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 الوادي جامعة

 :تمهيد

 اليةوم إلة  ي اإلسةمم األمة  تاريخ عبر واالتباع الفتوى مدار عليها التي المذاهب أحد هو مالك اإلمام مذهب

 فةي امعهة واختلف والتطور، النشأة مراحل صاحبت عوامل في المذاهب من غيره مع اشترك المدين  أهل مذهب وهو

 .العوامل بعض الختمف نظر أخرى

 تبعةا نهاع مختلفا فقهه فجاء المذاهب، من غيره عن بها اختلف جم  بخصائص تميّز المالكي المذهب أن إال

 مالةك ماإلمةا لمةذهب المميّةزة والخصائص النشوء مراحل عل  نظرة سنلقي المداخل  هذه في ونحن أصوله، الختمف

 .-هللا رحمه–

 

 :1 المالكي المذهب تطّور مراحل: األول المبحث

في جواب عن سؤال في تعريف المذهب فقةال  مةا اخةتص بةه مةن  2عرفه القرافي تعريف المذهب المالكي:

األحكام الشرعي  الفروعية  االجتهايية ، ومةا اخةتص بةه مةن أسةباب األحكةام، والشةرون، والموانةع، والحجةا  الم بتة  

المةراي بالمةذهب المةالكي  مةا إهةب إليةه اإلمةام مةن األحكةام معتمةدة  هذا التعريف عرفه البعض فقةال . وعل  نحو3لها

 .4كانت أو ال

واآلراء الفقهية   وقد الحظ بعض المتأخرين من الفقهاء أن هةذا الفهةل لمىةم  المةذهب يِّقةيّئر يائةرة األقةوال

التي تندر  تحت مظلته، ألنه يخر  أقوال تمميذ اإلمام، واالجتهايات الفقهي  والتخريجات لمن جاء بعدهل مةن أتبةاع 

 5مذهب اإلمام من المتقدمين والمتأخرين فوّسعوا مفهوم المذهب المالكي عل  أساس هذا االعتبار، لةذا عرفةه العةدو 

نريقته، ونىب إليه مذهبا، لكونةه يجةر  علة  قواعةده، وأصةله الةذ   هو وأصحابه عل  فقال  المراي بمذهبه  ما قاله

 .6المراي ما إهب إليه وحده يون غيره من أهل مذهبه بِّنئي عليه مذهبه، وليس

 :  الظهور بشائر -1

 نمة صةار إنةه حتة  المدينة  بمةذهب مذهبةه وسةمي المدينة ، بعةالل -هللا رحمةه– أنةس بةن مالك مذهب عِّرف

 .أصحابهو مالك مذهب به يراي فإنما المدين  علماء قول أو المدين  أهل مذهب عندهل أِّنلر إإا الفقهاء عِّْرف

 هريةةرة أبةي حةةدي  فةي  المصةةدو  الصةاي  لبشةةرى تصةديقا الشةةريف  البقةاع إلةة  النىةب  شةةرف نةال وإنمةا

 .7«المدين  عالل من أعلل عالما يجدون فم اإلبل أكباي يقربوا أن الناس يوشك »  هللا رسول قال قال

 .1أنس بن مالك العالل هذا نرى  يقول عيين  ابن وكان

                                                             
   استفدنا بعض الفوائد في هذا المبح  من - 1

 .1990البليدة، قصر الكتاب،  –األشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه اإلسممي، الجزائر  -

 .1996محمد رياض، أصول الفتوى والققاء في المذهب المالكي، المغرب،  -
هو اإلمام العلَل شهاب الدين أبةو العبةاس أحمةد بةن إيريةس القرافةي الصةنهاجي، كةان أعلةل أهةل بمانةه بمةذهب مالةك أصةوال وفروعةا، البم  - 2

عن ابن الحاجب والفاكهةاني والبقةور ، لةه ذالةذخيرةذ فةي فقةه مالةك وذالفةرو ذ وذ تنقةي  الفصةول، سلطان العلماء العز بن عبد الىمم، وأخذ 

 (.94ص  1، والزركلي، األعمم،  188ص  1هـ. )شجرة النور،   648وشرحهذ في األصول. توفي بمصر عام 
 .020القرافي، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ص  - 3
 .24ص  1هـ،  1415النفراو ، الفواكه الدواني في شرح رسال  القيرواني، بيروت، يار الفكر،  - 4
هو عمدة المتأخرين وخاتم  المحققين أبو الحىن علي بن أحمد الصعيد  العدو ، قدم مصر وحقر يروس المشائخ كعبد الوهةاب الملةو   - 5

عنه أخذ البناني والدريير والدسوقي والىباعي..، له مؤلفات ك يرة في المذهب، منها حاشةي  والبرلىي والنفراو  ومحمد الىلموني وغيرهل، و

عل  شرح أبي الحىةن علة  الرسةال ، وحاشةيتان علة  شةرحْي الخرشةي الكبيةر والصةغير علة  المختصةر، وحاشةي  علة  شةرح الزرقةاني علة  

 (.341ص  1هـ. )شجرة النور الزكي ،   1189العزي . توفي عام 
 .35ص  1العدو ، حاشي  عل  شرح الخرشي،   - 6
 5ذ، والترمذ  وحىَّةنه، كتةاب اإليمةان، بةاب مةا جةاء فةي عةالل المدينة ،  307، ح ذ168ص  1رواه الحاكل وصححه عل  شرن مىلل،   - 7

ذ، وأحمد في 1147، ح ذ485ص  2ذ، والحميد  في مىنده،  4291، ح ذ489ص  2ذ، والنىائي في الىنن الكبرى،  2680، ح ذ47ص 

 ذ.7967، ح ذ299ص  2المىند،  



 .2النجل فمالك العلماء إِّكر إإا وبّر، وصد   الشافعي قال

 .4مالك أنه نرى كنا  3الربا  عبد وقال

 : التأسيس مرحلة -2

 نيفتص في ومجموع  محدَّية وقواعد أصوال يقع لل أنه األئم  كبار من وغيره مالك عن معروف هو كما

 . فتاواه بن  وعليها أقواله صدرت وفقها عل  إهنيَّ  كانت وإنما مذهبه، يميّز مىتقلّ 

 ومرتبا ايه،اجته في عليها يعتمد أن يمكن التي األصول ناظرا مالك اإلمام بها تكلف التي المرحل  هي وهذه

 .منحاها تناسب التي الفروع عليها
 الفةروعو الجزئيةات، وضةع فةي عليةه سةار ومةا اجتهةايه، نريقة  بعةده مةن مالةك اإلمةام تممذة استقرأ وإنما

 مةن وغيرهةاذ دونة المذ فةي عنةه نِّقل وما واألحكام، الفتاوى منذ المونأذ مىائل بين الناظر يراه كما المتعدية الفقهي 

 مختلةف نمة وتشتت تفر  ما ثناياها في تجمع وقواعد أصوال تممذته منها فاستخلص والمقاالت األجوب  من األمهات

 .والمىائل األجوب 

  :التفريع مرحلة ـ 3

 .5الىَّابر إل  اآلخر الحتيا  شيء عقب شيء جعل هو  التفريع

 المةذهب أصةول ضةمن مةن األصةل حكةل مةن الفةرع حكةل واسةتنبان أصةله، علة  الفرع بناء اصطمحا وهو

 . تممذته واستخلصها اإلمام وضعها التي

 مىائل ضمن اإلمام أقوال بتدوين والتلقين؛ التدوين عل  أصحابه كبار فيها عكف التي المرحل  هي وهذه

 .لتمميذهل اإلمام أقوال من حفظوه ما وتلقين األقوال، تلك من بنظائرها وإلحاقها الفروع وتخريج وسماعات،
 تجىيدا أنس بن مالك شيخه عن 7القاسل بن الرحمن عبد عن 6سحنون مىائلها روى التي الكبرى المدون  وتِّعدّ 

