػذي 

 (ٔ) .((لـ يزؿ عميو أىؿ العمـ ببمدنا 
قاؿ: وسألو ابف كنانػة عػف التكبيػر فػي األذاف أىػو مثػؿ  )): (العتبية)في  وجا 

اإلقامػػػة ا أكبػػػر ا أكبػػػر مػػػرتيف، أـ ا أكبػػػر أربػػػا مػػػرات  فقػػػاؿ: ال ىػػػو مثمػػػو فػػػي 
 (ٕ) .((أكتب إليو ىو مثؿ ما يؤذف الناس عندنا اليـو  قامة،اإل

د المسػػألة مػػف أشػػير المسػػائؿ المنسػػوبة إلػػى عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة، فػػبل تكػػا وىػػذه
ينتػػؿ عػػف ذكرىػػا ومواجيػػة  باالسػػتدالؿتجػػد أحػػدًا مػػف فقيػػا  المالكيػػة ممػػف ليػػـ عنايػػة 

المخػػػػالتيف بعمػػػػؿ أىػػػػؿ المدينػػػػة فييػػػػا؛ ألف صػػػػتة األذاف واإلقامػػػػة عنػػػػدىـ مػػػػف العمػػػػؿ 
 المتصؿ والنقؿ المتواتر الذي ال يعارض بأخبار ا حاد.

إف تثنيػػة األذاف وترجيػػا الشػػيادتيف عمػػؿ  ))بػػذلؾ محمػػد بػػف رشػػد فقػػاؿ:  حصػػر  
 (ٖ) .((متصؿ بالمدينة منذ وفاة النبي صمى ا عميو وسمـ 

قػػوؿ اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي صػػتة األذاف  كػػداً ؤ أبػػو الوليػػد البػػاجي الػػذي قػػاؿ م ومثمػػو
فػػػي األذاف واإلقامػػػة إال مػػػا أدرؾ النػػػاس  اوىػػػذا كمػػػا قػػػاؿ: إنػػػو ال يحصػػػ ))واإلقامػػػة: 

 أمػػربػػو فػػي المدينػػة، وىػػو أصػػؿ يجػػب أف يرجػػا إليػػو ...، وىػػذا  عميػػو واتصػػؿ العمػػؿ
طريقو القطا والعمـ، وىذا أشير مف أف يحتاج فيو إلى االستدالؿ بأخبػار ا حػاد التػي 

 (ٗ) .((مقتضاىا غمبة الظف 
ال تثنى في قوؿ مالؾ...والدليؿ عمى مػا  اإلقامة)) ...أيضًا في اإلقامة:  وقاؿ

 (٘) .((لمتواتر وعمميـ المستتيض نقوؿ نقؿ أىؿ المدينة ا

                                                 

 .ٚ٘ص الموطأ (ٔ)

 .ٖٗٗ/ٔوالتحصيؿ  البياف (ٕ)

 .ٖ٘ٗ/ٔوالتحصيؿ  البياف (ٖ)

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ المنتقى (ٗ)

 السابؽ. المرجا (٘)
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والعمػػؿ عنػػدىـ  ))ابػػف عبػػد البػػر حػػيف اسػػتدؿ لممالكيػػة فػػي صػػتة األذاف:  وقػػاؿ
 (ٔ) .((إلى زمانيـ  يبالمدينة عمى ذلؾ في آؿ سعد القرظ

القاضي عبد الوىاب مذىب أصحابو في صتة األذاف واإلقامػة بعمػؿ أىػؿ  وأيد
وألنػو إجمػاع أىػؿ المدينػة نقػبًل... وألف ذلػؾ إجمػاع  ))المدينة بعبارات صػريحة قػائبًل: 

 (ٕ).((أىؿ المدينة وعمميـ المتصؿ... وألنو نقؿ أىؿ المدينة خمؼ عف سمؼ 
ػػػ بعمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة  واإلقامػػػةالقرافػػػي مػػػذىب أصػػػحابو فػػػي صػػػتة األذاف  اورج 

 (ٖ) .((وتترجا رواية مذىبنا بعمؿ أىؿ المدينة  :))فقاؿ
 (ٗ)يّبِػػأيضػػًا بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة فػػي ىػػذه المسػػألة ابػػف رشػػد الحتيػػد واألُ  واسػػتدؿ

كمػػا نسػػبيا إلػػى عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة كثيػػر مػػف  ،(٘)والقرطبػػي وغيػػرىـ مػػف فقيػػا  المالكيػػة
 (ٙ) غير المالكية.
صحت نسبتيا إلى أىؿ المدينػة بسػند صػحيا،  التيالمسائؿ  مفاألذاف  وصتة

ما أعػرؼ شػيئًا ممػا  ))أبيو أنو قاؿ:  عف بف مالؾفقد رو  مالؾ عف عمو أبي سييؿ 
 (ٚ) .((أدركت عميو الناس إال الندا  لمصبلة 

ويؤخػػذ ذلػػؾ  (ٔ)يػػدؿ عمػػى أف األذاف لػػـ يتنيػػر منػػو شػػي  عمػػا كػػاف عميػػو، فيػػذا
مػػا عممػػت تػػأذيف مػػف مضػػى يخػػالؼ  ))قػػاؿ:  نػػوويقطػػا بصػػحتو مػػا رو  عػػف عطػػا  أ

                                                 

 .ٔٛ/ٕ االستذكار (ٔ)

 .ٛٙ-ٚٙ/ٔ اإلشراؼ (ٕ)

 .ٖٓٗ-ٕٛٗ/ٔ الذخيرة (ٖ)

أبػو عبػدا محمػد بػف خمػؼ الوشػتاتي المعػروؼ بالوشػتاتي، نسػبة ألبػو )قريػة مػف تػونس( ، شػرح  ىو (ٗ)
ىػػػ. ٕٛٛعمػػى المدونػػة، تػػوفي رحمػػو ا سػػنة  صػػحيا مسػػمـ وسػػماه إكمػػاؿ إكمػػاؿ المعمػػـ، ولػػو شػػرح

 (.ٕٗٓ، توشيا الديباج ٕٗٗٔينظر: ) شجرة النور الزكية 

، ٕٕٚ/ٙ، الجػاما ألحكػاـ القػرآف ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٕ، إكماؿ إكماؿ المعمػـ ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔالمجتيد  بداية (٘)
، ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٔ، التواكػػػو الػػػدواني ٜٕٕ/ٔ ي، شػػػرح الخرشػػػٓ٘ٔ-ٙٗٔ/ٔ، شػػػرح الزرقػػػاني ٕٕٚ/ٙ

