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 قطب الريسوني. د
 

إن من آفات العلم والّرواية الّتشغيب على العلماء بآراء واختيارات ال يصّح عزوها إليهم، وال 
يثبت نقلها عنهم يف املصادر األصيلة األثرية، وحىت إذا ثبت العزو أو الّنقل بوجه من الوجوه فإن 

لظّن، وتربئًة ل الكالم فيه ينبغي محله على حمامل تفصيل، ومساغات تأويل، بسطاً للعذر، وإحساناً 
 ملن ال حتوم بساحتهم حوائم الرّيِب والّشبهات.

والشكوى يف هذا الباب قدميٌة، والعجيج معتاٌد، والبالء مطبٌق. ومل يكن األئمة األربعة _ على 
جالل مكانتهم، ووفور علمهم _ مبنجى من سهاِم الّرواية املكذوبة، والقول املرسل، والتعميم 

وِّقْت إليهم من قوِس املتعّصبة الذين رأوا العصمة إلمامهم، والّشفوف ملذهبهم، الباطل، وهي سهامٌ ف   
 ورموا املخالَف مبا ميّجه الّذوق فضاًل عن الّشرع، وحبُّ الّشيء يعمي ويصّم !

ومل يكن اإلمام مالك رمحه اهلل بدعاً بني ق رنائه يف هذا الباب؛ إذ ع زيت إليه أقواٌل ومسائل  ال 
ٌق، واضطرب الفهم عنه يف مواضَع من فقهِه االجتهاديِّ، مع جودة أصوله، وتعّلقه يقوم هلا سا

املتنِي بأقضية الّصحابة، فكان مأتى الّتشغيب عليه من أحد رجلني : إما متساهٌل يف الّنقل، ال 
ناِء بيتثّبت عمن يروي، وال يبايل من أًي مصدٍر يستمّد، وإما متسرٌّع يف تأويِل مسائله وتطبيقاته، و 

التقعيِد عليها بعباراٍت قاطعٍة، وأحكاٍم جازمٍة. ومن هنا انربى القاضي عياض للردِّ على من شّغب 
على مالك يف احتجاجه بعمل أهل املدينة، واعتسف التأويل عنه بسبب ذلك، فقال : ) وال ي لتفت  

                                                           
 -  الشارقةأستاذ الفقه وأصوله املشارك بكلية الشريعة جبامعة.      



 
 

340 

 م2013هـ / 1435األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك 

رَّح  أنه من بل ما ي ص إىل من تأّول عليه بظّنه يف هذا الوجه سوء التأويل، وقّوله ما ال يقوله؛
 .1(األباطيل

وإذا امنهَد هذا واستباَن، فإن من الضرورِة احلاقِّة والواجِب املضيَِّق أن يرتصَد أهل العلم والبحث 
 لتمييز املنقوِل عن اإلمام مالك، ورّده إىل نصابه ، وضبط مشارِع الفهِم عنه، يف سياِق التهّدي

مبعامِل السرية، ومظانِّ الفقه، وأصول املذهب. وقد اضطلع بعض الباحثني املعاصرين جبهد مشكور 
، لكن كالمهم يف انتخال املسائل والّنقول، والردِّ على منتقدي مالك، ورد  2مأجور يف هذا املهيع

، وتناثر ملعاً وتفاريَق يف مباحَث أصوليٍة وفقهيٍة ق ال توحي للقارىء   من  ديف سياق تبعيٍّ ال أصليٍّ
خالل عناوينها _ بتأّّت املطلوب وتدنّيه ، فينصرف عنها مغبوناً مبخوَس احلّظ كمن حفلت طريقه 
بالغنائم وهو ال يدري ! ومن مّث عّن يل أن أفرد دراسًة لتحقيِق القول يف اختيارات أصولية منسوبٍة 

ث عند لى ألسنة العلماء والباحثني، وأطيل الرتيّ إىل اإلمام مالك، وأخترّي منها ما اشتهر عزوه إليه ع
 سنِد نقلها، أو طريِق فهمها، مبيزاٍن علميٍّ ال حييف، رائده اإلنصاف، وقائده احلقيقة  ال غري . 

 وقد وزعت الدراسة إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة : 
 _ املقدمة :  أودعتها أسباب اختيار املوضوع، وخطته، ومنهجه املرسوم. 

 املبحث األول : ومسته بعنوان : " رد خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى " .  _
 _ املبحث الثاين : ومسته بعنوان " قصر العام على سببه " .

 _ املبحث الثالث : ومسته بعنوان : " حجية مفهوم اللقب " .
 _ املبحث الرابع : ومسته بعنوان : " منع استثناء األكثر " .

 : ومسته بعنوان : " العمل باملصاحل امللغاة " .  _ املبحث اخلامس

                                                           
 .  89/  1ترتيب املدارك للقاضي عياض،  1
 انظر على سبيل املثال :  2

 . 301_  292أ _ ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، حممد سعيد رمضان البوطي، ص 
 .  474_  414ب _ أصول فقه اإلمام مالك : أدلته العقلية، فاديغا موسى، ص 

 .  388_  331/  1ج _ رأي األصوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان، زين العابدين العبد حممد النور، 
 . 647/  2د _ اآلراء الشاذة يف أصول الفقه، عبد العزيز النملة، 
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_ خامتة : ضّمنتها خالصة التحقيق يف هذه املسائل، مع التوصية مبشاريع حبثية ختدم أصول 
 الفقه املالكي توثيقاً ودراسًة.

واحلقَّ أن عناوين املباحث اليت عقدهتا يف هذه الدراسة، هي االختيارات واآلراء اليت نسبت     
اإلمام مالك، وجّل الداعي إىل حتقيق القول فيها عزوًا وتأوياًل، وهي ال تعدو أن تكون مناذَج إىل 

: اشتهار ولهما أللتمثيل ال احلصر، وإمنا وقع اختياري عليها _ مع تكاثر الّنماذج _ لسببني اثنني : 
أن جمال التحقيق  : انيوالثعزوها إىل مالك، حىت كاد أن يستقرَّ بعضها مسلَّمة أصوليةً يف املذهب، 

فيها ما زال فسيحاً مّتسعاً لتالقح األنظار وتكاملها، والسيما مسأليت : " قصر العام على سببه "، 
و " حجية مفهوم اللقب "، فالكالم عنهما مل يستحصد بعد بطوِل  الّنظر، وانكباب الفكر، 

 واتساع التأصيل. 

وثيِق، راسة فيرتّكب من االستقراء، والّتأصيل، والتّ أما املنهج الذي ترمّست خطاه يف هذه الدّ     
والّنقد، مع استيفاء الشروط البحثية امللزمة، ومراعاة الّنسِق املنهجيِّ يف الرتتيب والصياغة . وال 
مشاحة يف أن حتقيق نسبة األقوال وضبَط سياقها حموٌج إىل تصّفح املظان، وتتّبع النقول، واستقراء 

 ني.الصحيح من السقيم، ونقِد األوهام اليت أملتها نزعة املتعصبة وطريقة املخالف التطبيقات، ومتييز

 واحلمد هلل فاحتة كل خري ، ومتام كل نعمة، عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم .     

 _ توثيق المسألة  1

بعزِو رّد خرب اآلحاد فيما تعّم به البلوى إىل اإلمام مالك، وهو املذهب  انفرد ابن خويز منداد
، على خالف املشهور املنصوِر عند املالكية، فأغرب _ رمحه اهلل _ يف عزوه 1الذي ارتضاه لنفسه 

 ،واختياره، وال أعلم من وافقه يف ذلك من أهل مذهبه. وكم هلذا الفقيه من شذوٍذ يف نقوله وعزواته
وإغراٍب يف اختياراته وفتاويه، حىّت أن حمّققي املالكية وفحوهلم حتاشوا التعويل على فقهه، واألخذ 
من كتبه، وغمزوه بقّلة الفقه وضعف النظر، ودونك شهادة القاضي عياض السبيتِّ يف علمه وفقهه، 

 اخلالِف، وكتاب يف وشهادته تنطق عن خربٍة ودرايٍة وبصٍر مبعادن الرجال، يقول : ) له كتاب كبريٌ 

                                                           
 . 524إيضاح احملصول للمازري، ص  1
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يف أصول الفقه، وعنده شواذٌّ عن مالك، واختيارات يف الفقه واألصول مل يرجع عليها حّذاق 
املذهب كقوله يف بعض ما خالفه فيه من األصول : إن العبيد ال يدخلون يف خطاب األحرار، وإن 

رفع احلدث، لتيّمم يخرب الواحد يوجب العلم، ويف بعض مسائل الفقه حكايته عن املذهب : أن ا
 .1وأنه ال يعتق على الرجل سوى اآلباء واألبناء، ومل يكن باجليِّد النظر، وال بالقويِّ الفقه ( 

ومن األدلة الّنواهض على صحة ما جرّح به القاضي عياض مرتََجَه، وله سبٌب وثيق  ممدود  بأصل 
إلمام مالك اد فيما تعّم به البلوى إىل اهذه املسألة، أن ابن خويز منداد تعّلق يف عزوه رّد خرب اآلح

بتطبيقاٍت ال تساعد على إهناض هذا العزو أو شّده بتخريٍج مستقيٍم، فأخلَّ بشرط املطابقة بني 
صورة حملِّ النزاع والفرع املخرَّج، ومن هنا نادى على نفسه بعدم األهلية يف اإلحلاق واالستنباط. 