 مالك قول عن يخّر  القاسل ابن فتجد مالك، اإلمام عليها ينصّ  لل التي المىائل أغلب في المرحل  لهذه واضحا

 التي والجواب الىؤال ويائرة الفتوى، رحاب من الفرعي  األحكام فانطلقت. اإلمام أقوال من بأصلها ويلحقها النظائر

 .المدون  تلك تم يل خير تم لها
 .األندلس في 8حبيب البنذ الواضح ذ سرت المدّون  نىر وعل 

 :التطبيق مرحلة -4

                                                                                                                                                                                                                 
 .47ص  5، وسنن الترمذ ،  168ص  1مىتدرك الحاكل،   - 1
 .57ص  8الذهبي، سير أعمم النبمء،   - 2
هو أبو بكر عبد الربا  بن همةام بةن نةافع الحميةر  الصةنعاني، أحةد الحفةاظ األعةمم، روى عةن معمةر وال ةور  وابةن عيينة  ومالةك وابةن  - 3

ريج واألوباعةةي..، وعنةةه أحمةةد وابةةن المةةديني ووكيةةع وابةةن راهويةةه وغيةةرهل، ضةةعف حدي ةةه بعةةدما كبةةر، وكةةان فيةةه ميةةل للتشةةيّع. لةةه كتةةاب جةة

 (.159 – 158هـ. )الىيوني، نبقات الحفاظ، ص  211ذالمصنفذ في الحدي  واآلثار. توفي عام 
 .12ص  1، والراب ، الجرح والتعديل،  208 ص 1، والقيىراني، تذكرة الحفاظ،  47ص  5سنن الترمذ ،   - 4
 .87هـ، ص 1405، 1الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، يار الكتاب العربي، ن - 5

 .192هـ، ص 1410، 1المناو ، محمد عبد الرؤوف، التوقيف عل  مهمات التعاريف، بيروت، يار الفكر المعاصر، ن -
ن سةعيد التنةوخي القيروانةةي الملقةب بىةحنون، رحةل إلة  المشةر  والبم عبةد الةرحمن بةن القاسةةل هةو شةيخ المالكية  بةالمغرب عبةد الىةمم بة - 6

ذمةا قةدم   وصنف من سماعاته المدون  التي هي أصل المذهب، وسمع من أشهب وابن وهب وابن عيين  ووكيع بن الجةراح...، قةال فيةه أشةهب

هـ. )الذهبي، أبو عبةد  240غي ، من كتبه ذالنوابلذ وذالمدون ذ، توفي عام علينا م ل سحنونذ، أخذ عنه عيى  بن مىكين وحميدس وابن الم

 (.247ص  17،  2000إل   1989هللا محمد بن أحمد تاريخ اإلسمم، بيروت، يار الكتاب العربي، من 
وتفقةه بةه ومةن نةافع المقةر ء وابةن هو إمام المالكي  أبو عبد هللا عبد الرحمن بن القاسل العتقي المصةر ، سةمع مةن مالةك بةن أنةس بالمدينة   - 7

شرْي ...، وعنه حدث أصبغ بن الفر  والحارث بن مىكين ومحمد بن عبد هللا بن عبد الحكل...، أنفةر أمةواال عظيمة  فةي نلةب العلةل، وكةان ال 

لمدون  التي رواها عنه سةحنون، يقبل جوائز الىلطان، وهو مرجع المالكي  عند اختمف األقوال، وباختياره يِّفت ، أسَّس مذهب مالك من خمل ا

 (.356ص  1هـ.)القيىراني، تذكرة الحفاظ،   191توفي عام 
هو عالل األندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الىةلمي مةن ولةد العبةاس بةن مةر ياس كةان رأسةا فةي فقةه المالكية  أييبةا مؤرخةا  - 8

وعبةد هللا وابةن وضةاح..، ولةل تكةن لةه يراية  بالحةدي . صةنَّف ذحةروب اإلسةممذ، سمع مطرف وابن الماجشون وأصةبغ ..، ومنةه ابنةه محمةد 

 (.302ص  4. الزركلي، األعمم،  1ص 2هـ. )نفخ الطيب،   238وذتفىير المونأذ وذنبقات الفقهاءذ. توفي عام 



 فةي لمنةانا تحقيةر فةي واالجتهةاي سةبقها، الةذ  الفقهةي التفريةع يور أنتجةه فيمةا والتنقةي  النظةر مرحل  وهي

 حةدة، علة  امنهة حكةل كةل تمييةز مةع الفرعية ، الصةور تلةك مةن عليهةا ينطبر ال وفيما ينطبر، فيما المىتجدة، الوقائع

 . إلك في المذهب أصول مراعاة ومع

بـت التي التهاإيب كتب ظهرت المرحل  هذه وفي  فيهةا، لخصةت التةي والمختصةرات القديمة ، الكتةب بها هذّئ

 النةوابل ّورتصة ثةل واالختمف، االتفا  من بينها ما بيان ألجل المىائل في النظر ويِّقّئر بها، شرحت التي والشروح

 مةن لقةـول نطبةا ا عةدم أو انطبةا  المتةأخرون الفةـقهاء بةيَّن أساسةها وعل  الحايث ، الوقائع عل  تشتمل التي والفتاوى

 .الخاص  الجزئي  تلك عل  التفريع يور من القديم  المصاير من المأثورة األقوال
ع قـد العمل وكان  والعةرا ، ،واألنةدلس والقيةروان، المدينة ، فةي المختلفة  المةـالكي الفقةه مةدارس علة  توبَّ

 .ومصر
 المىةائل أوذ األجوبة ذ وكتةابذ النةوابلذ كتةاب وضةع الةذ  1سةحنون بةن محمةد  مة م القيروان، في فكان

 كيفية  فةي للنظةر محةم العارضة  بالممبىةات تصةورها مةع عصةره، فةي تجةر  التةي الحةوايث من حايث  كلّ  ويربط

 يْور أثةةر مةن هةةو الةذ  المصةدر مةةن يؤخةذ حكمهةا إن بحيةة  الصةورة، تلةك علةة '' المدونة '' فةي المقةةرر حكةل انطبةا 

 .التفريع

ل  فىةأل إكرنةا؛ كمةا نظائرها عل  الفروع تخريج فيه يجّىد حي  سحنون ابن أجوب  من الم ال هذا في وتأمَّ

 وال أعرفه لل شيئا بعتك  البائع فقال. م بت  حجارة أو غارا أو بئرا فيها فوجد أرضا اشترى رجل عن أباه سحنون ابن

 .2للمبتاع كلّه وإلك له البم صحي  البيع  قال. علمته

 الموارية  وكةذلك  أبيةه جةواب عقةب فقال القىم  مىائل في آخر فرعا األصل هذا عل  سحنون ابن وخرَّ 

 .3القىم  تِّنقض وال أصحابه يون له كلّه إلك أنَّ  سهمه في إكرته ما الورث  بعض فأصاب قىمت إإا

 ممةا مىتفيداذ والزيايات النوايرذ كتابه في 4القيرواني بيد أبي بن محمد أبو اإلمام الطريق  هذه عل  وسار

 .كتابه في المفقوية األمهات ثنايا في المىائل من تناثر ما وجمع سلفه،

 واألقةوال والخةمف، المىائل من األمهات في ما جميع بيد أبي ابن وجمع  بقوله 5خلدون ابن أكده ما وهذا

 .6الكتاب هذا في كلّها األمهات وفروع المذهب، أقوال جميع عل  فاشتملذ النوايرذ كتاب في

 ذ.المختصرذ كتابه في المدون  بيد أبي ابن اختصر كما

 ذ.المالكي المدين  أهل فقه في الكافيذ كتابه في المذهب 7البر عبد ابن هذَّب األندلس وفي