، التعميػػؽ الحػػاوي عمػػى شػػرح بيػػامش ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٔ، أسػػيؿ المػػدارؾ ٕٗٔ/ٔكتايػػة الطالػػب الربػػاني 
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ، أدلة خميؿ ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٔ، ميسر الجميؿ الكبير ٛٗٔ/ٔالشرح الصنير 

، ٕٚٔ-ٔٚٔ/ٕة ، العػدٔٛ-ٓٛ/ٗ، شرح النػووي عمػى مسػمـ ٖٛٔ-ٖٙٔ/ٔ المقنافي شرح  المبدع (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ، إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ٕٚٔ

 .ٜ٘ص الموطأ (ٚ)
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، وما عممت تأذي ،أبػي محػذورة يخػالؼ تػأذينيـ ا فتأذينيـ اليـو وكػاف أبػي محػذورة  ليػـو
 (ٕ) .((يأذف في عيد النبي صمى ا عميو وسمـ حتى أدركو عطا  

ا أكبػػػر  )): وىػػػي جمػػػؿ األذاف فػػػي مػػػذىب ممالػػػؾ سػػػبعة عشػػػر جممػػػة وعػػػدد
مػػػرتيف، أشػػػيد أف ال إلػػػو إال ا مػػػرتيف، أشػػػيد أف محمػػػدًا رسػػػوؿ ا مػػػرتيف، ثػػػـ يرجػػػا 

ي صػػػوتو فيقػػػوؿ: أشػػػيد أف ال إلػػػو إال ا مػػػرتيف، أشػػػيد أف محمػػػدًا رسػػػوؿ ا فيزيػػػد فػػػ
مرتيف، حي عمػى الصػبلة مػرتيف، حػي عمػى التػبلح مػرتيف، ا أكبػر ا أكبػر، ال إلػو 

 (ٖ) .((إال ا 
 هأجد فػي قػوؿ مالػؾ تصػريحًا بنسػبة الترجيػا إلػى عمػؿ أىػؿ المدينػة، وأورد ولـ

المالكيػة إلػى عمػؿ أىػؿ المدينػة،  ا أكثػر عممػ وونسػب ،(ٗ) (المدونة)ابف القاسـ كما في 
 (٘) وزعـ ابف رشد أف الترجيا قد اختاره المتأخروف مف أصحاب مالؾ.

نمػػا ىػػو  يػػاالترج ))وقػػاؿ أحمػػد:   محػػدث بالمدينػػة؛ ألنػػو لػػيس مػػف أذاف بػػبلؿ وا 
 (ٙ) .((مف أذاف أبي محذورة بمكة 

وأذاف أىػؿ  (ٚ)،خاصػة الترجياعمى أف مالكًا أخذ بأذاف أىؿ مكة في  ؿيد وىذا
 مكة مخالؼ ألذاف أىؿ المدينة في تربيا التكبير في أولو.

ف ف المتتؽ عمى نسبتو إلى عمؿ أىؿ المدينة بيف مالؾ وأصحابو، تثنيػة  وعميو
 (ٛ) ،(ةالعتبيػػػ)و (الموطػػػأ)األذاف بمػػػا فيػػػو التكبيػػػر أولػػػو، وىػػػو مػػػا صػػػرح بػػػو مالػػػؾ فػػػي 

 (ٜ)بو أكثر فقيا  المالكية. حوصر  

                                                                                                                                            

 .ٜ٘ٔ/ٔ، شرح الزرقاني ٕٔٔ/ٕ االستذكار (ٔ)

 .ٛ٘/ٔ المدونة (ٕ)

 .ٓ٘ٔ/ٔالزرقاني  شرح (ٖ)

 .ٛ٘-ٚ٘/ٔ المدونة (ٗ)

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔالمجتيد ونياية المقتصد  بداية (٘)

 .ٔٗ-ٓٗ/ٔاإلماـ أحمد  مسائؿ (ٙ)

 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔالجميؿ مف أدلة خميؿ  مواىب (ٚ)

 .ٖٗٗ/ٔ، البياف والتحصيؿ ٚ٘ص الموطأ (ٛ)

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ، المنتقى ٛٙ-ٚٙ/ٔ، اإلشراؼ ٚٛ/ٕ االستذكار (ٜ)
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اإلقامػػػػة عػػػػدد كمماتيػػػػا عنػػػػد المالكيػػػػة عشػػػػر، وصػػػػتتيا كمػػػػا جػػػػا ت فػػػػي  وأمػػػػا
ا أكبر، ا أكبر، أشيد أف ال إلو إال ا، أشيد اف محمػدًا رسػوؿ ا،  )): (المدونة)

 (ٔ) .((حي عمى الصبلة، حي عمى التبلح، ا أكبر ا أكبر ال إلو إال ا 
متػػردة غيػػر مثنػػاة بمػػا فييػػا جممػػة قػػد قامػػت الصػػبلة مػػا عػػدا التكبيػػر فػػي  وىػػي

ة منسػػوبة إؿ عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة ب تتػػاؽ أوليػػا وآخرىػػا فيػػو مثنػػى، واإلقامػػة بيػػذه الصػػت
 بيف مالؾ وأصحابو.

 تقديم األ ان لصالة الصبح:  مسألة: رابعاً 
أىػػػػؿ العمػػػػـ كافػػػػة عمػػػػى منػػػػا األذاف لمصػػػػبلة قبػػػػؿ دخػػػػوؿ وقتيػػػػا مػػػػا عػػػػدا  اتتػػػػؽ

نػػدب تقػػديـ األذاف  -ا رحمػػو–ومػػذىب اإلمػػاـ مالػػؾ  ،(ٕ)الصػػبا، فػػ نيـ اختمتػػوا فييػػا
 عمؿ أىؿ المدينة بذلؾ. التصاؿلصبلة الصبا 

قػػاؿ مالػػؾ: لػػـ تػػزؿ الصػػبا ينػػاد  ليػػا قبػػؿ التجػػر، فأمػػا  )): (الموطػػأ)فػػي  جػا 
 (ٖ) .((غيرىا مف الصموات ف نا لـ نر أف يناد  ليا إال بعد أف يحؿ وقتيا 

المسػػػػألة إلػػػػى عمػػػػؿ أىػػػػؿ المدينػػػػة  ىػػػػذهإلػػػػى نسػػػػبة  كيػػػػةفقيػػػػا  المال حصػػػػر   وقػػػػد
 لتيف.واعتمدوه حجة في مواجية المخا

فيػػػذا يػػػدلؾ عمػػػى أف  ))ابػػػف عبػػػد البػػػر عنػػػد شػػػرحو لقػػػوؿ مالػػػؾ السػػػابؽ:  قػػػاؿ
األذاف عنػػػده مػػػػأخوذ مػػػػف العمػػػؿ؛ ألنػػػػو ال ينتػػػػؾ مػػػف كػػػػؿ يػػػػـو فيصػػػا االحتجػػػػاج فيػػػػو 