قال أيب يوسف الذي احتج على مالك بأذان بالل بالكوفة، فومن خترجياته الواهية استدالله بقصة 
مالك : ) ما أدري ما أذان يوم، وال أذان صالة ! هذا مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي ؤذَّن 

 .2فيه من عهده إىل اليوم، مل حيفظ عن أحد إنكاٌر على مؤذن فيه، وال نسبته إىل تغيري ( 

أن األذان مما تعّم به البلوى، ولذلك رّد مالك خرب أيب يوسف، ووجه استدالله هبذه القصة : 
نَّه وهو استدالٌل يف غري حمّله تعّقبه املازريُّ بأن مالكاً مل يرّد خرب أيب يوسف تعّلقاً بعموم البلوى؛ لك

قابله بأخبار أثبت وأشهر، فيكون صنيع مالك من باب ترجيح خرب على خرب، ال من باب رّد خرب 
 يما تعّم به البلوى.اآلحاد ف

واألصّح وجهاً واألوفق ألصول املذهب أن ي قال : إن م درك مالك يف رّده خرب أيب يوسف جريه 
على عمل أهل املدينة، وإيثاره بالتَّقدمي على خرب الواحد عند التعارض، وهذا من أصوله املشهورة 

إذن، أن  أتباع املذهب! فال بدع،اليت ال ختفى على القاصي والّداين من علماء األمة، فما بالك ب
درك عند إمامهم، 

 
تكون هذه املناظرة بني مالك وأيب يوسف قبلة املالكية احملّققني يف تأصيل هذا امل

واستجالء وجه األخذ به، وهنا ال أجد ندحًة عن سْوِق تعليِق الباجيِّ على ردِّ اإلمام خلرب أيب 
قول : ) ويز منداد، والتأصيل الصحيح لفقه املسألة، ييوسف، وفيه الرّد املفحم على ختريِج ابن خ

وهذا لعمري من أقوى األدلة، ومما ال ي عارض بأخبار اآلحاد؛ ألن األذان يف مسجد رسول اهلل 

                                                           
 .  606/  2ترتيب املدارك للقاضي عياض،  1
  66/  3ملوافقات للشاطيب، ، وا50/  1، وترتيب املدارك للقاضي عياض، 484 إحكام الفصول للباجي، ص 2
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صلى اهلل عليه وسلم أمٌر مّتصٌل يف وقت كل صالة، وأهل املدينة هم اليوم الذين كانوا باألمس، 
ّذن اليوم، ومل ينكر مؤّذن أذانه، وال نسبه إىل تغيري، ع لم أن أذانه وعلموا صفة األذان، فإذا أّذن مؤ 

اليوم كأذانه باألمس؛ ألنه يستحيل أن ي غريَّ األذان فيتفق العدد الكثري واجلّم الغفري على ترك اإلنكار 
 .1عليه ( 

 _ تحقيق المسألة  2

 من فقهه،  لبلوى يف مواضَع َجّةٍ إن أصل مالك أن خرب اآلحاد حّجة ، وقد اعتّد به فيما تعّم به ا
، وقضاء احلاجة  2كجواز استقبال القبلة للغائط يف البنيان عماًل حبديث ابن عمر رضي اهلل عنه 

مما يتكرَّر يف اليوم والليلة، وال ينفّك الناس عنه عادًة. وعلى هذا األصل جرى املالكية كما حكاه 
م إىل اخلالف يف ذلك، ونصره ابن العريب يف ) حمصوله ، ومل يشر أحده3ابن القصار والقرايف وحلولو 

)4. 

وتفّرد  ابن خويز منداد يف عزوه إىل مالك مرّده إىل الغفلة عن م درك اإلمام يف املسائل اليت ترك 
فيها خرب اآلحاد تقدمياً لعمل أهل املدينة؛ ألن الّشيء الذي تعظم احلاجة إليه، ويتكّرر من املكلَّفني  

ي نقل من طريق اآلحاد، وال ينتشر باملدينة، يوجب أحد ثالثة أمور : نسخ اخلرب، أو كل يوم، مث 
تضعيفه، أو محله على حممل يتوافق ومقتضى العمل، ومن مّث ال يستقّل عموم البلوى عند مالك 

.  موجباً لرتك األخبار، وقد ي ستأنس به يف توهينها إذا عارضت العمل املدينَّ املستمرَّ

لٌك دعاء االستفتاح يف الصالة، واعتلَّ لذلك بأن العمل املدينَّ ليس عليه كما ورد وقد ترك ما
يف ) اجملموعة ( : ) لو كان ما ي ذكر من ذلك حّقًا َلع ِرَف، قد صّلى النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ه ، وي رّد ب. ولو كان يعتّد بعموم البلوى5واخللفاء بعده واألمراء من أهل العلم فما ع مل به عندنا ( 

                                                           
 .  484إحكام الفصول للباجي، ص  1
، ومن طريق 521رواه مالك يف املوطأ  يف كتاب الصالة، باب الرخصة يف استقبال القبلة لبول أو غائط، برقم :  2

 . 145بنيتني، برقم : مالك رواه البخاري يف كتاب الوضوء، باب من تربز على ل
 . 319، والتوضيح حللولو، ص 290، وشرح التنقيح للقرايف، ص 469/  1عيون األدلة البن القصار،  3
 . 117احملصول البن العريب، ص  4
 . 339/  1، والبيان والتحصيل البن رشد، 171/  1النوادر والزيادات البن أيب زيد،  5
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خرب اآلحاد، لورد التَّعليل به إىل جانِب العمل؛ وإمنا تؤخذ أصول اإلمام من نصوصه، ونقِل األثبات 
 عنه ممن هلم اخلربة باملذهب روايًة ودرايًة، وليس ابن خويز منداد من حزهبم، بشهادة املرتَجني له. 

على  إليه من ترك دعاء االستفتاحوليس من وكدنا هنا تعّقب اإلمام مالك رمحه اهلل فيما ذهب 
، ثبوته يف الصحيحني، فلذلك مقاٌم هو أملك به، وحسبنا التَّنبيه على م دركه الثَّابت يف األخذ والردِّ 

 وَغَلِط من فهم عنه خبالِف أصوله املقرَّرِة، بسبب التسرّع يف العزو، واالضطراب يف التخريج.

 _ منخول المسألة  3

خرب اآلحاد فيما تعّم به البلوى حّجٌة عند مالك، وال ي نتقل عن هذا حاصل القول: إن     
األصل إال بصارٍف صحيٍح، ولو و جد الصَّارف لتوافرت الدواعي على نقله، ولكان املالكية  احملقِّقون 

، 1أحفَظ الناس له، وأعناهم به، وأّّن هلم أن يتواطؤوا على قبول خرب اآلحاد فيما تعّم به البلوى 
 امهم على خالف ذلك ؟!وإم

وقد كان مالٌك معظِّمًا للسنَّة، حريصًا على االتباع، شديد البغض ألهل البدع، وال يليق     
جباللته وعلمه أن ي نسب إليه ترك احلديث الصحيح تعّلقًا بعموم البلوى، و) اهلل تعاىل أمر بقبول 

، وإذا و جد له ما خيالف السّنة 2ني غريها (أخبار اآلحاد، ومل يفرِّق بني ما تقع به البلوى العامة وب
الصَّحيحة، ب سط له العذر، ومحل قوله أو فتواه على أحسن احملامل؛ ألنه ال يتعّمد املخالفة؛ وإمنا 
جيتهد بقدر الوسع، فريّجح بني األخبار، وينظر إىل املعارض املقاوم، ويتلفت إىل فساد الزمان، 

،  َجيع ورمبا ال يبلغه اخلرب أحيانًا فيفيت برأيه اجملرَّد، واجتهاده يف ويالحظ العمل املدينَّ الستمرَّ
 األحوال دائٌر بني األجر واألجرين. 

  

                                                           
، وشرح التنقيح للقرايف، 101/  1، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب، 469/  1عيون األدلة البن القصار،  1

، ومفتاح الوصول 117، واحملصول أليب بكر بن العريب، ص 524، وإيضاح احملصول للمازري، ص 290ص 
 . 244للتلمساين، ص 

 . 469/  1عيون األدلة البن القصار،  2
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 _ توثيق المسألة  1

، والقرايف يف )تنقيح 2، وأبو بكر بن العريب يف ) حمصوله (1ذكر ابن القصار يف ) مقدمته ( 
، أن قصر العام على سببه إحدى الروايتني عن 4، والتلمساين يف ) مفتاح الوصول (3الفصول(

مالك، ونصَر الباجيُّ رواية اإلمام بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ونّص على أهنا 
قول ، وهو عزو صحيٌح يعّضده 6، وعزاها ابن النجار إىل أكثر املالكية 5مذهب أكثر مالكية العراق

تقالً ، إذا كان مسبل ُيحمل عندنا على عمومهالقرايف : ) وليس من خمّصصات العموم سببه، 
 .7لعدم املنافاة( 

وي ستغرب من ابن مرزوق يف فتوى له نقله عن الباجيِّ  يف منتقاه بأن قصر العام على سببه 
، وال يساعد عليه ؛ ذلك أن هذا العزو غريبٌ  8مذهب مالك، وإن عزاه أهل األصول للشافعيِّ 

؛ إذ املعتمد فيهما أن ملالك قولني يف العام، 9املنقول يف كتب الباجيِّ ك ) اإلحكام ( و) اإلشارة (
أي : محله على عمومه، وقصره على سببه؛ بل إن ما يؤخذ من ) املنتقى ( أن مذهب مالك الذي 

ليه لدليل على صّحة ما ذهب إيرضاه الباجيُّ وينافح عنه هو احلمل على العموم، يقول : ).. وا
مالك قوله صلى اهلل عليه وسلم : " من نابه شيء يف صالته " فليسّبح "، فإن قيل : فإن هذا اخلرب 
إمنا ورد بسبب القوم الذين صّفقوا خلف أيب بكر، فيجب أن ي قصر عليهم، فاجلواب : أن اللفظ 

                                                           
 .88مقدمة ابن القصار، ص  1
 . 359، ص احملصول البن العريب 2
 . 200تنقيح الفصول للقرايف، ص  3
 . 540مفتاح الوصول للتلمساين، ص  4
 . 176/  1إحكام الفصول للباجي ،  5
 .  178/  3شرح الكوكب املنري البن النجار،  6
 .  200تنقيح الفصول للقرايف، ص  7
 . 380/  7املعيار للونشريسي،  8
 .  206اإلشارة للباجي،  9
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ن صخر، صر حكم الظهار على سلمة بعامٌّ مستقلٌّ بنفسه، فال ي قصر على سببه، ولذلك مل يق
 . 1وال آية اللعان على هالل بن أمية، ومحل ذلك على عمومه ( 

ومن مث فإن نسبة الروايتني إىل اإلمام مالك ال جمال للرتّدد فيها، فهي متواترة يف الكتب األصولية 
ر العام على اية قصاملعتمدة عند املالكية، ومأتامها من استقراء فروع مالك، والتخريج عليها، فرو 

سببه تنتزع من مسائَل وتطبيقاٍت كقول مالك بكراهة املعانقة بني الرجلني عند القدوم من السفر، 
وختصيص ما ورد يف االستحباب بصاحب الواقعة جعفر بن أيب طالب . يقول ابن رشد اجلد : ) 

ى مالك ذلك رأطالب وملا مل يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعلها إال مع جعفر بن أيب 
 .  2، وكره ذلك للناس ( خصوصاً له

أما رواية العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فاألصل فيها أن مالكاً مل خيّصص عموماٍت  
كثرية بأسباهبا اخلاصة كآية اللعان، وآية الظهار، وآية السرقة، وال خالف يف محلها على عمومها  

 .  3كما قال الباجيُّ 

 المسألة _ تحقيق 2

 أ _ الجمع بين الروايتين 

اجتهد ابن عاشور يف درء التعارض بني رواييت اإلمام مالك رمحه اهلل مبحَمٍل متكلٍَّف، فزعم أن 
مل على عمومه يف كالم الشارع؛ ألن املقاَم مقام  التشريع، وال  مراده أن العام ذا السبب اخلاص حي 

مل فيهي لتفت فيه إىل األسباب اخلاصة والوقائع   ا العام الضّيقة، أما كالم الناس وعقودهم فال حي 

، وهذا التمييز بني كالم 4الوارد على سبب خاص على عمومه؛ بل على الغرض املسوق إليه
الشارع وكالم الناس ال يشعر به ظاهر الروايتني عن اإلمام مالك، وإذا أطلَق القول بأن العام ي قصر 

                                                           
 . 293/  1املنتقى للباجي،  1
 .  441/  3املقدمات املمهدات البن رشد،  2
 .  277/  1إحكام الفصول للباجي،  3
 .  254_  253/  1التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح البن عاشور،  4
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على سببه انصرف الذهن بداهةً وعرفاً إىل مقام التشريع؛ إذ هو الوجهة اليت يؤّمها اجملتهد عند تقعيد 
 القواعد، وضبط أصول االستنباط، وال احتفال بكالم الناس يف هذا املقام.