 أهةل نريقة  علة  المةذهب مىةائل فيةه هةذّب الةذ ذ التلقينذ كتابه 1الوهاب عبد القاضي أخر  العرا  وفي

 .العرا 

                                                             
معاوي  وعبةد العزيةز المةدني، وحةجَّ ولقةي سةلم  بةن  هو أبو عبد هللا محمد بن سحنون اإلمام بن اإلمام الفقيه الحافظ، تفقه بأبيه، وموس  بن - 1

شعيب وأبا مصعب الزهةر  راو  المونةأ عةن مالةك..، وعنةه ابةن القطةان وأبةو جعفةر بةن بيةاي..، ألةف كتةاب ذالمىةندذ فةي الحةدي ، وكتةاب 

 (.70ص  1هـ. ) مخلوف، شجرة النور الزكي ،   255ذالىيرذ، وذتفىير المونأذ وذأيب المتعلّمينذ، توفي عام 
القرنبي، أبو الوليد محمةد بةن أحمةد بةن رشةد، البيةان والتحصةيل، بيةروت،   بتصرف من نوابل سحنون في جامع البيوع من العتبي . يِّنظر - 2

 .93ص  8هـ،   1404يار الغرب، 
 ذ.216مىأل  ذ 190م، ص 2000، 1محمد بن سحنون، كتاب األجوب ، تونس، يار سحنون، ن - 3
بةي..، هو عالل أهل المغرب أبو محمد عبد هللا بن أبي بيد القيرواني المشهور بمالك الصغير، أخذ عن ابن اللبَّاي ومحمد الحّجام وابن األعرا - 4

.. قةال وعنه خلر ك ير منهل ابن غالب الىبتي وأبو بكرالخوالني ..، له ذالرسال ذ، وذاختصار المدّونة ذ وذاالقتةداء بمةذهب مالةكذ وذالتفىةيرذ

 (.10ص  17هـ. )الذهبي، سير األعمم،   389كان رحمه هللا عل  نريق  الىلف في األصول. توفي عام   الذهبي
هو قاضي الققاة أبو بيد عبد الرحمن بن خلدون الحقرمي األشبيلي أصم التونىي مولدا الرحالة  المةؤّرا األييةب، أخةذ عةن والةده وابةن  - 5

واي  آشةةي المونةةأ ومىةةلل وبعقةةا مةةن أمهةةات المةةذهب..، وعنةةه ابةةن مةةربو  الحفيةةد والبىةةاني وابةةن حجةةر..، بةةدال القةةراءات، وسةةمع مةةن الةة

 (.28ص  1هـ. ) مخلوف، شجرة النور الزكي ،   807لهذالمقدم ذ وذالتاريخ الكبيرذ وذالعبرذ، تول  ققاء القاهرة وحلب. توفي عام 
 .450م، ص 1984، 5وت، يار القلل، نابن خلدون، أبو بيد عبد الرحمن، المقدم ، بير - 6
هو اإلمام العمم  حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمر  القرنبي األندلىي المالكي المجتهد رب  نول العمةر وغةزارة العلةل،  - 7

لمغةةرب. لةةه ذالتمهيةةدذ أبةو عمةةر أحفةةظ أهةل ا  حةدث عةةن خلةةف بةن القاسةةل وعبةةد الةوارث بةةن سةةفيان وسةعيد بةةن نصةةر وغيةرهل ..، قةةال البةةاجي

. القيىةراني، 153ص 18هـ. )الذهبي، سير أعمم النبمء،   463وذاالستذكارذ لل يِّؤلف م لهما في المذهب. ولي ققاء ذأشبون ذ، توفي سن  

 (.431. الىيوني، نبقات الحفاظ، ص1129ص 3تذكرة الحفاظ،  



ة  ألقةوال والتعليةل التوجيةه ظةةاهرة يِّهمةل المةذهب تةاريخ فةي تكلَّةل ممةن والك يةر  هةةذه فةي ظهةرت التةي األئمَّ

 الظةاهرة هةذه ونجةد المىةأل ، عليةه بنة  الذ  واألصل لقوله، اإلمام اختيار وْجهَ  تبيّن جدًّا مهمَّ  مىأل  وهذه المرحل ؛

 . الوهاب عبد للقاضيذ المعون ذو ،2للباجيذ المنتق ذ في بك رة

 . ويراي  رواي  منها األقوى الدليل واعتبار المذهب، ياخل األقوال تنقي  مرحل  وهي: التنقيح مرحلة -5

 متميةزا عِّةدَّ  حتة  المةذهب في باختيارات انفري الذ  3اللخمي الحىن أبو المرحل  هذه لواء حمل الذ  وكان

 .بها
 كتابةةه فةةي 5الجةةدّ  رشةد وابةةنذ. التلقةةينذ علةة  شةرحهذ فةةي 4المةةابر  اإلمةةام تلميةذه المةةنهج هةةذا علةة  وسةار

 ذ. العتبي ذ شرح وهوذ والتعليل التوجيه من المىتخرج  في لما والتحصيل البيانذ وكتابهذ الممهدات المقدماتذ

 ذ.التنبيهاتذ المىماة عليها وتعليقاته ،ذالمدون ذ عل  شرحه في 6عياض والقاضي

 : االختصار مرحلة -6

 والتةةرجي ، والتوجيةةه والتعليةةل بةةالتخريج عليةةه وقةةاموا الجهابةةذة مةةن الواسةةع االهتمةةام المةةذهب لقةةي بعةةدما

 في تاه مىائلها من شيئا أراي إإا فيها الناظر أنَّ  بشأنها يِّطرح الذ  اإلشكال لكن القَّخم ، مصنفاتهل في إلك وبىطوا

 جمةةاح ويقيّئةةدوا المةةذهب مىةةائل يختصةةروا أن الجهابةةذة لةةبعض ياعيةةا هةةذا فكةةان مىةةالكها، بةةه وتشةةعبت فروعهةةا بحةةر

ْقةدذ الشةهير كتابةه 7شةاس ابةن فألَّف بذلك المصريَّ  المدرس  فبايرت للىبيل اختصارا التطويل  فةي ال مينة  الجةواهر عئ

ن االختصار أئم  منه استفاي الذ ذ المدين  عالل مذهب  أبةو فةألَّف االختصةارات بعةده مةن توالةت وهكةذا بعةده، جاء ممَّ

 ذ. األمهات جامعذ بـ المىم  الشهير مختصره 8الحاجب ابن عمرو

                                                                                                                                                                                                                 
اب المدرس  المالكي  بالعرا ، سمع وتفقةه بةاألبهر  وعةن ابةن شةاهين، وابةن هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغداي  أحد أقط - 1

القصار وابن الجمب..، وعنه الخطيب البغداي  وغيره، تةول  ققةاء مواضةع مةن أعمةال العةرا ، ثةل رحةل إلة  مصةر وبهةا مةات قاضةيا عةام 

 (.31ص  11، وتاريخ بغداي،  26ص  2هـ. له ذالمعون ذ في الفقه، وذاإلشراف في مىائل الخمفذ... )الديبا ،  422
هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلىي، أخةذ باألنةدلس عةن أبةي األصةبغ وأبةي شةاكر ثةل رحةل إلة  الحجةاب وبغةداي والشةام  - 2

ه، ثةل رجةع إلة  األنةدلس ومصر وأقام بها ثمث  عشر عاما وسمع من علماء هذه األقطار كابن محرب والشيراب  والخطيب وسمع الخطيةب منة

 494فىمع منه خلةر ك يةر كةابن عبةد البةر والطرنوشةي والجيةاني والصةدفي.. لةهذالمنتق  فةي شةرح المونةأذ وذشةرح المدونة ذ ...تةوفي عةام 