 (ٗ) .((بالعمؿ؛ ألنو ليس مما ينسى 
... وألف ))عمػى المخػالتيف:  االحتجػاجالقاضي عبػد الوىػاب فػي معػرض  وقاؿ

 (٘) .((ذلؾ إجماع أىؿ المدينة وعمميـ المتصؿ فيو حجة 
جمػاع أىػؿ  ))القرافي صمة تقديـ أذاف الصبا بعمػؿ أىػؿ المدينػة فقػاؿ:  وأكد وا 

 (ٔ) .((المدينة عمى ذلؾ ينقمو الخمؼ عف السمؼ نقبًل متواترًا 

                                                 

 .ٕٙ/ٔالكبر   المدونة (ٔ)

 .ٚٓٔ/ٔالمجتيد  بداية (ٕ)

 .ٛ٘ص الموطأ (ٖ)

 .ٙ-٘/ٚٔ لتمييد، آٔٔ/ٕ االستذكار (ٗ)

 .ٚٙ/ٔ اإلشراؼ (٘)
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عػػز  فقيػػا  المالكيػػة رجػػوع أبػػي يوسػػؼ صػػاحب أبػػي حنيتػػة إلػػى مػػػذىب  وقػػد
 (ٕ) ؾ في ىذه المسألة وغيرىا إلى إطبلعو عمى عمؿ المدينة واقتناعو بو.مال

المالكيػػػة: ىػػػو اسػػػتحباب تقػػػديـ األذاف لمصػػػبا بسػػػدس الميػػػؿ األخيػػػر،  ومػػػذىب
ثـ يعيده عند وقتيا ندبًا أو اسػتنانًا عمػى  يؿ،مليا في النصؼ الثاني مف ال ؤذفوقيؿ: ي

 (ٖ) خبلؼ بينيـ.
  راءة البسممة أول الفاتحة في الصالة: مسألة: خامساً 
البسػػممة مػػف أىػػـ المسػػائؿ وأعظميػػا، ولػػذا كانػػت موضػػا عنايػػة العممػػا   مسػػألة

متػردة، والخػبلؼ فييػا مػف  يؼبعضػيـ بتصػان صػياخمف المتقدميف والمتػأخريف، حتػى 
 وجوه أىميا:

حكػػػـ قرا تيػػػا مػػػا التاتحػػػة فػػػي التريضػػػة، فقػػػد قيػػػؿ: بوجػػػوب قرا تيػػػا  :أحأأأدىما
 سرًا.  تيايختييا إذا أختى ويجير بيا إذا جير، وقيؿ: يندب قرا

اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ فػػػػذىب إلػػػػى تػػػػرؾ قػػػػرا ة ) بسػػػػـ ا الػػػػرحمف الػػػػرحيـ ( فػػػػي  أمػػػػا
 (ٗ) السور.الصموات المكتوبة جيرًا كانت أـ سرًا ال في افتتاح أـ القرآف وال غيرىا مف 

وقاؿ مالؾ: ال يقرأ في الصبلة بسـ ا الرحمف الػرحيـ  )): (المدونة)في  وجا 
 .((في المكتوبة ال سػرًا فػي نتسػو، وال جيػرًا، قػاؿ: وىػي السػنة، وعمييػا أدركػت النػاس 

(٘) 
 البسػػممةابػػف عبػػد البػػر بجريػػاف العمػػؿ فػػي المدينػػة عمػػى تػػرؾ قػػرا ة  حصػػر   وقػػد

وابف شياب دليؿ عمػى  (ٔ)ومجاىد، (ٙ)بف جعدة، ىيفي قوؿ ابف عباس، ويح ))فقاؿ: 
                                                                                                                                            

 .ٕ٘ٗ/ٔ الذخيرة (ٔ)

 .ٜٗٔ/ٔ، شرح الزرقاني ٕ٘ٗ/ٔ، الذخيرة ٖٛٔ/ٔ المنتقى (ٕ)

، ميسػػػر ٜٖٔ/ٔ، شػػػرح المجمػػػوع ٕٚٔ/ٔ، التواكػػػو الػػػدواني ٕٛٗ/ٔ، مواىػػػب الجميػػػؿ ٜ٘/ٕ التمييػػػد (ٖ)
، ٜٗٔ/ٔ، الشػػػػرح الكبيػػػػر ٕ٘/ٔ،  الشػػػػرح الصػػػػنير ٚٗٔ/ٔالجميػػػػؿ الكبيػػػػر عمػػػػى مختصػػػػر خميػػػػؿ 

 .ٖٕٔ/ٔ، كتاية الطالب الرباني ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٔالخرشي 

 .ٜٙ/ٔالقرطبي ، ٕٗٔ/ٔ، بداية المجتيد ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، االستذكار ٚٚ/ٔ اإلشراؼ (ٗ)

 .ٗٙ/ٔالكبر   المدونة (٘)

يحيػػى بػػف جعػػدة بػػف ىبيػػرة بػػف أبػػي وىػػب بػػف عمػػرو بػػف عائػػذيف المخزومػػي، رو  عػػف جدتػػو أـ  ىػػو (ٙ)
ىػػانئ وعػػف أبػػي الػػدردا  وابػػف مسػػعود وغيػػرىـ، وىػػو ثقػػة عنػػد أئمػػة الحػػديث، قػػاؿ ابػػف حجػػر: ))مػػف 
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 (ٕ)فيػػذا مػػف جيػػة العمػػؿ ،بسػػـ ا الػػرحمف الػػرحيـ أف العمػػؿ كػػاف عنػػدىـ تػػرؾ العمػػؿ
 تظيارسػػػكانػػت معمولػػة فتييػػا ا فبحػػديث أنػػس وابػػف منتػػؿ: وا   شػػيداً ومعنػػى يقػػوؿ مست

 (ٖ)((.عمى ما جر  عميو عمؿ أىؿ المدينة
ػػػ ابػػػف العربػػػي مػػػذىب اإلمػػػاـ مالػػػؾ فػػػي تػػػرؾ قػػػرا ة البسػػػممة بعمػػػؿ أىػػػؿ  اورج 

 المعقػػػوؿ فػػػي وىػػػو... وبوجػػػو عظػػػيـ،  الكػػػف مػػػذىبنا يتػػػرج   ))المدينػػػة المتصػػػؿ فقػػػاؿ: 
بالمدينػػة  ـمأف مسػػجد رسػػوؿ ا صػػمى ا عميػػو وسػػ ؾمسػػائؿ كثيػػرة مػػف الشػػريعة، وذلػػ

