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 من أول كتاب طالق السنة إىل هناية كتاب النكاح الثالث



 

 

 

بسم هللا الرحمن 
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 شكركلمة   

 

أشكر بداية أستاذي املشرف الدكتور"حممد جرادي" على          
توجيهاته القّيمة، واصطباره على تصويب وترشيد البحث حىت وصل إىل 

 ما هو عليه.

ل يل الشرف ابلتعلم على كما أشكر  كل األساتذة الذين حص          
 أيديهم يف مرحلة التعليم العايل وما قبله. 

والشكر موصول  لكل من أسهم يف إخراج هذا البحث أو أعان          
من قريب أو بعيد؛ فإنه من مل يشكر الناس مل يشكر هللا. فاللهم جازهم 

 خري اجلزاء.

                                                                                      

 آمين

 

 

 



 
 

 ةـمد  ـقـامل
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هلل الذي خلق اخللق يف أحسن تقومي, وأنزل كتابه احلكيم, مث الصالة والسالم على احلمد            
 املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 

 وبعد:   

عز -يف الدين من أجلِّّ ما يطلبه املسلم يف حياته، بل هو عالمة على مرضاة هللا  فالتفقه          
، ألنه جيعل اإلنسان يعبد (1)«من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين» لقوله صلى هللا عليه وسلم: -وجلّ 
ق إال على بصرية من أمره, والعبادة هي أفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه, وما ُخل -سبحانه–هللا 

    ﴿ألجلها لقوله سبحانه:

▪      ﴾(2). 

وَلّما كان علم الفقه من أفضل علوم الشريعة، اعتىن به العلماء قدميا وحديثا, وصرفوا فيه          
ت بذهب األرض كله لفاقته معظم أوقاهتم وأمواهلم، فألّفوا يف ذلك العديد من املؤلفات اليت لو وزن

أي  –فحّصلت  ››:قيمة ونفعا، ومن بني هذه املؤلفات: مدونة سحنون اليت قال فيها ابن رشد
ويروى أنه  –موطأ مالك  –مة على غريها من الدواوين بعد أصل علم املالكيني, وهي مقد   –املدونة 

فقه أفيد من املدونة, واملدونة هي عند ما بعد كتاب هللا أصح من املوطأ, وال بعد املوطأ ديوان يف ال
وموضعها من الفقه موضع أم القرءان من الصالة, جتزئ  ،أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو

   .(3)‹‹عن غريها وال جيزئ غريها عنها 
                                                           

  (.71يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين ,رقم )ابب: من ، أخرجه البخاري -(1)

 من سورة الذارايت. 56اآلية  -(2)

 بريوت اإلسالمي، الغرب حجي، دار حممد الدكتور: القرطيب، تح رشد بن أمحد بن حممد الوليد املمهدات: أبو املقدمات -(3)

 .1/44م،  1988 - هـ 1408 ،1طلبنان،  –
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الصالح: مالك وابن القاسم املدونة خالصة أقوال أئمة مشهود هلم ابإلمامة والفضل و  وتُعدّ         
 ن الفرات وسحنون.سد بوأ

إال أهنا حتتوي كذلك على قدر  ,ة هي آراء اإلمام مالك يف أغلبهاهذا وإن كانت املدون         
الأبس به من اجتهادات ابن القاسم وآرائه اخلاصة, فكان جييب على أسئلة سحنون مبا مل يسمعه من 

هذا رأيي ومل "واترة  "مالك فيها شيئا مل أمسع من  "واترة  "مسعت فيه شيئا  ما"مالك اترة بقوله : 
أقوم على  ال"واترة  "ال أدري ما قول مالك فيه ولكن هو عندي ...  "واترة  "أمسعه من مالك 

 إىل غري ذلك. "حفظ قول مالك فيها

ا, وفيها أيضا ما مل ينسب له نصا وإن               ً فاملدونة فيها الرأي الفقهي املنسوب ملالك نَص
 صوله, وهي خالصة أجوبة ابن القاسم على تساؤالت سحنون.كان على أ

لع على هذا السفر العظيم جيد أن هناك مسائل فقهية كثرية مل ينص فيها اإلمام على واملط            
حسب  فكان يبدي رأيه يف أغلب األحيان "عدم السماع "ولكن مل يتوقف ابن القاسم عند  ء،شي

الفروع املنصوص قياسا على فرع من  ا على مسألة أخرى أوجير خت ,ما تقرر لديه من أصول إمامه
 .عليها عند إمامه

 موضوع هي ،سحنوان ومل يسمعها من مالكابن القاسم ت اليت أجاب هبا دااوهذه االجته           
"األصول االجتهادية عند ابن القاسم فيما مل يروه عن مالك من خالل هذا البحث املوسوم بـ

 أول كتاب طالق السنة إىل هناية كتاب النكاح الثالث " املدونة من

 :وحياول البحث أن جييب عن جمموعة من التساؤالت منها 
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وهل هو يف هذه  ?من مالك هابن القاسم  يف اإلجابة على ما مل يسمع اليت اعتمدها صولاأل ما هي
هية يف إمناء املذهب بعد وكيف تربز شخصيته العلمية والفقاألصول مستقل عن مالك؟ أم مقّيد به؟ 

 ?اإلمام 

 والدوافع الختيار هذا املوضوع هي:

السعي الكتشاف األصول اليت اعتمد عليها ابن القاسم يف اجتهاداته، ومعرفة درجته يف االجتهاد، 
 وإدراك مدى إثرائه للمذهب املالكي. 

إىل خطة ملّمة جبوانب ومن أبرز الصعوابت اليت واجهتها خالل البحث؛ تعّسر الوصول           
البحث مما أدى إىل استغراق وقت طويل يف إعداد اخلطة وتغيريها، وقد كان للمشرف اليد الطوىل يف 

 الوقوف على اخلطة املتبعة.
كما أنه مل يكن من املمكن جتسيد القالب املتبع يف اخلطة العامة للبحث نظرا لغزارة املسائل يف بعض 

 صول األخرى.األصول وُشّحها يف بعض األ
وقد أدى تنازع املسألة بني أصلني خمتلفني إىل جعلها عرضة للتكرار نظرا لعدم توافر شواهد أخرى 

 غريها.

اليت مل  املسائلاالستقرائي مث االستنباطي يف معاجلة  املنهج البحث هوهذا املتبع يف واملنهج           
بواب املبحوثة, حيث أنين أتتبع هذه املسائل, يسمعها ابن القاسم من مالك, وأبدى فيها رأيه يف األ

 وأستنبط األصل الذي اعتمد عليه يف رأيه.
وقد أملت علي طبيعة املوضوع الرتمجة ألعالمه واكتفيت يف ذلك مبا يفي ابحلاجة فرتمجت         

 ألعالم املذهب غري املشهورين 
الذي ُعنون بـ"تعريف مصطلحات  وجاء البحث يف أربعة فصول؛ أوهلا: الفصل التمهيدي        

واثنيها: ابن القاسم, دوره  حقيقة األصول و االجتهاد والروايةالبحث" يتضمن ثالثة مباحث؛ أوهلا: 
 ورأيه ومرتبته يف املذهب، واثلثها: املدونة ومكانتها العلمية واالعتناء هبا وأنواع املسائل فيها.
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ويتضمن أربعة مباحث؛ أوهلا:  ″ىل األدلة املتفق عليهاألصول العائدة إا ″ مث الفصل األول وعنوانه
 أصل النص واثنيها: أصل العموم, واثلثها: أصل القياس, وأخريها: أصل التخريج.

قول أو  أصل مخسة مباحث؛ وهي:وفيه  ″االستداللاألصول العائدة إىل  ″وأما الفصل الثاين فعنوانه 
مراعاة اخلالف، أصل العادة أصل   ة املرسلة،املصلحأصل   سد الذرائع،أصل   عمل الصحايب،

 والعرف والتجربة واالختبار.

وجاء الفصل األخري حتت عنوان "األصول العائدة إىل القواعد"، ويتضمن مبحثني؛ األول: األصول 
 العائدة إىل القواعد األصولية، واآلخر: األصول العائدة إىل القواعد الفقهية.

 لنتائج املتوصل إليها يف البحث.وتضمنت اخلامتة جمموعة من ا

وعلى حسب اطالعي مل أعثر على دراسات سابقة هلذا العنوان، وإن توافرت دراسات مشاهبة         
للموضوع ؛ ككتاب "األصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي" حلامت ابي، وكتاب 

 ف أحسن زقور."القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى" من أتلي

هذا وأرجو هللا أن يعفو عين ما كان فيه من الزالت واهلفوات, وأن يغفر يل وجلميع                
 املسلمني إنه غفور رحيم واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 

 

 



 ل التمهيديـالفص
 تعريف مصطلحات البحث

 

 وفيه ثالثة مباحث؛ وهي:

 

 جتهاد والرواية.املبحث األول: حقيقة األصول و اال    

 املبحث الثاين: ابن القاسم, دوره ورأيه ومرتبته يف املذهب.    

 املبحث الثالث: املدونة ومكانتها العلمية واالعتناء هبا     

 املسائل فيها. وأنواع                         
 



 

 املبحث األول

 حقيقة األصول و االجتهاد والرواية

 
 وفيه ثالثة مطالب؛ وهي:

 

 املطلب األول: حقيقة األصول

 املطلب الثاين: حقيقة االجتهاد

 املطلب الثالث: حقيقة الرواية
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 املطلب األول: حقيقة األصول

 الفرع األول :

  (1) «.أسفل كل شيء,  ومجعه أصول ال يكّسر على غري ذلك »: األصل لغة      

حىت قيـل أصل كـل شـيء ما  وأساس احلائط أصله, واستأصل الشـيء ثبت أصله وقوي, مث كثر»
 (2) «.دولــيستند وجـود ذلك الشـيء إليه, فاألب أصـل للولد, والنهر أصـل للج

 الفرع الثاين:

 : يطلق األصل يف االصطالح على عدة معان : (3)اصطالحا

)اخلمر    األول :  الصورة املقيس عليها . وهو ما يقابل الفرع يف ابب القياس ؛ كقوهلم : -
 .بيذ يف احلرمة(أصل الن

؛ أي: الراجح عند السامع هو األصل يف الكالم احلقيقة (الثاين : الرجحان . كقوهلم :) -
 احلقيقة ال اجملاز.

                                                           

لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املعروف اببن منظور, تح:عبد هللا علي الكبري, وآخرون,  (1)
 .89دار املعارف, القاهرة, دط, دت, مادة)أصل(، 

مكتبة ل (2) , مادة)أصل( 1987بنان املصباح املنري:أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ, تح: د. خضراجلواد,  
. وينظر: القاموس احمليط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي, تح: مكتبة حتقيق الرتاث مبؤسسة 06

؛ احملكم واحمليط األعظم :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن  961م, ص 2005-هـ 1426, 8الرسالة, لبنان, ط 
-هـ1421,  1هلادي هنداوي,دارالكتب العلمية, لبنان, ط سيده املرسي املعروف اببن سيده , تح :د. عبد ا

 .8/352م , 2000

 .وما بعدها 14ينظر: األصول االجتهادية ,حامت ابي,ص  (3)
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؛ أي: دليلها, ومنه أصول )أصل هذه املسألة من الكتاب والسنة(الثالث : الدليل؛ كقوهلم : -
 الفقه أي: أدلته .

؛ أي: على ة امليتة للمضطر على خالف األصل()إابحالرابع:  القاعدة املستمرة؛ كقوهلم : -
  (1) خالف احلالة املستمرة .

؛ يريدون ال )إجياب الطهارة خبروج اخلارج على خالف األصل(اخلامس: التعبد؛ كقوهلم:  -
 يهتدي إليه القياس.

 السادس : الغالب يف الشرع . وال ميكن ذلك إال ابستقراء موارد الشرع . -

)األصل بقاء ما كان على ما كان حىت يوجد املزيل السابق؛ كقوهلم :السابع: استمرار احلكم  -
 .له(

   (2).)أصل املسألة من كذا(الثامن: املخرج ؛ كقول الفرضيني : -

سواء كان هذا  -أي الدليل –واملعىن الذي يريده البحث من هذه املعاين هو املعىن الثالث 
ف فيها أو إىل القواعد, وسواء كان األصل الدليل عائدا  إىل األصول املتفق عليها أو املختل

                                                           

-هـ 1418, 1( ينظر: شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف, دار الفكر, لبنان, ط1)
ين حممد بن عبد هللا الشافعي الزركشي، تح: عمر سليمان األشقر، دار الصفوة، ؛ البحر احمليط: بدر الد20م، ص1997

؛ شرح الكوكب املنري: حممد بن أمحد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن 1/16م، 1992-هـ1413الكويت، 
 .1/38م، 1997-هـ1418النجار، تح: حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، الرايض، 

؛ األصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي: حامت ابي، الوعي اإلسالمي، 1/17( ينظر: البحر احمليط: الزكشي،2)
 ؛ وينظر للمعاين االصطالحية لألصل يف : 14م، ص 2011-هـ1432، 1الكويت، ط

-هـ1417، 1ملة، دار العاصمة، الرايض، طإحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: عبد الكرمي بن علي بن حممد الن  -  
 .1/81م، 1996

  1/7هناية السول يف شرح منهاج الوصول: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي الشافعي، عامل الكتب، القاهرة،   -  
، 1ان، طموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي التهانوي، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان، لبن -  

1996 ،1/213. 
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ابملعىن اخلاص الذي هو مصدر للتشريع مثل : الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس أو ابملعىن 
العام الذي يشمل طرق الداللة على احلكم اليت أتى هبا الشارع لتبني خطابه مثل : النص 

 (1) .والظاهر واملفهوم

 : حقيقة االجتهاداملطلب الثاين

 الفرع األول: 

 : مشتق من مادة )ج, د, هـ(االجتهاد لغة     

 )اجلهد(, ابلفتح أو الضم: الطاقة والوسع, واجلهد ابلفتح فقط : املشقة .      