 (.439. والىيوني، نبقات الحفاظ، ص377ص  1هـ.)الديبا ،  
خمي القيرواني، نزل صفاقس، تفقه بابن محرب، وابن بنةت خلةدون، وأبةي هو قطب المالكي  في بمانه أبو الحىن علي بن محمد الربعي بالل - 3

ه، أخذ الطيب، والىيور .. ونارت فتاويه واشتهرت تخريجاته، كان فقيهاً فاضمً ييّناً مفتياً، إا حظ من األيب والحدي ، جيد النظر، حىن الفق

هةـ.  478ىي..، له تعليةر كبيةر علة  المدونة  سةماه ذالتبصةرةذ. تةوفي سةن  عنه أبو عبد هللا المابر  وابن النحو  وأبو علي الكمعي والصفاق

 (.117ص  1، وشجرة النور،  104ص  2)الديبا  المذهب،  
ةائغ وغيةرهل.. - 4 ، هو الشيخ اإلمام العمم  البحر أبو عبد هللا محمةد بةن علةي التميمةي المةابر ، المشةهور بةـذاإلمامذ، أخةذ عةن اللّخمةي والصَّ

وعنه عيةاض وأبةو محمةد عبةد الىةمم وابةن تةومرت...، شةرح برهةان الجةويني بشةرح كبيةر سةماه ذإيقةاح المحصةول مةن برهةان األصةولذ، 

هةـ.  536لعبد الوهاب، وذالمعلّئل شرح صحي  مىللذ..، وكانت له يراية  كبيةرة بالحةدي  واأليب والحىةاب والّطةب، تةوفي عةام وشرح التّلقين 

 (.250ص  2، والدّيبا  المذّهب،  104ص  20)الذهبي، سير األعمم،  
ي جعفةر بةن رْب  وسةمع الجيةاني وأبةا مةروان بةن هو عالل المالكي  وقاضي الجماع  بقرنبة  أبةو الوليةد محمةد بةن أحمةد بةن رشةد، تفقةه بةأب - 5

سرا ..، وعنه عياض وغيره، وعل  كتبه المعّول في مىائل المذهب، له ذالفتاوىذ وذتهذيب مشكل اآلثار للطحاو ذ، ولئةي ققةاء قرنبة  ثةل 

 (.501ص  19، وسير األعمم،  248ص  2هـ.)الديبا  المذهب،   520استعف  منه، توفي عام 
ضي أبو الفقل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي الىةبتي، أحةد عظمةاء المالكية ، أخةذ عةن األجلَّة  كةابن رشةد والمةابر  وابةن هو القا - 6

ل العربي..، وعنه ابن برقون وابن ملجوم والتايلي وابن عطي  ..، له ذالشفاء بالتعريف بحقو  المصطف ذ وذالتنبيهات عل  المدونة ذ وذإكمةا

 (.16ص  8، ومعجل المؤلفين،  140ص  1هـ. )شجرة النور،   544مىللذ..، توفي عام المعلّل في شرح صحي  
هو العمم  أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن نجل بن شاس بن نزار الجذامي المصر  يّرس بالمدرس  المجاورة للجامع العتير، وممن أخةذ  - 7

الفتيا إل  أن مات مجاهدا في سبيل هللا ، ألَّف ذعقد الجةواهر ال مينة ذ علة  نريقة   عنه الحافظ المنذر ، حجَّ في أواخر عمره ورجع فامتنع من

 (.69ص  5، وشذرات الذهب،  443ص  1هـ. )الديبا  المذهب،   616الوجيز للغزالي، توفي سن  
أخذ القراءات عن الشانبي، وسمع من  هو العمم  المقر ء الفقيه األصولي النحو  البارع أبو عمرو ع مان ابن الحاجب المالكي الكري ، - 8

ابن عىاكر والغزنو  والبوصير ، وتفقه عل  األبيار ...، يرس بالنورية  بدمشةر ثةل باألسةكندري ، حةدث عنةه المنةذر  والةدمياني ويةاقوت 

فةي النحةو، تةوفي باإلسةكندري   الحمو  ...، وكان من أإكياء العالل، ونالت كتبه قبوال كبيرا كـ مختصره الفقهي، ومختصره األصولي، والكافي 

 (.264ص  23هـ. )الذهبي، سير األعمم،   646عام 



 كةـ المةذهب فةي مختصةراته 1البغةداي  عىكر بن الدّين شهاب بيد أبو ألَّف العراقيَّ  المدرس  أصحاب ومن

 .أيقا لهذ العمدةذوذ المعتمدذوذ مالك اإلمام فقه في المىالك أشرف إل  الىالك إرشايذ

 اللّباب لبّ ذ مختصره 2القفصي البكر  راشد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ألَّف القيرواني  المدرس  وفي

نته ما بيان في  ذ.واألسباب والموانع والشرون األركان من الكتاب أبواب تقمَّ

 القةوانينذ بةـ الشةهير مختصةره 3الغرنةاني جز ْ  بن محمد القاسل أبو ألَّف األندلىي  المدرس  أصحاب ومن

 .المختصرات من غيره عن مختصره مزايا مقدّمته في وبيَّنذ الفقهي 

 عكةةف وعليةةه الشةةهير لمختصةةره الجنةةد  إسةةحا  بةةن خليةةل الشةةيخ بتةةأليف نِّويةةت المراحةةل هةةذه جميةةع لكةةنّ 

 ...وتعليقا وشرحا حفظا بعده من العاكفون

 ذ. الّشاملذ مختصره 4بهرام الدين تا  تلميذه ألَّف منواله وعل  بعده من االختصارات وتوالت

 ،ذمالةةك اإلمةةام لمةةذهب المىةةالك أقةةربذ 5الةةدريير محمةةد بةةن أحمةةد العممةة  ألّةةف عشةةر ال ةةاني القةةرن فةةي و

 . المختصرات من وغيرها

 :الركود مرحلة -7

 أنّ  إالَّ  هب،المةذا مةن وغيةره المةالكي المذهب نالت عامَّ  ظاهرة اإلسممي الفقه تاريخ في العلمي والّركوي

 . مذهب كلّ  عل  سماتها تختلف الظاهرة

 والحواشةي لشةروحا فيها وَك رت فيها، اإلبداع بقلَّ  المالكي الفقه أيوار بين من المرحل  هذه تميّز أن ويمكن

 وال يةل،خل مختصةر حظةوة مةن كةان وأغلبها... الحاشي  حاشي  عل  والتعليقات الحواشي، عل  والحواشي والتعليقات

 تةاّم، خمةول أعقبهةا إنّمةا هالفقة مدرسة  فةي خليل أحدثها التي اإلبداع ثورة إإْ  بك ير، المائ  عل  نايفت إنّها قلنا إإا نِّبالغ

 دارسةة والم الحفةةظ فةةي المعتمةةد وصةةار الخليلةةي المختصةةر علةة  المةةذهب أتبةةاع مةةن والخاّصةة  العاّمةة  اهتمةةام وترّكةةز

 .والمغرب الجزائر بمي بوايا في الحاضر عصرنا إل  بل... والفتوى

                                                             
ث العةالل الصةال ، أخةذ عةن جماعة  مةنهل القاضةي  - 1 هو العمم  أبو بيد شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بةن عىةكر البغةداي  الفقيةه المحةدّئ

ص  1هةـ. )شةجرة النةور،   732مد، ويّرس بالمدرس  المىتنصريَّ . تةوفي عةام النبيل ورحل ك يرا في الطلب، وعنه ابناه القاضيان أحمد ومح

 (.344ص  2، والدرر الكامن ،  204
هو أبو عبد هللا محمد بةن عبةد هللا بةن راشةد القفصةي المحقةر األصةولي، أخةذ عةن أعةمم المشةر  والمغةرب كةابن الغمةاب واألبيةار  والبم  - 2

