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 )أصول وقواعد المذهب المالكي(
 المذهب المالكي

 محمد بشير آدمد. 

 جامعة غانا

 ملخص: 

 صحابه ومنالحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا، محمد بن عبد هللا وعلى آله وأ

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

ليدولي دم فيي الملققيى افهذا ملخص البحث الذي بعنوان: )أصول المذهب المالكي وقواعده( مق

 خ وآفاق(.الثالث عشر تحت رعاية الجامعة اإلفريقية بأدرار الجزائر تحت شعار)المذهب المالكي:تاري

قيه جعلت البحث على مقدمية وممسية مباحيث وماتميةا أميا المقدمية فقيد هايره فيهيا أهميية ال 

ي أعمياق الء األئمية للويوف فياإلسالمي، وأن من نعم هللا سبحانه وتعالى ورحمقه بالعبياد أن سيخر هي 

ألئمية ليم نصوف الوحيين القرآن والسنة السيقخرا  هيذا الكنيز الهائي  مين ال قيه اإلسيالمي، وبينيت أن ا

ليى الحي  إيخقل وا لمجرد االمقالف، أو حبا للشهرة أو غلبة الخصم، وإنما هدفهم الرئيس هيو الوصيول 

 جر واحد.بأقصر الطرق وأسلمها، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أ

وفي المبحيث األول هايره معنيى اي  مين األصيول والقواعيد فيي اللوية وفيي االصيطال ا  يم 

 ت أن ميادةانققلت إلى المبحيث الثياني فنتيره فييه إليى األصيول والقواعيد العامية لل قيه اإلسيالمي، وبيني

در يية المصيابق ال قه اإلسالمي أساسه القرآن والسنة، وحول هذين المصدرين يدور ال قه، وعليهما انبنى

ييدوا عين األمرى من اإلجميا  والقيياو وغيرهميا مين األدلية المخقلي، فيهيا، وأن األئمية األعيالم ليم يح

أو أحيانيا  هذين المصدرين قيد أنملة، واالمقالف إنما هو ناتج عن االمقالف في ال هم ووجهاه النتير،

 أو  ال ة ك وجد لبعض األئمة قوالنعدم حصول بعضهم على دلي  حكم المسألة، فيجقهد رأيه فيها، فلذل

 في مسألة واحدة، ألنهم رجاعون إلى الح  إها تبين.

ميين  وفيي المبحييث الثاليث بينييت فييه أن اإلمييام مالييك رحميه هللا لييم ييدون أصييول مذهبيه اويييره

 صيولأهايره أن  األئمة، وإنما فع  هلك تالميذه اسقنادا إلى أقواله وفقاويه القي أودعها فيي الموأيأ.  يم

لقرآن، المذهب المالكي ينقسم إلى قسمين: أصول عامية يشيقرف فيي األميذ بهيا مي  غييره مين األئميةا ايا

والسيينة، واإلجمييا ، والقييياو، واالسقصييحاس واالسقحسييان وغيرهيياا وأصييول ماصيية اشييقهر المييذهب 

 وغيرهيائيد المالكي باألمذ بهاا اعم  أه  المدينية، والمصيالا المرسيلة، وسيد اليذرائ ، والعيرف والعوا

م تصير  ليوإن اان من أئمة المالكية مين نيا   فيي هيذا ورأى أن سيائر الميذاهب ال قهيية تأميذ بهيا وإن 

 باسمها.

ره فيه أما المبحث الراب  ف يه هار ت صيلي ألصول المذهب المالكي، وقدمهده له بقمهيد ها

وه عيين ، والييذين أمييذأصيي  المييذهب وأنييه ميييرال لعلييم القييابعين بالمدينيية اسييعيد بيين المسيييب رحمييه هللا

إليى  الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين.  م هاره أن من العلماء مين أوصي  أصيول الميذهب الميالكي

ا يشيير أربعة عشر، وقي  سقة عشر، وقي  سبعة عشرا وأن من أوصلها إلى األل،، أو الخمسمائة فإنمي

ققهييا مق رعيية عيين أصييول فقييإ إلييى القواعييد القييي اسييقخرجت ميين فييرو  المييذهب، والقييي هييي فييي حقي

المييذهب. وقييد هاييره األصييول ميي  شييرحها وهايير أمثليية لبعضييها، وإن انييت اققصييره علييى القعرييي، 

مييا  االصييطالحي دون اللوييوي  نتييرا للققيييد بالقييدر المطلييوس ميين المنتمييين، وهاييره فييي الخاتميية أهييم

، يير الجيزاءمهذا الملققيى توص  إليه البحث من نقائج سائال هللا سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على 

تعيالى،  وأن يثبت مطانا جميعا فيي المضيي قيدما لخدمية فقيه إميام دار الهجيرة ماليك بين أنيس رحميه هللا

 وعلييى آلييه وآمير دعوانييا أن الحمييد هلل رس العييالمين. وصييلى هللا علييى سيييدنا وحبيبنييا محمييد بيين عبييد هللا

 وأصحابه أجمعين.