وأوىل من هذا اجلمع، وأهنض وجهًا وحمماًل ما ذهب إليه ابن القصار أن ) حكم هذا الباب 
مالك _ أن اخلطاب إذا ورد باللفظ العام ن ظر، فإذا وجد دليل خيّص اللفظ كان عنده _ أي 

، واملدار عند ابن القصار 1مقصورًا عليه، وإن مل يوجد دليٌل خيّصه أ جري الكالم على عمومه ( 
على معّضداِت قصر العام على سببه، فإذا انتهضت ق ضي على العموِم بأسبابه ومتعّلقاته، مراعاًة 

ليل اخلاص. وهذا َجٌع لطيف  املخرج، حسن  الّتوجيه، إال أن ما يعّكر عليه أن مالكاً قصر العام للدّ 
على سببه يف مسائل ال معضَِّد فيها للحمِل على قضايا األعيان، والتخصيص بالوقائع اخلاصة،  

 غريه إال قّ كقوله بكراهة  املعانقة عند القدوم من السفر، فإن ما ثبت يف حّق صحايبٍّ ثبَت يف ح
 .  أن ينهض دليل التخصيص به، وهذا حيتاج إىل بياٍن خاصٍّ

 ب _ الترجيح بين الروايتين 

إن القولني املتعارضني عن اإلمام ي سلك فيهما مسلك الّدليلني املتعارضني يف الّشرع، فإذا كان 
ملعتمد، واملتقدِّم القول ا اجلمع بينهما ملتئماً وجب املصري إليه، وإذا تعّذر وعلم املتأخِّر منهما فهو

معدوٌل عنه ال جيوز عزوه إىل اإلمام إال على سبيل اجملاز، وإذا تعّذر هذا أيضاً صرَي إىل الرّتجيح، 
وهو املهيع يف هذه املسألة؛ ألن اجلمع ال يتأتى إال على حممل ضعيٍف أو وجٍه مرجوٍح، وتاريخ 

 القولني غري معلوم .

ن العاّم يعّم وال عربة بسببه اخلاص، ووجه ذلك: أن هذا القول والراجح عندي من القولني أ
معضَّد حبديث  عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ) أن رجالً أصاَب من امرأة قبلًة، فأتى النيب صلى 

  ۓ ۓہ ھ ھ ھ    ھ ے      ےژ اهلل عليه وسلم فذكر له ذلك، قال : فنزلت : 

قال : فقال الرجل : أيل  [ ١١٤هود: ] ژۇ ۇ ۆ        ڭڭ ڭ ڭ

                                                           
 .  54مقدمة ابن القصار، ص  1
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، واحلديث نصٌّ صريٌح يف حمّل النزاع؛ إذ 1هذه يا رسول اهلل ؟ قال : " ملن عمل هبا من أميّت " ( 
 ن صَِّب حكمه عاماً جلميع األمة، مع أن مثاره سؤال عن واقعه خمصوصة.  

هذا، فإن القول املعضَّد باحلديث يصري راجحاً، ويقّدم على مقابله املرجوح، والعمل  وإذا امنهد
 بالرّاجح متعنيَّ شرعاً ومذهباً وعرفاً وبداهًة؛ ومىت كان تستسيغ العقول السليمة االستغناء باملرجوحية

م  أ َخر  كأخذ ئعن الّرجحان فما بالك بالشرائع املعصومة! فإذا انضّمت إىل املعضِّد النقليِّ ضما
مالك بعمومات اآليات الواردة على أسباب خاصة، وميل َجهور املالكية إىل تصحيح قاعدة : ) 

، وحكم بعض كبار علماء املذهب بشذوذ من قال 2العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ( 
جيح، وقواعِد الرتّ ، مل يبَق إال التسليم  مبا رّجحناه، وإمهال مقابله جرياً على أصوِل 3خبالف ذلك 

 املذهِب نفسه. 

 _ منخول المسألة  3

إن ترجيح قول اإلمام مالك بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، هو الالّئق جبودة 
اجتهاده الذرائعي الذي حيسم مادة الفساد ما وجد إىل ذلك سبياًل، ويقطع وسائل التطّرّق إىل 

رعية ن أن يتذرّع أحالف  املّد العلماينِّ مبقولة قصِر األحكام الشالرِّيب والّشبهات، وأيُّ فساد أعظم م
على أسباهبا اخلاصة، و ْصَلًة إىل حتنيط معانيها ومراسيمها يف متحف التارخيية، وسّد الطريق على 
تعديتها إىل الوقائع املستأنفة املشاهبة، وإفساح اجملال للقوانني الوضعية إلحكام قبضتها على ناصية 

 يع ببالد املسلمني !التشر 

فال بدع أن قضى املازريُّ، وهو من أئمة املالكية، بشذوذ قصر العام على سببه فقال : ) وشّذ 
، وإمنا صار 4بعض أصحابنا، وهو أبو الفرج فقال بقصره على سببه، ورّده عن داللته على العموم(

                                                           
 .  2763، ومسلم برقم : 4410، 5033أخرجه البخاري برقم :  1
/  3، واإلرشاد والتقريب للباقالين، 290، وإيضاح احملصول للمازري، ص 200تنقيح الفصول للقرايف، ص  2

288  
 . 290إيضاح احملصول من برهان األصول للمازري، ص  3
 .  290نفسه، ص  4
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اٍب خاصٍة، كثريٍة وردت على أسب  إىل احلكم بالّشذوذ؛ ألن املقولة ذريعٌة إىل تعطيل أحكاٍم شرعيةٍ 
 فضالً عن أن الّسواد األعظم من العلماء على خالفها.

ومنخول القول يف املسألة : إن مذهب َجاهري العلماء يف عدم قصر العام على سببه، ومنهم 
نبويِّ لمالك يف إحدى الروايتني عنه، ظاهر الّرجحان شرعاً وعقاًل، وعليه مدار عاملية اهلدي القرآينِّ وا

 وصالحيته لكل زمان ومكان . 

نسبه إىل اإلمام مالك غري واحد من  1إن القول حبجّية مفهوم اللقب: _ توثيق المسألة 1
، 5، وابن اللحام 4، وابن النجار 3،  وجمد الدين ابن تيمية 2أهل العلم كأيب اخلطاب الكلوذاين

، وهؤالء َجيعاً حنابلة أو شافعية، ال ي عوَّل على عزوهم إذا خالف ما 7بن السبكي ، وا6والزركشي 
عليه املالكية، وهم أعرف مبذهبهم، وأبصر بأصول إمامهم، فقد نفى القرايفُّ حجّية مفهوم الّلقب 

، ونسب الباجيُّ حّجيته إىل بعض املالكية وعّد ذلك منه جتاوزاً فقال : ) وجاوز بعض 8عن مالك 
أصحابنا كابن خويز منداد وابن القصار إىل أن تعليق احلكم على االسم يدل على انتفائه عمن 

 . 9عدا ذلك االسم ( 

 أن مالكاً ي ثبته ) أ شري إىل وانفرد املازريُّ من املالكية احملقِّقني بعزو احلجّية إىل مالك حني قال :
يف االسم العلم؛ ألجل استدالله على أن األضحية  إذا ذحبت لياًل ال جتزىء بقوله تعاىل :  

                                                           
أمري احلاج،  نهو : إثبات نقيض احلكم الثابت للعلم أو اسم اجلنس للمسكوت عنه . انظر : التقرير والتحبري الب 1
1  /141 . 
 .  203_  202/  2التمهيد يف أصول الفقه للكلوذاين،  2
 .  360املسودة آلل تيمية، ص  3
 . 509/  3شرح الكوكب املنري البن النجار،  4
 .  236القواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص  5
 .  149/  5البحر احمليط للزركشي،  6
 . 254/  1ليَجع اجلوامع بشرح احمل 7
 .  37/  2الفروق للقرايف،  8
 . 521/  2إحكام الفصول للباجي،  9
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فذكر األيام، ومل يذكر الليايل.  1 [28]احلج:  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ
 وجوٍه : وي تعّقب عزوه من ثالثة

أن انفراد املازريِّ يشعر بشذوذ العزو؛ ذلك أن َجهور املالكية على نفِي حجّية  : _ األول
 . 4، والقرايفِّ 3، وابن العريب 2مفهوم الّلقب عند مالك، ومنهم أصوليون حّذاق كابن القّصار

: أن املازريَّ حكى عزوه بصيغة التضعيف ) أ شري (، وهو استعماٌل يؤنس لتشّككه  _ الثاني
 وعدم ثبوته عن عامل ثقة أو مصدر معترب. يف العزو،

: أن املازريِّ رمّبا ركن إىل ختريج القول حبجية مفهوم اللَّقب عند مالك مبا ثبت عن  _ الثالث
ڱ  ڳ ڱ ڱژمالك يف عدم إجزاء األضحية إذا ذحبت لياًل استدالاًل بقوله تعاىل 

إذ اآلية من قبيل  ، وهو ختريٌج من الّضعف الوهاء مبكان؛5 [28]احلج:  ژڱ ں  
، وسيأّت تفصيل ذلك يف حمّله من هذا 6مفهوم الزمان ال مفهوم اللَّقب كما حّققه ابن رشد اجلّد 

 املبحث. 