العيد ورجع بعلل جّل، تولّ  ققاء قفص  ثل صرف عنه. أخذ عنه ابن مةربو  الجةدّ وعفيةف المصةر ، لةه  الشهاب القرافي وقرأ عل  ابن يقير

 (.207ص  1هـ. )شجرة النور،   736ذالمذهب في ضبط قواعد المذهبذ وشرح مختصر ابن الحاجب.. توفي عام 
ر والبم ابن رشيد وابن أبي األحون وابن الشان..، وعنةه أبنةاؤه هو أبو القاسل محمد بن أحمد بن جز  الكلبي الغرناني، أخذ عن ابن الزبي - 3

محمد وأحمد وعبد هللا وإو الوبارتين لىان الدين ابن الخطيب..، ألف ذوسيل  المىلل في تهذيب صحي  مىةللذ وذتفىةير القةرآنذ وذالمختصةر 

 (.514ص  5ف  الطيب،  هـ. )المقّر ، ن 741البارع في قراءة نافعذ... توفي شهيدا في واقع  نريف عام 
فةع هو أبو البقاء تا  الدين بهرام  بن عبةد هللا  بةن عبةد العزيةز الةدمير ، قاضةي الققةاة الفقيةه البةارع، أخةذ عةن الشةيخ خليةل وبةه تفقةه وانت - 4

ووسةيط وصةغير،  بالشرف الرهوني وغيرهما. وعنه األقفهىي وعبد الرحمن البكر  والشمس البىةاني..، لةه ثمثة  شةروح علة  خليةل؛ كبيةر

 (.239ص  1هـ. )شجرة النور،   805وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح ألفي  بن مالك.. توفي عام 
هةو أبةةو البركةةات أحمةةد بةةن العةةدو  األبهةةر  الخلةةوتي الشةةهير بالةةدريير، أخةةذ عةةن الصةةعيد  وأحمةةد الصةةبا  والملةةو ..، وعنةةه الدسةةوقي  - 5

شيخ بمانه، له شرح عل  المختصر اشتهر بالشةرح الكبيةر، و رسةال  فةي المعةاني والبيةان، ورسةال   والصاو  والىباعي ..، تولّ  الفتيا وصار

 (.232ص  3. الزركلي، األعمم،  359ص  1هـ. )مخلوف، شجرة النور،   1201في متشابهات القرآن، توفي عام 



 المبحث الثاني: خصائص المذهب المالكي

ة  أصةوليًّا وفقهيّةا، وهةذه الخصةائص وإن شةاركته فيهةا بقيَّة  المة  ذاهب إالَّ اختّص مذهب مالك بخصائص جمَّ

ميَّةزت  في أصوله أك ر مةن غيةره، وهةذه الخصةائص منهةا مةا ميّةزت أصةوله، ومنهةا مةاأنها باربة في فقهه ومؤّصل  

 فقهه 

 المطلب األول: الخصائص األصوليَّة للمذهب المالكي:

خةريج، فريةع والتَّ ال يشّك النَّاظر في أنَّ مذهب مالك اعتمد أغلب األصول الفقهيّ  الّصحيح  واعتمدها في الت

 ميةزة الفقةه وإإا كانت بعض المذاهب شاركت المذهب المالكي فةي بعةض هةذه األصةول فةإن، ولل يىت ن منها إالَّ قليم

 رة أصوله.وهذا بم شّك سيِّقفي عل  المذهب مرون  بائدة تبعًا لوف المالكي تكمن في األخذ بجميع هذه األصول،

 كثرة األصول المعتمدة في مذهبه: -1

 -أ  المةذهب المةالكي–مجةابفين أنةه  تابه ذمالةكذ  إنَّةا لنقةري غيةرفي ك 1يقول اإلمام العمَّم  محمد أبو بهرة

العلماء في عصور مختلفة ، فاتَّىةع لمشةاكلهل، واختبةره علمةاء القةانون فةي عصةرنا  مذهب الحياة واإلحياء، قد اختبره

وله ونةةوع الحاضةةر فكةةان مىةةعفا لهةةل فةةي كةةل مةةا يحتةةاجون إليةةه مةةن عةةم ، وإنَّةةا نىةةند إلةةك إلةة  مجتهديةةه وك ةةرة أصةة

 .2األصول التي أك ر منها وسيطرت عل  التخريج فيه

  3وعدّ بعض المالكي  األيلّ  التي بن  عليها مالك مذهبه عشرين يليم

   . الرابةةعاألول  نةةّص الكتةةاب العزيةةز. ال ةةاني  وظةةاهره وهةةو العمةةوم. ال الةة   ويليلةةه، وهةةو مفهةةوم المخالفةة

 العلّ .ومفهوم الموافق . الخامس  التنبيه عل  

 م ل هذه الخمى  ؛ فهذه عشرة. -أيقا  -ومن الىن  

ول قةةوالحةةاي  عشةةر  اإلجمةةاع. وال ةةاني عشةةر  القيةةاس. وال الةة  عشةةر  عمةةل أهةةل المدينةة . والرابةةع عشةةر  

ل . الصةةحابي. والخةةامس عشةةر  االستحىةةان. والىةةايس عشةةر  الحكةةل بىةةدّ الةةذرائع. والىةةابع عشةةر  المصةةال  المرسةة

 ف قوله فيةهل الصحابي. والتاسع عشر  شرع من قبلنا شرعٌ لنا. والعشرون  مراعاة الخمف، واختلوال امن عشر  قو

 فمرة يراعيه ومرة ال يراعيه.

   5في كتابه ذالفكر الىاميذ 4قال محمد بن الحىن الحجو  الفاسي المالكي

   إن أصول مذهب مالك تزيد عل  الخمىمائ .7في الطبقات 6قال الىبكي

ر إل  القواعد التي اسةتِّخرجت مةن فروعةه المذهبية ؛ فقةد أنهاهةا الشةهاب القرافةي فةي فروقةه إلة  ولعله يشي

وغيةره، لكنهةا فةي الحقيقة  تفّرعةت عةن هةذه  1خمىمائ  وثماني  وأربعين، وغيره أنهاها إل  األلف والمائتين كةالَمقّر 

 األصول.

                                                             
األحمةد ، وتعلَّةل بمدرسة  الققةاء الشةرعي ويّرس بهةا، ثةل علَّةل هو محمد بن أحمد أبو بهرة، ولد بمدين  المحلة  الكبةرى، وتربَّة  بالجةامع  - 1

، وعقةةوا للمجلةةس األعلةة  للبحةةوث 1935، وعِّةةين أسةةتاإا محاضةةرا بهةةا عةةام 1933بالمةةدارس ال انويةة ، ثةةل انتقةةل إلةة  كلّيةة  أصةةول الةةدين عةةام 

كتابةا، ومقةاالت ك يةرة فةي الصةحف  40أصةدر أك ةر مةن  العلمي ، ووكيم لكلّي  الحقةو  بجامعة  القةاهرة، ووكةيم لمعهةد الدراسةات اإلسةممي .