 :المقدمة

م ان إلى يوعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والقابعين لهم بإحس الحمد هلل والصالة والسالم

 الدين وبعدا 
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ء مية علميافإن من نعم هللا سبحانه وتعالى على هذه األمة المحمدية أن سخر لهذه لألمة اإلسال

 فيي االجقهيادو و هلك بدراسة األصلين الكقاس والسنة أفذاها أفنوا أعمارهم في مدمة هذا الدين الحني،،

ا وهيذ أحميدامنهم أئمية الميذاهب األربعية وهيم: أبوحني ية، وماليك، والشيافعي، و ،اسقنباأ األحكام منهما

نزلنيا  يدم  ضمنا فيي وعيد هللا سيبحانه وتعيالى بح يب اقابيه العزييز حييث قيال عيز مين قائي : )إنيا نحين

  الذار وإنا له لحافتون(.

 لمكل ييين، وبخاصيية إها عرفنييا أنوهييذا االمييقالف بييين هيي الء األئميية رحميية وتوسييعة علييى ا

 ليى الوصيول، وإنما ا  واحد منهم يروم إالخصم امقالفهم ليس تشهيا وال حبا للشهرة أو لمجرد مخال ة

 إلى الحي  فيي أقصير أريي  وأسيلمه، فالمصييب مينهم أجيره مرتيان، أجير االجقهياد وأجير إصيابة عيين

 لح .ا راغ الوس  في سبي  الوصول إلى الح ، والمخطئ منهم له أجر واحد هو أجر بذل الجهد واسق

 فيي هيذا أصول المذهب المالكي وقواعده"وقد وق  امقياري على موضو  المحور الثالث: "

 الملققى العتيم الذي هو بعنوان )المذهب المالكي: تاريخ وآفاق(
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امقييره هييذا الموضييو  ميين بييين المواضييي  األمييرى أل بييت ألول ييك الييذين يحيياولون مقارنيية 

ف في ال قه اإلسالمي بويره أن االمقالف فيي ال قيه اإلسيالمي لييس اوييره مين االمقالفياه القيي االمقال

مبناها على حب الخصيم محاجية مصيمه وغلبقيه علييه، وإنميا هيو مبنيي عليى تقيوى هللا سيبحانه وتعيالى 

 .أوال،  م االجقهاد في الوصول إلى الح  فيما وص  إليه اجقهاد اإلمام

  والخاتمة: ممسة مباحثو مقدمة وقد قسمت البحث إلى

 تعري، الل تين "أصول" و "قواعد" :المبحث األول

 النترة العامة إلى أصول وقواعد ال قه اإلسالمي. :المبحث الثاني

 مالك رحمه هللا غيره من األئمة.ول شارف فيها اإلمام أص المبحث الثالث:

 عد المذهب المالكي.اأصول وقو المبحث الرابع:

 وأهم ما توص  إليه البحث. الخاتمة خامس:المبحث ال

 المبحث األول: تعريف لفظتي "أصول" و "قواعد". في اللغة وفي االصطالح.

ي ميا اسيقند الشييء في، وأص  الشيء هو: ما منيه الشييء. وقيي : األصول في اللوة جم  أص 

 وجوده إليه. 

ء فهييو مسييقند إليييه فييي والقعرييي، الثيياني أعييم ميين األولا ألن مييا اييان ميين شييي 1قييال الطييوفي:

 وجوده، وليس ا  مسقند في وجوده إلى شيء يكون منه"

أمييا فييي االصييطال  فلييه تعري يياه عييدة منهييا: أن األصيي  يطليي  علييى الييدلي ، وعلييى القاعييدة 

  2المسقمرة، وعلى الرجحان، وعلى المقيس عليه.

ل تعيالى: )وإه يرفي  وقواعيد البنياء أساسيه. قيا   قاعدة والقاعدة هي األسياو. أما القواعد فجم

 4وقواعد الهود  مشباته الجارية مجرى قواعد البناء. 3إبراهيم القواعد من البيت(

"قضييية الييية ميين حيييث اشييقمالها بييالقوة علييى أحكييام جزئييياه وفييي االصييطال  القاعييدة هييي: 

  5واسقخراجها منها ت ريعاا اقولنا: ا  إجما  ح " -وتسمى فروعا-موضوعها
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 لنظرة العامة إلى أصول وقواعد الفقه اإلسالمي.المبحث الثاني: ا

ثيييرا، إن النييا ر إلييى ال قييه اإلسييالمي يالحييب أن مأمييذ األئميية ومسييقنبإ أحكييامهم ال يخقليي، ا

ن الباأي  مي وهلك ألن ا  واحد منهم اسقلهم أص  مذهبه وقواعده أوال من الكقاس العزييز اليذي ال يأتييه

ألحاديييث وتقييويمهم ل ة النبوييية المطهييرة وإن امقل ييت نتييراتهمبييين يديييه وال ميين مل ييه، و انيييا ميين السيين

مين  ، اما أن إلمام بعضهم ووقوفه واأالعه وتيسروصوله إليى هيذا األصي  أقيوىالنبوية صحة وضع ا

ه ا فهييذبعييضا واييذلك اإلجمييا  الييذي أمييذ بييه ايي  واحييد ميين هيي الء األئميية المعقبييرين، والقييياو اييذلك

 بها ا  من يعقد به من فقهاء األمة.األصول األربعة ات   على األمذ 

تحييت عنييوان )مييادة ال قييه اإلسييالمي: "مادتييه أمييور أربعيية: األول منهييا القييرآن   1قييال الثعييالبي

العتيم الذي احقيوى علييه المصيح، الكيريم... الثياني: السينة الصيحيحة أو الحسينة... الثاليث: اإلجميا . 