قال ابن األثري: قد تكرر لفظ اجلهد بفتح اجليم وضمها يف احلديث؛ وهو ابلفتح: املشقة, وقيل 
 اقة.املبالغة والغاية. وابلضم: الُوْسع والط

وقيل: مها لغتان يف الوسع والطاقة, فأما يف املشقة والغاية فالفتح ال غري, ويريد به يف حديث أم 
  (3)«أيُّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد املقل» يف الشاة اهلزال. ومن املضموم حديث الصدقة (2)معبد

                                                           

 .32-31ينظر: األصول اإلجتهادية, حتم ابي ص ( 1)
عندما مّر خبيمتها مهاجرا إىل املدينة, والشاهد فيه قوله  -صلى هللا عليه وسلم-( يقصد به حديث أم معبد يف وصف النيب 2)

 عن الغنم, قال هل هبا من لنب؟ قالت : هي ما هذه الشاة اي أم معبد؟ قالت: شاة خل فها اجلَْهدُ .....»صلى هللا عليه وسلم:
والقصة مشهورة تنظر يف : البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفدا إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  «َأْجَهُد من ذلك........

حني: ؛  املستدرك على الصحي4/475م،1999-هـ1419، 1الدمشقي، تح: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هاجر، ط
وقال: هذا احلديث صحيح  12-3/10م، 1997-هـ1417، 1أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، دار احلرمني، القاهرة، ط

اإلسناد ومل خيرجاه ؛ اتريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي املعروف اببن عساكر، دار 
 .3/314، م2000-هـ1421، 1الفكر، بريوت، ط

, قال 8/392م، 1995-هـ1416، 1( املسند، أمحد بن حممد بن حنبل, تح: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة، ط3)
 .8687شاكر صحيح اإلسناد، حديث رقم:
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   :﴿.وقرئ قوله تعاىل(1) أي قدر ما حيتمله حال قليل املال.
    
     

       ﴾.(2)  بفتح اجليم
 وضمها .

 هد ابلفتح من قولك: هد ابلضم الطاقة واجلَ قال الفراء : اجلُ  

 هدك )بضم اجليم(.ل: أجهد جُ أْجهِّد َجْهَدك يف هذا األمر)بفتح اجليم(؛ أي أبلغ غايتك فيه, وال يقا

واجلَهد)بفتح اجليم( املشقة؛ يقال: جهد دابته وأجهدها إذا محل عليها يف السري فوق طاقتها. وجهد 
 الرجل يف كذا, أي جد فيه وابلغ.

  (3)...........واالجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واجملهود. 

ن استفراغ الوسع يف حتصيل الشيء, وال فنخلص من هذا أن االجتهاد يف اللغة هو عبارة ع      
يستعمل إال فيما فيه كلفة ومشقة, تقول: اجتهدت يف محل الصخرة, وال تقول: اجتهدت يف محل 

  (4)النواة .

 الفرع الثاين:

                                                           

، 2( ينظر: اتج العروس: حممد بن مرتضى احلسيين الزبيدي، تح: عبد السالم حممد هارون، مطبعة حكومة الكويت، ط1)
 .7/534م، املادة )جهد(،  1994-ـه1415

 من سورة التوبة. 79( اآلية:2)
( ينظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: إمساعيل بن محاد اجلوهري، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، 3)

 .2/461، مادة)جهد(، 1990، 4لبنان، ط
صحاح: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، دط، .؛ خمتار ال4/524( ينظر: هناية السول: األسنوي، 4)

؛ 1/192؛ املصباح املنري: الفيومي، مادة)جهد(، 709؛ لسان العرب: ابن منظور، مادة)جهد(، 48، مادة)جهد(، 1986
 .7/534اتج العروس: الزبيدي ، مادة)جهد(، 
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 : (1):  لقد سلك األصوليون يف تعريفهم لالجتهاد مسلكني االجتهاد اصطالحا

؛ ر أصحاب هذا االجتاه التعريفاجملتهد, وقد صدّ : ابعتبار أن االجتهاد فعل  املسلك األول -
 (2.)"استفراغ″أو      "بذل″بكلمة 

وقد اختار مجهور األصوليني هذا املسلك وذلك من خالل تتبع واستقصاء تعريفاهتم اليت احتوت يف 
 غالبيتها على هذين الكلمتني, ومن هذه التعريفات :

 (3).«يما يقصده اجملتهد ويتحراهاالجتهاد هو بذل اجملهود ف»تعريف اجلصاص: -1

االجتهاد أن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه ابلعجز عن مزيد »تعريف الغزايل: -2
  (4).«الطلب 

 (5).«استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم»تعريف ابن السبكي: -3

 (1).«استفراغ الوسع يف درك األحكام الشرعية»تعريف البيضاوي:-4

                                                           

م، 1986هـ1406، 3اندية شريف العمري، دار الرسالة، لبنان، ط ( ينظر: االجتهاد يف اإلسالم)أصوله، أحكامه، آفاقه(:1)
؛ االجتهاد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، مذكرة ماجستري يف أصول الفقه:  نصر حممود الكرنز, إشراف: ماهر حامد احلويل، 19

ها وآاثرها: حممد يسري ؛ الفتوى أمهيتها وضوابط07م، 2008-هـ1429غزة، كلية الشريعة والقانون، -اجلامعة اإلسالمية
؛ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة دراسة أتصيلية تطبيقية: مسفر بن 56م، ص2007-هـ1428، 1إبراهيم، ط

 .141م، 2010-هـ1431، 2علي بن حممد القحطاين، دار األندلس اخلضراء، جدة، ودار ابن حزم، لبنان، ط
 .141( ينظر:منهج االستنباط: للقحطاين، 2)
( الفصول يف األصول: أمحد بن علي الرازي اجلصاص، تح: عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 3)

 . 4/11م، 1994-هـ1414، 2الكويت، ط
( املستصفى من علم األصول: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، تح: حممد سليمان  األشقر، مؤسسة الرسالة، لبنان، 4)

 . 2/382م، 1997-هـ1،1417ط
( مجع اجلوامع يف أصول الفقه: اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تح: عبد املنعم خليل إبراهيم، دارالكتب العلمية، 5)

 .118م، 2003 -هـ1424لبنان، ط, 
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 (2).«بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط»:الزركشي تعريف -5

 (3).«استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي»تعريف بن النجار:-6

: ابعتبار االجتهاد صفة للمجتهد, وقد صّدر أصحاب هذا االجتاه تعريفهم بكلمة املسلك الثاين-
األحكام الشرعية أو الوظائف العملية , ملكة حتصيل احلجج على »فيعرف عندهم أبنه : , ″ملكة"

  (4).«شرعية أو عملية

وبعض الشيعة , حيث عرّفوا االجتهاد أبنه  وقد مال إىل هذا املسلك القليل من األصوليني احملدثني
 , ومن بني هذه التعريفات :"ملكة″

 (5)«.االجتهاد هو ملكة حتصيل احلجج على األحكام الشرعية»تعريف عبد الكرمي النملة:-1

االجتهاد هو ملكة حتصيل احلجج على األحكام الشرعية أو الوظائف »تعريف تقي احلكيم: -2
 (6.)«العملية , شرعية أو عقلية 

ملكة يقتدر هبا على استنباط احلكم الشرعي الفرعي من األصل فعال أو قوة »تعريف البهائي: -3
 (7).«قريبة 

  يظهر يف عدة أمور منها :األثر الذي ينتج من التباين بني املسلكني و

                                                                                                                                                                                     

ي، تح: أمحد مجال الزمزمي اإلهباج يف شرح املنهاج, علي بن عبد الكايف السبكي و اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبك (1)
 .7/2863م، 2004-هـ1424, 1ونور الدين عبد اجلبار صغريي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب ، ط

 .6/197( البحر احمليط: الزركشي: 2)
 .4/458( شرح الكوكب املنري: ابن النجار،3)
 .143حطاين، ( منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة: مسفر بن علي الق4)
املهذب يف علم أصول الفقه املقارن)حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية(: عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة, مكتبة  (5)

 .5/2319م, 1999-هـ1420, 1الرشد, الرايض, ط
 .563م، 1979, 2( األصول العامة للفقه املقارن حممد تقي احلكيم، مؤسسة آل البيت،  ط6)
؛ هناية الدراية يف شرح 159م 2003-هـ1423, 1( زبدة األصول: البهائي، تح: فارس حسون كرمي، مطبعة زيتون، ط7)

 . 2/425هـ، 1374، 1إيران، ط-الكفاية: حممد حسني الغروي األصفهاين، تح: رمضان قلى زادة املازندراين، مطبعة أمري، قم
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األمر األول: مسألة جَتَزُّؤ االجتهاد : وهو أن يكون اجملتهد قادرا على االجتهاد يف بعض املسائل دون 
 بعض .

, أم البد للمجتهد أن يكون عاملا ؟فهل جيوز له االجتهاد يف  املسائل اليت يقدر على االجتهاد فيها
 ؟. جبميع املسائل حىت جيوز له االجتهاد

فجمهور األصوليني الذين سلكوا املسلك األول نظروا إىل االجتهاد ابعتبار املعىن املصدري الذي  -
؛ إذ أنه البد من استفراغ اجملتهد جهده واستنفاذ طاقته يف البحث واالستقصاء  (1)هو فعل اجملتهد

 والنظر, حبيث حيس من نفسه العجز عن املزيد.

و  "بذل" كان االجتهاد انقصا، وال يكون معتربا شرعا, وهذا ما جعلهم فإذا مل يكن هناك "استفراغ" أ
 يصّدرون تعريفاهتم هبذين اللفظتني .

فإن استفرغ اجملتهد جهده, وحصلت له القدرة على استنباط حكم بعض املسائل من ابب دون       
جتهاد يف ذالك ابقي مسائل هذا الباب, أو حتّصل يف بعض األبواب على األدلة ما هو مناط اال

الباب دون غريه من األبواب, كان له االجتهاد يف تلك األبواب دون غريها, وليس شرطا أن يكون 
للمجتهد مطلق القدرة على استنباط األحكام يف مجيع األبواب. ومن هنا جند مجهور األصوليني 

 يقولون جبواز جتّزؤ االجتهاد بناء على أن االجتهاد هو فعل اجملتهد .

ما الذين سلكوا املسلك الثاين وهم قلة من األصوليني وبعض الشيعة, نظروا إىل االجتهاد ابعتبار أ -
ملكة يقتدر هبا على استنباط »املعىن االمسي, الذي هو وصف قائم ابجملتهد, فعرّفوا االجتهاد أبنه 

 (2)«.األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية  

                                                           

 .07الكرنز،  االجتهاد اجلماعي,( ينظر:1)
 .08نفسه : املرجع (2)
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التعبري أهنم ال يرون جّتزؤ االجتهاد فلجأوا يف تعريفهم  إىل كلمة "ملكة "  ولعل احلامل هلم على هذا
 (.1)ظنا منهم أن امللكة ال تتجزأ

وأن هذه امللكة ال تثبت إال بطول املمارسة وكثرة املالزمة للشيوخ, ومن مل تثبت له امللكة يف كل       
 (2) واب والفنون.العلوم ال جيوز له االجتهاد يف ابب أو فن دون ابقي األب

األمر الثاين : إذا نظران إىل االجتهاد ابملعىن املصدري الذي هو فعل اجملتهد كما يقول مجهور 
األصوليني, فإن اجملتهد ال يسمى جمتهدا إال إذا بذل وسعه وطاقته يف البحث والنظر حىت حيس 

 ابلعجز عن املزيد .

مسي الذي هو وصف قائم ابجملتهد كما يقول بعض أما إذا نظران إىل االجتهاد ابملعىن اال       
األصوليني احملدثني والشيعة, فإن اجملتهد يسمى جمتهدا وإن مل يباشر عملية االجتهاد مادامت له 

 (3) امللكة.

من الفرق بينهما : أن جمتهد  يةهو الفرق بني جمتهد ابلفعل وجمتهد ابلقوة , والثمرة اجملن وهذا      
 ن جتلب منه مثرة خبالف جمتهد الفعل .القوة ال ميكن أ

 

 

 

 
                                                           

 .23االجتهاد: اندية العمري،  ( ينظر:1)
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول: حممد بن علي الشوكاين، تح: أبو حفص سامي بن العريب األثري، دار  ( ينظر:2)

 . 2/1032م، 2000-هـ1421، 1الفضيلة، السعودية، ط
م، 1999-هـ1420، 1ن: عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، السعودية، ط( ينظر:املهذب يف علم أصول الفقه املقار 3)
5/2317 -2319. 
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 الفرع الثالث:

 تعريف االجتهاد من مصادر املالكية :       

 .(1)«بذل الوسع يف طلب صواب احلكم»:تعريف الباجي -

 (2.)«هو بذل اجلهد واستنفاذ الوسع يف طلب الصواب »تعريف ابن العريب:-

 (3).«الشرعيةبذل اجملهود يف طلب األحكام »تعريف األبياري:-

 (4.)«استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي»تعريف ابن احلاجب:-

 (5.)«هو استفراغ الوسع يف النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي »:تعريف القرايف -

 (6).«هو استفراغ الوسع يف النظريف األحكام الشرعية » تعريف ابن جزي :-

 (7).«الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعيهو استفراغ الفقيه »تعريف الر اهوين:-

 

                                                           

، 1( احلدود يف األصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي، تح: نزيه محاد، مؤسسة الزعييب، لبنان، ط1)
 .64م، 1973 -هـ1392

ملالكي، تح: حسني علي اليدري، دار البيارق، األردن، ( احملصول يف أصول الفقه: أبو بكر بن العريب املعافري ا2)
 . 152م، 1999-هـ1،1420ط
( التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه: علي بن إمساعيل األبياري، تح: علي بن عبد الرمحان بسام اجلزائري، وزارة 3)

 . 3/318م، 2013 -هـ1434، 1األوقاف، قطر، ط
يف علمي األصول واجلدل, مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر املعروف اببن احلاجب،  ( منتهى الوصول واألمل4)

 . 156هـ ، 1326 1دار السعادة ، مصر، ط
 . 336( شرح تنقيح الفصول: القرايف، 5)
حممد املختار بن الشيخ  ( تقريب الوصول إىل علم األصول: أبو القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكليب الغرانطي املالكي، تح:6)

 . 421م، 2002-هـ1423، 2حممد األمني الشنقيطي، ط
( حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول: أبو زكراي حيي بن موسى الراهوين، تح: اهلادي بن احلسني الشبيلي، دار البحوث، 7)

 . 4/243م، 2002 -هـ 1422، 1ديب، ط
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 (1).«بذل وسع اجملتهد يف النظر املظهر ملا قصده الشرع من األحكام»تعريف ابن عاصم:-

 (2.)«هو استفراغ الوسع يف النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي »تعريف الرجراجي:-

أن حيصل الظن أبن هو بذل الفقيه الوسع؛ أي وسعه يف النظر يف األدلة ألجل »تعريف الشنقيطي:-
حتم؛ أي واجب مثال أو مندوب أو مباح أو مكروه  -أي حكم هللا يف املسألة املنظور فيها -ذلك 

 .(3)«أو حرام

وهكذا فإن املالكية مل خيرجوا يف تعريفاهتم لالجتهاد عن تعريفات اجلمهور, ومل يعرفوه ابمللكة مثل      
 الشيعة وبعض األصوليني احملدثني.