اف رسػوؿ ا صػمى ا عميػو عميو األزمنػة مػف لػدف زمػ تانقضت عميو العصور، ومر  
 .((لمسػنة  تباعػاً إوسمـ إلى زمػاف مالػؾ، ولػـ يقػرأ أحػد قػط فيػو بسػـ ا الػرحمف الػرحيـ 

(ٗ) 
 (٘) القرطبي ونحوه. وذكره
 خروج اإلمام من الصالة بتسميمة واحدة: مسألة: سادساً 
الصبلة التكبير وتحميميا التسميـ، وال خبلؼ فػي أف التكبيػر أوؿ الصػبلة  تحريـ

أف اإلمػاـ  -ا رحمػو–واحد، أما التسميـ فقػد اختمػؼ فػي عػدده، ومػذىب اإلمػاـ مالػؾ 
المتصػؿ  ةيسمـ واحدة تمقا  وجيو، ويتيامف بيا قميبًل، وسنده في ذلؾ عمؿ أىػؿ المدينػ

 ونقميـ المتواتر.
                                                                                                                                            

، ٖٗٗ/ٕ، تقريػػب التيػػػذيب ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٔٔ، تيػػذيب التيػػػذيب ٕٔ٘/ٖالثالثػػة((، ينظػػر: ) الكاشػػػؼ 
 (.ٕٕٔ-ٕٕٓ/٘الثقات البف حباف 

أبػػو الحجػػاج مجاىػػد بػػف جبػػر المكػػي األسػػود مػػولى السػػائب بػػف أبػػي السػػائب المخزومػػي، اإلمػػاـ  ىػػو (ٔ)
ىػػ. ينظػر: ٕٓٔشي  القرا  والمتسريف، رو  عف ابف عباس وأبي ىريػرة وعائشػة وغيػرىـ، تػوفي سػنة 

 (.ٚٗ-ٕٗ/ٓٔ، تيذيب التيذيب ٕ٘ٔ/ٔذىب ، شذرات الٚ٘ٗ-ٗٗ/ٗ)السير 

، عػػف يحيػى بػػف جعػػدة قولػػو: ) اخػػتمس الشػػيطاف آيػػة ٕٛٔ-ٔٛٔ/ٕابػػف عبػػدالبر فػػي االسػػتذكار  نقػؿ (ٕ)
بسػػػػـ ا الػػػػرحمف الػػػػرحيـ مػػػػف األئمػػػػة...( وعػػػػف ابػػػػف عبػػػػاس أف قػػػػاؿ: )) سػػػػرؽ الشػػػػيطاف مػػػػف أئمػػػػة 

ـ ا الػػرحمف الػػرحيـ، قػػاؿ ابػػف عبػػاس المسػػمميف آيػػة مػػف فاتحػػة الكتػػاب، أو قػػاؿ مػػف كتػػاب ا وبسػػ
نسػػييا النػػاس كمػػا نسػػوا التكبيػػر فػػي الصػػبلة، وا مػػا كنػػا نقضػػي السػػورة حتػػى ينػػزؿ بسػػـ ا الػػرحمف 

 الرحيـ...(( وقاؿ مجاىد: )) نسي الناس بسـ ا الرحمف الرحيـ وىذا التكبير((.

 .ٕٛٔ-ٔٛٔ/ٕ االستذكار (ٖ)

 .ٖ/ٔالقرآف  أحكاـ (ٗ)

 .ٜ٘/ٔألحكاـ القرآف  ماالجا (٘)
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وسػئؿ عػف الرجػؿ يصػمي لنتسػو أيسػمـ اثنتػيف  قػػاؿ: ال  )): (ةالعتبيػ)فػي  وجػا 
بػػأس بػػذلؾ إذا فصػػؿ بالسػػبلـ األوؿ أف يسػػمـ بعػػد ذلػػؾ عػػف يسػػاره، فقيػػؿ لػػو: فاإلمػػاـ  

 (ٔ) .((فقاؿ: ما أدركت األئمة إال عمى تسميمة واحدة 
الصػػبلة، فقػػاؿ: عمػػى  فػػي وسػػئؿ عػػف التسػػميمة الواحػػدة ))سػػماع أشػػيب:  ومػػف

نمػػا أحػػدثت التسػػميمتيف منػػذ ذلػػؾ كػػاف األمػػ ر، مػػا كانػػت األئمػػة وال غيػػرىـ إال واحػػدة، وا 
 (ٕ) .((كانت بنو ىاشـ 

 االحتجػػاجالعمػػؿ بالتسػػميمة الواحػػدة وصػػحا  باتصػػاؿابػػف عبػػد البػػر  حصػػر   وقػػد
...التسػميمة الواحػدة معمػوؿ بػو عمػبًل مستتيضػًا بالحجػاز... وىػذا ممػا ))بالعمؿ فقاؿ: 

بالعمػؿ لتػواتر النقػؿ كافػة عػف كافػة فػي ذلػؾ، ومثمػو ال ينسػى، وال  االحتجػاجيصا بو 
مدخؿ فيو لموىـ؛ ألنو مما يتكرر بو العمؿ في كؿ بـو مرات ... فسػبؽ ألىػؿ المدينػة 

  (ٖ) .((في ذلؾ التسميمة الواحدة فتوارثوىا وغمبت عمييـ 
، وىػو عمػؿ الواحدة تسميمةوالعمؿ المشيور بالمدينة ال ))القرطبي فقاؿ:  وتبعو

يصػا فيػو االحتجػاج بالعمػؿ فػي كػؿ بمػد؛  ومثمػوقد توارثو أىؿ المدينة كابرًا عػف كػابر 
 (ٗ) .((ألنو ال يختى لوقوعو كؿ يـو مرارًا 

 فيما  ير بو اإلمام: راءةترك المأموم الق مسألة: سابعاً 
أىؿ العمـ عمى أف اإلماـ ال يحمؿ عمى المأمـو شيئًا مف فرائض الصػبلة  اتتؽ

 إال القرا ة ف نيـ اختمتوا فييا.
المأمـو ال يقرأ خمؼ اإلماـ فيما جير بػو  فأ -ا رحمو–اإلماـ مالؾ  ومذىب

 لعمؿ أىؿ المدينة ونقميـ.
أف يقػػرأ قػػاؿ يحػػي: سػػمعت مالكػػًا يقػػوؿ: األمػػر عنػػدنا  )): (الموطػػأ)فػػي  وجػػا 

الرجػػػؿ ورا  اإلمػػػاـ فيمػػػا ال يجيػػػر فيػػػو اإلمػػػاـ، ويتػػػرؾ القػػػرا ة فيمػػػا يجيػػػر فيػػػو اإلمػػػاـ 
 (ٔ) .((بالقرا ة 

                                                 

 .ٖٙٚ/ٔوالتحصيؿ  البياف (ٔ)

 .ٜٗٗ/ٔوالتحصيؿ  البياف (ٕ)

 .ٜٓٔ/ٙٔ التمييد (ٖ)

 .ٖٖٙ/ٔألحكاـ القرآف  الجاما (ٗ)
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بػف العربػي بنسػبة ىػذه المسػألة إلػى عمػؿ  بكػر ابػف عبػد البػر، وأبػو حوقد صر   
 أىؿ المدينة واعتمدا عمييا دليبًل في مواجية المخالتيف.