 الراب : القياو.

 كام شرائ  الدين تدرف من أربعة أوجه:قوله:... وأح  م نق  عن ابن رشد

 أحدها: اقاس هللا الذي ال يأتيه الباأ  من بين يديه وال من مل ه تنزي  من حكيم حميد.

عيز وجي :  : سنة نبيه صلى هللا علييه وسيلم اليذي قيرن أاعقيه بطاعقيه، وأمرنيا باتبيا  سينقه فقيالالثاني

 )وأأيعوا هللا والرسول(...

الهيدى  دل تعالى على صحقه بقوليه: )ومين يشياق  الرسيول مين بعيد ميا تبيين ليه : اإلجما  الذيوالثالث

تبا  غيير وساءه مصيرا( ألنه تعالى توعد على ا ويقب  غير سبي  الم منين نوله ما تولى ونصله جهنم

 سبي  الم منين، فكان هلك أمرا واجبا باتبا  سبيلهم...

 ميا ا ألن هللاالثال ة القي هيي الكقياس، والسينة، واإلج: االسقنباأا وهو القياو على هذه األصول الرابع

ليى جع  المسقنبإ من هلك علما، وأوجيب الحكيم بيه فرضيا فقيال عيز وجي : )وليو ردوه إليى الرسيول وإ

 أولي األمر منهم لعلمه الذين يسقبطونه منهم(

ليي  لييس بعد هذا النق  عن ابن رشد: "وقد بقي على ابن رشد "االسقدالل وهو د 2قال الثعالبي

بكقاس، وال سنة، وال إجما ، وال قياوا فما سوى األربعة من األدلة القي توجد في ايالم أهي  االجقهياد 

 "هو االسقدالل...

ل فأنت قد رأيت، وعلى ضوء هذا المنقول عن ابين رشيد وغييره مين العلمياء، أن هيذه األصيو

هم فيي تيزنت وجهياه د أنملة، وإن اانياألربعة من المسلماه عند األئمة المعقبرين، ال يحيدون عنها قي

 خقل،.قد تعلى بعض  تقديم بعضها

حيدا، وهيو وقال الثعالبي عند امققامه هذا الكالم: " وإها أمعنت النتر وجده أص  األحكام وا

وص   ، ومنه ماقول هللا سبحانها قال تعالى: )إن الحكم إال هلل( إال أن منه ما وصلنا بين دفقي المصح،

هيو  ل هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال ينطي  عين الهيوى فيي غيير المصيح،، ومنيه مياعلى لسان رسو

 مسقنبإ من هلك وهو القياو واالسقدالل، أو مسقند إلى أحدها وهو اإلجما .

 3تق ر  وتزيد على هذه..." أما أصول المذاهب االحن ي والمالكي والشافعي والحنبلي، فقد 

  4.في اعتبارها ئمةألااإلمام مالك رحمه هللا غيره من  المبحث الثالث: أصول شارك فيها
بأصيول مذهبيه وقواعيده القيي اعقميدها   5-اويره من األئمة–لم يصر  اإلمام مالك رحمه هللا 

في اجقهاده وإصدار فقاويه وأحكامه، ولم تكن مدونة بطيبعة الحال، وإن اان يشير إلى بعيض األصيول 

، ويعمي  بالحيديث المرسي  ، واألميذ بيأقوال الصيحابةنية، والقيياوعن أري  اإلجمالا اعم  أهي  المدي

 وغير هلك.
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اد فييي بعييده فقيياموا باالجقهييميين علميياء المييذهب المييالكي جيياء تالميييذ اإلمييام مالييك رحمييه هللا 

حميه رالمسائ  القي اسقجده في عصيرهم، واسيقنبطوا األحكيام القيي تناسيبها وفي  أصيول اإلميام ماليك 

ين اس اليدواوراء شامال ل قياوى اإلميام وأقواليه فيي اقابيه الموأيأ، ومميا جمعيه أصيحهللا، فاسققرأوا اسقق

 الكبرىا االمدونة، والواضحة، والعقبية.

، فقوصلوا بعد جهد ابير إلى اسقكشاف معالم المنهج الذي مطه اإلميام ماليك رحميه هللا لن سيه

 1جوا ال رو  عليها.، فدونوها وشرحوها ومرفأدراوا أصول وقواعد االجقهاد عند اإلمام

وهييذه األصييول القييي فهموهييا ميين أصييول مييذهب اإلمييام نوعييان بييالنترإلى أصييول غيييره ميين 

 األئمةا أصول عامة يشقرف فيها اإلمام م  سائر المجقهدين، وأصول ماصة.

: "... فاألصييييول العاميييية هييييي: الكقيييياس والسيييينة واإلجمييييا  والقييييياو، قييييال الشيييييخ شييييقرون

 قول الصحابي، واالسققراء.واالسقصحاس واالسقحسان، و

، وسيد اليذرائ ، والعيرف أما األصيول الخاصية فهيي: عمي  أهي  المدينية، والمصيالا المرسيلة

 2والعاداه، ومراعاة الخالف."