 الرواية حقيقة  : لثالثاملطلب ا

 الفرع األول:

 ) ر، و، ي (: من ابب  لغةالرواية     

 الشجر من املاء راي: تنعم . (بفتح الراء)تقول : روي      

 واالسم : الري, ابلكسر .    

زادة فيها املاء .
َ
 والراوية ابلتشديد وفتح الراء بعدها ألف: امل

                                                           

د بن حممد بن عاصم األندلسي، تح: حممد بن عمر مساعي اجلزائري، دار البخاري، (  مرتقى الوصول إىل علم األصول: حمم1)
 . 762م، 1994-هـ1415السعودية، 

( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: أبو علي حسني بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، تح: أمحد بن حممد السراح، مكتبة 2)
 . 6/10، 2004-هـ1425، 1الرشد، السعودية، ط

( فتح الودود على مراقي السعود, حممد حيي بن حممد املختار بن الطالب عبد هللا احلوضي مث الواليت،املطبعة املولوية، املغرب، 3)
 . 376هـ، 1321، 1ط
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 قى عليه : راوية. ومجع الراوية : الروااي.الذي يست)البعري والبغل واحلمار(ويسمى 

)و ابلكسر, وكذا الشعر, )روى احلديث يروي رواية (ويف املصباح: ومن روى البعري املاء يروي قوهلم:
 محله ونقله رجل راو.ترواه  مبعىن(

 وتقول : أنشد القصيدة اي هذا, وال تقل: اروها, إال أن أتمره بروايتها, أي استظهارها. 

 ية للحديث والشعر : أي كثري الرواية.وهو راو 

 .(1)ورويته الشعر تروية: محلته على روايته, وأرويته له حىت حفظه, للرواية عنه 

 الفرع الثاين:

الرواية ابلكسر والواو لغة النقل. ويف ُعرف الفقهاء ما ينقل من املسألة الفرعية »:  اصطالحاالرواية 
 (2)«.لف, وقد خيص ابلسلف إذا قوبل ابخللفمن الفقيه سواء كان من السلف أو اخل

 رواية احلديث : تبليغه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .:» ومنه  

 (3)«. ورواية املسألة الفقهية : إسنادها إىل واحد من فقهاء السلف 

 ورواية الشعر, وحنوه: محله ونقله.» 

لرتافع, ومل يقصد به فصل القضاء, وبث احلكم, وعند املالكية : الرواية إخبار مبا مل حيصل فيه ا     
 (4)«. بل ُقصد به جمرد عزوه لقائله حبيث لو رجع عنه رجع الراوي

 ومجع رواية : رواايت
                                                           

 . 190-38/193( ينظر: اتج العروس: الزبيدي، مادة)روي(، 1)
 . 1/875( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: علي التهانوي،2)
 .1/228م، 1988 -هـ1408، 2( معجم لغة الفقهاء: حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، دار النفائس، ط3)
 .1/156م، 1988، 1( القاموس الفقهي لغة واصطالحا: سعدي أبو جيب، دار الفكر، سوراي، ط4)
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. وعند (1) «.أقوال مالك اليت ُرويت عنه:» وإذا أطلق هذا املصطلح يف املذهب يَعنون به      
محد يف مسألة ما نصا عن اإلمام  أو إمياء  , وقد تكون الرواية احلكم املروي عن اإلمام أ »:احلنابلة 

 (.2)«خترجيا من األصحاب على نصوص أمحد فتكون روايـــة خمّرجة

من مصطلحات التمريض والتضعيف, حيث  ″يف رواية" مصطلح : (3)وقد عد اإلمام النووي      
ر أو يف رواية فقسيم وحيث أقول يف قول فهو قسيم األظهر , أو يف نص فقسيم الظاه »:يقول 

, إشارة إىل ضعفها وتدلنا أبن يف املسألة قول آخر أقوى قول ونص ورواية, وجميئها نكرة؛ املشهور
 . (4)«منه

( فهما مصطلحان يستعمالن عند احلنابلة  يف نقل )فيه رواايت ( أو)على روايتنيوكذلك مصطلحي 
 .(5)اخلالف يف املذهب 

إذا كان داخل املذهب فإنه يستعمل يف نقل قول  )الرواية(ح فُيستخلص من هذا أن مصطل     
 صاحب املذهب, وإذا ورد مطلقا فإنه يستعمل يف النقل عن غريه دون زايدة أو إضافة من الناقل .  

هو العلم الذي يعتمد فيه صاحبه على الرواية والنقل عن الغري, وليس له :» ومن هنا كان علم الرواية 
  (6.)«إليه أو ابتكار شيء فيه فضل يف إضافة جديد

                                                           

جيحات: مرمي حممد صاحل الظفريي، دار ابن ( مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء والرت 1)
 .  170م، 2002-هـ1422، 1حزم، لبنان، ط

 .344: نفسه( املرجع 2)
أبو زكراي حيي بن شرف بن مري بن حسن امللقب مبحي الدين النووي، الفقيه الشافعي، ولد بقرية نوى من قرى حوران هو:  (3)

نف، وهو حمرر مذهب الشافعي ومهذبه، كان آية يف احلفظ والفقه والزهد يف سوراي، مسع احلديث من علماء الشام، وعل م وص
هـ. 631والورع والتواضع، له مؤلفات عظيمة منها: اجملموع شرح املهذب، رايض الصاحلني، شرح على صحيح مسلم، تويف سنة 

 ..4/1470ينظر: تذكرة احلفاظ: 
 .29م, 1992-هـ 1413, 1معوض, دار اجليل, بريوت,ط: عادل عبد املوجود, علي  كتاب التحقيق: النووي, تح(  4)
 .  355( ينظر:املرجع نفسه: 5)
 . 2/964م، مادة)إرواء(، 2008-هـ1429، 1( معجم اللغة العربية املعاصرة: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط6)
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 الفرق بني مصطلحي الرواايت واألقوال يف املذهب املالكي :الفرع الثالث

إذا كان معىن الرواايت يف املذهب هي: أقوال مالك اليت رويت عنه كما تقدم, فإن األقوال     
 واملازري (1)شداملراد هبا عند خليل يف خمتصره، قول أصحاب مالك وغريهم من املتأخرين كابن ر 

 .(3), وقد يطلق هذا االصطالح ويقصد به قول مالك أحياان(2)

 

 

 

                                                           

ابلفلسفة والطب وعلم الكالم، له آتليف أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد األندلسي، فقيه حافظ مشهور، اشتهر ( هو: 1)
هـ وتويف يف مراكش سنة 520عديدة تدل على تضلعه وسعة معرفته، منها: بداية اجملتهد وهناية املقتصد يف الفقه، ولد سنة

 .2/257الديباج :هـ. ينظر:  595
(، إمام بالد إفريقية وما وراءها من املغرب،   أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازري ) بفتح الزاي عند األكثر ( هو:2)

كان آخر املشتغلني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة االجتهاد، ودقة النظر، مل يكن يف عصره للمالكية أفقه منه وال أقوم 
هـ(. ينظر: 536، )تملذهبهم، فهو عمدة النظار، وحتفة األمصار، حىت عد يف املذهب إماما ، فال يعرف بغري اإلمام املازري

 .128-127، و الشجرة: 252-2/250الديباج املذهب: 
 .16ص ( ينظر:املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية: إبراهيم املختار أمحد عمر اجلربييت الزيلعي، دط، دت،3)



 

 

 املبحث الثاين

 ابن القاسم, دوره ورأيه ومرتبته يف املذهب.

 
 وفيه مطلبان؛ مها:

 

   املطلب األول:  التعريف اببن القاسم وثناء العلماء عليه ودوره 

 يف املذهب                                 

 املطلب الثاين: رتبته عند احملدثني ورأيه الفقهي ومنزلته 

 االجتهادية                              
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 ثناء العلماء عليه ودوره يف املذهببن القاسم و التعريف اب : املطلب األول   

 التعريف اببن القاسم   الفرع األول:       

. (1)اسم بن خالد بن ُجنادة, موىل زبيد بن احلارث العتقيهو أبو عبد هللا, عبد الرمحن بن الق       
  هـ , ودفن خارج ابب191صفر 09هـ وتويف مبصر ليلة اجلمعة 132ُولد سنة

 (3) الفقيه املالكي. (2)القرافة الصغرى قبالة قرب أشهب

 ثناء العلماء عليه.: الفرع الثاين

هب, وذلك بفضل حسن تفقهه, وطول مالزمته, لقد تبوأ ابن القاسم مكانة عظيمة يف املذ           
 وحسن خلقه, وهذا ما يالحظ جليا من خالل كثرة الثناء عليه.

                                                           

 عليه وسلم, فبعث إليهم فأيت هبم أسرى مجع عتيق وهم مجاع القبائل كانوا يقطعون على من أراد النيب صلى هللا»العتقاء :  (1)
وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خليكان،  وفيات األعيان«. فأعتقهم, فقيل هلم العتقاء

 .3/130, هـ1972تح: إحسان عباس، دار صادر، لبنان، 

العامري, روى عن مالك, وروى عنه احلارث بن مسكني,  هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي (2)
 .3/262هـ. ينظر: ترتيب املدارك204هـ وتويف مبصر سنة: 140ولد عام: 

ينظر: ترتيب املدارك وتقريب املمالك ملعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتة، تح: سعيد  (3)
؛ الديباج املذه ب يف معرفة أعيان علماء املذهب،  3/244م، 1983-هـ 1403دط، أمحد أعراب، وزارة األوقاف، املغرب، 

,  3/129؛ وفيات األعيان، 1/465ابن فرحون املالكي، تح: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، دط، دت، 
؛ سري أعالم النبالء: 58هـ، 1349قاهرة، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف، املطبعة السلفية، ال

؛ طبقات احلفاظ: 9/120م، 1985-هـ1405، 1مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار الرسالة، لبنان، ط
؛ تذكرة 152م، 1983-هـ 1403، 1جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العليمة، لبنان، ط

؛ طبقات الفقهاء: أبو إسحاق 1/356مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتب العلمية ، لبنان، دط، دت، احلفاظ: أبو عبد هللا 
؛ نور البصر شرح خطبة املختصر: أبو العباس 150الشريازي الشافعي، تح: إحسان عباس، دار الرائد العريب، لبنان، دط، دت، 

حممد حممود ولد حممد األمني، دار يوسف بن اتشفني، موريتانيا،  سيدي أمحد بن عبد العزيز بن الرشيد اهلاليل الفاليل، تح:
 .180م، 2007 -هـ1428، 1ط
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فاه هللا, مثله كمثل جراب مملوء اع ذُكر ابُن القاسم ملالك فقال:: » (1)قال القاضي عياض     
، قال أبو عمر بن ، وقال الدار قطين: ابن القاسم صاحب مالك, من كرباء املصريني وفقهائهم مسكا

عبد الرب: كان قد غلب عليه الرأي, وكان رجال صاحلا مقال صابرا, وروايته يف املوطأ صحيحة, قليلة 
اخلطأ, وكان فيما رواه عن مالك متقنا حسن الضبط, سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال : ابن 

  .(2)«وهب عامل, وابن القاسم فقيه

, مل جيعاله يفارق شيخه إال بعد مدة طويلة, فقد الزمه حنوا مث إن حسن تفقهه, وحسن خلقه     
من عشرين سنة يتفقه بفقهه, وقد تلقى مع ذلك عن الليث بن سعد, وعبد العزيز بن املاجشون, 

 (3) ومسلم بن خالد الزجني.

دعامة قوية يف متحيص فقهه  –من ابن القاسم لشيخه مالك  -لقد كانت هذه املالزمة الطويلة   
كثار من مروايته, حىت جعلت أقرانه يشهدون له بذلك، وإن كانوا مناوئني له, فقد كان بن وهب اإل و 

 (4) يقول: إن أردت هذا الشأن, يعين فقه مالك, فعليك اببن القاسم, فإنه انفرد به وشغلنا بغريه.

لقاسم عندما سئل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب فقال : لو ُقطعت رجل ابن ا»قال بن فرحون: 
وكان مابني أشهب وابن القاسم متباعدا, فلم مينعه ذلك من قول احلق  !لكانت أفقه من ابن وهب 

 (5) «.فيه

                                                           

هو:أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي, مث السبيت املالكي ولد سنة:  (1)
غريهم, تويف ليلة اجلمعة نصف الليلة التاسعة من هـ, روى عن القاضي ابن علي بن سكرة الصديف , وأيب حممد بن عتاب و 476

 .20/213هـ. ينظر: سري أعالم النبالء: الذهيب، 544مجادى اآلخرة ودفن مبراكش سنة

 .1/465؛ الديباج:7/547؛ وينظر: سري أعالم النبالء:3/245ترتيب املدارك: ( 2)

السامي يف ؛ الفكر 205م, 2002, 4القاهرة, ط , العريب مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه : حممد أبو زهرة , دار الفكر (3)
 .2/212, 340, 1اتريخ الفقه اإلسالمي: حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب, إدارة املعارف, الرابط, ط 

 .1/466؛ الديباج املذهب 205مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه :حممد أبو زهرة, ينظر: (4)
 .1/467الديباج املذهب: ابن فرحون،  (5)
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ا يَ ظِّ إن تلك املكانة اليت حَ       ابن القاسم يف املذهب, جعلت له دورا ال يستهان به يف تدوين  هبِّ
 . يف الفرع املوايل املذهب ونشره, وهذا ما سيأيت

  دور ابن القاسم يف املذهب. :الثالثالفرع    

عليه ما كتبه يف  (1)إن البن القاسم دورا  كبريا  يف تدوين املذهب املالكي؛ إذ أنه مبراجعة سحنون     
مسائل مالك ُعّد يف مذهب مالك, كمحمد بن احلسن يف مذهب أيب حنيفة, والتشابه بني الرجلني  

 (2)قله .كامل, إذ كالمها يُعّد راوي مذهب صاحبه وان

ولقد تشّرب ابن القاسم روح املذهب املالكي من ينبوعه األول؛ إذ مل يكن انقل أخبار فقط         
بل اجتهد وأدىل بدلوه يف كثري من مسائل املدونة خمالفا بذلك رأي إمام  -رمحه هللا-عن مالك 

 (3)املذهب يف كثري من املسائل.