معػرض اسػتداللو لمػذىب مالػؾ فػي تػرؾ القػرا ة خمػؼ اإلمػاـ  فػي–األوؿ  فقػاؿ
فػأيف المػذىب عػف سػنة رسػوؿ ا صػمى ا عميػو وسػمـ، وظػاىر  )):  -فيما جير بػو

وقػػاؿ مالػػؾ: األمػػر عنػػدنا أنػػو ال  ))ومضػػى قػػائبًل:  ((كتػػاب ا، وعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة  
 (ٕ) .((موروث بالمدينة  يقرأ ما اإلماـ فيما جير فيو، فيذا يدلؾ عمى أف ىذا عمؿ

... وأما الجير فبل سػبيؿ إلػى القػرا ة  )): -لمذىب مالؾ مرجحاً –الثاني  وقاؿ
 (ٖ) .((فيو؛ لثبلثة أوجو: أحدىما: أنو عمؿ أىؿ المدينة 

 (ٗ)بترؾ القرا ة ما جير اإلماـ مذىب المالكية جميعًا ال يختمتوف فيو. والقوؿ
 ذهإحػػػد  روايػػػات مالػػػػؾ القػػػوؿ بقػػػرا ة المػػػأمـو التاتحػػػػة فػػػي الجيريػػػة وىػػػػ وفػػػي

 (٘) والمشيور عنو ما تقدـ. ،الرواية لـ يعوؿ عمييا أصحابو
 الم مس: خيار: ثامناً 

المجمػػػػػػػس مركػػػػػػػب إضػػػػػػػافي، والخيػػػػػػػار فػػػػػػػي المنػػػػػػػة: تتػػػػػػػويض اإلنتقػػػػػػػا   خيػػػػػػػار
 (ٙ) األمريف. يروطمب خ واالصطتا ،

وب ضػافة المجمػس إلػى الخيػار يكػوف  (ٚ)المجمس لنة: موضا الجمػوس، ومعنى
 في موضا الجموس. االنتقا المعنى اإلجمالي: تتويض 

                                                                                                                                            

 .ٛٙص الموطأ (ٔ)

 .ٖٗ/ٔٔ التمييد (ٕ)

 .ٕٛٛ/ٕرآف قال أحكاـ (ٖ)

، أحكػػػػاـ ٗ٘ٔ/ٔ، بدايػػػػة المجتيػػػػد ٔٛٔ-ٛٚٔ/ٔ، شػػػػرح الموطػػػػأ لمزرقػػػػاني ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٔ المنتقػػػػى (ٗ)
، الشػػػرح الصػػػنير ٖٕٛ/ٔ، حاشػػػية التػػػاودي ٛٔٔ/ٔ، الجػػػاما ألحكػػػاـ القػػػرآف ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٕالقػػػرآف 

 .ٜٙٔ/ٔ، أسيؿ المدارؾ ٜٚٔ/ٔ، تيسير الجميؿ الكبير ٜٕٙ/ٔ، الخرشي ٜٖٓ/ٔ

 .ٕٚٛ/ٕالقرآف  أحكاـ (٘)

 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖ، تاج العروس ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٗ العرب لساف (ٙ)

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٗ، تاج العروس ٓٗ-ٜٖ/ٙالعرب  لساف (ٚ)
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كػؿ واحػد مػف المتبػايعيف  ويضالتقيا : تتػ بلحطبخيار المجمس في اص والمراد
إليػػػو مػػػف التسػػػ  واإلمضػػػا ، مػػػا دامػػػا فػػػي مكػػػاف التبػػػايا ولػػػـ  ألمػػػريفأحػػػب ا بفػػػي طمػػػ
 (ٔ) يتترقا.

ثبوت خيار المجمس لممتبايعيف خبلؼ بػيف أىػؿ العمػـ أثبتػو أكثػرىـ، ونتػاه  وفي
 اعتمادًا عمى عمؿ أىؿ المدينة. -ا رحمو–بعضيـ، وممف نتى ثبوتو اإلماـ مالؾ 

اإلماـ مالؾ حديث ابف عمر الداؿ عمى خيػار المجمػس، ثػـ أتبعػو بقولػو:  وأورد
 (ٖ) .((وفي المدينة مثمو  (ٕ)معموؿ بو فيو، وليس ليذا عندنا حد معروؼ، وال أمر ))
(ٖ) 

أشػػيب ب جمػػاع أىػػؿ العمػػـ مػػف أىػػؿ الحجػػاز عمػػى نتػػي خيػػار المجمػػس  حوصػػر  
إذا أوجبػػػا البيػػػا  يعػػػيفالػػػذي اجتمػػػا عميػػػو أىػػػؿ العمػػػـ مػػػف أىػػػؿ الحجػػػاز أف الب ))فقػػػاؿ: 

، وال خيار لواحد منيما إال أف يكػوف أحػدىما اشػترط الخيػار فيكػوف ذلػؾ  بينيما فقد لـز
لمشترط الخيػار عمػى صػاحبو، ولػيس العمػؿ عمػى الحػديث الػذي جػا  البيعػاف بالخيػار 

 (ٗ) .((ما لـ يتترقا 
لػػـ يأخػػذ بػػو مالػػؾ  ))ابػػف رشػػد عػػدـ أخػػذ مالػػؾ بحػػديث ابػػف عمػػر بقولػػو:  وعمػػؿ

رحمػػػو ا، وال رأ  العمػػػؿ عميػػػو بسػػػبب اسػػػتمرار العمػػػؿ بالمدينػػػة عمػػػى خبلفػػػو، وممػػػا 
اسػػتمر عميػػو العمػػؿ بالمدينػػة واتصػػؿ بػػو فيػػو عنػػده مقػػدـ عمػػى أخبػػار ا حػػاد العػػدوؿ؛ 
ألف المدينة دار النبي صمى ا عميو وسمـ وبيا توفى صمى ا عميو وسػمـ وأصػحابو 

 ىحيؿ أف يتصؿ العمؿ منيـ في شي  عمػى خػبلؼ مػا رو  النبػي صػممتوافروف فيست
 (٘) .((ا عميو وسمـ إال وقد عمموا النس  فيو 