 (.25ص  6م. )الزركلي، األعمم،   1974العربي  والعالمي . توفي عام 
 .451محمد أبو بهرة، مالك، القاهرة، يار الفكر العربي، ص  - 2
 .165 - 162ص  2مطبع  النهق ، ي ت،  الحجو ، محمد بن الحىن المالكي، الفكر الىامي في تاريخ الفقه اإلسممي، تونس،   انظر -3
رئاسة  المجلةس العلمةي، ووبارة المعةارف، ووبارة   هو محمد بن الحىن الحجو  الفاسي المالكي الفقيه، تول  عدة وظائف بالمغرب منها - 4

  م(، مةن آثةةاره1956) هةةـ1376العةدل، ورئاسة  االسةةتئناف الشةرعي األعلةة ، وتةول  رئاسة  عةةدة وفةوي إلةة  الخةار  ، وتةوفي بالربةةان عةام 

 (.96ص  9ذالعروة الوثق ذ. )كحال ، معجل المؤلفين،    ذالفكر الىامي في تاريخ الفقه االسمميذ، وثبت سماه
 .165ص  2الحجو ، الفكر الىامي،   - 5
وسمع خلقا وتفقه عل  جده صدر هو تا  الدين أبو الفت  األنصار  الىبكي الشافعي الفقيه المحدث األييب المتفنن نلب الحدي  في صغره  - 6

 الدين وعل  أبيه تقي الدين الىبكي والىنباني وقرأ النحةو علة  أبةي حيةان وتةم عليةه بالىةبع والبمةه سةبع  عشةر عامةا تةول  الققةاء بالقةاهرة

 (.525هـ. )الىيوني، نبقات الحفاظ، ص 756ويمشر، له ذنبقات الشافعي  الكبرىذ وغيرها. توفي عام 
  خمىمائ . قيل له  وكل أصول الىنَّ  ؟ قال  خمىمائ . قيل له  كل أصول األحكام ؟ قال  قيل للشافعي  . وفيه166ص  2ىبكي،  نبقات ال - 7

 كلها إال خمى .  كل عند ابن عيين  منها ؟ قال  كلّها إال خمى  وثمثين. قيل له  كل منها عند مالك ؟ قال



انذ نريقتةةه ونريقة  أصةةحابه فةةي االسةةتنبواإلمةام لةةل يةةنّص علةة  كةل قاعةةدة قاعةةدة، وإنمةةا إلةك مةةأخوإ مةةن 

 انته .

 صّحة أصول مذهب اإلمام مالك: -2

ت كةةذلك فقةم عةن الةوفرة األصةولي  لمةذهب عةةالل المدينة  مالةك بةن أنةس رحمةةه هللا فةإّن هةذه الةوفرة اتّىةم

ت األصةول    مةا انبنةصة ّ  بالصحَّ ، ولل تخّل بقوابط االستقراء لنصوص القرآن والىنَّ ، ومةن البةدهي أنةه إإا صةحَّ

 عليها من الفروع. 

 وجةد الشةريع ، وقواعةد اإلسةمم، أصةول تةدبَّر ومةنعن هةذه الميةزة فيقةول   2ويِّعبّر شيخ اإلسمم ابن تيمي 

 .3والقواعد األصول أص َّ  المدين  وأهل مالك أصول

فقةال  وأصةول في صةّح  أصةوله فةي أبةواب البيةوع  -رحمه هللا–وقال أيقا مْبربا خصوصيّ  مذهب مالك 

الذ  كان يِّقال  هو أفقه الناس في البيةوع.  4مالك في البيوع أجوي من أصول غيره فإنَّه أخذ إلك عن سعيد بن المىيب

 أفقه الناس في المناسك.  5كما كان يِّقال  عطاء

 .8أجمع لذلك كلّئه 7أفقههل في الصمة. والحىن 6وإبراهيل

حا صّح  اختيةار مالةك إل جمةاع أهةل المدينة  ومخالفة  غيةره لةه فقةال  وإإا تبةيَّن أن إجمةاع ويقول أيقا مرّجئ

أهل المدين  تفاوت فيه مذاهب جمهور األئم  عِّلئل بذلك أنَّ قولهل أصةّ  أقةوال أهةل األمصةار رواية  ورأيًةا، وأنَّةه تةارة 

حا للدليل؛ إإ ليىت هذه الخاصي  لشي  .9ء من أمصار المىلمينيكون حجَّ  قانع ، وتارة حجَّ  قويَّ ، وتارة مرّجئ

ا رأى؛ وأهةل المدينة   ا رواي  وإمَّ ويقول أيقا مبيّنا صّح  مذهب أهل المدين  رواي  ويراي  فقال  إن العلل إمَّ

ا حدي هل فأصّ  األحايية ، وقةد اتَّفةر أهةل العلةل بالحةدي  علة  أنَّ أصةّ  األحايية   أصّ  أهل المدن رواي  ورأْيًا، وأمَّ

 .10المدين أحايي  أهل 

 :11انبناء أصول مذهب مالك على االتِّّباع  -3

                                                                                                                                                                                                                 
 هو قاضي الجماع  بفاس أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرشي التلمىاني الشهير بالمقر ، الفقيه األصولي المتبحر، أخذ عةن ابةن عبةد الىةمم - 1

وابةن هةةارون والمشةةذالي وغيةةرهل، وعنةةه الشةةانبي وابةةن خلةةدون وابةةن جةةز  وابةن عبةةاي..، ألَّةةف ذالقواعةةدذ لةةل يىةةبر إليةةه، وحاشةةي  علةة  ابةةن 

 (.232ص  1هـ. )مخلوف، شجرة النور الزكي ،   756وذالحقائر والرقائرذ في التصوف. توفي عام  الحاجب،
ي هو شيخ اإلسمم تقي الدين عبد الحليل بن تيمي ، أبو العباس الحراني الحنبلي، سةمع مةن اإلربلةي وابةن عبةد الةدائل وابةن عةمن. كةان آية  فة - 2

هـ، له ذمنها  الىن  النبوي ذ وذالجواب الصحي  لمن بةدل ييةن المىةي ذ. ممةن  728قلع  يمشر عام الحفظ وجامعا لفنون العلل. مات مىجونا ب

 (.80ص  6، وابن العماي، شذرات الذهب،  168ص  1البمه ونهل من علمه ابن قيّل الجوبيّ . )الدرر الكامن ،  
 .53ابن تيمي ، صحَّ  أصول أهل المدين ، ص  - 3
ولد سعيد لىنتين مقتا من خمفة  عمةر بةن  المىيب بن حزن القرشي المخزومي التابعي الجليل صْهر أبي هريرة  هو أبو محمد سعيد بن - 4

..، وعنه عطاء والباقر والزهةر  ويحةي بةن سةعيد الخطاب، رأى عمر وسمع منه ومن ع مان وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر وعائش  

مةا رأيةت أحةدا أعلةل بحةمل هللا وحرامةه مةن سةعيد بةن   لتةه، وكةان يِّقةال لةه فقيةه الفقهةاء. قةال قتةايةومالك وخمئر كِّ ر، واتفر العلماء عل  جم

 (.214هـ. )النوو ، تهذيب األسماء واللغات، ص  93المىيب. توفي عام 
ذ عن ابن عمر وأبي هريةرة والبم هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح الجند  اليماني التابعي، اشتهر بالتفىير والفتوى بين كبار التابعين، أخ - 5

مات عطاء يوم مات وهو أرض  أهةل األرض عنةد النةاس.   ابن عباس واشتهر به..، وعنه األوباعي وأبو حنيف  وأيوب..، قال عنه األوباعي

 (.78ص  5، والذهبي، سير أعمم النبمء،  98ص  1هـ. )القيىراني، تذكرة الحفاظ،   114توفي عام 
ن إبراهيل بن يزيةد بةن قةيس النخعةي اليمةاني إمةام أهةل العةرا  ومفتةيهل، كةان صةاحب مةذهب بصةيرا بعلةل ابةن مىةعوي واسةع هو أبو عمرا - 6

كةان إبةراهيل صةيرفي الحةدي .   الرواي  أخذ عن علقم  واألسوي ومىرو  ..، وأخذ عنه األعمش وعطاء وابن شبرم  وغيةرهل. قةال األعمةش

 (.35ص 4هـ .)الذهبي، سير األعمم،   96منها. توفي عام يخل عل  عائش  وهو صغير فلل يىمع 
، روى عن ع مان وأبي هريرة  هو الحىن بن أبي الحىن يىار أبو سعيد مول  بيد بن ثابت األنصار ، ولد لىنتين بقيتا من خمف  عمر  - 7