وين املذهب, فقد استحوذ على رائسة املدرسة املالكية إىل جانب بروز دور ابن القاسم يف تد     
, وأشهب، ولقد  (5), إىل جانب عبد هللا بن عبد احلكم(4)مبصر, وكان له فضل كبري يف أتسيسها

 كانت املنافسة شديدة بينه وبني أشهب, والذي أحتل رائسة املذهب من بعده .

                                                           

هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي, وسحنون لقب له, لُّقب به حلدته يف املسائل, أخذ العلم عن خارجة,  (1)
 .4/45هـ ، ينظر ترتيب املدارك 240هـ وتويف سنة: 161أو 160وهبلول, وعلي بن زايد, ولد عام: 

 . 204حياته وعصره:  ( ينظر: مالك2)
سط بني مالك وابن القاسم يف املسائل اليت اختلفا فيها من مسائل املدونة: أبو عبيد القاسم ينظر: كتاب التو  (3)

 .102م, 2007-هـ1428, 1بن خلف اجلبريي املالكي, تح: احلسن محدوشي, دار بن حزم, لبنان, ط

كز زايد للرتاث ينظر: املذهب املالكي مدارسه, ومؤلفاته، خصائصه ومساته: حممد املختار حممد املامي, مر ( 4)
 .       67م, 2002-هـ1422, 1والتاريخ, ديب,ط

هـ 150( هوعبد هللا بن عبد احلكم بن أعني, مسع من مالك, وروى عنه ابن حبيب وغريه, ولد عام: 5)
 .3/363هـ،  ينظر ترتيب املدارك214هـ على خالف، وتويف سنة: 160أو155أو
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قال »نت بينهما, انقال كالم الشافعي: قال القاضي عياض، مبينا تلك املنافسة الشديدة اليت كا
الشافعي : ما رأيت أفقه من أشهب لوال طيش فيه, وكانت املنافسة بينه وبني ابن القاسم, وانتهت 

: قال يل ابن القاسم : إن كنت مبتغيا هذا  (1)إليه الرايسة مبصر بعد وفاة ابن القاسم. قال سحنون
  (2)«.العلم بعدي فابتغه عند أشهب

 : أمورذه الصدارة اليت انهلا بني أقرانه, كانت نتيجة ولعل ه

: الدور الذي قام به يف أتسيس املدرسة املالكية املصرية, اليت  تُعد املدرسة الثانية بعد مدرسة  أوهلما
 .)احلجاز(املدينة 

 الثاين يف املذهب بعد املوطأ . املصدر : روايته املدونة, اليت تعدّ اثنيهما

 بته ملالك.: طول صحاثلثهما

األخرى يف املذهب  لرأيه الفقهي درجة رائدة من بني اآلراء الفقهية هذه األمور جعلت          
 املوايل الفرع ه مرتبة مل متنح لرأي فقهي آخر يف املذهب, وهذا ما سيتم احلديث عنه يفاملالكي, ومنحت

.  

 الجتهادية: رتبته عند احملدثني ورأيه الفقهي ومنزلته ا املطلب الثاين

 : رتبته عند احملدثني األول الفرع

كان   -شخصية الفقيه واحملّدث -لإلمام مالك يف التخصص,  إن تلك الشخصية املوسوعية        
لفقه هلا األثر يف علمه وتالمذته, فقد كان يفّرق بني هذين النوعني يف التدريس,  فجعل مسائل ا

                                                           

 . سبقت ترمجته (1)
؛ اصطالح املذهب عند املالكية: حممد إبراهيم علي, دار البحوث للدراسات 150طبقات الفقهاء: ؛3/262ترتيب املدارك (2)

 .  70م, 2000-هـ1421, 1اإلسالمية, ديب, ط
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الطالب إذا جاءه, هل يريد أن يدرس املسائل؟ أو يريد نه كان يسأل أقرب إىل العمل والعرف حىت إ
 (1)دراسة احلديث؟

ولقد نتج عن هذا التمييز يف التدريس متايز يف اجتاهات التالميذ,  سواء كانوا مباشرين أو غري        
مباشرين ,  فبعض التالميذ ختصص يف احلديث, والبعض اآلخر ختصص يف الفقه, كما أن البعض قد 

 (2)التخصصني وإن غلب عليه جانب أحدمها  واشتهر به .مجع بني 

 وبناء على هذا, فإن املتأمل يف تطور املذهب املالكي, يتبني له أن أصحابه يتوزعهم اجتاهان :

)ت  : االجتاه الفقهي؛ منا هذا االجتاه وانتشر على يد فقيه مصر عبد الرمحن بن القاسماألول -
, وعبد السالم بن هـ(213)ت أمثال: أسد ابن الفرات ومحَلة علمه يف إفريقية,  هـ(,191

، هـ(376)ت, وأيب حممد عبد هللا بن أيب زيد القريواين هـ(240)ت سعيد سحنون التنوخي 
, وحيىي بن هـ(212)تويف األندلس على يد جمموعة من العلماء, أمثال:عيسى بن دينار

)ت بن رشد اجلد , وحممدهـ(462)ت , وحممد بن عتاب هـ (234)تحيىي الليثي
 .(3). واحتضنه املغرب فازدهر على يد أعالمه املشهورينهـ(520

ابن القاسم من أصحاب االجتاه الفقهي؛ ألنه غلب عليه واشتهر به؛ مع أنه  د  ولقد عُ                 
 .(4)«كان قد غلب عليه الرأي  »:قد مجع بني االجتاهني, ويف هذا يقول ابن عبد الرب 

االجتاه احلديثي؛ أتثر أصحابه ابحلديث, وما يتصل به من قضااي ذات الصبغة  : الثاين  -
 احلديثية, وأعطوه كامل العناية. وأييت على رأس هؤالء :

                                                           

 .80م, 2011-هـ1432, 1ينظر: مدخل إىل أصول الفقه املالكي: حممد املختار ولد أابه , دار ابن حزم, لبنان, ط (1)
 . 42ند املالكية : حممد إبراهيم علي , اصطالح املذهب ع ينظر: (2)
, 1( ينظر: منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي :موالي احلسني بن احلسن احليان, دار البحوث للدراسات, ديب, ط3)

  .1/117م, 2003-هـ1424
 .3/245( ترتيب املدارك :4)
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, وعبد امللك هـ(197)ت , وعبد هللا بن وهبهـ(212)ت عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون
كن مل يكتب هلذا االجتاه أن يشمل ، لهـ(399)ت , وحممد بن أيب زمننيهـ(238)ت بن حبيب

 .   (1)املذهب كله

قد مجع بني االجتاهني, ترمجة احملدثني له, وتبيني مرتبته يف رواية  ومما يدل على أن ابن القاسم       
عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقٌي, »احلديث, فقد ترجم له احلافظ بن حجر فقال: 

لفقيه, روى عن مالك احلديث واملسائل, وعن بكر بن مضر, وانفع بن أيب نعيم أبوعبد هللا املصري ا
القارئ, ويزيد بن عبد امللك النوفلُي, وابن عيينة وغريهم؛ قال أبو زرعة: مصري ثقة, وقال النسائي: 
ثقة مأمون أحد الفقهاء, وقال احلاكم: ثقة مأمون, وقال اخلطيب: ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات 

 .(2) «سئل ابن معني عنه فقال: ثقة ثقةو 

ولقد انتهج ابن القاسم منهج التوفيق بني االجتاهني؛ وذلك ابعتماده على السنة األثرية, وما      
 .(3)تقتضيه من مسايرة العمل, ومن اختاذ عمل أهل املدينة عمال مبينا ومفسرا للسنة

 رأيه الفقهي يف املذهبالفرع الثاين : 

ملنهج الذي رمسه ابن القاسم يف التعامل مع السنة, وجعله منهاجا يسري عليه؛ جعل رأيه إن هذا ا    
الفقهي مقدما على األقوال داخل املذهب, وروايته عن مالك يف املدونة تُقدم على كل ما خيالفها, 

بن القاسم  وُعّد قوله يف املدونة من أحد تفسريات املشهور يف املذهب، هذه الرتبة اليت حظي هبا قول ا
 :(4)كانت العتبارات

                                                           

  .1/117 ( ينظر: منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي : احليان,1)

(  ينظر: هتذيب التهذيب, أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين الشافعي, تح: إبراهيم الزيبق وعادل 2)
 .1/365؛  تذكرة احلفاظ :الذهيب :152؛ طبقات احلفاظ:  للسيوطي, 544مرشد, مؤسسة الرسالة, لبنان, دط, دخ, 

 .118ذهب املالكي: احليان,  يف امل ينظر: منهج االستدالل ابلسنة (3)

 .493م, 1996-هـ1416, 1( ينظر: أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي:  حممد رايض, ط1)
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بن القاسم عامل له مكانة يف املذهب، فقد كان فيما ا كون: اعتبار شخصي  االعتبار األول -
ابن القاسم ثقة رجل صاحل, سبحان »:رواه عن مالك متقنا, حسن الضبط، قال فيه النسائي 

املوطأ عن هللا, ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك, ليس خيتلف يف كلمة, ومل يرو أحد 
 .(1)«مالك أثبت من ابن القاسم, وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله

:  اعتبار موضوعي لكونه راوي املدونة, اليت تعّد الكتاب الثاين املعتمد بعد االعتبار الثاين -
املوطأ, وهــي أم املذهب وأساسـه من حيث الرواية, وما اشتملت عليه من أقوال إمــام املذهب 

 .(2) مذتهوبعض تال

: طول املالزمة ملالك؛ فقد صاحب مالكا مدة عشرين سنة, ومل خيلط علمه االعتبار الثالث -
 .(3) بغريه, فكانت هذه املدة كافية يف ترجيح قوله على قول غريه

إن هذه االعتبارات كانت سببا يف تفسري مصطلح )املشهور(، أبنه قول ابن القاسم يف املدونة يف      
ات, وأنه حبق ميثل قمة علماء املذهب بعد اإلمام مالك ولذلك ٌعّد قوله هو القول أحد التفسري 

 املرجوع إليه بعد قول اإلمام الصريح يف املسألة .

قال بعض » قال:  )إقليد التقليد(يف  (2)يف التبصرة  ما نقله ابن أيب مجرة (1)فقد نقل ابن فرحون
 فالقول ما قاله ابن القاسم, وعلى ذلك  -عنه رضي هللا-الشيوخ: إذا اختلف الناس عن مالك 

                                                           

 .3/245( ترتيب املدارك: القاضي عياض,2)

 .494ينظر:أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي: حممد رايض,  (2)

اجب: إبراهيم بن علي بن فرحون, تح: محزة أبو فارس وعبد ينظر: كشف النقاب احلاجب من مصطلح بن احل (3)
؛ فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب 68م, 1990,  1السالم الشريف, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط 

 .60-59اإلمام مالك: أبو عبد هللا حممد أمحد عليش, دار املعرفة لبنان, دط, دت, 
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لك عندهم، قال أبو عمر بن عبد الرب: كان أصبغ بن شيوخ األندلس وإفريقية, إذ ترجح ذاعتمد 
صاحب رايسة األندلس مخسني سنة, وكان فقريا مل يكتسب شيئا وال ترك ماال, بلغت تركته   (3)خليل

يقول: دخلت يوما على أصبغ بن خليل فقال يل:  (4)دكلها مائة دينار, قال : ومسعت أمحد بن خال
اي أمحد, فقلت نعم, فقال انظر إىل هذه الكوة, لكوة على رأسه يف حائط بيته, فقلت له: نعم, فقال 

                                                                                                                                                                                     

بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون اليعمري املدين, ولد ونشأ ومات  يف املدينة,  هو : إبراهيم بن علي بن حممد (1)
هـ. ينظر: 799هـ وتويف سنة 719وهو مغريب األصل, نسبته إىل يعمر بن مالك, توىل القضاء ابملدينة, ولد سنة 

بتهاج بتطريز ؛ نيل اال1/48م, 1993-هـ1414, 1معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة, دار الرسالة, بريوت, ط 
؛ األعالم: خري 35-33 م,1989-هـ1398,  1الديباج: أمحد اباب التنبكيت, كلية الدعوة اإلسالمية , ليبيا, ط

 .1/52م, 2002, 15الدين الزركلي, دار العلم للماليني, لبنان, ط

ابلوالء املرسي فقيه ابن أيب مجرة هو: أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة  األموي  (2)
مالكي أندلسي، تقلد القضاء يف مواقع خمتلفة من األندلس, ويل الشورى وعمره ال يزيد على إحدى وعشرين عاما, 

، ينظر: شجرة النور الزكية: حممد بن حممد  هـ599هـ أو559, تويف:وامتحن أخريا ابمتناعه عن القضاء يف مرسية
 . 5/319؛ األعالم: الزركلي, 1/162خملوف,

هو أصبغ بن خليل, من أهل قرطبة, يكىن أاب القاسم. كان حافظا للرأي على مذهب مالك, فقيها يف الشروط  بصريا  (3)
ابلعقود, دارت الفتيا عليه ابألندلس مخسني عاما, مسع من الغاز بن قيس, وحيىي بن مضر, وحممد بن عيسى األعشى, وغريهم. 