رون أن ييإال أن بعض علماء المالكية لم يسلموا امقصاف المذهب المالكي بهذه القواعد، فهم 

 وا فيها.يطرد لم غيره من األئمة اعقبروها أصوال وإن
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مين (: "ينق  عن مذهبنا أن 404)شر  تنقيا ال صول رحمه هللا وفي هلك يقول اإلمام القرافي

ة المرسييلة، وسييد الييذرائ ا وليييس اييذلك، أمييا العييرف فمشييقرف بييين مواصييه اعقبييار العوائييد، والمصييلح

بإنكارهيا  المذاهب، ومن اسققرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. وأميا المصيلحة المرسيلة فويرنيا يصير 

بمطل  المصلحة، وال يطالبون أن سيهم عنيد ال يروق والجوامي  بإبيداء ولكنهم عند الق ري  تجدهم يعللون 

الشياهد لهيا باالعقبييار، بي  يعقمييدون عليى مجييرد المناسيبة، وهيذه هييي المصيلحة المرسييلة. وأميا الييذرائ  

 1فمنها ما هو مجم  عليه، ومنها ما هو مخقل، فيه"

فقيال: "وان يراد اإلميام ماليك بهيذه  ن هذا الذي ههب إلييه القرافيي رحميه هللاولم يرالشيخ شقرو

األصيول واقي  ال يسيقطي  أن ينكيره أحيدا ودليليه هيذا الكيم الهائي  مين ال يرو  ال قهيية المبنيية عليى هييذه 

 2األصول، وغيره من المجقهدين قد يأمذ بها لكن دون أن يعقبرها أصال مطردا في جمي  المواض "

 الرابع: أصول وقواعد المذهب المالكي. المبحث

 :تمهيد
، لييم وال قييهأدرف اإلمييام مالييك رحمييه هللا الطبقيية الثانييية ميين القييابعين بالمدينيية، فأمييذعنهم الع

 -معليوم اميا هيو–ا وهي الء وه الء بدورهم تلقوا علومهم عن ابار القابعين اسعيد بن المسييب وأمثاليه

 ترت يي  القييابعين، وبعييدهم بييدأه مكانيية اإلمييام مالييك رحمييه هللاهييم الييذين ور ييوا علييوم الصييحابة وابييار 

 وتقوى، حقى غطت على مكانة اآلمرين من أقرانه.

: " اان أصحاس  يد بين  ابيت اليذين ييذهبون مذهبيه فيي ال قيه ويقوليون قال في اقاس المسائ 

هي الء اال نيي عشير بقوله ا ني عشر رجال، منهم من لقيه ومنهم مين ليم يلقيه، وايان أعليم أهي  المدينية ب

ومذهبهم وأريققهم: ابن شهاس، ويحيى بن سعيد، وأبيو الزنياد.  يم ايان بعيد هي الء ييذهب هيذا الميذهب 

 3ويقوم بهذا األمر مالك بن أنس ومعه آمرون"

ييرون، وقال في موض  آمر: "الشك أن الطبقة القي تلت ابيار القيابعين مين الطبقية األوليى اث

ه، حيديث وال قيآلت إليهم علوم اإلسالم، وصاره لهيم المكانقية العاليية فيي اللكن المبر ين منهم، والذين 

د بين سيرجس، وربيعية اليرأي، و يي وداره عليهم ال قوى بص ة ماصة هم: ابن شهاس الزهري، ونياف 

 .بن أسلم، ويحيى بن سعيد"

فقههم أسس ماليك  ه الء هم الذين يمثلون ال قه المدني، وعنهم ورل اإلمام مالك رحمه هللا فقهه، وعلى

منهجييه فييي االسييقدالل، )...فييدون رحمييه هللا مااييان مح و ييا فييي الصييدورجيال بعييد جييي ، وأودعييه فييي 

بعد انققاء وتمييز وتدقي ، فصاره تلك الثروة العلمية العتيمة مرج  المسلمين، ومصيدر ديينهم  موأ ه

اقاس دون بعد اقياس هللا فهو أصا باحق اء ابير، وإقبال شديد،  بعد اقاس هللا تعالى، وحتي موأأ مالك

 4تعالى...(

أما أصول وقواعد اإلمام مالك فمن العلماء من أوصلها إلى أربعة عشر االقرافي، ومنهم مين 

و مانييية  إلييى سييقة عشيير االثعييالبي. وأمييا ميين أوصييلها إلييى الخمسييمائة و يييادة، أو ممسييمائة أوصييلها

عيين هيييذه الثعييالبي:"... لكنهييا فيييي الحقيقيية ت رعييت  قييالفأنهاهييا إلييى األليي، والميييائقين... وأربعييين، أو

 يقصد بذلك أصول المذهب المالكي اآلتية هارها إن شاء هللا تعالى. 5األصول..."

 عد م  شر  موجز لك  واحد منها إن شاء هللا.اوسوف أهار هذه األصول والقو

ينحصر في  ال ة أميور  هلك ألن الكالم: نص الكتاب. عد المذهب المالكيامن أصول وقو األصل األول

الينص فيي االصيطال  هيو: الصيريا فيي ميا نيص، وإميا  ياهر، وإميا مجمي . وألنيه إ من حيث الدالليةا

 6معناه. وقي : ما أفاد بن سه من غير احقمال. أو: "ما رف  في بيانه إلى أبعد غاياته"

                                                             
 404شر  تنقيا ال صول 1
 82عاة الخالف مرا 2
 56المسائ  القي بناها اإلمام مالك على عم  أه  المدينة  3
 63الرج  الساب   4
 1/387ال كر السامي  5
 1/553شر  مخقصر الروضة  6
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تقريااب ، 1/554شاارح مختلاار الرو ااة ،48إحكااام الفلااولوللعلميياء فييي اليينص  ال يية اصييطالحاه:

 161الوصول

  ال ة.وا اأسماء األعداد مث : واحد، وا نين، : ما دل على معنى قطعا وال يحقم  غيره قطعاأولها

ق  الجمي  :ما دل على معنى قطعا وإن احقم  غيرها اصيغ الجمو  في العموم، فإنها تدل على أوثانيها

 قطعا، وتحقم  االسقوراق.