مةا رأيةت   لطويةل ومالةك بةن يينار...قةال أبةو بةريةوجابر وابن عباس وأنس وخلر ك ير من كبار الصحاب  وعنه أخذ أيوب الىةختياني وحميةد ا

 (.563ص  4هـ. )الذهبي، سير أعمم النبمء،  110منه. توفي عام  أحدا أشبه بأصحاب محمد 
 .118ابن تيمي ، القواعد النوراني ، ص  - 8
 .311ص  20ابن تيمي ، مجموع الفتاوى،   - 9

 .316ص  20المصدر نفىه،   - 10
 1981، 1الراعي، شمس الدين محمد بن محمد، انتصار الفقير الىالك إل  ترجي  مذهب اإلمةام مالةك، بيةروت، يار الغةرب اإلسةممي، ن - 11

 .244م، ص 



تةووا الةذين ار فاإلمام مالك إنما أخذ األصول وبن  عليها مذهبه استقراًء مّما أخةذه عةن أشةياخه مةن التةابعين

إعمةال الين في ، فمبن  أصوله إإن عل  االتّباع، فلل يِّعرف عن مالك أنَّه كان من المغمن معين أصحاب رسول هللا 

هدى مما كان عليه ، ولل يكن آخر هذه بأالعقل في مىائل الشَّرع، وإنما كان ييدنه اتباع الىلف ومجتمع مدين  النبي 

لها.  أوَّ

 :1تنّوع هذه األصول والمصادر -4

ةةا يميّئةةز هةةذه األصةةول الك يةةرة والمتنّوعةة  أنَّهةةا  ةةحي  الاتتةةراوح بةةين النَّقةةل ال َّابةةت والةةرأ  وممَّ د مةةن مىةةتملصَّ

ع في األصةول والمصةاير، والمزاوجة  بةين العقةل والنَّقةل النَّظةر، ، واألثةر والشرع، والمىتند إليه كالقياس. وهذا التنوي

ثين وعةدم الجمةوي علة  النقةل، أو االنىةيا  وراء العقةل، هةي الميةزة التةي ميةزت المةذهب المةالكي عةن مدرسة  ا لمحةةدّئ

أ  وهي سّر وسطي  مذهبه  بين سائر المذاهب. ومدرس  أهل الرَّ

وهةةةذا األمةةةر سةةةهَّل علةةة  المجتهةةةد ممارسةةة  االجتهةةةاي  توسععععه فعععي اسعععتثمار األصعععول المتفعععق عليهعععا: -5

وافقة ، خالفة  والمواالستنبان. وهكذا نجده في التعامل مع الكتاب والىن  ال يكتفي بالنص والظةاهر بةل يقبةل مفةاهيل الم

يا  ويالل  االقتةران والداللة  التبعية ، كمةا توسةع فةي بةاب الق نواعةا مةن أيةاس فقبةل وتنبيه الخطاب، كما يقبل يالل  الّىئ

 القياس ال يقبلها غيره ولل يخصه بباب من أبواب الفقه وال نوع من أنواع الحكل.

بينما الك ير من الفقهاء وأهل األصول يرييون بعض أنةواع القيةاس ويقةيّئقون مجةاالت المقبةول عنةدهل؛ فةم 

وقيةاس العكةس. وال يجيةزون يقبلون القيةاس علة  مةا ثبةت بالقيةاس، وال القيةاس المركَّةب، والقيةاس علة  مخصةوص، 

خص والتقديرات واألسباب والشرون والموانع  .2القياس في الحدوي والكفَّارات والري

 المطلب الثاني: الخصائص الفقهية للمذهب المالكي:

لغيةره؛  وكما أنَّ للمذهب المالكي خصوصياته األصوليّ ، فهةذا يقتقةي وجةوي خصوصةيَّات فقهيّة  ال تجةدها

 ومن بينها 

 انفتاح المذهب المالكي على غيره من المذاهب الفقهية: -1

فالعصبيَّ  المذهبيَّ  ممقوت  في مذهب مالةك، واعتةدايه بالمةذاهب الفقهيَّة  فةي يرجة  اعتةدايه بالمةذهب، وهةذا 

ةله مالةك مةن قبةل؛ فإنَّةه اعتةرض علة   يدّل عل  سع  آفا  المذهب في رعايته للخمف الفقهي، وهذا االنفتةاح إنمةا أصَّ

ا أراي أن يِّعلّر الموّنأ في الكعبة  ويحمةل النةاس عليةه فقةال لةه مالةك معترضةا   إنَّ أصةحاب  الخليف  هارون الرشيد لمَّ

قوا في اآلفا ، وكلٌّ عند نفىه مصيب رسول هللا   .3اختلفوا في الفروع، وتفرَّ

ليه فقال له مالك  أِّناشدك هللا وفي رواي  أن المنصور أراي أن يِّنفذ كتاب مالك إل  األمصار ويحمل الناس ع

 .4يا أمير المؤمنين أن ال تفعل

 ومن مظاهر االنفتاح الذ  جّىده أتباعه من بعده 

قولهل بلزوم العمل بمذهب المخالف في بعض األحيان رعاي  للمصلح  ولو كان مقتق  مذهب المخالف  -أ

  بةأنَّ حكةل القاضةي الشةافعي بصةحَّ  نكةاح مةن قةال يِّحّل الحةرام علة  مةذهب مالةك، وم ةال إلةك  قةول الفقهةاء المالكيَّة

ألجنبي   إْن تزوجتك فأنت نالر ثمثا. كان حكمه رافعا للخمف. فم يجوب للقاضي المةالكي نقةض هةذا الحكةل وإيقةاع 

الطةم . ويجةةوب لةذلك الةةزو  المحكةوم لةةه ولةو كةةان مالكيةا ونؤهةةا وعةدم مفارقتهةةا. فقةد رفةةع حكةل الشةةافعي فةي هةةذه 

 . 5أل  الخمف وأحلَّ الحرام عل  مذهب مالكالمى

ف بةةونء صةةغير فةةإنَّ هةةذا الحكةةل رافةةع للخةةمف؛ فلةةيس للقاضةةي  - وكةةذا إإا حكةةل الشةةافعي بحةةّل مبتوتةة  مةةالكّي

ّل للحرام عل  مذهب الزو  حئ المالكي نققه والحكل بعدم الحّل، وحكلِّ الشافعي مِّ
6. 

                                                             
 .3محمد التاويل، خصائص المذهب المالكي، منشور ضمن الدروس الحىنيّ . ص   انظر - 1
 وما بعدها. 321هـ، ص 1418، 1قي  الفصول، بيروت، يار الفكر، نالقرافي، شهاب الدين أبو العباس، شرح تن  انظر - 2
 .332ص  6هـ،   1405، 4األصبهاني، أبو نعيل أحمد بن عبد هللا، حلي  األولياء، بيروت، يار الكتاب العربي، ن - 3

 .98ص  8الذهبي، سير أعمم النبمء،   -
 .192 – 191الراعي، انتصار الفقير الىالك، ص  - 4
 .156ص  4دسوقي، محمد عرف ، حاشي  عل  الشرح الكبير للدريير، يار الفكر،  ال - 5
 .157ص  4المصدر الىابر،   - 6



ولو ترك ركنا من أركانهةا أو شةرنا مةن شةرونها، أو أتة   قولهل بصحَّ  االقتداء بالمخالف في الصمة -ب

 .1بناقض من نواققها إإا كان مذهب اإلمام ال يرى إلك ركنا وال شرنا وال ناققا وإنما العبرة بمذهب اإلمام

قولهل  إنَّةه ال ينبغةي لرمةر بةالمعروف والنةاهي عةن المنكةر أن يحمةل النةاس علة  رأيةه ومذهبةه فيِّةدخل  - 

في أنفىهل وحياة في يينهل، وإنما من شرن التغيير أن يغيّئر ما اجتِّمع عل  إنكاره وإحداثه عليهل شعبا
2. 