ن بن سعيد, وحدث عنه: أمحد بن خالد, وحممد بن قاسم, وقاسم بن أصبغ, وغريهم. ورحل فسمع من أصبغ بن الفرج, وسحنو 
سنة. ينظر: اتريخ علماء األندلس: أبو الوليد عبد هللا بن حممد املعروف اببن الفرضي, تح:  88هـ , وعم ر 273تويف سنة: 

ملدارك: القاضي عياض: ؛ ترتيب ا131-2/129م, 2008-هـ1429, 1بشار عواد معروف, دار الغرب, تونس, ط
4/250. 
هو أمحد بن خالد بن يزيد بن حممد بن سامل بن سليمان, يعرف اببن اجلباب, من أهل قرطبة, يكىن أاب عمر, مسع من ابن  (4)

وضاح , وقاسم بن حممد, وأاب عبد هللا اخلشين, وإبراهيم بن قاسم, وغريهم , تويف: ليلة االثنني, منتصف مجادى األخرية سنة, 
املدارك: القاضي  , ترتيب73-1/72هـ. ينظر: اتريخ علماء األندلس: ابن الفرضي, 246هـ, وكان مولده عام: 322

 178-5/174عياض,
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وهللا الذي ال إله إال هو لقد رددت منها ثالمثائة دينار صحاحا, على أن أفيت يف مسألة بغري رأي 
 (1)«.  ي يف سعة من ذلكـأصحاب مالك, فما رأيت نفس ابن القاسم مما قاله غريه من

احب ولقد كان فقهاء املالكية يسيؤون الظن بكل من يفيت بغري قول ابن القاسم, فقد نقل ص    
من خرج عن الفتوى بقول ابن القاسم واضطربت فتواه :» (2)املطرِّف بن بِّْشر  املعيار قول القاضي أيب

 (3)«. عليه وسوء الظن بهبقول غريه أنه حقيق ابلنكري 

ولقد بلغ العمل بقول ابن القاسم يف بعض اجلهات مبلغ احلتم واإللزام, حىت شرط أهل قرطبة        
 (4) يف سجالهتم أن ال خيرج القاضي عن قول ابن القاسم ما وجده. -قطب مدن األندلس-

كن تعصبا, وإمنا ألنه لزم مالكا و هذه احلتمية واإللزام بعدم اخلروج عن قول ابن القاسم مل ي      
عشرين سنة, ومل يفارقه حىت تويف, وكان ال يغيب عن جملسه إال لعذر, فكان أعلم من غريه ابملتقدم 
واملتأخر من أقوال مالك, ويضاف إىل ذلك ما علم من ورعه وتثبته وشهادة أهل عصره ومن بعدهم 
                                                           

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم ابن اإلمام مشس الدين أبو  (1)
الكي, تح: مجال مرعشلي, دار عامل الكتب, السعودية, طبعة خاصة, عبد هللا حممد بن فرحون اليعمري امل

 ..56-55,م2003-هـ1423

ي ه, قاضي اجلماعة بقرطبة, يكىن أاب املطرِّف, (2) ْرسِّ هو: عبد الرمحن بن أمحد بن سعيد بن حممد بن بِّْشر بن َغ
أخذ أيضا عن أيب حممد األصيلي ويعرف اببن احلص ار, روى عن أبيه, وصحب أاب عمر األشبيلي وتفقه عنده, و 

وغريه, كانت مدة عمره يف القضاء اثنيت عشرة سنة وعشرة أايم, تويف ودفن يوم السبت للنصف من شعبان 
؛ الصلة يف 11-8/10هـ ، ينظر: ترتيب املدارك: القاضي عياض, 364هـ, وكانت والدته أول عام 422سنة,

ئهم وأدابئهم: أبو القاسم ابن بشكوال, تح: بشار عواد معروف, دار اتريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقها
 .419-1/418م, 2010, 1الغرب, تونس, ط

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب: أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي,   (3)
 .23-12/22م ,1981-هـ1401تح: حممد حجي, وزارة األوقاف, املغرب, دط, 

؛ االختالف الفقهي يف املذهب املالكي مصطلحاته 212ينظر:الفكر السامي الربع الثاين: احلجوي الثعاليب,  (4)
 .135م, 1993-هـ1414, 1وأسبابه: عبد العزيز بن صاحل اخلليفي, ط



البحثتعريف مصطلحات                                      التمهيدي                    الفصل   

30 

 

؛ فقد نقل يف الطرر على التهذيب  أليب (1) له ابلتقدم يف مذهب مالك وبكون املدونة مروية عنه 
وقول مالك يف املدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها ألنه اإلمام »ما نصه:  (2)احلسن الطنجي

رضي هللا تعاىل -األعظم, وقول ابن القاسم فيها أوىل من قول غريه فيها, ألنه أعلم مبذهب مالك 
 .  (3) «اسم يف غريها لصحتها وقول غريه فيها أوىل من قول ابن الق -عنه

واملعلوم أن املشهور –ولقد اعترب قول ابن القاسم هو )املشهور( يف املذهب إذا كان يف املدونة       
والذي جرى به عمل املتأخرين اعتبار تشهري ما شّهره  -يف اصطالح املغاربة هو مذهب املدونة

 :(4) املصريون واملغاربة, حىت قال صاحب نظم البوطليحية

 ورجحوا ما شّهر املغاربة   ***  والشمس ابملشرق ليست غاربة             

إن هذا االعتبار أدى إىل االختالف يف رتبة ابن القاسم االجتهادية, وخّلف إشكاال يندرج ضمن     
 السؤالني التاليني :

                                                           

 .126-125ينظر:نور البصر: اهلاليل , (1)

الشهري ابلطنجي, فقيه حافظ, عامل ابلفرائض, أخذ عن أيب احلسن هو أبو احلسن علي بن عبد الرمحن اليفرين  (2)
. ينظر:شجرة النور الزكية:حممد هـ734,تويف الصغري وغريه, وعنه أخذ اإلمام السيوطي وغريه. له تقييد على املدونة 

 . 7/119؛ معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة,1/218خملوف, 

ر : اخلرشي على خمتصر خليل: أبو عبد هللا حممد اخلرشي,  املطبعة وينظ 1/56تبصرة احلكام : ابن فرحون,  (3)
؛ منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى :إبراهيم اللقاين  املالكي,  تح: 1/36هـ , 1317الكربى, مصر, 

؛ 126- 125؛ نور البصر شرح خطبة املختصر: اهلاليل  273عبد هللا اهلاليل, وزارة األوقاف, املغرب,دط,دخ, 
 . 183االختالف الفقهي يف املذهب املالكي :عبد العزيز بن صاحل اخلليفي ,

بن عبد الرمحن بن أعمر بن بنيوك السالوي من آل اتج الدين املساوي , ولد يف منطقة )النابغة( هو:حممد  (4)
ض. تويف: وقيل أنه ولد يف شنقيط وأن أسرته انتقلت إىل احلو ,  «اتمشكط»احلوض وابخلصوص يف نواحي 

أما اتريخ مولده فيبقى أمرا جمهوال. ينظر: بوطليحية: حممد النابغة بن  (م1829هـ املوافق لـ 1245)سنة
؛ الوسيط يف  31-24م,  2004-هـ1425, 2عمرالغالوي, تح: حيىي بن الرباء, مؤسسة الراين, السعودية, ط
 .93م, 1989-هـ1409,  4مصر, ط تراجم أدابء شنقيط: أمحد بن األمني الشنقيطي, مطبعة املدين, 
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 هل ابن القاسم  جمتهد مستقل ؟ أم جمتهد منتسب مقلد ملالك ؟-

 :  رتبة ابن القاسم االجتهاديةثالفرع الثال

إن تلك املكانة واملنزلة والثناء الذي حظي به ابن القاسم يف املذهب املالكي, جعل أهل املائة         
)أي جمتهد مقّيد أبصول مالك الثامنة خيتلفون يف رتبته االجتهادية, وهل هو جمتهد منتسب ملالك ؟ 

 أم هو مطلق االجتهاد ؟ (

على ذلك تلك املناظرة  اليت وقعت بني عاملني مالكيني جزائريني مها: أبو زيد بن اإلمام والدليل      
، حول رتبة ابن القاسم االجتهادية, وكان النقاش حادا, (2)وأبو موسى عمران املشّدايل  (1)التلمساين 

عمران بن  حيث ذكر فيه أبو زيد أن ابن القاسم مقلد مقّيد النظر أبصول مالك, وانزعه أبو موسى
موسى املشدايل, واّدعى أنه مطلق االجتهاد, واحتج له مبخالفته لبعض ما يرويه أو يبلغه عنه ملا ليس 
من قوله قائال: فلو قلده مل خيالفه إىل غريه ، بينما احتج عليه أبو زيد بنص لشرف الدين 

 يف مذهب الشافعي, (4)ينالذي مّثل جملتهد املذهب اببن القاسم يف مذهب مالك, واملز  (3)التلمساين
  (2) يف مذهب أيب حنيفة . (1)وحممد بن احلسن الشيباين

                                                           

هو أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا ابن اإلمام التلمساين, شيخ املالكية بتلمسان, وهو أكرب األخوين  (1)
املشهورين أبوالد اإلمام, واسم أخيه أبو موسى عيسى, وهذان األخوان مها فاضال املغرب يف وقتهما , وكاان 

؛ 1/486هـ . ينظر: الديباج املذهب :ابن فرحون: 743حلسن املريين . تويف سنة:خصيصني ابلسلطان أيب ا
 . 2/637موسوعة أعالم املغرب: 

هو عمران بن موسى املشدايل البجائي األصل نزيل تلمسان , كان فقيها حافظا عالمة حمققا كبريا, أخذ عنه  (2)
. 352-350هـ. :نيل االبتهاج: للتنبكيت, ص 745هـ وتويف سنة:670العالمة املغريب وغريه. كان مولده عام :

وينظر: املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالان أيب احلسن: حممد بن مرزوق التلمساين, تح: ماراي خيسوس 
 .39؛  وفيات األعيان: الونشريسي, 268م, 1981-هـ1401بيغرا,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, اجلزائر, 

 .له ترمجة علىمل أعثر   (3)

هو أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن مسلم املزين املصري, تلميذ الشافعي, مولده كان   (4)
هـ , حّدث عن الشافعي, وعن علي بن معبد بن شداد, ونعيم بن محاد. وحّدث عنه 175عام موت الليث بن سعد
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الصنف األول : »من خالل هذه املناظرة يتبني أن أهل االجتهاد صنفان, ذكرمها الونشريسي فقال : 
اجملتهد إبطالق؛ وهو الذي يكون مطّلعا على قواعد الشريعة, حميطا مبداركها, وعارفا بوجوه النظر 

 يها.ف

اجملتهد يف مذهب إمام معني, وهو الذي يكون مطلعا على قواعد إمامه, وحميطا الصنف الثاين : 
أبصوله ومآخذه اليت إليها يستند, وعليها يعتمد, وعارفا بوجوه النظر فيها ومبا تكون نسبته إليها,  

ذهب مالك, واملزين كنسبة اجملتهد املطلق, إىل قواعد الشريعة, وهكذا كان ابن القاسم وأشهب يف م
وابن سريج يف مذهب الشافعي, وأبو يوسف وحممد بن احلسن يف مذهب أيب حنيفة, ويزيده إيضاحا 

 .على مالك وانتفعوا به أمت انتفاعيف الفرق بني الصنفني أن الشافعي وابن القاسم وأشهب قرؤوا مجيعا 

األول( فكان إذا سئل عن املسألة,  )الصنفأما الشافعي فقد ترقى إىل درجة االجتهاد املطلق       
نظر فيها مطلقا وذهب فيها إىل ما أداه إليه اجتهاده. وأما ابن القاسم فكان إذا سئل عن املسألة 
يقول : مسعت مالكا يقول فيها كذا, وإن مل يكن مسع من مالك شيئا قال: مل أمسعه منه, ولكن بلغين 

ولكن قال يف املسألة الفالنية كذا ومسألتك هذه مثلها . عنه كذا, فإن مل يكن بلغه قال: مل يبلغين, 
 (3)«.فهذه رتبة االجتهاد املذهيب...

                                                                                                                                                                                     

سنة. ينظر:  89هـ, وله264ابوري وغريهم.تويف يف رمضان سنة:اإلمام أبو بكر بن خزمية, وأبو بكر بن زايد النيس
 .1/217؛ وفيات األعيان: 12/492سري أعالم النبالء: 

هو حممد بن احلسن ابن فرقد, العالمة فقيه العراق, أبو عبد هللا الشيباين, الكويف, صاحب أيب حنيفة, ولد   (1)
, ومتّم الفقه على القاضي أيب يوسف, روى عن أيب حنيفة, بواسط, ونشأ ابلكوفة, وأخذ عن أيب حنيفة بعض الفقه

-9/134هـ ابلري.ينظر:سري أعالم النبالء:  189ومالك, واألوزاعي, وغريهم. وأخذ عنه الشافعي. تويف سنة: 
 .4/184؛  وفيات األعيان:136

؛  الفكر السامي 6/361؛ املعيار: الونشريسي, 133ينظر: االختالف الفقهي يف املذهب املالكي: اخلليفي,  (2)
 . 212الربع الثاين: احلجوي الثعاليب,

 ؛ وينظر أصناف اجملتهدين يف :  366-11/365املعيار املعرب : الونشريسي, (3)
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فإذا كان ابن القاسم ضمن جمتهدي الصنف الثاين؛ فإن اجتهاده يف بعض املسائل      
وخمالفة مالك فيها, بناء على جواز جتّزئ االجتهاد, فكما أن اجملتهد املطلق قد يقلد يف 

ائل ألمر ما, فال ينايف عروض اجتهاد ابن القاسم يف بعضها كونه مقلدا, كما أن بعض املس
   (1)اجملتهد املطلق عروض التقليد ال خيرجه عن اجتهاده. 

واملستقرئ ألقوال ابن القاسم يف املدونة جيده إما انقال  ألقوال مالك وآرائه, أو جمتهدا       
عن مالك فيها شيء، وذلك ضمن أصول وقواعد يف املسائل اليت مل يسمعها ومل يبلغه 
 . (جمتهد املذهب)املذهب، وهذه هي مرتبة اجملتهد املقيد

إن العلماء الذين بلغوا درجة االجتهاد عند » ويعضد هذا الرأي قول اإلمام الشاطيب :     
روا عامة الناس, كمالك والشافعي وأيب حنيفة كان هلم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا هبم, وصا

يف عداد أهل االجتهاد, مع أهنم عند الناس مقلدون يف األصول ألئمتهم, مث اجتهدوا بناء 
على مقدمات مقلد فيها, واعتربت أقواهلم, واتبعت آراؤهم, وعمل على وفقها, مع خمالفتهم 
ألئمتهم وموافقتهم, فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو غريمها معتربا يف اخلالف على 

, كما كان أبو يوسف و حممد بن احلسن مع أيب حنيفة , واملزين والبويطي مع إمامهم

                                                                                                                                                                                     

, 3اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف: ويل هللا الدهلوي, تح: عبد الفتاح أبوغدة, دار النفائس, بريوت, ط 
وصول إىل بناء الفروع على األصول : الشريف أبو عبد هللا حممد بن أمحد ؛ مفتاح ال 86-68م,1986-هـ1406

-هـ 1424, 2احلسين التلمساين, تح: حممد فركوس, مؤسسة الراين, لبنان و املكتبة املكية, السعودية, ط
 .203م, 2003

 .135 ؛ االختالف الفقهي يف املذهب املالكي: اخلليفي, 291ينظر:  نيل االبتهاج: التنبكيت, (1)
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الشافعي . فإذان ال ضرر على االجتهاد مع التقليد يف بعض القواعد املتعلقة ابملسألة اجملتهد 
 (1). «فيها

من خالل عرض هذه األقوال, يتبني أن ابن القاسم ليس جمتهدا مطلقا, وإمنا هو جمتهد      
أبصول إمامه, وأن اجتهاده يف بعض املسائل اليت ليس فيها نص اإلمام, ال يرقى به إىل  مقيد

 رتبة اجملتهد املطلق املستقل.