 : ما دل على معنى اي، ما اان.ثالثها

 .فإها قي  مثال:الل ب إما نص أو  اهرا فالمراد القسم األول 

 نيين جزميا، فإنيه يققضيي ققي  ا 5وأما القسيم الثياني فكقيول هللا تعيالى)اققلوا المشيراين( القوبية

 فهو نص في هلك م  احقماله لقق  جمي  المشراين.

ص مالك عليى ايذا، أو وأما الثالث فهو غالب األل ا ، وهو غالب اسقعمال ال قهاءا فيقولون: ن

 1لنا في المسألة النص والمعنىا ويقولون: نصوف الشريعة مقضافرة بذلك"

 .)العموم(األصل الثاني من أصول المذهب المالكي: ظاهر الكتاب العزيز

لمعياني االتاهر في اصطال  العلماء هو: المعنى الذي يسب  إلى فهم السيام  مين المعنييين أو 

 القي يحقملها الل ب.

                                                             
 .1/554، شر  مخقصر الروضة161، تقريب الوصول 48إحكام ال صول للباجي  1
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مث  قول هللا سبحانه وتعالى: )إنما  أو: الل ب المحقم  معنيين فأاثر هو في أحدها أرجا داللة.

إلييى قولييه تعييالى: )فهيي  أنييقم  الخميير والميسيير واألنصيياس واأل الم رجييس ميين عميي  الشيييطان فيياجقنبوه(

أنيقم منقهيون( منقهون( فإن اآلية  اهرة في األمر باجقنياس األميور الميذاورةا وألن قوليه تعيالى: )فهي  

في عرف اسقعمال العيرس يعنيي: انقهيوا. ومنيه قيول النبيي صيلى هللا علييه وسيلم فيي أبيي بكير الصيدي  

 1رضي هللا عنه: )ه  أنقم تاراوا لي صاحبي؟( أي اتراوه وال ت هوه.

 األصل الثالث: دليل الكتاب العزيز )مفهوم المخالفة(

وهو: أن يعل  الحكم على أحد وصي ي الشييء  اإلمام الشيرا ي رحمه هللا: "دلي  الخطاس قال

  2"فيدل على أن ما عدا هلك بخالفه.

 الص ة تعلي  الحكم علىرحمه هللا: "دلي  الخطاس هو 446إحكام الفلول الباجي وقال اإلمام

  4مثاله قول هللا تعالى: )إن جاءام فاس  بنبأ فقيبنوا(. 3"ليدل على انق اء هلك الحكم عمن لم توجد فيه.

اقيول ال الشيرا ي: "فلميا علي  الحكيم عليى ال اسي  دل عليى أنيه إن جاءنيا عيدل ال نقبيين. وق

 النبي صلى هللا عليه وسلم: )في سائمة الونم الزااة( يدل على انق ائها في المعلوفة.

  األصل الرابع: مفهوم الكتاب العزيز )مفهوم الموافقة(

مين ن يس : وهيو ميا ي هيم لم هيوم الموافي  ]هيو ا عرفه اإلمام الباجي بقوله: "فحيوى الخطياس

قييال اإلمييام  5احييقج لييه بقييول هللا تعييالى: )فييال تقيي  لهمييا أف(والخطيياس ميين قصييد المييقكلم بعييرف اللويية" 

 6.للوة المن  من الضرس والشقمالباجي:"فهذا ي هم من جهة ا

 األصل الخامس: تنبيه الكتاب العزيز )وهو التنبيه على العلة(

ق  ال أجد فيما أوحي إلي محرما على أاعم يطعمه إال أن يكون هللا تعالى: )واسقدلوا له بقول 

فنبه سبحانه وتعيالى عليى علية  7ميقة أو دما مس وحا أو لحم منزير فإنه رجس أو فسقا أه  لوير هللا به(

 تحريم األمور المذاورة وهي لرجسها.

ى بقوتيةا قيول النبيي صيلمثاله حديث فاأمية بنيت قييس فيي الم   األصل السادس: نص السنة.

ليى مين إال يلق يت هللا عليه وسلم : )ليس لها ن قة وال سكنى( فإها وجد اإلمام مالك رحمه هللا نصا اهذا في

مسيك تمال، اائنا من اانا فليذا ليم يأميذ بيرأي عمير بين الخطياس رضيي هللا عنيه فيي هيذه المسيألة بي  

 بالنص.

 األصل السابع: ظاهر السنة.  

مثاليه مييا رواه أبيو داود بل ب)ميين وجيد لقطيية  .لياال السانة )مفهااوم الموافا (األصال الثاامن: د

  8فليشهد هوي عدل، وليح ب ع اصها ووااءها...( وهذا يدل على على ح ب ما الققإ من الدنانير.