                                                 

، نيػػػػػؿ ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗ، حاشػػػػػية الػػػػػروض المربػػػػػا ٖٗ/ٕ، مننػػػػػي المحتػػػػػاج ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٙ المجمػػػػػوع (ٔ)
 .  ٜٕٓ/٘األوطار 

 .ٙٗٗص الموطأ (ٕ)

 .ٛٛٔ/ٗالكبر   المدونة (ٖ)

 السابؽ. المرجا (ٗ)

 .٘ٙ٘/ٕ المقدمات(٘)
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وقيؿ: إنما ترؾ األخذ بػو لمخالتتػو العمػؿ عمػى أصػمو  )): (المعمـ إكماؿ) وفي
 (ٔ) .(( ففي تقديـ العمؿ عمى الخبر الصحيا؛ ألف أىؿ العمـ ال يتيمو 

عمػػػؿ معظػػػـ السػػػمؼ، وعمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة، أعظػػػـ  )) القاضػػػي عيػػػاض: وقػػػاؿ
 (ٕ) .((المجمس  ارمتمسؾ في نتي خي

فيػػػذا ابػػػف حبيػػػب يػػػذىب عمػػػى  يتتػػػؽ المالكيػػػة عمػػػى نتػػػي خيػػػار المجمػػػس، ولػػػـ
 (ٖ)إثباتػو، كمػػا نػػازع بعضػػيـ فػػي صػػحة إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة عمػػى نتػػي خيػػار المجمػػس،

ال يصػػػا ألحػػػد أف يػػػدعي إجمػػػاع أىػػػؿ المدينػػػة عمػػػى نتػػػي خيػػػار  )): عمػػػر فقػػػاؿ أبػػػو
المجمػػس، ونقػػؿ عػػف بعػػض المالكيػػة عػػدـ صػػحة ىػػذه الػػدعو ؛ ألف سػػعيد بػػف المسػػيب 

عنيمػػا منصوصػػًا العمػػؿ  يرو  -أجػػؿ فقيػػا  المدينػػة فػػي زمانيمػػا وىمػػا–وابػػف شػػياب 
و إال بحػػديث خيػػار المجمػػس، ولػػـ يػػرِو عػػف أحػػد مػػف أىػػؿ المدينػػة نصػػًا تػػرؾ العمػػؿ بػػ

أبػػي ذئػػب وىػػو مػػف أقػػراف مالػػؾ  ابػػفوقػػد اختمػػؼ فيػػو عػػف ربيعػػة، وىػػذا  بيعػػة،ر مالػػؾ، و 
ومعاصريو، كاف ينكر عمى مالؾ تركو العمؿ بحػديث خيػار المجمػس، وقػد أغمػظ عميػو 

 (ٗ) .((القوؿ حيف بمنو ذلؾ 
لػػـ يتػػرؾ مالػػؾ العمػػؿ بالحػػديث لكونػػو عمػػؿ  ))قػػاؿ ابػػف العربػػي:  (التػػتا) وفػػي

نما تركو ألف وقت التترؽ غير معمـو   (٘) .((أىؿ المدينة عمى خبلفو، وا 
إف أريػػد بالعمػػؿ عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة السػػابؽ فػػ ف ابػػف  )): (اإلكمػػاؿ إكمػػاؿ) وفػػي

ف أريد البلحقيف فباطؿ  بقيتيـ، وىو رأسعمر   (ٙ) .((يقوؿ بخيار المجمس، وا 
   (ٚ)إلى أىؿ المدينة ب طبلؽ. مجمسنسب محمد بف الحسف القوؿ بخيار ال وقد
   (ٚ)ب طبلؽ.

                                                 

 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٗ األبي (ٔ)

 المرجا السابؽ، ونتس الصتحة. نتس (ٕ)

 .٘٘/٘ المنتقى(ٖ)

 .ٜ-ٛ/ٗٔ التمييد (ٗ)

 .ٖٖٓ/ٗالباري  فتا (٘)

 .ٜ٘ٔ/ٗاإلكماؿ  إكماؿ (ٙ)

 .ٓٛٙ/ٕعمى أىؿ المدينة  الحجة (ٚ)
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فقػػد  ((لػػيس ليػػذا عنػػدنا حػػد معػػروؼ، وال أمػػر معمػػوؿ بػػو  ))قػػوؿ مالػػؾ:  وأمػػا
حممو المنكروف لثبوت عمؿ أىؿ المدينة بنتػي خيػار المجمػس عمػى خيػار الشػرط؛ ألف 

و قولػػػو عميػػػو الصػػػبلة قولػػػو ىػػػذا جػػػا  بػػػ ثر خيػػػار الشػػػرط كمػػػا فػػػي آخػػػر الحػػػديث، وىػػػ
 مػػف–بيػػا الخيػػار ( وتوجيػػو قػػوؿ مالػػؾ السػػابؽ أنػػو أنكػػر عمػػى مػػف قػػاؿ  إالوالسػػبلـ: ) 

بأف الخيار ال يكوف في جميا السما إال ثبلثة أياـ، والخيػار عنػد  -أىؿ العراؽ وغيرىـ
أىؿ المدينة يكوف ثبلثًا أو أكثر أو أقؿ عمى حسب اختبلؼ المبيا، فبل يتسػاو  عنػده 

ار فػػي الحيػػواف مػػا الخيػػار فػػي الثيػػاب، أو العقػػار، أو التواكػػو والخضػػار، فمػػيس الخيػػ
نمػا تكػوف مػدة الخيػار ربمػا يكتػي  لشي  مف ذلػؾ حػد ال يتجػاوز كمػا زعػـ المخػالؼ، وا 

 تختمؼ مف شي   خر. ةلمتروي والكتاي
لػيس ليػذا عنػدنا حػد  )) )) ابف عبد البر إلػى أف المػراد مػف قػوؿ مالػؾ: وخمص

لػػيس لمخيػػار واشػػترطو عنػػدنا حػػد ال يتجػػاوز فػػي  نػػوأ ،((وال أمػػر معمػػوؿ بػػو معػػروؼ، 
 (ٔ) .((العمؿ بو، وليس في التوقيت سنة كما زعـ مف خالتنا 

الزرقاني بما قالو ابف عبد البر، وأكد بأف ترؾ العمػؿ بخيػار المجمػس  ـيسمِّ  ولـ
ابػػػف المسػػػيب، وقػػػد  نقػػػؿ عػػػف معظػػػـ السػػػمؼ، وأكثػػػر أىػػػؿ المدينػػػة وفقيائيػػػا السػػػبعة إال

 (ٕ) .اختمؼ عنو فيو
ممػػػا تقػػػدـ أف قػػػوؿ مالػػػؾ السػػػابؽ لػػػيس صػػػريحًا فػػػي الداللػػػة عمػػػى  والخبلصػػػة

إرادة إجمػػاع  ىمػػوقػػد حممػػو أكثػػر المالكيػػة ع لمتصػػؿ،إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة أو عمميػػـ ا
 االعتمػادأف يضػعؼ  أنوشمف  اإلنكارأىؿ المدينة وعمميـ، وأنكر ذلؾ بعضيـ، وىذا 

ف عمػػػػػؿ أىػػػػػؿ المدينػػػػػة مختمػػػػػؼ فيػػػػػو أصػػػػػبًل، فكيػػػػػؼ إذا ُأضػػػػػيؼ إلػػػػػى ذلػػػػػؾ عميػػػػػو؛ أل
 االختبلؼ في ثبوتو.