ومن خالل هذا البحث سيتم التطرق إىل بعض تلك املسائل اليت اجتهد فيها, ومل يبلغه     
 عن مالك فيها شيء، ومدى اعتماده على أصول إمامه فيها. 

بد من احلديث عن املدونة وكيف اجتمعت فيها عصارة اجتهاد ثالث أئمة من  وقبل هذا ال
 كبار أئمة املذهب, أسد، وابن القاسم، وسحنون.

 

 

 

 

 

                                                           

املوافقات يف أصول الشريعة: أبوإسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب, تح: عبد هللا دراز, دار  (1)
 . 86-68؛ ينظر: اإلنصاف :الدهلوي,  789م, 2004-هـ1425,  1الكتب العلمية, لبنان, ط



 

 

 

 املبحث الثالث

املدونة ومكانتها العلمية ومدى االعتناء هبا عند 
 املالكية وأنواع املسائل فيها

 
 وفيه مطلبان؛ مها:

 

 ا العلمية, وأنواع املسائل فيها.املطلب األول: مكانتها وقيمته

 املطلب الثاين: مصطلحات عدم السماع البن القاسم عن مالك 

 يف املسائل املدروسة من املدونة                  
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 .أنواع املسائل فيها: مكانتها وقيمتها العلمية, و املطلب األول

 مكانتها وقيمتها العلمية :الفرع األول

ملدونة من أهم مصادر الفقه املالكي بعد كتاب املوطأ, فهي األم األوىل, كتاب ايعّد          
وهي األصل الثاين بعده, وعليها مدار الفقه املالكي, حىت إنه مل يعرف كتاب يف املذهب بعد 

 (1)على ألسنة املتقدمني واملتأخرين. املوطأ انل من اإلطراء والتقدير ما انلته املدونة

إال الشتماهلا على أصول وقواعد الفقه املالكي ، إضافة إىل ما  حازت هذا الفضلوما   
 .  تضمنته من التفريعات واملسائل الفقهية

رمحه -فحّصلت أصل علم املالكيني, وهي مقدمة على غريها من الدواوين بعد موطأ مالك  »...
وان يف الفقه أفيد من ويروى أنه ما بعد كتاب هللا كتاب أصح من موطأ مالك, وال بعد املوطأ دي -هللا

املدونة, وهي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو, وككتاب إقليدس عند أهل احلساب, 
 (2)«من غريها وال جيزئ غريها منها وموضعها من الفقه موضع أم القرءان من الصالة, جتزئ

 وسحنون. وذلك لتالقح  أفكار أربعة من اجملتهدين فيها: مالك, وابن القاسم, وأسد,

, عليكم ابملدونة, فهي كالم رجل صاحل وروايته» سحنون مّنوها بشأهنا: عن القاضي عياض نقل وقد
إمنا املدونة من العلم مبنزلة أم القرءان من القرءان, جتزئ يف الصالة عن غريها, وال جيزئ وكان يقول:

أحد على املدونة ودراستها إال  غريها عنها, أفرغ الرجال فيها عقوهلم, وشرحوها وبينوها, فما اعتكف

                                                           

 .268ينظر:االختالف الفقهي يف املذهب املالكي: اخلليفي,  (1)

ات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات املقدم (2)
مسائلها املشكالت: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب, تح: حممد حجي, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, 

 .45-1/44م, 1988-هـ1408, 1ط



البحثتعريف مصطلحات                                      التمهيدي                    الفصل   

37 

 

عرف ذلك يف ورعه وزهده , وما عداها أحد إىل غريها إىل عرف ذلك فيه, ولو عاش عبد الرمحن 
 (1).«أبدا ما رأيتموين أبدا

ومما يؤكد قيمتها العلمية, االعتماد عليها يف الفتوى والقضاء, حىت أن متأخري شيوخ املالكية         
سألة من غري املدونة وهي يف املدونة موافقة ملا يف غريها عّدوه خطأ, فكيف إذا  كانوا إذا نقلت هلم م

 (2)كان احلكم يف املدونة خالف ما يف غريها ؟

وما يعضد القول أبن املتأخرين كانوا خيّطئون من اعتمد على غري املدونة يف فرع        
قال : أخربين (3)أن البدر الدماميين»: نيل االبتهاج مذكور فيها، ما نقله أمحد اباب التنبكيت يف

كان أحدمها حافظا لفروع املالكية, واآلخر متقنا  (4)بعض الثقات أن األخوين الصفاقسيني 
ألصول الفقه واللسانية, فكاان إذا حضرا يف جملس جيتمع فيه فقيه كامل، فاتفق أن حضرا 

مسألة فأجااب عنها بنقٍل ,قاضي اجلماعة فسأهلما عن (5)بتونس يف جملس ابن عبد الرفيع 

                                                           

 .3/300ترتيب املدارك: القاضي عياض, (1)

 .24-12/23ينظر: املعيار: الونشريسي, (2)

هو حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حممد, املخزومي القرشي, بدر الدين املعروف اببن الدماميين,  (3)
م( يف اإلسكندرية, الزم ابن خلدون, ويل قضاء املالكية يف 1362-هـ763عامل ابلشريعة وفنون األدب, ولد سنة)

 .6/57ينظر: األعالم: الزركلي, .م( 1424-هـ827مصر , تويف سنة)

األخوين الصفاقسيني مها: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد القيسي الصفاقسي, وأخوه الشمس حممد  (4)
العامل. أخذا عن مجاعة من أهل املشرق واملغرب منهم: عبد العزيز الدروايل, والناصر املشذايل, وغريهم. وأخذ 

هـ ,وتويف 743هـ وتويف يف ذي القعدة سنة:697م: ابن مرزوق اجلد. ولد برهان الدين سنة :عنهما مجاعة منه
؛ الديباج 1/209هـ. ينظر:شجرة النور الزكية: حممد بن حممد خملوف,744أخوه الشمس يف السنة بعدها سنة: 

 .1/279املذهب: ابن فرحون,

اضي اجلماعة بتونس, يكىن أاب إسحاق, كان عالمة هو إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي, ق (5)
يطية, وله )معني احلكام(وقته, ألف كتاب يف اعرتاضه على  )الرد على ابن حزم(يف جملدين حنا فيه إىل اختصار املّت

مالك يف أحاديث خرجها يف املوطأ. روى عن ابن املفضل, ومسع من األستاذ أيب عمرو, وعثمان املعروف اببن 
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رجا من ذكراه عن البيان البن رشد, وتكلما عليها بكالم استحسنه احلاضرون, فلما خ
ما  : عبد الرفيع عنهما فقال: ليسا بفقيهني، فسئل مل ذلك؟ فقال اجمللس سئل القاضي ابن

كور فيها, أجااب به وإن كان صحيحا إال أهنما اعتمدا يف النقل على غري املدونة يف فرع مذ 
ومرتكب هذا ال يعد عند املالكية فقيها, ألن املدونة أجّل كتب املذهب من إمالء ابن 

 (1) «.القاسم أجّل تالمذة مالك

فبالرغم من أن إجابة األخوين كانت صحيحة، إال أن القاضي نفى عنهما درجة الفقيه     
 املدونة ال يقبل من غريها. نظرا لعدم إدراكهما ألمر بديهي عند املالكية وهو: ما ُوجد يف

 .وابلنظر إىل ما ورد يف هذا اجمللس، يتضح جليا مدى مكانتها وقيمتها العلمية 

 .اعتناء  املالكية هبا الفرع الثاين:

اعتناء كبريا من قبل املالكية يف شىت اجلوانب, حفظا, وشرحا, املدونة قد لقيت ل     
, فذكر أنه  (2)ا حممد بن سيمون األنصاريواختصارا.فمن جانب احلفظ مثال: فقد حفظه

، وقد أمالها عبد هللا (3)كان يستظهر املدونة, كتبها يف اللوح فحفظها كما حيفظ القرءان 
, وأمالها (5)من حفظه بعد أن أمر املوحدون حبرقها (4)بن حممد بن عيسى التاديل الفاسي

                                                                                                                                                                                     

سنة.ينظر: الديباج املذهب: ابن 99هـ على خالف يف شهر رمضان وله 733هـ, أو734عام:شقر, ولد 
 . 1/207؛  شجرة النور الزكية: حممد بن حممد خملوف,1/270فرحون,

 .44نيل االبتهاج بتطريز الديباج: التنبكيت,  (1)

 بن حيىي , ووسيم بن سعدون هو حممد بن سيمون بن قريش أبو عبد هللا األنصاري الطليطي, مسع من هبة هللا (2)
ينظر: مجهرة  تراجم الفقهاء املالكية: قاسم  .هـ 358,وروى عنه عبدوس , وعبد الرمحن بن عبيد هللا, تويف سنة 

 .2/1090م, 2002-هـ1424, 1علي سعد, دار البحوث للدراسات اإلسالمية, ديب, ط

 .6/177ينظر:ترتيب املدارك: القاضي عياض, (3)

هـ,روى عن أيب حممد بن عتاب وأيب حبر بن العاص،مسع من 511 بن حممد التاديل الفاسي, ولد سنة عبد هللا (4)
 .1/164ينظر:شجرة النور: .هـ597القاضي عياض,روى عنه أبو عبد هللا احلضرمي, تويف سنة

 .214ينظر: نيل االبتهاج: التنبكيت, (5)
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حني انعدمت (1)روف ابلسيوريمن حفظه كذلك أبو القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث املع
 , وغري هؤالء كثري ممن كان حيفظها عن ظهر قلب .  (2)من القريوان 

وكما انلت حظا كبريا من جانب احلفظ, فقد انلت كذلك حظا وافرا يف جانب الشرح, 
 واالختصار, والتقييد, والتعليق, والزايدة عليها.

 احلصر :فكان من بني هذه املختصرات على سبيل التمثيل ال 

 .هـ(295)ت اختصار املدونة : إلبراهيم الكالعي الزايدي األندلسي -

 .هـ(299)ت اختصار املدونة :حملمد بن إبراهيم اللخمي-

 .هـ(319)ت اختصار املدونة: للفضل بن سلمة اجلهين البجائي-

 .هـ(358)ت اختصار املدونة: أليب عبد هللا حممد بن رابح األموي الطليطي-

 (3) ح والتعليقات والتقييدات والزايدات فهي كثرية.أما الشرو 

 أنواع املسائل يف املدونة: الفرع الثالث

هذه املدونة اليت تعترب أصل املذهب املالكي, وعمدة الفقهاء املالكيني يف القضاء      
واإلفتاء, كانت قد نسجت حماكاة للمسائل اليت اشتملت عليها كتب حممد بن احلسن 

الفقه العراقي؛ ألن أسد بن الفرات عندما اطلع على كتب العراقيني, أراد أن الشيباين يف 
 واملادة مالكية. ا  يستخرج أجوبة مسائلها من الفقه املالكي, فكان املنهج عراقي

                                                           

ة علماء إفريقية , وآخر شيوخ القريوان , كان آية يف احلفظ , هو أبو القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث خامت  (1)
 .18/213؛ سري أعالم النبالء:2/22ينظر: الديباج: .هـ ابلقريوان460له تعليقات على املدونة , تويف سنة: 

 .4/47ينظر: الفكر السامي: احلجوي الثعاليب, (2)

ن أبو القاسم حممد األزدي القريواين, تح: حممد األمني التهذيب يف اختصار املدونة: أبو سعيد الرباذعي خلف ب (3)
 .40-39م,2002-هـ1423, 1ديب, طولد حممد سامل بن الشيخ, دار البحوث للدراسات اإلسالمية,
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فإهنا قد  -مسائل حممد بن احلسن –وإذا كانت املدونة قد نسجت على هذه الصورة      
ي كثرة التفريع وفرضية املسائل. إذا  فاملدونة مثرة جمهود أخذت منها ميزة الفقه العراقي وه

أربعة من األئمة : مالك بنصوصه, وابن القاسم بقياساته, وزايداته, وسحنون بتهذيبه, 
وتنقيحه, وتبويبه, وبعض إضافاته, وأسد بن الفرات بنسجه وحماكاته, فقد التقت فيها 

والتقى فيها الفقه املدين ابلعراقي, واستفاد   جمهودات هؤالء األئمة, وتالقحت أفكارهم فيها,
كل منها ابآلخر, فكما استفاد العراقيون من املدنيني اطالعا  على آاثر مل تكن عندهم برواية 
حممد املوطأ, استفاد الفقه املالكي كذلك من عمل أسد وسري سحنون على منهاجه يف كثرة 

 (1) التفريع, وربط املسائل بعضها ببعض.

ملدونة أساسا مساعات ابن القاسم من مالك أجاب هبا عن أسئلة سحنون ملّا قدم إليه وا     
من تونس طلبا  للعلم, وتصحيح رواية أسد, فكان ابن القاسم إذا وجد يف املسألة املسؤول 
عنها قوال  ملالك, أجاب طبقا ملا مسع منه, أو نقل قول من مسع, وإال قاس على أصله, 

هد رأيه وإن خالف قواعد مذهب إمامه إن تبني له وجه الدليل, كما أن وأحياان  كثرية جيت
سحنوان  مل يكتف فقط ابجلمع والتنسيق, بل أضاف إىل ذلك إضافات من املوطأ, ومن 

 (2) مساعات شيوخه, وما اختاره لنفسه.