( ونم الزااةمثاله قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )في سائمة ال األصل التاسع: مفهوم السنة. 

 نق ية عن المعلوفة.فقكون الزااة م

 األصل العاشر: تنبيه السنة. 

 األصل الحادي عشر من أصول المذهب المالكي: اإلجماع.

ات اق مجقهدي أمة اإلجابة لدعوة النبي صلى هللا علييه وسيلم فيي عصير وهو في االصطال : 

 9من العصور على أمر من األمور بعد وفقه صلى هللا عليه وسلم.

 ياس. األصل الثاني عشر: الق

                                                             
 وما بعدها 1/559شر  مخقصر الروضة   1
 1/428شر  اللم   2
 446إحكام ال صول 3
 6سورة الحجراه آية  4
 23اإلسراء  5
 439إحكام ال صول  6
 145سورة األنعام  7
 140أصول مذهب اإلمام أحمد بن حنب  للداقور عبد المحسن القراي  8
 347، المدم  إلى مذهب أحمد البن بدران 327تقريب الوصول البن جزي  9
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كيم لهميا أو ن ييه عنهميا بيأمر جيام  : حم  معلوم على معلوم فيي إ بياه حوهو في االصطال 

وهذا القعري، بناء على أنه من فع  المجقهد. وأما بالنتر على أنه دليي  مسيقق  وضيعه الشيار   بينهما.

الحكيم، لوجيود  فقي  في تعري ه: "مساواة فر  ألص  في حكمه" اإ هار المساواة بين الخمر والنبيذ في

  1"اإلسكار في ا  منهما.

 2األصل الثالث عشر: عمل أهل المدينة.

حميه هللا هناف االم أوي  في المقصود بعم  أه  المدينة الذي اشقهر األمذ بيه اإلميام ماليك ر

رهميا مثي  القاضيي عبيد الوهياس، والقاضيي عييا  وغي-محققيي المالكييةلكني أشير هنا إليى أن  تعالى،

 م  أه  المدينة ضربان:قالوا إن ع

ى ال ال يخ ، مما نقله الكافة عن الكافة، وعملت به عمما اان من أري  النق  والحكاية األول:

 صلى هللا عليه وسلم. عن  من النبي

 .وهاروا لذلك مراتب إجما  الصحابة من أه  المدينة من أري  االجقهاد واالسقدالل الثاني:

يريد به الداقور عبد اليرحمن الشيعالن فيي تعري يه -كان األولى أن يقولقال الداقور محمد المدني: "...ف

)عميي  أهيي  المدينيية هييو: مييا ات يي  عليييه العلميياء وال ضييالء بالمدينيية الهييم أو أاثييرهم فييي  ميين  -للعميي 

مثاليه قيول اإلميام ماليك رحميه هللا فيي الموأيأ لميا  3الصحابة والقابعين سواء أاان سنده نقال أم اجقهيادا(

تثنييية األهان واإلقاميية فقييال: )لييم يبلونييي فييي النييداء واإلقاميية إال مييا أدراييت النيياو عليييها فأمييا  سيي   عيين

وهنياف بسيإ الكيالم فيي  وميا بعيدها.  4اإلقامة فإنها ال تثنى، وهلك اليذي ليم ييزل علييه أهي  العليم ببليدنا(

م  هو اإلجما ، فشن عم  أه  المدينة، واي، أن بعض العلماء من غير المالكية  ن أن المقصود بالع

 .على المذهب المالكي وأمطأ، إال أن المجال ال يس  لذارهذه الق اصي 

 5رابع عشر: قول اللحابي.لاألصل ا

 هللا رحميه اإلميام ماليكاالجقهادي ال النقليا وقد جعله  هذا األص  له عالقة بعم  أه  المدينة

 : فيه أصال من أصول مذهبه، لكنه يشقرأ

 ه. : صحة إسنادأوال

ن هللا بي أن يكون من أعالم الصحابةا االخل ياء الراشيدين، ومعيذ بين جبي ، وأبيي بين اعيب، وعبيد: ثانيا

 عمر، وعبد هللا بن عباو وأمثالهم.

 : وأن ال يخال، الحديث المرفو  الصالا للحجية. ثالثا

 االستحسان.  :األصل الخامس عشر

ي مقابلية فالسقحسان: األمذ بمصلحة جزئية هللا بقوله: "ا عرفه اإلمام الشاأبي المالكي رحمه

 دلي  الي"

وعرفه ابن رشد بأنه: "أر  لقيياو يي دي إليى غليو فيي الحكيم ومبالوية فييه، فيعيدل عنيه فيي 

 6بعض المواض  لمعنى ي  ر في الحكم يخقص به هلك الموض "

ب اهأاق ييي بهييذين القعييري ين لعييالمين ميين علميياء المالكييية، وإن اانييت هنيياف تعري يياه للمييذ

لمشيهور األمرى ال تبعد اثيرا عن هذا. واإلشكال اليذي يقكيرر اثييرا فيي بحيث االسقحسيان هيو القيول ا

 عن اإلمام الشافعي رحمه هللا "من اسقحسن فقد شر " 

يقبين أن الخيالف "...وبما تقدم من تعري اه االسقحسان 7قال الشيخ محمد المخقار الشنقيطي: 