  واز بيع الطعام  بل  ب و: عدم: تاسعاً 
عقػػػػار  فالشػػػػي  المبيػػػػا بػػػػي بػػػػاختبلؼحكػػػػـ بيػػػػا المبيػػػػا قبػػػػؿ القػػػػبض  يختمػػػػؼ

ومنقوؿ، فمف العمما  مػف منػا بيػا كػؿ مبيػا قبػؿ الػبعض عقػارًا كػاف أـ منقػواًل، ومػنيـ 
 مف منو في جميا المنقوؿ.

                                                 

 .ٓٔ، ٜ، ٛ/ٗٔالتمييد  (ٔ)

 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٖالزرقاني عمى الموطأ  شرح (ٕ)
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المنػػػا بالطعػػػاـ فمػػػـ يجػػػز بيعػػػو قبػػػؿ قبضػػػو،  -ا رحمػػػو–اإلمػػػاـ مالػػػؾ  وخػػػص
وأجػػازه فيمػػا سػػو  ذلػػؾ؛ ألف أىػػؿ المدينػػة مجمعػػوف عمػػى عػػدـ جػػواز بيػػا الطعػػاـ قبػػؿ 

 استيتائو.
قػػػػاؿ مالػػػػؾ: األمػػػػر المجتمػػػػا عميػػػػو عنػػػػدنا الػػػػذي ال  )): (الموطػػػػأ)فػػػػي  جػػػػا و 

 ،(ٕ)أو ذرة، أو دخنػػاً  ،(ٔ)اخػػتبلؼ فيػػو، أنػػو مػػف اشػػتر  طعامػػًا، بػػرًا، أو شػػعيرًا، أو سػػمتاً 
أو شػػػيئًا ممػػػا يشػػػبو القطنيػػػة ممػػػا يجػػػب فػػػي الزكػػػاة، أو شػػػيئًا مػػػف األدـ كميػػػا، والزيػػػت، 

والمػبف، ومػا أشػبو ذلػؾ مػف األدـ، فػ ف  (ٖ)والسمف، والعسؿ، والخؿ، والجػبف، والشػيرؽ،
 (ٗ) .((المبتاع ال يبيا شيئًا مف ذلؾ حتى يقبضو ويستوفيو 

مقتػػات ال اخػػتبلؼ فػػي أنػػو وىػػذا كمػػا قػػاؿ: أف مػػا ذكػػر مػػف ال ))البػػاجي:  قػػاؿ
فػػي المدينػػة  ؿمػػوقػػد اتصػػؿ الع (٘) ((ذلػػؾ مجمػػا عميػػو  فا  بيعػػو قبػػؿ اسػػتيتائو، و  زيجػػو 

 (ٙ) .فبل احتماؿ لنسخو أو معارضتو ابركابرًا عف ك
 لعينػةمػف منػا الطعػاـ قبػؿ اسػتيتائو غيػر خافيػة فمػا خػوؼ التعامػؿ با والحكمة

زمػػف  يفػػ سػػيماأو تقويػػة قمػػوب النػػاس، ال متقػػرا ،فيػػو، فممشػػارع غػػرض آخػػر كظيػػوره ل
الشػػدة والمسػػنبة، وكثػػرة المنتتعػػيف بقبضػػو قبػػؿ البيػػا مػػف كيػػاؿ وحمػػاؿ، فمػػو أبػػيا بيعػػو 

بعػػػػض  ؿقبػػػؿ قبضػػػو الحتكػػػػره أربػػػاب األمػػػواؿ بيػػػػنيـ، فػػػبل تحصػػػؿ تمػػػػؾ المنػػػافا، وقػػػا
  (ٚ) .((النيي عنو تعبدي  ))المالكية: 
 إدراكنػا،ىرة وغيرىػا ممػا يختػى عػف صا لـ يمنا حصوؿ تمؾ المنافا الظا ولو

المكيػػؿ والمػػوزوف دوف الجػػزاؼ؛ ألف المػػراد مػػف القػػبض  يوالقػػبض عنػػد مالػػؾ يكػػوف فػػ
ال يكػػوف  واالسػػتيتا فيػػو المعػػروؼ مػػف كػػبلـ العػػرب،  االسػػتيتا ،أصػػحابو  عنػػدو عنػػده 

                                                 

الشػػعير، وقيػػؿ ىػػو الشػػعير بعينػػو، وقيػػؿ: ىػػو الشػػعير الحػػامض. لسػػاف العػػرب : ضػػرب مػػف السػػمت (ٔ)
ٕ/ٗ٘. 

 .ٜٗٔ/ٖٔ: حب الجاروس، وواحدتو دخنة. لساف العرب الدخف (ٕ)

 .٘ٗٗ: ويسمى أيضًا السيرج والشيرج، وىو دىف السمسـ. محيط المحيط الشيرؽ (ٖ)

 .ٗٗٗ-ٖٗٗص  الموطأ (ٗ)

 .ٜٕٛ/ٗ المنتقى (٘)

 .ٕٛٛ/ٖي عمى الموطأ الرزقان شرح (ٙ)

 .ٜٓٔ/ٗ، إكماؿ اإلكماؿ ٕٚٛ/ٖالزرقاني عمى الموطأ  شرح (ٚ)
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 فيػوإال بالكيؿ والوزف، وعميو ف ف ما بيا مف الطعاـ جزافًا ال يحتاج إلى كيػؿ فمػـ يبػؽ 
 (ٔ) وبيا يستوفى. إال التخمية،
ىػػذا إنػػو خػػرؽ اإلجمػػاع الػػذي قػػرره مػػف ذكػػر إجمػػاع أىػػؿ  الػػؾيعنػػي قػػوؿ م وال

نما مراده أف قبض كؿ شػي  بحسػبو، وعميػو  المدينة عمى منا بيا الطعاـ قبؿ بيعو، وا 
 فحمؿ النزاع ىنا خاص بكيتية القبض ال بأصؿ المنا مف منا بيا الطعاـ قبؿ بيعو.