ال يثبت القول حبجية مفهوم الّلقب عن مالك يف قوٍل صريٍح وقاعدٍة : _ تحقيق المسألة 2
  حمرَّرٍة؛ وإمنا استقرأ العلماء مسائل من فقهه خ ّرجت على هذا القول، ومنها :

إن من ابتاع غري الطعام فله أن يبيعه قبل أن يستوفيه أخذاً مبفهوم اللقب يف حديث : )  أ _
، ونّص مالك يف املسألة : ) من سلف يف سلعٍة إىل 7توفَيه ( طعامًا فال يبعه حىت يس من ابتاع

                                                           
، وتبعه يف ذلك 167/  4. ونسب هذا القول إليه يف شرح التلقني ،  338إيضاح احملصول للمازري، ص  1

 .122/  2حلولو يف  الضياء الالمع ، 
 .  408/  1عيون األدلة البن القصار،  2
 .  108، 106ريب، ص احملصول البن الع 3
 .  461   460/  2الفروق للقرايف،  4
 . 28احلج :  5
، 113/  1، والشنقيطي يف نثر الورود، 123/  2، والضياء الالمع ، 229نقل عنه ذلك حلولو يف التوضيح،  6

 وال يوجد النقل عنه يف أحد كتبه املطبوعة . 
 .  3823، 3815، ومسلم برقم : 2126 أخرخه البخاري برقم : 7
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أجل، وتلك الّسلعة مما ال يؤكل وال يشرب، فإن املشرتي يبعها ممن شاء بنقٍد أو عرٍض قبل أن 
 .1يستوفيها (

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ إن من ذبح األضحية لياًل فال جتزيه، لقوله تعاىل : ب _

، فذكر األيام ومل يذكر الليايل . ونّص املسألة يف املدونة : ) قال مالك : ال تذبح  ژں  
الضحايا واهلدايا إال يف أيام الّنحر هناراً، وال تذبح لياًل. قال ابن القاسم: " وتأّول مالك : 

فإمنا ذكر اهلل األيام يف هذا ومل يذكر الليايل.   ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ
 . 2لضحية بالليل يف ليايل أيام الّذبح أعاد بضحية أخرى ( وقال مالك : من ذبح ا

، ووجه ذلك ظاهٌر مستساٌغ، ومحله ابن 3وخرّج ابن رشد اجلّد قول مالك على مفهوم الزمن 
؛ ألن مسائل العبادة باهبا التوقيف، فال يصار فيها إىل الرأي، 4عاشور على التمسك بأقّل ما ورد 

 حكم الليل.  وقد ثبت حكم النهار ومل يثبت

ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژ  إن املرأة إذا نكلت عن اللعان رَجت لقوله تعاىل :  ج _

[، والشهادة اسم جنس ، وهو من أفراد الّلقب، ومفهومه : أنه ال يدرأ  8]النور: ژ  ۇئ ۆئ
 .5عنها العذاب إذا مل تشهد، فيجب حّدها 

وهذه املسائل وأخواهتا مما أحصي لإلمام مالك رمحه اهلل _ وهي ال تتعّدى أصابع اليد الواحدة 
_ ال تكفي للقطع يف نسبة القول إليه حبجّية مفهوم الّلقب بإطالق. والذي يلوح يل أنه يعتّد هبذا 

                                                           
 .  151/  2املوطأ ملالك،  1
 .  358/  1املدونة،  2
، وال 113/  1، والشنقيطي يف نثر الورود، 123/  2، والضياء الالمع، ص 229نقله حلولو يف التوضيح،ص  3

 يوجد هذا النقل عنه يف أحد كتبه املطبوعة. 
 . 42_  41/  2، حاشية التوضيح والتصحيح البن عاشور 4
 .  359/  2املدونة،  5
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حقيق أن ي قال : لتاملفهوم إذا و جدت فيه رائحة تعليل قّوية، وهنضت القرينة على إرادة احلكم، ) وا
 .1إنه ليس حبجة إذا مل يوجد فيه رائحة تعليل، فإن وجد كان حّجًة ( 

إن املفردات املنقولة عن اإلمام مالك يف هذه املسألة األصولية يسريٌة : _ منخول المسألة 3
ال تسعف على إهناِض التقعيد اجلامع املانع، فضاًل عن أن املستقري ندَّ عنه وصٌف مطّرٌد يف 
املفردات املستقرأة، وهو أهنا تفوح برائحة التعليل، والقرينة فيها ناهضٌة للداللة على إرادة احلكم، 
ومىت توافرت القرائن وتعاضدت على قصِد املتكلِّم للمفهوم، فهو معتدٌّ به . ومن هنا تعنيَّ تقييد 

نتهضت ائحة التعليل، واالقاعدة على هذا النحو : ) مفهوم اللقب حّجةٌ عند مالك إذا وجدت فيه ر 
 القرينة على إرادة احلكم (. 

أما القول حبجّية مفهوم الّلقب بإطالق فعبٌث ال يليٌق بعاقٍل فضاًل عن عامٍل فضاًل عن إماٍم  
، ملا يلزم منه من لوازَم 2كبرٍي،  و)خروٌج عن حكم الّلساِن، وانسالٌل عن مفاوضات الكالم ( 

اهلل ( صار منكرًا لرسالة غريه من األنبياء، وهذا كفر صراٌح،  باطلٍة، فمن قال : ) حممد رسول
 والعياذ باهلل.

فإذا است ثين  ،3ن سب إىل اإلمام مالك قول بقصِر االستثناء على األقّل : _ توثيق المسألة 1
األكثر مل جيز؛ ألنه أكثر من الّنصف، كأن يقول القائل : ) يل عليه عشرة دنانري إال تسعة (، وهذا 

، وتشكيكه يف حمّله 4مستقبٌح عقاًل ولغًة، وشّكك الصفّي اهلندّي يف نسبة هذا القول إىل مالك 
 من وجهني :

( قائالً  ها القرايفُّ يف ) شرح تنقيح الفصول: أن رواية قصر االستثناء على األقلِّ أورد _ األول
: ) قال الزيديُّ وغريه : إن قصر االستثناء على األقّل هو مذهب أكثر النحاة والفقهاء والقاضي 

                                                           
 .  152/  5البحر احمليط للزركشي،  1
 .  470/  1الربهان للجويين،  2
 . 226شرح تنقيح الفصول للقرايف، ص  3
 .  1529/  4هناية الوصول يف دراية األصول للصفي اهلندي،  4
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، وعزو الزيدّي ليس حبّجة ناهضة يف املذهب، فضاًل عن  1أيب بكر ومالك وغريه من الفقهاء ( 
 ستثناء األكثر إال من طريق مفهوم املخالفة.أن روايته ال يؤخذ منها القول مبنِع ا

: أن الباجيَّ وهو من أئمة املذهب وحمّققيه نسَب منَع استثناء األكثر إىل ابن املاجشون  _ الثاني
 ، ولو كان قواًل ملالٍك ملا خفَي عليه، ولعزاه إىل اإلمام قبل عزوه إىل أتباعه. 2وابن خويز منداد 

ال يؤنس لنسبِة القول إىل مالك ما جاء عند الزركشيِّ يف ) البحر وقد يعرتض معرتض قائالً : أ
احمليط ( : ) .. مث املانعون لألكثر اختلفوا يف حّد القليل الذي يستثىن، فقال ابن مغيث من املالكية 

واجلواب : أن قول ابن مغيث ال تصريح  3: هو الثلث فما دونه، هذا مذهب مالك وأصحابه ( 
اغتفار اليسري إذا كان مبقدار الثلث فما دونه يف مسألة استثناء األقل، فضاًل أن  فيه بإطراد قاعدة

يستقيم عزو ذلك إىل اإلمام مالك؛ وإمنا املراد الظاهر من قوله أن هذه القاعدة حمكمة عند مالك 
وأصحابه يف موارد الفقه وجماريه، كالتجاوز _ مثالً _ عن قطع الثلث من أذن األضحية، وقد صاغ 
هذه القاعدة املقريِّ يف قوله: ) الثلث عند مالك آخر حدِّ اليسري وأّول حّد الكثري، فكل ما دونه 

 .4يسرٌي، وكل ما فوقه كثرٌي ( 

إن الصحيح الثابت أن منع استثناء األكثر اختيار الباقالين كما صرّح : _ تحقيق المسألة 2
ا ألصول.  أما النسبة إىل مالك فال تتوافر هل، ون قل عنه متواترًا يف كتب ا5بذلك يف ) التقريب( 

 شواهد االعتبار، واألوىل أن ي عدَّ يف َجاهري الفقهاء واألصوليني واملتّكلمني الذين قالوا بصّحة استثناء
ڌ ڌ ڎ     ڎ  ژاألكثر لوقوعه يف القرآن الكرمي والسّنة النبوية، ومن هذه البابة قوله تعاىل : 

                                                           
 . 226شرح تنقيح الفصول للقرايف، ص  1
 .  282/  1إحكام الفصول للباجي،  2
 .  290/  3البحر احمليط للزركشي،  3
 .  891، القاعدة : 190/  2قواعد املقري،  4
 .  141/  3التقريب واإلرشاد للباقالين،  5
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]احلجر:  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک   ک ک گ 

 . 1[، وعباد اهلل معدوٌد فيهم املالئكة فهم األكثر 39-40

وال جرم أن وقوع هذا الضرب من االستثناء يف القرآن الكرمي دليل اجلواز، وال وجه ملن قال : 
نع من تعّلق إن استثناء األكثر لكنٌة وعيٌّ وخروج عن حكم اللسان؛ ألن االستقباَح اللغويَّ ال مي

احلكم بالكالم، فكيف إذا سقط عنه وصف القبح باالستعمال القرآينِّ، وهو حّجة على البشر 
، وإمنا 2َجيعاً.  وهنا أضطّر إىل خمالفة السمعاينِّ الذي عّد استثناء األكثر استثقااًل ال استقباحا 

 روة اإلحسان. فقد تسّنم ذ ي ستثقل كالم البشر لقصور بيانه، أو هتلهل عبارته، أما كالم الوحي

ال ي قطع بنسبة منع استثناء األكثر إال ألهل اللغة والنحو، والباقالين  :_ منخول المسألة 3
واستقباح اللغويني  ،3من األصوليني، وما ع زي إىل اإلمام أمحد يف هذا الباب مرويٌّ بصيغة التضعيف 

ال ينهض دليالً قطعياً يف املسألة، وال مينع ثبوت احلكم للكالم املسوِق على هذا الوجه من االستثناء، 
فضاًل عن أن الوقوع يف القرآن والسنة دليل على اجلواز، وهذا مذهب َجهور األصوليني، ونصره 

ر الباحثني املعاصرين فقال : ) .. فيظه ، واسرتوح إليه بعض4الباجيُّ يف كتابه ) إحكام الفصول ( 
يل رجحان القول الثاين، وهو جواز استثناء األكثر؛ لوروده يف القرآن والسنة، وال خيفى أن الوقوع 

 .5أقوى دليل للجواز ( 

أما احلكم بشذوذ من قال مبنع استثناء األكثر، فليس بظاهر، وقد تسرّع فيه السمعاينُّ، ونسبه 
والّصحيح أن نقول مبرجوحيّته ال بشذوذه؛ ألن املسألة من موارد اخلالف، وملذهب  ،6إىل أهل اللغة 

 املنع رجاله ودالئله وإن تطّرق إليه الّضعف، ورماه املخالف بالفند. 