ابن وإذا كانت املدونة ليست أقواال  ملالك فقط, بل أقواله وأقوال أصحابه, وخترجيات      
 : هنا قد احتوت على املسائل اآلتيةالقاسم على أصول اإلمام, فهذا يعين أ

 .)املنقولة عن اإلمام(مسائل منصوصة   -1

 .)نص اإلمام فيها وغريه من األئمة(مسائل خمتلـطة   -2
                                                           

 .217مالك حياته وعصره: حممد أبو زهرة, (1)

 .66م,1993, 1طمباحث يف املذهب املالكي ابملغرب: عمر اجليدي ,مطبعة املعارف اجلديدة, الرابط,  (2)
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 .)خمالفة لرأي اإلمام( مسائل خمالــفة -3

 .ا عن اإلمام شيء()مل يبلغ ابن القاسم فيهمسائل ليس فيها رأي اإلمام  -4

 وهذه األخرية هي اليت يكون عليها مدار البحث, وسنتكلم عليها فيما أييت.

 : مصطلحات عدم السماع البن القاسم عن مالك يف املسائل املدروسة من املدونةاملطلب الثاين

كما   –املدونة يف املذهب املالكي هي اإلجاابت اليت أجاب هبا ابن القاسم عن أسئلة سحنون      
فكان سحنون يسأل عن رأي مالك يف املسألة وابن القاسم جييب, وهذا ما يالحظه  (1) -سبق ذكره

قلُت: أرأيت »القارئ لكتاب املدونة, حيث جند سحنوان  يصوغ السؤال ويصّدره هبمزة االستفهام: 
ما االستفهامية: أوبـ  (3) «قلُت: هل كان مالك يوقت...؟» وإما بـ هل:  (2)«إن زّوج أم ولده ؟... 

كم عدة األمة إذا »أو كم االستفهامية: (4) «قلت: ما قول مالك يف املرأة خيرج هبا زوجها زائرا...؟» 
إىل غري ذلك مما يدل على السؤال. وابن القاسم جييب برأي مالك فيما مسعه,  (5)«تزوجت...؟ 

 ا يدل على اجلواب.ويصّدر جوابه: بـ "ال" أو "نعم" أو جييب مباشرة، إىل غري ذلك مم

فإذا مل يكن البن القاسم جواب مسعه من مالك يف املسألة أعرب عن عدم السماع مبصطلحات      
اختلفت ألفاظها واحتدت معانيها يف ذلك, وأحياان ال يصرح بعدم السماع ولكن يُفهم ذلك من 

 يف عدم السماع.جوابه، فعلى هذا انقسمت هذه املصطلحات إىل قسمني : صرحية، وغري صرحية 
                                                           

 .35ينظر مبحث املدونة ومكانتها العلمية من هذا البحث :ص (1)

ينظر على سبيل املثال: املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس: سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد  (2)
 .2/20م,2012, 1الرمحن بن القاسم, بداية للطبع والنشر والتوزيع ,ط

 .42نفسه:ص صدراملينظر:  (3)

 .45نفسه:ص صدراملينظر:  (4)

 .29نفسه:ص صدراملينظر:  (5)



البحثتعريف مصطلحات                                      التمهيدي                    الفصل   

42 

 

 الصرحية البن القاسم يف عدم السماع املصطلحاتاألول:  الفرع

لقد تعددت املصطلحات الصرحية البن القاسم الدالة على عدم السماع من مالك ؛ حيث     
اختلفت ألفاظها واحتدت يف معناها، وعند تتبع هذه اإلجاابت يف األبواب املدروسة, مت استقصاؤها 

لفظني أساسيني مها: لفظ " السمع وما تصرف منه"، ولفظ " احلفظ وما تصرف  فكانت تتفرع عن
 منه".

فتفرع عن لفظ السمع مصطلحات اختلفت عن بعضها البعض إما ابلتقدمي والتأخري, أو الزايدة      
والنقص, أو بتصدير مهزة االستفهام, أو بتصدير حرف النفي, أو إبضافة الضمري أو حذفه, أو 

 ظة " ال أقوم ".إبضافة لف

 تصرف لفظ السمع يف عدم السماع:

»... واترة يقول:   (1)«مل أمسع من مالك يف هذا شيئا ... »... كان ابن القاسم جييب بقوله:         
 )هذا(فيقدم ويؤخر.أو ابستبدال اســم اإلشـارة  (2)...« مل أمسع يف هذا من قول مالك شيئا  

 .(3)...«مسع من مالك فيه شيئا  مل أ»... فيقــول:  )ه(ابلضمري

 .(4)...«ما مسعت من مالك فيه شيئا »... فيقول :  )ما(بـ  )مل(أو استبدال حرف النفي 

 .(5)...«مل أمسعه من مالك »... للفظ "السمع"؛ فيقول :  )هـ(أو إبضافة الضمري

 .(1)..«.ال أقوم على أين مسعته من مالك »... ؛ فيقول : )ال أقوم(أو إبضافة كلمة 

                                                           

 . 2/07:  صدر السابقامل ينظر : (1)

 .2/20: نفسه صدرامل ينظر : (2)

 .2/29نفسه: صدرامل ينظر: (3)

 .2/47نفسه: صدرامل ينظر: (4)

 .2/39:السابق صدرامل ينظر:  (5)
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 تصرف لفظ احلفظ يف عدم السماع :

تصّرف  –عند اإلجابة عن أسئلة سحنون -وكما تصّرف لفظ " السمع " يف تعبري ابن القاسم       
لفظ  "احلفظ " , واختلف يف الصياغة مثل ما اختلف لفظ " السمع ", فكان ابن القاسم جييب 

 )هـ(بتصدير حرف النفي. أو إبضافة الضمري (2)...«ال أحفظ من مالك يف هذا شيئا  »...بقوله: 
الدالة على عدم استحضار  (الساعة). أو إبضافة لفظ (3)« ال أحفظها عن مالك...:»...بقوله 

بقوله:  )عن(بـ  )من(. أو ابستبدال حرف اجلر(4)«ال أقوم على حفظه الساعة...»...املسألة بقوله : 
ال أقوم على »... بقوله :  )ال أقوم(أو إبضافة كلمة . (5)...«ال أحفظ عن مالك فيه شيئا  »... 

 .(6)...«حفظ قول مالك فيها 

وهذه املصطلحات املتصرفة عن هذين اللفظني: " السمع واحلفظ" صرحية يف عدم مساع ابن         
 :م ثالث سبل وهي على النحو التايلالقاسم من مالك يف هذه املسائل. وحيال ذلك اختذ ابن القاس

 ما اجتهد يف ختليص اجلواب فيه .  -1

 ما نقل فيه السماع عن غريه.  -2

 ما توقف فيه ومل حير فيه جوااب .  -3

                                                                                                                                                                                     

  .2/46املدونة:ينظر  (1)

 .2/78نفسه: صدراملينظر  (2)

 .2/97نفسه: صدراملينظر  (3)

 .2/176نفسه: صدراملينظر  (4)

 .2/177نفسه: صدراملينظر  (5)

 .2/85نفسه: صدراملينظر  (6)
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والذي يعىن به  هذا البحث  هو السبيل األول ، وهي املسائل اليت خُلص إىل اجلواب فيها  ومل       
 يسمع من مالك فيها شيئا  يف األبواب املدروسة. 

 لحات غري الصرحية يف عدم السماع: املصطالثاين الفرع

رغم كثرة املصطلحات الصرحية يف عدم السماع, إال أن املصطلحات غري الصرحية واليت يفهم       
منها عدم السماع جاءت على صيغة واحدة؛ وهي قول ابن القاسم عقب اإلجابة عن سؤال سحنون 

 (3)«.أيي..يف ر »...أو   (2)«وهو رأيي...»...  (1)« وهذا رأيي...»...

فيفهم من ذلك أنه مل يسمع من مالك وإمنا هو رأيه؛ إذ لو مسع من مالك ملا أجاب برأيه؛ ألن        
سحنوان  ملا كان يسأل عن حكم املسائل ابألصالة، يقصد قول مالك فيها ومل يسأله عن رأيه, فلما 

 أجاب برأيه يُفهم أنه مل يسمع من مالك شيئا. 

 ختطيطي يوضح مصطلحات عدم السماع الصرحية واالختالف بينها: رسم  الثالث الفرع

                                                           

 2/16: صدر السابقاملينظر  (1)

 2/25نفسه:  صدراملينظر  (2)

 2/67نفسه:  صدراملينظر  (3)
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 تصرف منه لفظ)السماع( وما                                                     

 أقوم" االختالف يف التقدمي والتأخري          االختالف يف النفي                زايدة الضمري وحذفه                        زايدة "ال

 "مل أمسع من مالك يف هذا شيئا"      "ما مسعت من مالك"               "ما مسعت من مالك"              "ال أقوم أين مسعته من مالك"

 "مل أمسع يف هذا من قول مالك شيئا"  "مل أمسع من مالك"               "ما مسعته من مالك"             

 لفظ)احلفظ( وما تصرف منه

 

 ال أقوم"استبدال حرف اجلر                             االختالف ابلزايدة والنقص                                                بزايدة "

 ول مالك""ال أحفظ عن مالك فيه شيئا"            "ال أحفظ الساعة عن مالك شيئا"                                  "ال أقوم على حفظ ق

 "ال أحفظ من مالك يف هذا شيئا "       " ال أحفظ من مالك يف هذا شيئا "

رسم ختطيطي يوضح مصطلحات عدم السماع الصرحية واالختالف بينها



 

 

 لالفصل األو 
 العائدة إىل األدلة املتفق عليهااألصول  

 

 وفيه أربعة مباحث:
 

 املبحث األول : أصـل النـص.

 ل العموم.املبحث الثاين :  أصـ

 املبحث الثالث:  أصـل القياس.

 املبحث الرابع :  أصل التخريج.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املبحث األول

 أصـل النـص

 
 وفيه مطلبان؛ مها:

 املطلب األول:  النص و أقوال العلماء فيه

 املطلب الثاين : املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم     

 ألصل.ابالعتماد على هذا ا                      
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 : النص عند األصوليني و قول العلماء فيه.املطلب األول

 : حقيقة النص. الفرع األول 

 : من مادة )ن ص ص( ومعناه الظهور واالرتفاع.لغة   

 ومنه منصة العروس املكان الذي ترفع إليه للظهور.-    

 ونص  احلديث إىل فالن رفعه إليه. -    

فيه, ومنه قول أسامة ملا سئل: كيف كان رسول هللا يسري يف حجة ونص  يف السري بلغ غايته  -   
  (4) . (3)«(2) فإذا وجد فجوة نصّ  (1)كان يسري الَعَنق»الوداع حني دفع ؟ قال: 

 (5).«ما رفع يف بيانه إىل أبعد غاايته:»ه الباجي بقوله عرف اصطالحا:

قطعا وال حيتمل غريه قطعا كأمساء  النص فيه ثالثة اصطالحات, قيل مادل على معىن»القرايف: قال
مادل على معىن قطعا وإن احتمل غريه كصيغ اجلموع يف العموم فإهنا تدل على أقل  األعداد, وقيل

                                                           

َنق: ضرب من سري الدابة واإلبل, يقال: أول السري الدبي (1) َنق.ينظر: الصحاح,اجلوهري, مادة)ع ن الَع ب مث الَع
 .4/1533ق(, 

: رفع انقته يف السري والن صُّ والن صيص السري الشديد. ينظر: احملكم واحمليط األعظم, بن سيده, مادة)ن  (2) نص 
 .8/271ص ص(, 

كتاب (؛ صحيح مسلم)1666صحيح البخاري)كتاب احلج/ابب السري إذا دفع من عرفة/حديث رقم  (3)
 .( 1286احلج/ابب اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة/ حديث رقم 

 .232؛ املصباح املنري,الفيومي,   مادة)نصص(,525ينظر: خمتار الصحاح, الرازي, مادة)نصص(, (4)

 .42احلدود, الباجي:ص  (5)
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اجلمع قطعا وحتتمل االستغراق, وقيل ما دل على معىن كيف ما كان وهو غالب استعمال 
 .(1)«الفقهاء

وهو عند الفقهاء »هو املعىن الذي يريده البحث, وهذا االصطالح األخري الذي ذكره القرايف       
 (2) «.ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة, سواء كانت داللته نصا أم ظاهرا

 : قول العلماء فيه.الفرع الثاين

وجب املصري إليه, والعمل  -الذي ذهب إليه الفقهاء -إن النص إذا جاء ابملفهوم السابق       
 (3) اك انسخ أو معارض.مبدلوله إال إذا كان هن

 (4) وهذا ما ذهب إليه االمام مالك من اعتبار النص دليال شرعيا أيخذ به.     

 

 

 

 

                                                           

 .36شرح تنقيح الفصول, القرايف, (1)

. وينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, 1/130ان, منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي, احلي (2)
؛ تفسري النصوص يف الفقه 2/167؛ التحقيق والبيان يف شرح الربهان, األبياري, 330-1/322الرجراجي,

 .1/147االسالمي, حممد أديب صاحل, 

يف الفقه ؛ تفسري النصوص 1/134؛ منهج االستدالل ابلسنة, احليان,195ينظر: إحكام الفصول, الباجي, (3)
 .50؛ مدخل إىل أصول الفقه املالكي, حممد املختار ولد أابه,1/153االسالمي, حممد أديب صاحل, 

؛ مالك حياته وعصره, 429؛ مفتاح الوصول , التلمساين,121ينظر:اجلواهر الثمينة , حممد املشاط,  (4)
 .519-1/517؛ أصول فقه اإلمام مالك أدلته النقلية, الشعالن,229-226أبوزهرة,
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 : املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين

 .امرأة اخلصي و اجملبوبيف عدة  :الفرع األول

 :نص املسألة  -1

خلصي أو اجملبوب إذا طلقها زوجها ؟ قال: أما امرأة اخلصي فأرى عليها قلت : هل تعتد امرأة ا»
 العدة يف قول مالك.

ن امرأته وحُيَصن هو بذلك الوطء.  قال أشهب: ألنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه حُيصِّ

ممن ال قال ابن القاسم وأما اجملبوب فال أحفظ الساعة عن مالك يف عدة الطالق شيئا  إال أنه إن كان 
 .(1)«ميس امرأة فال عدة عليها يف الطالق وأما يف الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

د اعتمد ابن القاسم يف هذه املسألة اليت مل حيفظها عن مالك عل أصل النص الذي هو قوله ق     
     تعاىل﴿

   

☺  ☺ 

   ☺ ☺  

    

.......    ﴾.(2) 

حيث أن امرأة اجملبوب كاملطلقة قبل املس, إذا كان اجملبوب ال يتأتى منه املس وعرب عن ذلك 
 «.ممن ال ميس امرأة...إن كان »..بقوله

قال ابن حبيب : إن كان اخلصي مقطوع اخلصا والعسيب ممسوحا فال عدة عليها » قال ابن يونس:
    من طالقه, وهي داخلة يف قوله تعاىل:﴿

   

 ☺  

                                                           

 .2/37املدونة:  (1)

 من سورة االحزاب. 49اآلية: (2)
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☺    

☺ ☺    

  ﴾»(1). 