بيأع العأروض المسأمم فييأا إلأج المسأمم إليأو  بأل القأبض  ز وا عدم: عاشراً 
 بأكثر من رأس مال السمم:

مػػا سػػو  الطعػػاـ قبػػؿ قبضػػو جػػائز عنػػد مالػػؾ، ولػػـ يمنعػػو إال فػػي صػػورة  بيػػا
أجمػو، فػبل يجػوز عنػد بيعػو مػف المسػمـ  واحدة وىي: إذا كاف المبيا مسػممًا فيػو قػد حػؿ  

مػف  هونسػب ىػذا الحكػـ إلػى إجمػاع أىػؿ المدينػة، وعػد   ـ،إليو بأكثر مف رأس ماؿ السم
 أنواع الربا.

عنػدنا فػيمف سػمؼ فػي دقيػؽ  يػوقػاؿ مالػؾ: المجتمػا عم )): (الموطػأ)في  وجا 
األجػؿ، فػ ف  فحػؿف ذا كاف شي  مف ذلؾ موصػوفًا، فسػمؼ فيػو إلػى أجػؿ،  شية؛أو ما

ف الػثمف الػذي سػمتو فيػػو المشػتري ال يبيػا شػيئًا مػف ذلػؾ مػف الػذي اشػػتراه منػو بػأكثر مػ
وذلػػؾ أنػػو إذا فعمػػو فيػػو  قبػػؿ أف يقػػبض مػػا سػػمتو منػػو، قبػػؿ أف يقػػبض مػػا سػػمتو فيػػو،

 تأعطػػى الػػذي باعػػو دنػػانير أو دراىػػـ فػػانتتا بيػػا، فممػػا حم ػػ فإالربػػا؛ صػػار المشػػتري 
عميػػػو السػػػمعة ولػػػـ يقبضػػػيا المشػػػتري باعيػػػا مػػػف صػػػاحبيا بػػػأكثر مػػػف ممػػػا سػػػمتو فييػػػا، 

 (ٕ) .((ما سمتو وزاده مف عنده  فصار أف رد إليو
إليػػو مػػف السػػمعة إلػػى فػػي  لممسػػمـ قػػوؿ مالػػؾ: أف المشػػتري ال يبيػػا شػػيئاً  ومعنػػى

ذمتػػو بأزيػػد مػػف الػػثمف الػػذي سػػمـ فييػػا قبػػؿ أف يقبضػػيا منػػو؛ ألنػػو لػػو فعػػؿ ذلػػؾ، لكػػاف 
لػػو باعػػو  أمػػاقرضػػًا بزيػػادة، إذ دفػػا إليػػو قمػػيبًل، فرجػػا إليػػو عنػػد األجػػؿ كثيػػرًا فمػػـ يجػػز، 

منػػػو بمثػػػؿ الػػػثمف الػػػذي اشػػػتراه بػػػو منػػػو أو أقػػػؿ فػػػذلؾ جػػػائز؛ لبعػػػد ىػػػذه الصػػػورة عػػػف 

                                                 

 .  ٕٚٛ/ٖ، شرح الزرقاني عمى الموطأ ٖٖٙ/ٖٔ التمييد (ٔ)

 .ٚ٘ٗ الموطأ (ٕ)
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وال شؾ أف المنا مف الصورة التي ذكرىا اإلماـ مالؾ ال يختمؼ في حكميػا  (ٔ)التيمة،
 المالكية وغيرىـ.
 :لَ ْع وتع َّ  عشر: مسألة الحادية
أىػػػؿ العمػػػـ عمػػػى تحػػػريـ تػػػأخير الػػػديف مقابػػػؿ الزيػػػادة فيػػػو، واختمتػػػوا عمػػػى  أجمػػػا

َضػػػػْا  )عكسػػػػو، أي: تعجيػػػػؿ القضػػػػا  مقابػػػػؿ حػػػػط شػػػػي  مػػػػف الػػػػديف، وىػػػػو المسػػػػمى 
ػػػ إلحػػػاؽ الثػػػاني بػػػاألوؿ، فػػػبل يجػػػوز ذلػػػؾ  -ا رحمػػػو–ومػػػذىب اإلمػػػاـ مالػػػؾ  (ؿوتعج 

 بحاؿ، وىو مما اجتما عميو أىؿ المدينة كافة.
قاؿ مالؾ: واألمػر المكػروه الػذي ال اخػتبلؼ فيػو عنػدنا  )): (موطأال)في  وجا 

المطمػػوب،  مػػوأف يكػوف لمرجػػؿ عمػى الرجػػؿ الػديف إلػػى أجػػؿ، فيضػا عنػػو الطالػب ويعجِّ 
وذلؾ عندنا بمنزلة مف يؤخر دينو محمو عػف غريمػو ويزيػد النػريـ فػي حقػو، قػاؿ: فيػذا 

 (ٕ) .((الربا بعينو ال شؾ فيو 
عػف ابػف القاسػـ،  يمػأصػحاب مالػؾ وأتباعػو، إال مػا حكػاه المخ ارىذا س وعمى

 (ٗ) رآه وىمًا. و (ٖ)وقد استبعده ابف زرقوف
ومػػػف بػػػاب الربػػػا عنػػػد أىػػػؿ العمػػػـ ضػػػا وتعجػػػؿ، ومػػػف  ))ابػػػف عبػػػد البػػػر:  قػػػاؿ

 (٘) .((رخص فيو عده مف المعروؼ 
 
 

 

                                                 

 .ٕٖ/٘، المنتقى ٓٚٙ-ٜٜٙ/ٕفي عمؿ أىؿ المدينة  الكافي (ٔ)

 .ٛٙٗ الموطأ (ٕ)

أبػػػػو الحسػػػػف محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي عبػػػػدا بػػػػف زرقػػػػوف األنصػػػػاري، شػػػػي  المالكيػػػػة، أوذي مػػػػف جيػػػػة  ىػػػػو (ٖ)
عبدالمؤمف، ولما أبطموا القياس وألزمػوا النػاس بػاألثر والظػاىر صػنؼ المعمػى فػي الػرد عمػى المحمػى، 

 (.ٛٚٔ/ٔ، شجرة النور الزكية ٕٓٙ/ٔىػ. ينظر: ) الديباج ٕٔٙوقطب الشريعة، توفي سنة 

 .ٕٖٛ/ٔٔالمسالؾ  أوجز ،ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٖ، شرح الزرقاني عمى الموطأ ٘ٙ-ٗٙ/٘ المنتقى (ٗ)

 .ٜٔ/ٗ التمييد (٘)