                                                           
 .  245/  1م، واملعتمد أليب احلسني البصري،  283/  1إحكام الفصول للباجي،  1
 .  444/  1قواطع األدلة للسمعاين،  2
 .  442/  1نفسه، ،  3
 .  282/  1إحكام الفصول للباجي،  4
 .  733/  2اآلراء الشاذة يف أصول الفقه لعبد العزيز النملة،   5
 .  442/  1قواطع األدلة للسمعاين،  6



  الريسونيقطب  .د

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

355 

؛ ألن املنازع مل خيالف يف صحة احلكم 1والذي يلوح يل أن اخلالف لفظيٌّ كما حّققه املازريُّ 
ا نازع يف حكم اللسان واستعمال العرب، فرأى أن أساليب الفصحاء ال املتعلِّق باالستثناء؛ وإمن

جتري على استثناء األكثر من األقّل، لكنه حمجوٌج باالستعمال القرآينِّ، وهو حاكم على القواعد 
 باإلَجاع.    

و سال  يف املصاحل على غري أصٍل ألقد ن سب إىل اإلمام مالك االسرت : _ توثيق المسألة 1
ر هدٍي متبوٍع، والّنأي  عن املعاين املألوفة يف جماري الّشرع ومباعثه، وتتابع فقهاء الشافعية على تقري

ذلك من غري تثّبٍت يف الّنقل، وال تصّفٍح للموارد، وال نظٍر يف سرية اإلمام وأصوِل اجتهاده، زاعمني 
 . 2التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك رمحه اهلل ( بأنه ) خلع الرّبقة، وفتح باب 

وليس من شرطنا هنا االستكثار من نقوِل الشافعية يف استشناِع هذا اإلفراِط املصلحيِّ املزعوم،    
فذلك خيرج بنا عن حدِّ  املقصود، وجيرّنا إىل إطناٍب ال طائل من حتته، وحسبنا اإلمياء إىل نقلني 

 التمثيل : صرحيني دالني على معاقد

قال اجلوييّن : ) وأفرط اإلمام إمام دار اهلجرة مالك بن أنس يف القول باالستدالل، فر ئي  أ _
 يثبت مصاحل بعيدًة عن املصاحل املألوفة واملعاين املعروفة يف الشريعة، وجرّه ذلك إىل استحداث القتلِ 

 .3صول ( ملصاحل مستنداً إىل أوأخذ املال مبصاحلَ تقتضيها يف غالب الظّن، وإن مل جيد لتلك ا

وظاهر قول اجلويين أن مالكًا جينح إىل االستدالل باملصاحل امللغاة، وختريج األحكام عليها، 
ويؤنس لذلك أمران: أوهلما : التعبري بلفظ ) اإلفراط ( الذي يستعمل يف معىن االشتطاط وجماوزة 

 كاستحداث القتل ا إال وصف اإلفراِط املصلحيِّ احلّد، والثاين: التمثيل جبزئيات فقهية ال ينطبق عليه
 وأخذ املال من غري موجٍب شرعيٍّ . 

                                                           
 .  292/  3نقله الزركشي يف البحر احمليط،  1
 .  312/  2االعتصام للشاطيب،  2
 .  261الربهان للجويين، ص  3
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قال ابن السبكي يف سياق حديثه عن املناسب املرسل : ) وقبله مالك مطلقاً (، مث قال  ب _
، وعورض بأنه قد يكون  شارحه احمللّي : ) رعاية للمصلحة حىت جّوز ضرب املتهم بالّسرقة ليقرَّ

 . 3و ) شفاء الغليل ( 2، وعلى ذلك مشى الغزايل يف ) املستصفى (1(بريئاً 

واملراد من قوِل ابن السبكيِّ أن االستصالح عند مالك جيري على غري ضابٍط أو عرٍق من 
مناسبٍة معقولة؛ أو معىن مألوٍف، فجرَّه ذلك إىل العمل باملصاحل امللغاة، كضرب املتَّهم بالسرقة 

 انتزاعاً إلقراره وإن كان احتمال براءته وارداً .    

ع على اإلمام مالك إفراطه يف االستدالل، وجتافيه عن إن من استشن: _ تحقيق المسألة 2
املناسبات املألوفة، كان مّتكأه الّنقل عن غري الثقات، واالستمداد من كتِب املخالفني، واالغرتار 
 مبسائل ال أصل هلا يف أمهات املذهب، والفهم عن اإلمام مبعزٍل عن أصوله الثّابتة وقواعده املرعّية. 

الرّد على نسبة اإلمام مالك إىل العمل باملصاحل امللغاة إال بالوقوف على  ومن مّث ال يستقيم
 املسائل املنقولة عنه، وتوثيقها، وإطالة النظر يف مبعثها وسياقها : 

 أ _  قتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها 

، ومل 4نسب إليه هذا القول اجلويينُّ فقال : ) قال مالك : أقتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها ( 
جيلِّ لنا مراد مالٍك من قوله، هل يستجيز القتل إذا عّم الفساد  َجيع األمة فيقتل الثلث منها 
استصالحاً للباقي، أم أن الفساد قاصٌر على الثلث فقط، فيستبقي الثلثني لصالحهما ؟ وهل الفساد 

القتل، وإن  ذنبني بالذي ناط به اإلمام حكم القتل موجب له شرعاً، أم أنه يرى استصالح بعض امل
كان ذنبهم ال يوجب ذلك، حىت يتَّعظ الناس، وي ستصفى منهم ثلثان صاحلان؟ وما املراد باألمة 
اليت رأى فيها اإلمام قتل الثلث هل هي أهل األرض َجيعاً، أم أهل ناحية وإقليم؟ وما هو السبيل 

ه على الرعّية ب اجتهاد اإلمام وتصرّفإىل اختيار الثلث املقتول: القرعة أم اختيار األرذل فاألرذل حبس
                                                           

 .  284/  2شرح َجع اجلوامع للمحلي،  1
 .  297/  1املستصفى للغزايل،  2
 .228شفاء الغليل للغزايل، ص  3
 .  266الربهان للجويين، ص  4
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باملصلحة؟وملاذا قّدر اإلمام القدر املقتول بالثلث دون غريه، أيف ذلك حكمة ومغزى، أم أنه قصد 
مطلق التمثيل لليسري الذي ي ضّحى به من أجِل صالح الكثري، جرياً على قاعدته يف جعل الثلث 

 آخر حّد اليسري ومبتدأ حّد الكثري؟

متشّعبة متدافعة تتوارد على الّذهن عند النظر يف املقولِة املنسوبة إىل مالك، وال أجد هذه أسئلة 
جواباً عن االحتماالت الناشئة عن عمومها وإرساهلا، فيما بني يدّي من مصادر املوافقني واملخالفني، 

يام بعضهم س، وقإال ما كان من استظهار الزرقاينِّ يف قوله : ) املراد باإلفساد : ختريب أماكن النا
على بعض، وهنب أموال خفية من غري قتل وال زّن؛ إذ لو كان كذلك لرجم أو قتل من ثبت عليه 
ذلك بالوجه الشرعي ولو اجلميع، مّث الظاهر أن اإلمام أو نائبه خيرب يف تعيني الثلث من َجيع 

، وتعّقيب للزرقاين 1ه ( املفسدين باملعىن األول للقتل مع نظره باملصلحة ممن هو أشد فساداً من غري 
 من وجهني:

أوهلما : أن تأويله ال جييب عن َجيع الوجوه واالحتماالت الواردة على القول املنسوِب إىل 
اإلمام مالك، فيبقى املعىن منغلقًا على أسراره، والرتّدد قائمًا يف نفس الّسائل! والثاين : أن تأويل 

) ثّبت العرش  ؛ ألن التأويل فرع عن التصحيح، وقدمياً قيل :الزرقاينِّ يشعر بتسليمه مبا قال اجلويينّ 
 مث انقش (.

 والزَّعم  بأن مالكاً يقول بقتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها منقوٌض بقاعدتني :

 2" أقوال اإلمام تؤخذ من كتبه وكتِب أصحابه ال من نقِل الّناقلني" _ القاعدة األولى : 

هذه القاعدة صاغها ابن شاس يف معرِض إنكاره على الناقلني عن مالك ما ال يثبت عنه،     
وال يليق به، وحكاه عنه الزركشيُّ قائالً : ) وأنكره أيضاً ابن شاس يف التحرير على اإلمام، وقال : 

بشاهد  . وهذا هو الّصحيح املزكى3أصوله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه ال من نقل الّناقلني ( 
العقل والتجربة، فإذا ن قَل عن إمام ما ال يليق حباله وجالله، فالوجه تربئة ساحة اإلمام، واهتام الّناقل، 

                                                           
 . 39نقله حممد املرير يف كتاب ) األحباث السامية ( عن الزرقاين، ص  1
 . 240/  3احمليط (،  هذه القاعدة نّص عليها ابن شاس، ونقلها الزركشي يف ) البحر 2
 . 240/  3البحر احمليط للزركشي،  3
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والسيما إذا كان خمالفاً، وظهرت عليه خمايل التعّصب والتحّيز وتسفيه املخالف عن حّب الفلج 
 والظهور واالستنبال. 