قولهل  إنّه يتعيّن عل  من نزلت به النَّابل  ولل يجد نّصا للمذهب فيها فإنَّةه يرجةع إلة  مةذهب الشةافعي أو  -ي

 . 3مذهب أبي حنيف 

 .4حنيف  مقدَّم عل  العمل بالقول القعيف في المذهببل قالوا  إنَّ العمل بمذهب الشافعي أو أبي 

 مرونة الفقه المالكي وقابليته للتجديد ومواكبة العصر: -2

ا هو معلوم عند أهل األصول أنَّ من ال وابت األصوليَّ  للمذهب المالكي أخذه بأصل الم سةل ، صةال  المرفممَّ

هةي  ئةد الصةحيح أصةوله ولبةاب فقهةه، فرعاية  المصةال  والعوا بل انتِّقد إفران المذهب في األخذ بها، وإنََّمةا هةي تةا 

ذ ا كةان األخةالتي مكَّنت الفقيه المالكي أن يعتمد المرجوح من المذهب، بل يخر  عن قةول المةذهب إلة  قةول غيةره إإ

 بالمرجوح وقول الغير يحقّر المصلح  ويتناسب مع الظروف الىائدة اقتصاييا واجتماعيا وسياسيا.

 رعايته للمصالح:فمن مظاهر 

تها مةن المخةالفين  -أ تصحيحه لبعض البيوع الفاسدة علة  مقتقة  المةذهب إإا وقعةت وكةان مةن يةرى صةحَّ

هةه النةاس  ةا َكرئ يَّ إال أن  -أ  مةن البيةوع–حفظا لألموال ورعاي  للمصال . وكان من قول مالك في هذا  وما كةان ممَّ رِّ

 .5يفوت فيِّترك

المكروهة  هةي التةي اختلةف أهةل العلةل فةي إجابتهةا، الحكةل فيهةا أن تفىةخ مةا كانةت وقال ابن رشةد  البيةوع 

 .6قائم ، فإن فاتت لل تري مراعاة لمختمف فيها

ةحيح  علة  العقةد  -ب وأيقا  من باب رعاي  المصال  وحفظ المقاصةد رتَّةب الفقةه المةالكي آثةار العقةوي الصَّ

فاسةدة المختلةف فيهةا، فةإن الفقةه المةالكي يصةّحئ  بعقةها بعةد الةدخول، الفاسد المختلف فيه؛ كما يحصل في األنكح  ال

 .7ويِّلحر فيها الولد بالزو ، ويوجب فيها التوارث بين الزوجين، ويعتدّ بالطم  الواقع فيها

 مراعاته لدين العاّمة دون إخالل بقواطع الشريعة: -3

ام  ما لل تخالف الشَّةرع، بةل حتة  ولةو خالفةت فقد حرص الفقه المالكي عل  مراعاة العوائد الجاري  بين الع

الهدْ  إإا كان في مخالف  الخاصَّ  للعامَّ  مفىدة تفو  مفىدة مخالف  العام  للهد ، وهذا من براع  المذهب في تطبير 

مةا كةان  معيار الموابن  بين المصال  والمفاسد، فمراعاة يين العامَّ  من أعظل المصال  لحفظ الدّين من الفتنة . وم الةه

يشدّي فيه فقهاء بمي المغرب من النَّْهي عن الديخول بالنَّعل إل  المىاجد الجامع  الستنكار العاّم  لذلك عل  الةّرغل مةن 

 .8في فئْعلئه، لما في مخالف  العامَّ  من الفتن  في الدّين رخص  النبّي 

 واقعيته في الحكم على النوازل: -4

الفقه المالكي واقعي في حكمه عل  النوابل، فهو إنما يحكل في الققايا النَّابل  أو ما في حكمها، وبعيةد كةلَّ البعةد عةن 

علة  هةذه  -رحمةه هللا–فقه االفتراض البعيد عن الواقع، لما فيه من المقيع  للعلل وإسقان هيب  أهله، وقةد شةدَّي مالةك 
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ونئ يجاج  ميت  فخرجت منها بيق  فأفقىت البيق  عنده عن فرا، أيأكله الققيَّ  لما سأله رجل عراقي عن رجل 

ا يكون ويَْع ما ال يكون.  ؟ فقال مالك  َسْل َعمَّ

ا تنتفع به أجبتك ؟  1وسأله آخر عن نَْحو هذا فلل يجبه. فقال له  لل ال تجيبني يا أبا عبد هللا ؟ فقال  لو سألت عمَّ

 .2أل  يقول للىائل  أََوقعت ؟ فيقول له  ال. فيقول  أنظرني حت  تقعوكان من عايته أنه إإا سِّئل عن مى

 اليسر والسَّماحة في أحكامه: -5

ا يِّعدي من مزايا الفقه المالكي وقوفةه علة  ثوابةت الةدّين مةن التَّيىةير ورفةع الحةر  عةن النةاس فةي أحكامةه اعتبةارا  وممَّ

لَ لمنطو  الكتاب   َ  أِّنزئ ةنكِّلِّ الشَّةْهَر  َشْهرِّ َرَمَقاَن الَّذئ دَ مئ َن اْلهِّدَى َواْلفِّْرقَةانئ فََمةن َشةهئ فئيهئ اْلقِّْرآنِّ هِّدًى لّئلنَّاسئ َوبَيّئنَاتف ّمئ

يةدِّ ّ ِّ بئكِّةلِّ اْليِّْىةَر َوالَ يِّرئ  َِّخةَر يِّرئ ةْن أَيَّةامف أ ةدَّةٌ ّمئ يًقةا أَْو َعلَة  َسةفَرف فَعئ ْمهِّ َوَمةن َكةاَن َمرئ ةدَّةَ يةدِّ بئكِّةلِّ اْلعِّْىةَر فَْليَصِّ لِّةواْ اْلعئ َولئتِّْكمئ

ونَ  واْ ّ َ َعلَ  َما َهدَاكِّْل َولَعَلَّكِّْل تَْشكِّرِّ َِّكبّئرِّ هئ هَِّو اْجتَبَاكِّْل َوَما َجعََل َعلَةْيكِّْل  وقوله أيقا   3َولئت َهايئ ئ َحرَّ جئ دِّوا فئي  َّ َوَجاهئ

يَل هِّةوَ  لَّة َ أَبئةيكِّْل إئْبةَراهئ ْن َحَر ف ّمئ ينئ مئ يدًا َعلَةْيكِّْل َوتَكِّونِّةوا  فئي الدّئ سِّةولِّ َشةهئ ةن قَْبةلِّ َوفئةي َهةذَا لئيَكِّةوَن الرَّ ْىةلئميَن مئ اكِّلِّ اْلمِّ َسةمَّ

ئ هِّةةَو َمةةْواَلكِّْل فَةةنئْعَل اْلَمةةْولَ  َّْ وا بئةةا ةةمِّ َكةةاةَ َواْعتَصئ ِّةةوا الزَّ ةةَمةَ َوآت وا الصَّ ةةيرِّ شِّةةَهدَاء َعلَةة  النَّةةاسئ فَةةأَقئيمِّ ا ، ولهةةذ4  َونئْعةةَل النَّصئ

االعتبار جاءت أحكامه سهل  وميّىرة ال إفران فيها وال تفريط، فاإلفران تقيير، والتفريط تقييع، وفقه مالك توّسط 

   وييْتِّ لو كان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.5إلك كلّه، وألْجل إلك قال الغزالي

لةر بمةةذهب مالةك. يعنةةي لتوسةعته فةةي النجاسةةات الشةةافعي يقةول  الحمةةد ي الةذ  مةةنَّ علةة  الخ 6وكةان الىةةرا  البلقينةي

 .7والمياه والكمب والبيع والشراء وغير إلك
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