ارة، حيث إن الذي يحيقج باالسقحسيان يعرفيه بقعريي، ال يخيال، أحيد فيي راج  إلى العب فيه بين العلماء

العم  بها والذي يرده يعرفه بقعري، ال يقول أحد من المسلمين بجوا  العم  به... وهار تعري ياه عيدة 
                                                             

 . 457ال صول للباجي  ، وانتر إحكام345تقريب الوصول البن جزي  1
 وما بعدها. 66انتر ت صي  مسألة عم  أه  المدينة في المسائ  القي بناها اإلمام مالك على عم  أه  المدينة   2
 77المرج  الساب   3
 .174وما بعدها، المسائ  القي بناها مالك على عم  أه  المدينة413، إحكام الباجي 57الموأأ   4
 .212صول ال قه لإلمام أبي  هرة ، أ1/391ال كر السامي  5
 وما بعدها 2/162انتر هذه القعري اه في االعقصام للشاأبي  6
 .564، وانتر إحكام الباجي 403هامش تقريب الوصول البن جزي   7



10 

 

 ييم قييال:... وإها علييم أن االسقحسييان الييذي احييقج بييه المحقجييون باالسقحسييان ال مييالف فيييه، والييذي ن يياه 

مالف فيه، علم أن الن ي واإل بياه ليم يقيواردا عليى شييء واحيد، فيال ميالف فيي الحقيقية وال النافون ال 

  .لم"تعار ، وهللا تعالى أع

 .(األصل السادس عشر: الحكم بالذرائع.)أي بسدها

قال اإلمام الباجي رحمه هللا: "ههب مالك رحمه هللا إلى المن  من الذرائ ا وهي: المسألة القيي 

إليى أجي ، ويشيقريها  ة ويقوص  بها إلى فع  المحتور. وهلك نحو: أن يبي  السلعة بمائية اهرها اإلباح

 1"بخمسين نقداا فهذا يوص  إلى سل، ممسين في مائة بذار السلعة.

 األصل السابع عشر: االستلحاب.

 وهو في االصطال : "بقاء األمر والحال واالسققبال على ما اان عليه في الماضي"

: "القمسك بدلي  عقلي أو شرعي لم يتهر ما ينق  عنه مطلقا" وال يرجي  إليى وقي  في تعري ه

بانق اء الموير، أو  ن انق اء المويير عنيد بيذل الجهيد فيي البحيث  عدم العلم بالدلي ، ب  إلى دلي  م  العلم

  2"والطلب.

 3األصل الثامن عشر: مراعاة الخالف.

 ومرة ال يراعيه" 4هقال الثعالبي: "...مراعاة الخالف، فمرة يراعي

:"...يمكننا تعري، مراعاة الخالف بعد الوقو  بقولنيا: تيرجيا  5الشيخ شقرون أما تعري ه فقال

ومعنييى هلييك أن  دلييي  المخيال، بعييد وقييو  الحاد ية وإعطيي ه مييا يققضييه أو بعييض مييا يققضييه"المجقهيد 

 المجقهد قد يعم  دلي  المخال، ويرتب عليه جمي  آ اره.

ا وقيي    بيدون ولييي باأي  عنييد اإلميام مالييك رحميه هللا، ي سييخ قبي  الييدمولا فيإهمثالعقيد النكييا

 الدمول راعى قول اإلمام أبي حني ة رحمه هللا ودليله في عدم اشقراأ الولي في النكا .

اة الخالف قب  الوقو  أو الخرو  من الخالف فهو الجم  بين أدلة المخقل ين والعم  أما مراع

قى في الن وو توهم أنه قد أهم  دليال لع  مققضاه هو الصحيا، فبيالجم  ينق يي ا  دلي  فال يببمققضى 

 6هلك"

وأنيت إها  هذه جملة األصول القي اعقمدها اإلمام مالك رحمه هللا تعيالى فيي اسيقنباأ األحكيام،

ةا فينص أمعنت النتر في العشر األوائ  من هذه األصول تجدها فيي الحقيقية أصيلين هميا الكقياس والسين

يم، قرآن الكيررآن الكريم، و اهره، ودليله، وم هومه، وتنبيهه هي في الواق  تابعة ألص  واحد هو الالق

 واذلك بالنسبة للسنة.

ولييذلك اعقبييير اإلمييام القرافيييي أصيييول المييذهب الميييالكي أربعييية عشييرهي: الكقييياس، والسييينة، 

، واالسقصيييحاس، واإلجمييا ، وعمييي  أهييي  المدينييية، والقيييياو، وقيييول الصيييحابي، والمصيييلحة المرسيييلة

 .والبراءة األصلية، والعوائد والعرف، واالسققراء، وسد الذرائ ، واالسقدالل، واالسقحسان

: المن عية القيي اعقبرهيا الشيار  الحكييم لعبياده مين في االصطال  فهي أما المللحة المرسلة

 7ح ب دينهم ون وسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم حسب ترتيب معين فيما بينها.