ده عن قوِل مالك بقتل ثلث األمة الستبقاء وقد أجهدت البحث يف مصادر املذهب وموار   
، فال بدع أن 1ثلثيها صاحلني، فلم أحَل بطائل، ومل حيَل به غريي ممن سبقين إىل البحث والتقّري 

ترتى ردود فقهاء املذهب على اجلويين ناعيًة عليه جترؤه على اإلمام، ودمغه إياه بالتعّدي واإلفراط، 
مام احلرمني وجازف فيما نسبه إىل مالك من اإلفراط يف هذا األصل، فقال القرطيبُّ : ) وقد اجرتى إ

. وقال ابن العريب يف السياق 2وهذا ال يوجد يف كتاب مالك، وال يف شيء من كتب أصحابه (
نفسه مع حسن توجيه وتعليل : ) إن احلنفية والشافعية نسبوا إىل مالك _ رمحه اهلل _ أن هالك 

جب، وهو بريء من ذلك؛ وإمنا مسعوا من قوله اعتبار املصلحة بعض األمة يف االستصالح وا
فاعتربوها بزعمهم، حىّت بلغوا هبا إىل هذا احلّد، وكان من الواجب أن يتفطّنوا ملقصده، وجيروه جمراها، 

 .3ويقفوا هبا حيث انتهت (

 4" سل عما يكون، ودع ما ال يكون " _ القاعدة الثانية : 

يف الفقه الفتوى كراهة اجلواب عما مل يقع، واستنكافه من تقدير إن من منهج اإلمام مالك 
املسائل قبل وقوعها، فقد سأله رجل عراقيٌّ عمن وطىء دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة، فأفقست 

 ، وكان إذا س ئل عن5البيضة عنده عن فرخ أيأكله ؟ فقال : ) سل عما يكون، ودع ما ال يكون ( 
 .6مسألة يقول للسائل: أوقعت ؟ فيقول له : ال ، فيقول : ) أنظرين حىت تقع ( 

                                                           
_  366ينظر : رأي األصوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان من حيث احلجية  لزين العابدين النور، ص  1

 .   420/  2، وأصول فقه اإلمام مالك العقلية لفاديغا موسى، 373
 . 240/  3نقله الزركشي يف ) البحر احمليط (،  2
 . 932/  3القبس البن العريب،  3
 .  191/  1ترتيب املدارك للقاضي عياض،  4
 . 191/  1نفسه،  5
 . 197انتصار الفقري السالك لرتجيح مذهب اإلمام مالك للراعي األندلسي ، ص  6
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أما ما و جد يف ) املدونة ( من مسائل تقديرية أجاب عنها اإلمام، فوجهه : أن تالميذه كانوا 
 حيتالون عليه، فيصّورون له املسألة على أهنا واقعة، حبًّا يف تقعيد القواعد وتغزير الفوائد، فيجيب

نها ويف ظّنه أهنا مسألة بلوى . وهذا ما حكاه تلميذه أسد بن الفرات عن نفسه قائاًل : ) وكان ع
ابن القاسم وغريه جيعلونين أسأل مالكًا إذا أجابين قالوا يل : قل له : " فإن كان كذا وكذا " ، 

يك لفضاق علّي يومًا وقال : هذه سلسلة بنت سليسلة، إن كان كذا كان كذا ، إن أردت فع
 . 1بالعراق (

 وقد أشار ابن عاصم يف منظومته إىل هذا املنهج الواقعيِّ لإلمام مالك يف فقهه وفتواه فقال :

 وإمنا الفتوى مبا فيه  عمْل           وغريه يصدُّ عنه من سأْل                     

 قضى عمرْ ومكثٌر فيه السؤال ال يقْر         ويقتدي فيه مبا                     

وقال شارحها حممد حيىي الوالّت : ) يعين : أن اجملتهد يف املذهب ال جيوز له أن يفيَت فيما ال 
نصَّ فيه عن إمامه باجتهاده، أي : خترجيه على املنصوص إال إذا كان احلكم املسؤول عنه واقعاً 

اخلطأ يف  د فيه، لعدم أمنبالفعل، وأما إذا مل يكن واقعًا فال جيوز له أن يتكّلف الّنظر واالجتها
ذلك؛ بل يصّد عنه، أي : عن ذلك احلكم غري الواقع من سأل عنه ، أي : ينهاه عن السؤال عما 

 .2مل يقع؛ ألن وقوع القضية يعني على إظهار حكمها( 

وإذا استبانت هذه القاعدة املتينة من قواعد اإلفتاء عند اإلمام مالك، فإنه ال يصّح أن نعزَو 
لة مفرتضًة جتري على خالف قواعده؛ ذلك أن قتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها الصاحلني إليه مسأ

افرتاٌض حمٌض كما تبّدى من األسئلة والفروض الواردة على املسألة، مما ينأى هبا عن نطاِق النزول 
ثين منها توالبلوى، وهو النطاق  األثري عند مالٍك والفلك  الذي دارت فيه أقضيته وفتاويه، إال ما اس

  مما خفي عليه مبعثه ومنشأه بسبب احتيال تالميذه، وولعهم بالتفريع وتشقيق املسائل. 

  

                                                           
 .  318/  4، واملوافقات للشاطيب، 292/  3ترتيب املدارك للقاضي عياض،  1
 .  344الوصول للوالّت، ص نيل السول على مرتقى  2
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 ب _ مصادرة األموال من غير استحقاق 

نسب اجلويينُّ إىل اإلمام مالك القول مبصادرة األمواِل مبجرَّد التهمة، فقال : ) ونقل عن عمر 
ا، فاخّتذ _أي مالك_ ذلك أصاًل، فرأى أخذ أموال مشاطرة خالد وعمرو بن العاص على أمواهلم

وهذه الّنسبة تتضافر  على إدحاضها ثالث قواعد  .1الناس من غري استحقاق ملصاحل إيالية ( 
 ناهضة: 

  2" النقل عن كتب املالكية ال عن كتب املخالفني هلم " _ القاعدة األولى : 

رة األموال بغري وأتباعه احملّققني جبواز مصاد الّنقل عن مالك يف كتبه أو كتب تالميذه  ال يثبت
استحقاق، وال يظفر الباحث _ مهما أوّت من اجللد على االستقراء والتصّفح _ مبا يصلح أن 
ٍٍ واستكراه. وإمنا  يكون رواية ضعيفًة عنه، أو قواًل مهجوراً، أو إشارًة بعيدًة تفهم املراَد على متّحٍل

ة هم، وتواتر عند أصحاهبم وتالميذهم، أما كتب خمالفيهم فمظنّ يعزى إىل األئمة ما ثبت يف كتب
التزيّد واحلمِل على أسوأ احملامل، والّدفع يف صدور احلقائق، على عادة املقّلدة حني يعميهم التعّصب، 
ويشطح هبم شطحاً بعيداً عن جادة اإلنصاف. قال القرايفُّ رّداً على التربيزيِّ : ) وأما ما نقله من 

الدماء واألموال مما قال، فاملالكية ال يساعدونه على صحة هذا الّنقل عن مالك، وكذا ما إباحة 
نقله عن اإلمام يف الربهان أن مالكًا جييز قتل ثلث األمة لصالح الثلثني. املالكية ينكرون ذلك 

جيدوه  إنكاراً شديداً، ومل يوجد ذلك يف كتبهم؛ إمنا هو يف كتب املخالف هلم، ينقله عنهم وهم مل
 .3أصالً ( 

 4" العقوبات على اجلرائم يف األبدان ال يف األموال " _ القاعدة الثانية : 

                                                           
 . 266الربهان للجويين، ص  1
 .  201/  3انظر أصل هذه القاعدة يف : نفائس األصول شرح احملصول للقرايف،  2
 . 202_  201/  3نفسه،  3
ذكر هذه القاعدة ابن رشد اجلد تعليقاً على فتوى اإلمام مالك يف حرق بيت اخلمار يف كتابه ) البيان والتحصيل  4

،) 16   /297 . 



  الريسونيقطب  .د

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

361 

إن املشهور عن اإلمام مالك خالف ما نقله اجلوييّن، ففي مساع أشهب ونافع:  ) أن مالكاً 
، وقال يف مساع أشهب :  1سئل : أحيرق بيت اخلمار الذي يوجه فيه اخلمر يبيعها ؟ فقال : ال (
، وعّلق ابن رشد اجلّد على 2) ال حيّل يف ذنب من الذنوب مال أحد من الناس ولو قتل نفساً ( 

فتوى مالك مبنع حرق بيت اخلمار بقوله : ) هذا صحيح على املعلوم من مذهبه أنه ال يرى 
 .3العقوبات على اجلرائم يف األموال؛ وإمنا يراها يف األبدان ( 

أن الّتأديب يف املاِل الذي وقعت به املعصية كتكسري أوعية اخلمر، وإراقة اللنب املغشوش، بيد 
وهدم مسجد الضرار، له أصٌل أصيٌل يف عمل الصحابة الكرام، وعلى نوهلم نسج اإلمام مالك يف 

ٍَ للجناة والعاصني بتضييع ا4التصّدق بالّزعفران املغشوش على املساكني قلَّ أو كثر  ملال ؛ ردعًا
 عليهم، ونفعاً للفقراء واحملتاجني، في ستوىف بذلك غرضان صحيحان للشارع. 

أما زعم اجلوييّن مبصادرة األموال مطلقًا ومن غري استحقاق فلم يثبت عن مالك أو غريه من 
 األئمة؛ ومل أر أحداً من العلماء قال به فضالً عن إماٍم جمتهٍد، وإنه ليسمج مساعه فكيف نسبته إىل

. قال 5ٍل من أهل الورع قيل فيه : ) إذا رأيت الرجل يبغض مالكًا فاعلم أنه مبتدٌع ( رج 
الشاطيبُّ رّداً على اجلوييّن والغزايلِّ ومن لّف لّفهما : ) وأما مذهب مالك فإن العقوبة يف املال عنده 

جناية اجلاين يف  نضربان: أحدمها : كما صّوره الغزايل فال مرية يف أنه غري صحيح، الثاين : أن تكو 
نفس ذلك املال أو يف عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال يف الزعفران املغشوش إذا وجد بيد 
الذي غّشه : إنه يتصّدق به على املساكني قلَّ أو كثر.. ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب 

 .6ة ( ال نصَّ يشهد له، لكنه من باب احلكم على اخلاصة ألجل العام

                                                           
 .  297/  16نفسه،  1
 . 359،  320/  9نفسه،  2
 . 297/  16نفسه،  3
 . 360/  2االعتصام للشاطيب،  4
هي مقولة اإلمام أمحد بن حنبل، وعّلق عليها الشاطيب قائاًل : ) وهذه غاية يف الشهادة باالتباع (. انظر :  5

 . 310/  2االعتصام، 
 .  360/  2االعتصام للشاطيب،  6
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  " سّد الذرائع وحسم مادة البدع "_ القاعدة الثالثة : 

إن املعلوم من مذهب مالك سّد ذرائع الفساد احتياطاً للدين، وتوقّياً للشبهات، وإيثاراً للوقاية 
على العالج، ولعل مالكاً _ رمحه اهلل _ بالغ يف احتياطه الذرائعّي حني قال بكراهة بعض الّسنن 

يف فرضيتها، لكنه مدفوع إىل ذلك حبسم مادة البدع ما أمكن، واجلري على َسَنن خشية االعتقاد 
يَّل لبعض أنه مقلِّد مل ن قبله؛ االتباع، حىت قيل عنه أنه كان يرضى ) لنفسه يف فقهه باالتباع حبيث خي 

 .1بل هو صاحب البصرية يف دين اهلل حسبما بنّي أصحابه يف كتاب سريه ( 

ادرة ه التحّوط والتحّرز واستدفاع الفساد قبل حدوثه، ال تليق به الفتوى مبصومن كان دينه وديدن
األموال من غري استحقاق؛ ألهنا تفتح الذريعة إىل تسّلط احلكام على أموال الناس، وأكلها بالباطل 
حتت دثار املصاحل اإليالية. ومن مثّ فإن سرية اإلمام وأصول فقهه ال تساعد على عزو هذه الفتوى 

شاذة إليه؛ فإذا انضّمت إىل آفة خمالفة األصول آفٌة الّنقل عن كتب املخالفني ال عن أمهات ال
املذهب، استبان لكل ذي عينني أن عزو هذا الّشذوذ  إىل مالك ال خطام له وال زمام؛ وإمنا هو 

 صنيعة التعّصب، وإحياء التمذهب، نسأل اهلل السالمة والعافية . 

 رقة النتزاع إقراره ج _ ضرب المتَّهم بالس  

نسب الغزايلُّ إىل اإلمام مالك القول جبواز حبس املتهم بالسرقة وضربه انتزاعًا إلقراره، وحفظاً 
، وهذه الّنسبة ال تصّح بإطالق، ويف املسألة تفصيٌل من جهة الرواية والدراية 2للمال على أهله 

 ينهض الدالئل من جمثمها، ويضع احلقائق يف نصاهبا. 

 فعن مالك قوالن يف ) املدونة ( : ن جهة الروايةأما م

: ) قلت : أرأيت إذا أقرَّ بشيء من احلدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب  _ األول
أو السجن أيقام عليه احلّد أم ال يف قول مالك، قال : قال مالك : من أقّر بعد التهديد أقيل، 

 فالوعيد 

                                                           
 .  312، 310/  2نفسه،  1
 .  365، واملنخول للغزايل ص 228، وشفاء الغليل، ص 297/  1املستصفى  2
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والتهديد والسجن والضرب هتديد عندي كله ( إىل أن قال : ) قلت : فإن ضرب وهّدد فأقرَّ 
فأخرج القتيل أو أخرج املتاع الذي سرق أيقيم عليه احلدَّ فيما قد أقرَّ به أم ال وقد أخرج ذلك ؟ 

 .1قال : ال أقيم عليه احلدَّ إال أن يقرَّ بذلك آمناً ال خياف شيئاً ( 

قلت : أرأيت لو أن رجاًل ادعى على رجل أنه سرق منه وال بيّنة له، فقال:  : ) _ الثاني
استحلفه يل، أيستحلفه يف قول مالك؟ قال : إن كان املدَّعى عليه مّتهماً بذلك موصوفاً به استحلفه 

 .2وامتحن وهّدد، وإن كان على غري ذلك مل يعرض له ومل يصنع به من ذلك شيئاً ( 

مل القول األول على من مل يكن مشتهراً بالسرقة، وال صاحب واجلمع بينهما يستق يم بأن حي 
سوابق يف اإلجرام، فهذا ال جيوز هتديده بضرب أو سجن النتفاء األمارات وقرائن األحوال اليت 
مل على املّتهم املشتهر بالسرقة؛ ألن االشتهار أمارة مرجِّحة قد حتمل  تغّلب كّفة إدانته، والثاين حي 

أو احلاكم على هتديد املّتهم انتزاعًا إلقراره، وحفظًا للمال على أهله، وهذا ما يؤخذ من القاضي 
كان املدَّعى عليه متهمًا بذلك موصوفًا به (، وعلى هذا اجلمع املوفَّق شيوخ إن قول مالك : ) 

 املذهب . 

ني قال : يف شرح التحفة ( ح وقريٌب من هذا اجلمع ما اسرتوح إليه التسويلُّ صاحب ) البهجة
) وما ي روى عن مالك وغريه من اختالف األقوال يف هذه املسألة لعله إمنا هو باختالف النوازل 
والبلدان، فرّب بلد غلب على أهلها الفساد، ورّب بلد مل يغلب، ورّب شخص ع لم منه الفساد، 

 . 3أعلم (  ورّب شخص وقع ذلك منه فلته فلم يقل خبلوده يف السجن، واهلل

ووجه اجلمع هنا : احلمل على قاعدة اختالف األحكام باختالف أحوال الناس اليت حتيد عن 
الصالح إىل ضّده، فرّب زمن يغلب الفساد على أهله ، فينتهض التهديد وسيلًة إىل حفظ احلقوق 

تاج فيه إىل هذا االجراء  على سبيل االستصالح، ورّب زمن يقّل فيه الفساد، وتضيق دائرته، فال حي 

                                                           
 .  426/  4املدونة،  1
 .  426/  4نفسه،  2
 .  361/  2البهجة يف شرح التحفة للتسويل،  3
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؛ إذ هو سياسة جزئية جيتهد احلاكم يف تطبيقها حبسب املصلحة اليت تدور مع االقتضاءات  االستثنائيِّ
 .1التبعية للواقع حيث دارت، ) ومن اجتهد يف طاعة اهلل ورسوله فهو دائٌر بني األجر واألجرين ( 

يٌَّد على إطالقه؛ وإمنا هو مق وأما من جهة الدراية فقول مالك بتهديد املتَّهم وامتحانه ليس
بتوافر القرينة املغلِّبة وهي فساد الزمان، وكون املتَّهم من أهل الّشبهات والريب، وال خيفى وجه 
املصلحة يف ذلك، وجريانه على مقاصد الّشرع يف حفظ األموال، أما من قال : ) إن يف ذلك 

وله مرجوٌح؛ ألن احتمال الرباءة يضعف يف ، فق2اعتداًء على بريء؛ ألن املتهم قد يكون بريئًا ( 
حق املشتهِر بالسرقة، فتصري مفسدة االعتداء عليه مغمورة يف جانِب مصلحة حفظ األموال، 
والّشرع والعقل يقضيان معاً بامليل إىل الكّفة الغالبة  اليت توجب ترجيح مصلحة املآل على مفسدة 

عاء التلف، مع أن يدهم يد أمانة، وقد يصادف احلال. وقد ضّمن السلف الصاحل الصنّاع عند ادّ 
أن يكون الصانع بريئاً، لكن املصلحة العامة قضت بتضمينهم حفظاً لألموال، ) من باب احلكم 

، وامتحان املتَّهم ذي السوابق يف اإلجرام من هذه البابة، وحول هذا 3على اخلاصة ألجل العامة ( 
 لف العلماء يف الضرب بالّتهم، فذهب مالك إىل جواز السجناملعىن دندن األبياريُّ قائالً : ) اخت

يف التّهم حىت يستربىء األمر، والّسجن نوع من العذاب، ونّص أصحابه على جواز الضرب، وهذا 
عندنا من قبيل تضمني الصنّاع، فإنه لو مل يثبت الضرب والسجن بالتهم لتعّذر استخالص األموال 

 ر إقامة البيّنة، فكانت املصلحة يف التعذيب وسيلة إىل التحصيلمن السرّاق والغّصاب؛ إذ يتعذّ 
بالتعيني واإلقرار (، إىل أن قال : ) فلئن قيل : يف هذا فتح الباب إىل تعذيب الربيء .. ولكنا نقول 
: اإلضراب عن التعزيز أشّد ضرراً ، فإنه ال ي عّذب مبجرَّد الدعوى؛ بل إذا ظهرت هتمٌة حتيك يف 

ثر يف القلب، فإذا كان كذلك فالتعذيب يف غالب األمر ال يصادف الربيء، وإن أمكن النفس، وتؤ 
 . 4مصادفته في غتفر أمره كما قّررناه يف تضمني الصناع ( 

                                                           
 .  14الطرق احلكمية البن القيم، ص  1
 .  229ص  ، وشفاء الغليل للغزايل،298/  1الستصفى،  2
 .  360/  2االعتصام للشاطيب،  3
 ( . 124ب /  2شرح الربهان لألبياري، )  4
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إن ما تتابع عليه فقهاء الشافعية من نسبة اإلمام مالك إىل العمِل  :_ منخول المسألة 3
رّدها ايًة، ولعّل أوهامهم يف الّنقل عن مالك أو الفهم عنه مباملصاحل امللغاة ال يقوم له ساٌق روايًة ودر 

 إىل ثالثة أسباب :

 أ _ عدم التحر ي في النقل

ال ينقل الشافعية فيما ينسبون ملالك عن أمهات املذهب، أو ثقات رواته وحمّققيه، وكالمهم 
عنه أن سارقاً لو  يمرسٌل ملقى على عواهنه، أو مرويٌّ بصيغة التضعيف كقول اجلويين : ) حىت ر و 

حضر جملس القاضي واّدعى عليه السرقة فظهر عليه القلق والوجل وامحّرت وجنتاه، واصفرت خّداه، 
 . 1قال : نقطع يده من غري شهود ( 

وال ينبئك عن عدم التثّبت يف هذا الباب مثل اضطراب اجلويينِّ يف الّنقل عن اإلمام مالك، فمرّة 
، ومرّة ينافح عنه قائالً : ) وال جيوز عندنا 2ستصالح من غري اقتصار(يرميه ب ) االسرتسال يف اال

التعّلق بكل مصلحة ومل ير ذلك أحد من العلماء . ومن ظّن ذلك مبالك رضي اهلل عنه فقد أخطأ، 
فإنه قد اختذ من أقضية الصحابة رضي اهلل عنهم أصواًل، وشّبه هبا مأخذ الوقائع، فمال فيما مال 

. ولو أن اجلويينَّ استفىت أهل الذّكر، وراجع مظاهنم  املعتمدة ) ملا وقع 3وأقضيتهم ( فتاواهم  إىل
، وأهل الذكر هنا هم املالكية من أهل عصره، فما أبصرهم مبذهب 4يف هذا االضطراب والرتّدد ( 

 إمامهم، وأعرفهم برواياته ووجوهه !