ن هييي: البقيياء علييى عييدم الحكييم حقييى يييدل الييدلي  عليييه. أل فييي االصييطال  ءة األصااليةوالباارا

 .األص  براءة الذمة من لزوم األحكام

فهييو: مييا اسييققر فييي الن ييوو ميين جهيية العقييول وتلققييه الطبييا  السييليمة  وأمااا العوائااد والعاارف

 8وقي : عادة جمهور قوم في قول أو فع . بالقبول"

                                                             
 . 1/385، ال كر السامي 415، وانتر تقريب الوصول 567إحكام ال صول 1
 .613ل صول ، إحكام ا391انتره وأقسامه في  تقريب الوصول  2
 . 73، مراعاة  الخالف عند المالكية 1/385انتره في ال كر السامي  3
 أي اإلمام مالك رحمه هللا 4
 .73في اقابه مراعاة الخالف عند المالكية  5
 74المرج  الساب  6
 وما بعدها. 406تقريب الوصول  7
 .404المرج  الساب   8
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هو: تقب  الجزئياه الها أو بعضها للوصول إلى حكم عيام يشيملها  في االصطال  واالستقراء

جميعا"وقي : هو تقب  الحكم في مواضعه فيوجيد فيهيا عليى حالية واحيدة حقيى يوليب عليى التين أنيه فيي 

 1مح  النزا  على تلك الحالة.

 واالسقدالل في االصطال  هو: "دلي  ليس بنص وال إجما  وال قياو"

"محاولة الدلي  الم ضي إليى الحكيم الشيرعي مين جهية القواعيد ال مين وقي  في تعري ه أيضا: 

 2جهة األدلة المنصوبة"

المالكية اصال من أصول المذهبا  لقرافي )شر  من قبلنا( واعقبره غيره من  أئمةولم يذار ا

... ااإلمام ابن العربي رحمه هللا حيث قال بعد هاره لألقوال الخمسية القيي فيي مسيالة شير  مين قبلنيا: "

وقدمهدنا هلك في أصيول ال قيه، وبينيا أن الصيحيا القيول بليزوم شير  مين قبلنيا لنيا مميا أمبرنيا بيه نبينيا 

صلى هللا عليه وسلم عنهم دون ما وص  إلينا من غييره، ل سياد الطيرق إلييهما وهيذا هيو صيريا ميذهب 

  3مالك في أصوله الها..."

 وأهم ما توصل إليه البحث. الخاتمةالمبحث الخامس: 

 ن عبيد هللاالحمد هلل الذي بنعمقه تقم الصالحاه، والصالة والسيالم عليى نبينيا األميين، محميد بي

ل صيولية فيي أفقد تبين لي بعيد هيذه الجو وعلى آله وأصحابه والقابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،

 وقواعد مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى ما يلي:

 بين ال قهاء رحمة وتوسعة على المكل ين. أن هذا الخالف الحاص  أوال:

 نميا غيايقهمأن امقالفهم ليس تشهيا وال ألبا للشهرة، وال الشيهوة فيي مخال ية الخصيم فحسيب، وإ ثانيا: 

 الوصول إلى الح  بأقصر الطرق وأسلمه.

 القياو. ، واإلجماساسية لل قه اإلسالمي هي القرآن الكريم، والسنة الصحيحة الثابقة، والمادة األ ثالثا: 

 لم يخقل، األئمة في األمذ بالمصادر العامة واألصول المق   عليها بين جمهورهم. رابعا: 

هلييك  بأصييول مذهبييه، وإنمييا فعيي  -اويييره ميين فقهيياء األميية-لييم يصيير  اإلمييام مالييك رحمييه هللا خامسااا: 

واوين أصييحاس الييدتالميييذه بعييد اسييققراء تييام ل قيياوى اإلمييام وأقوالييه فييي اقابييه )الموأييأ( وممييا جمعييه 

 الكبرىا االمدونة، والواضحة، والعقبية.

لعلمياء بعض األصول القي قي  إن اإلميام ماليك رحميه هللا اميقص بهيا قيد اعقبرهيا غييره مين اسادسا:  

 رحمهم هللا أصوال وإن لم يطردوا فيها.

ين، ن القيابعوهيم عي بعي القيابعين،ا: فقه اإلمام مالك رحمه هللا هيو ال قيه الميدني اليذي ور يه عين تيسابعا

 والقابعون عن الصحابة بالمدينة، وعلى فقههم أسس منهجه في االسقدالل.

ن ميي: أصييول المييذهب المييالكي بلوييت السادسيية عشيير، أو السييابعة عشيير أو قريبييا ميين هلييكا وأمييا ثامنااا

و  ن فيرميأوصلها إلى الخمسمائة فما فوقهيا، أو األلي،ا فإنميا هيو إشيارة إليى القواعيد القيي اسيقخرجت 

 المذهب، وهي في الحقيقة مق رعة عن أصول المذهب المذاورة.

 عالمين. وهللا تعالى أعلم. وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد هلل رس ال

 الدكتور محمد بشير آدم. محا ر بجامعة غانا أكرا.أعده 
 .الملادر والمراجع

 إحياء القرال العربي،بيروه.دار -أحكام القرآن ألبي بكر ابن العربي (1
 هـ1409-م سسة الرسالة، بيروه-إحكام ال صول ألبي الوليد سليمان الباجي (2
 هـ1408  -دار الورس اإلسالمي بيروه-شر  اللم  ألبي إسحاق إبراهيم الشيرا ي (3
 هـ1422-دار المعرفة بيروه-الم رداه للراغب األص هاني (4
 هـ1407م سسة الرسالة، بيروه-وفيشر  مخقصر الروضة ألبي الربي  سليمان الط (5
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