 ب _ توس ع اإلمام مالك في فهم المعاني المصلحية 

كان اإلمام مالك جمليّاً يف االستصالح ومراعاة املقاصد، حىت ن سب إليه االنفراد هبذا املدرك، 
ارى يف التمّسك باملعاين  واألئمة َجيعاً على العمل به بني مقلٍّ ومستكثٍر . واحلّق أن  مالكاً ال جي 

 يبلغ شأوه يف ذلك م، وقد الاملصلحية واملناسبات املعقولة تعّلقاً بأقضية الصحابة، وتقّياًل ملناهجه

                                                           
 .  78_  77مغيث اخللق للجويين، ص  1
 .  261الربهان للجويين، ص  2
 .  266الربهان للجويين، ص  3
 .  384/  1رأي األصوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان من حيث احلجية لزين العابدين النور،  4
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بعض الفقهاء، فيقصر نظره عن تبنّي مأخذه يف اجتهاداته املصلحية، ورمبا سارع إىل احلكم بإغرابه 
 يف االجتهاد، واسرتساله يف املصاحل من غري اقتصار . 

وال ي ستغرب أن يكون بعض املنقول عن مالك يف العمل باملصاحل امللغاة ع زي إليه من طريق 
ستلزام ال من طريق النّص، على املعهوِد يف مهيعه االجتهاديِّ من التمّسك باملصاحل واملناسبات، اال

فكأن الذين قالوا بتجويزه لقتل ثلث األمة  ومصادر األموال من غري استحقاق خّرجوا ذلك على 
نقله إمام احلرمني  اتوّسعه يف فهم املعاين واملقاصد، ومل جيدوا ذلك رواية عنه . قال ابن الشّماع : ) م

مل ينقله أحٌد من علماء املذهب، ومل خيرب أنه رواه نقلته، إمنا ألزمه ذلك، وقد اضطرب إمام احلرمني 
 . 1يف ذكر ذلك عنه، كما اّتضح ذلك من كتاب الربهان ( 

 ج _ التعص ب المذهبي  

ال يسلم عصر و إن التعّصب للمذهب وتسفيه املخالف مما عّمت به البلوى بني املتمذهبني، 
من متعّصب أفرط يف إنكاره على األئمة، ونسب إليهم ما ال يليق حباهلم من العلم واالتباع، تقدمياً 
إلمامه، وإعالًء ملذهبه. واحلقُّ أن كالم اجلوييّن عن اإلمام مالك سيَق يف مقاِم ترجيح مذهب 

، وهذه القرينة السياقية تنبئك عما اعرتاه من سورة الت هب، فشّنع على عّصب، ومحّية التمذالشافعيِّ
مالك مبا ال يقوله مقّلٌد صغرٌي يف مذهبه، دون أن يسعفه يف ذلك نقٌل عن املالكية، أو شاهٌد من 
سريِة اإلمام ومنهجه االجتهادّي. وقد تفّطن إىل ذلك الشيخ ابن عاشور يف معرض حديثه عن 

ية لفظيٌّ كما  هاته املسألة بيننا وبني الشافعاملناسب املرسل فقال : ) وهبذا كله يظهر أن اخلالف يف
قال املصنِّف _ أي القرايف _ وأن تشنيع إمام احلرمني نزعٌة من طرائق املخالفني املتَّبعة يف القدمي، 

، وعلى مهيعه سار الشيخ حممد 2وهي طرائق كان األجدر هبمم العلماء التنّكب عن سلوكها ( 
 مصطفى 

                                                           
 .  788/  3نقله عليش يف منح اجلليل،  1
 .  168التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح البن عاشور، ص  2



  الريسونيقطب  .د

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

367 

مني حني قال : ) ولعّل هذه موجة تعّصبية، أو عاصفية مذهبية من يف الردِّ على إمام احلر 
 1صاحب الربهان، والكمال هلل وحده ( 

                                                           
 .  295تعليل األحكام لشليب، ص  1
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 بعد هذا التطواف يف آفاق املوضوع روايًة ودرايًة، خنلص إىل رقم النتائج اآلتية :

ن خويز هم ابكان لبعض املالكية يٌد يف نسبِة آراٍء أصوليٍة شاّذة إىل اإلمام مالك، ومن_  1
منداد الذي أغرب يف نقوله وعزواته، واشتّط يف خترجياته واختياراته، وأساء الفهم عن اإلمام يف كل 

 مسألة ترك فيها خرب اآلحاد تقدمياً للعمل املدينِّ ال تعّلقاً بعموم البلوى. 

قاًل؛ وإمنا ونإن ما ي نسب إىل اإلمام مالك من العمل باملصاحل امللغاة ال يثبت عنه رواية  _ 2
هو كالٌم مرسٌل ترّوج له كتب املخالفني، وال يسعفه الّنقل عن املالكية، وال الّشاهد من سرية اإلمام 

 وصنيعه االجتهاديِّ.

إن املفردات الفقهية اليسرية املنقولة عن اإلمام مالك ال تسعف على إهناض قواعد أصولية  _ 3
 لقب، والسيما أن االستقراء يقطع بأن اإلمام يعتدّ صحيحة الّنسبة إليه كقاعدة حجية مفهوم ال

 هبذا املفهوم إذا وجدت فيه رائحة التعليل، وانتهضت القرينة على إرادة احلكم. 

إذا و جدت روايتان عن اإلمام مالك يف مسألة أصولية فاألوىل أن جيمع بينهما، أو ي علم  _ 4
حدامها فعليها فاملهيع انتحاء  الرتجيح، ومىت رّجحت إ التاريخ فت عتمد املتأّخرة منهما، فإذا تعّذر ذلك

العمل وإليها املصري، كما ترّجح قوله بأن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص الّسبب ملوافقته احلديث 
 الصحيح. 

إن من أقوال مالك ما ينبغي أن يفهم على وجهه ويف سياقه االجتهاديِّ الصحيح، كقوله  _ 5
بامتحان املتهم بالسرقة وهتديده حفظًا للمال، فإن ذلك عنده مقيَّد بتوافر القرائن املغلِّبة جلانِب 

اسة جزئية سياالمتحان والّتهديد، كفساد الزمان، وكون املتَّهم من ذوي الّسوابق اإلجرامية، وهذه 
 يطّبقها احلاكم حبسب املصلحة اليت تدور مع االقتضاءات التبعية احملتّفة بالواقع حيث دارت.

إن الّتشنيع على اإلمام مالك باالسرتسال يف املصاحل من غري اقتصار، مرّده إىل ثالثة  _ 6
املعاين املصلحّية، بأسباب: عدم التثّبت يف النقل، والتعّصب املذهيب، وتوّسع اإلمام يف التمّسك 

 واملناسبات املعقولة، حىت أنه كان ي لزم بالقول إلزاماً، وال يوجد روايًة عنه. 
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حترير قواعد االجتهاد التنزيليِّ عند اإلمام مالك على حنو جيّلي الصورة التامة ملنهجه  _ 1
 األصويلِّ تنظرياً وتطبيقاً. 

ة عن اإلمام مالك برّدها إىل نصاهبا، وضبط مشارع الفهم حتقيق اآلراء األصولية املنقول _ 2
 عنها، يف سياق التهّدي مبعامل السرية، وأصول االجتهاد، ومظاّن املذهب. 

الرّد على الشبهات اليت تثار حول أصول اإلمام مالك يف كتب املخالفني، انتصاراً للحق،  _ 3
 ثيق، والتحقيق، والنقد املوضوعيِّ. ال تعّصباً لإلمام، على أن ي سلك يف ذلك مسلك التو 

َجع املسائل األصولية اليت انفرد هبا املالكية، انطالقاً من كتبهم ال من كتب املخالفني،  _ 4
 وتوثيقها، ودراستها يف ضوء املنهج املقاَرن، مع بيان الراجح . 

 . ا مل يعلمواحلمد هلل فاحتة كل خري، ومتام كل نعمة، عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان م    
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_ إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو الوليد الباجي، حققه وقّدم له ووضع فهارسه: عبد 
 ه  .  1415، 2اجمليد الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

زم، بريوت، ح_ اآلراء الشاذة يف أصول الفقه، عبد العزيز النملة، دار التدمرية، الرياض، دار ابن 
 م . 2009ه  /  1430، 1ط 

_ االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية، الطيب السنوسي أمحد، دار التدمرية، الرياض، 
 م. 2009ه  /  1430، 1دار ابن حزم، بريوت، ط 

،  م_ أصول فقه اإلمام مالك : األدلة العقلية، موسى فاديغا، دار التدمرية ، الرياض، دار ابن حز 
 م .  2007ه  /  1418، 1بريوت، ط 

_ انتصار الفقري السالك لرتجيح مذهب اإلمام مالك، حممد الراعي األندلسي، حتقيق : حممد أيب 
 م.  2010ه  /  1431، 1األجفان، دار ابن حزم، بريوت، ط 

، دار _ إيضاح احملصول من برهان األصول، حممد بن علي املازري، دراسة وحتقيق : عمار الطاليب
 ه  . 1421، 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

_ البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن هبادر الزركشي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 
 م.  2010ه  /  1431، 3اإلسالمية، الكويت، ط 

 _ الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني اجلويين، حتقيق : عبد العظيم الديب، دار األنصار،
 ه  . 1400، 2القاهرة، ط 

 .م1991اء، د احلديثة، الدار البيض_ البهجة يف شرح التحفة، أبو احلسن علي التسويل، دار الرشا

_ التقريب واإلرشاد، أبو بكر الباقالين، حتقيق : عبد احلميد بن علي أيب زيند، مؤسسة الرسالة، 
 ه  .  1418،  1، ط تبريو 
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_ التمهيد يف أصول الفقه، حمفوظ الكلوذاين، دراسة وحتقيق : مفيد حممد أيب عمشة وحممد بن 
 ه  . 1421،  2علي إبراهيم، مؤسسة الريان، بريوت، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط 

_التوضيح والتصحيح ملشكالت التنقيح، حممد الطاهر بن عاشور، مطبعة النهضة، 
 .ه 1341تونس

صوليني يف املصاحل املرسلة واالستحسان من حيث احلجية، زين العابدين العبد حممد _ رأي األ
 م.2005ه /1425، 1لرتاث، ديب، ط النور، دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء ا

_ شرح الكوكب املنري، حملمد الفتوحي املعروف بابن النجار،حتقيق : حممد الزحيلي ونزيه محاد، 
 م . 1993، الرياض، مكتبة العبيكان 

_ شفاء الغليل يف بيان الشبه  واملخيل ومسالك التعليل، أبو حامد الغزايل، حتقيق : محد الكبيسي، 
 م . 1971مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

_ الضروري يف أصول الفقه، ابن رشد احلفيد، حتقيق : َجال الدين العلوي، دار الغرب اإلسالمي، 
 م . 1994، 1بريوت، ط 

بط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ملحمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، الدار _ ضوا
 م. 2000ه  /  1421، 6املتحدة،  بريوت، ط 
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