إذا كان ممسوح العسيب واخلصي فال عدة عليها من طالقه »وقال أيضا انقال كالم بن أيب زمنني:
  ☺   وهي داخلة يف اآلية:﴿

 ☺ ﴾»(2). 

 .ه من أهل الكتابطالق املسلم زوجت يف :الفرع الثاين

  نص املسألة: -1

 أيقع فطلقها احلرب دار يف نصرانية له زوجة خلف وقد فيسلم أبمان إلينا خيرج احلريب أرأيت: قلت »
 مالك؟ قول يف عليها الطالق

 وهي بشيء ليس الدارين افرتاق ألن عليها واقع الطالق أن وأرى شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال
 .(3)« عليها الطالق وقع زوجته كانت  فلما زوجته،

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

 اعتمد املسألة ابن القاسم يف اجتهاده يف هذه املسألة على النص وهو قوله تعاىل: ﴿   

   

    

    

    

  

☺  

    

                                                           

 .10/607اجلامع , ابن يونس:(1)

؛ التبصرة, 2/1023؛ التنبيهات, القاضي عياض:2/433. وينظر: التهذيب, للرباذعي:10/630:السابقاملرجع  (2)
 .4/245؛ مناهج التحصيل, الرجراجي:2216اللخمي: 

 .2/225املدونة  (3)
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   ☺ 

  ﴾(1) فإنه ملا أابح هللا نكاح املشركات من أهل الكتاب ,
نه حيل للمسلم نكاح الكتابية وتصري له زوجة, هبذه اآلية, وأعلن أن افرتاق الدارين ليس بشيء, وأ

وإذا صارت له زوجة فإن طالقه يقع عليها كذالك, وقد استدل ابن القاسم هبذه اآلية, معلال  إجابته 
وهو ما نصت ...«  بشيء ليس الدارين افرتاق ألن ...»على أن افرتاق الدارين ليس بشيء  بقوله:

  (2) عليه اآلية.

 د املرتد واملرتدة وفرائضهما.حدو  :الفرع الثالث

 :نص املسألة -1 

قلت: أرأيت الّرجل املسلم يتزّوج املرأة ويدخل عليها مّث يرتّد عن اإلسالم، مّث يرجع إىل اإلسالم  »
فيزين قبل أن يتزّوج من بعد الّرّدة أيرجم أم ال يرجم ؟ قال: ال أرى أن يرجم، ومل أمسعه من مالك؛ 

إذا ارتّد وقد حّج  مّث رجع إىل اإلسالم أجيزئه ذلك احلّج ؟ قال: ال، حىت حيّج ولكّن مالكا  سئل عنه 
حّجة مستأنفة، فإذا كان عليه حّجة اإلسالم ذلك كأنّه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زىن  

عمله وهو  قبله موضوعا  عنه، وما كان هلل وإمّنا يؤخذ يف ذلك مبا كان للّناس من الفرية والّسرقة ممّا لو 
كافر، كان ذلك عليه وكّل ما كان هلل ممّا تركه قبل ارتداده من صالة تركها، أو صيام أفطره من 
رمضان أو زكاة تركها، أو زىن  زانه ، فذلك كّله عنه موضوع ، ويستأنف بعد أن يرجع إىل اإلسالم ما  

 .(3)«يكان يستأنفه الكافر إذا أسلم. قال ابن القاسم: وهذا ما مسعت وهو رأي

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

                                                           

 ., من سورة املائدة05 اآلية  (1)
 .9/376ينظر: اجلامع, ابن يونس: (2)

 .2/240املدونة:(3)
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سئل ابن القاسم يف هذه املسألة عن حكم املرتّد إذا ارتّد مّث رجع إىل اإلسالم وقد كان قبل          
الّردة حمصنا مث زىن بعد الردة قبل أن يتزّوج أيرجم أم ال يرجم؟ وكان جواب ابن القاسم هو عدم 

 الذي هو يف اآليتني :  النصحكمه هذا على الّرجم, وقد اعتمد ابن القاسم يف 

     ...﴿قوله تعاىل :  - 1 

 ☺   

  ☺ 

    

    

      ﴾ (1) . 

    ... ﴿ وقوله تعاىل : - 2

    

    ﴾(2) . 

واآليتان تدالن على أّن الّرّدة حمبطة للعمل، واإلحصان عمل وقد حبط ابلّرّدة، فيصبح الّرجل وكأنّه مل 
ن زىن فيحكم عليه ابحلّد ابجللد وكأنّه مل يتزّوج قبل ذلك، وقد يتزّوج بعد رجوعه إىل اإلسالم، فإ

نّصت اآليتان على إحباط العمل ابلّرّدة، وقد جاءت اآلية األوىل مقّيدة ابملوت على الكفر، والثّانية 
مطلقة، فأّما اإلمام مالك فقد اعترب اإلحباط يكون بنفس الّرّدة، أي: مبجّرد ارتداده فقد حبط 

 بح حكمه حكم الكافر األصلي، إذا أسلم سقط عنه كّل ما كان عليه من حقوق هللا .العمل، ويص

 أّما اإلمام الّشافعي فقد اعترب الّرّدة حمبطة للعمل بقيد املوت عليها، وذلك حبمله املطلق على املقّيد . 

لود يف الّنار  ويف ذلك وأّما اإلمام مالك فلم يعترب املوافاة تقييدا  لآلية، وإمّنا ذكرت ليعّلق عليها اخل
وقال علماؤان: إمّنا ذكر هللا املوافاة شرطا  » يقول القرطيب رّدا  على الذين اعتربوا املوافاة تقييدا  لآلية: 

                                                           

 من سورة البقرة . 217اآلية :   (1)
 من سورة الزمر . 65اآلية :  (2)
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هاهنا ألنّه عّلق عليها اخللود يف الّنار جزاء؛ فمن واىف على الكفر خّلده هللا يف الّنار هبذه اآلية، ومن 
 (1)«. خرى، فهما آيتان مفيداتن ملعنيني وحكمني متغايرين أشرك حبط عمله ابآلية األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 38/  2اجلامع: القرطيب،   (3)



 

 

 

 املبحث الثاين 

 أصـل العموم  

 

 وفيه مطلبان؛ مها:

 

 املطلب األول: العموم وأقوال العلماء فيه.

 املطلب الثاين : املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم 

  صل.ابالعتماد على هذا األ                     
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 أقوال العلماء فيه.و  العموم املطلب األول:

 العموم. حقيقةالفرع األول:   

هو الشمول يقال مطر عام أي مشتمل األمكنة...وعند األصوليني هو كون اللفظ موضوعا »لغة:  
 .(1)«ابلوضع الواحد لكثري غري حمصور مستغرقا  جلميع مايصلح له, وذلك اللفظ يسمى عاما  

 .(2)«  اللفظ املستغرق ملا يصلح له »:رفه الرهوين بقولهع اصطالحا:  

 .(3)«لفظ يستغرق مجيع املعاين الصاحلة له, دفعة من غري حصر»أو هو 

 وهنا يشرتك املعىن اللغوي واالصطالحي يف وصف اللفظ ابالستغراق جلميع ما يصلح له. 

 أقوال العلماء فيه. :الفرع الثاين 

داللة لفظ العام على العموم من غري أن يصحبها قرينة من قبل داللة الظاهر لقد اعترب املالكية       
الذي ال ينايف االحتمال, ولو كان احتماال غري انشئ عن دليل, فداللته على هذا ظنية. بينما ذهب 
اإلمام الشاطيب مذهب احلنفية وأيدهم يف اعتبار داللة العام على العموم قطعية ال يدخلها احتمال, 

ذلك بكون أدلة الشريعة عمدهتا العمومات فإذا دخلها اخلالف صار معظم الشريعة خمتلف  وعلل
  (4) فيه.

                                                           

 .2/1234:″كشاف اصطالحات الفنون, التهانوي, حرف"ع   (1)
 .3/77هى السول, الرهوين:حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منت  (2)
؛ وينظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية, 130اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة,حسن بن حممد املشاط:   (3)

 .465-2/464حممود عبد الرمحن عبد املنعم: 
-1/144ي, احليان:؛ منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالك231ينظر :مالك حياته وعصره, أبو زهرة: (4)

 .115-2/106؛ تفسري النصوص,حممدأديب صاحل:188-3/160؛ شرح الكوكب املنري, ابن النجار:154
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والذي يهم البحث هو أن املالكية يعتربون العام أصال من أصوهلم اليت بنو عليها مذهبهم, أما   
 (1)اعتبار داللته هل هي قطعية أم ظنية فهذا حمل خالف بني العلماء. 

 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل. :املطلب الثاين

يف عدة امرأة اخلصي واجملبوب )وهذه املسألة وردت قبل هذا يف االستدالل على أصل الفرع األول:  
 ((2)النص

  :نص املسألة -1

فأرى عليها قلت : هل تعتد امرأة اخلصي أو اجملبوب إذا طلقها زوجها ؟ قال : أما امرأة اخلصي »
 العدة يف قول مالك.

ن امرأته وحُيَصن هو بذلك الوطء.  قال أشهب: ألنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه حُيصِّ

قال ابن القاسم وأما اجملبوب فال أحفظ الساعة عن مالك يف عدة الطالق شيئا  إال أنه إن كان ممن ال 
 .(3)«فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ميس امرأة فال عدة عليها يف الطالق وأما يف الوفاة

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

ابن القاسم يف جوابه على هذه املسألة اليت مل حيفظ عن مالك فيها رأاي  وهي:  أن  اعتمد         
 امرأة اجملبوب هل تعتد عدة الوفاة ؟. فأجاب ابن القاسم أبن عليها عدة الوفاة, معتمدا  يف ذلك على

  أصل العموم املوجود يف قوله تعاىل: ﴿

   

                                                           

؛ تفسري النصوص, حممد أديب صاحل: 3/160ينظر داللة العام يف: شرح الكوكب املنري,ابن النجار: (1)
 .198خلن:؛ أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء,مصطفى ا2/106

 .50ينظر: ص   (2)

 .2/37:املدونة   (3)
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  ...    ﴾(1). 

أزواجا  " عام يشمل مجيع األزواج سواء مدخول هبا أو غري مدخول هبا, وامرأة  ″حيث أن لفظ  
 اجملبوب هنا زوجة فوجبت عليها العدة بدخوهلا يف العموم.

عدة الوفاة تلزم احلرة واألمة والصغرية والكبرية واليت مل تبلغ احمليض, واليت حاضت :» قال القرطيب 
واليائسة من احمليض والكتابية دخل هبا أو مل يدخل هبا إذا كانت غري حامل. وعدة مجيعهن إال األمة 

  رة أايم؛ لعموم اآلية يف قوله تعاىل﴿أربعة أشهر وعش

   

 ﴾»(2). 

 .يف نكاح األختني من ملك اليمني :الفرع الثاين

 :نص املسألة -1

قلت: أرايت الرجل يتزّوج املرأة وعنده أختها ملك ميينه وقد كان يطؤها  أيصلح له هذا الّنكاح ؟ » 
ل: مل أمسع من مالك فيه شيئا ، إاّل أّن مالكا  قال يل: ال ينبغي لرجل أن يتزّوج امرأة إاّل امرأة جيوز قا

له أن يطأها إذا نكحها، فأرى هذه عندي ال يستطيع إذا تزّوجها أن يطأها وال يقّبلها وال يباشرها 
وطئها أو قبلتها لتحرمي أخرى حىت حيرم عليه فرج أختها؛ فال يعجبين أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن 

على نفسه، وال جيوز له أن ينكح إاّل يف املوضع الذي جيوز له فيه الوطء، ولو نكح مل أفرق بينه وبني 
  .(3)«ألتك هذه من مالك ولكّنه رأييامرأته، ووقفته عنها حىت حيرم أيتهما شاء، ومل أمسع مس

                                                           

 . ، من سورة البقرة234اآلية  (1)
 . 860/  2اجلامع: القرطيب،   (2)
 .2/208املدونة: (3)
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 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

وهذا »...قد صرّح فيها ابن القاسم بعدم الّسماع من مالك، وأّكد ذلك بقوله:  هذه املسألة    
العموم الذي يف قوله  أصلمّث اجتهد يف اإلجابة عنها؛ حيث اعتمد يف اجتهاده على « رأيي... 

  ☺ ✓ ﴿تعاىل:
✓       

   ▪☺ ﴾ (1) 
فإّن اآلية عاّمة يف اجلمع بني األختني، سواء كان بنكاح أو ملك ميني، ألّن الّرجل الذي سئل عنه  
كان يطأ األوىل مبلك اليمني مّث أراد أن يتزّوج أختها، وهذا مجع بني أختني للوطء، وهذا هو الذي 

  (2)حّرمته اآلية، واآلية عاّمة يف الّنكاح وملك اليمني . 

فيحرم اجلمع بني األختني ابلّنكاح مطلقا ؛ ألن اجلمع بني األختني يف الّنكاح من مقاصده الوطء،   
، وهبذا تكون اآلية عاّمة يف ( 3)أّما اجلمع مبلك اليمني فيحرم إن كان للوطء، وجيوز اجلمع لغري الوطء 

 جيوز اجلمع بني األختني ال»الّنكاح ، خمصوصة يف ملك اليمني ابلوطء، قال القاضي عبد الوّهاب:
 . (4)..«يف امللك يف استباحة الوطء 

 

                                                           

 ، سورة النساء.23اآلية: ( 2)
 . 82/  3اجلامع ألحكام القرآن: للقرطيب، ينظر: ( 3)
 . 5/2085للخمي ، : اينظر: التبصرة( 4)
 . 3/319على نكت مسائل اخلالف: القاضي عبد الوهاب, اإلشراف ( 5)



 

 

 املبحث الثالث

                                                             اسـل القيـأص

 

 وفيه مطلبان؛ مها:
 

 املطلب األول: القياس وأقوال العلماء فيه

 سم  املسائل اليت اجتهد فيها ابن القااملطلب الثاين: 

  ابالعتماد على هذا األصل.                     
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 ل العلماء فيهاقو أو القياس املطلب األول:

 القياس. حقيقةالفرع األول: 

 دير واملساواة, ومنه قست الثوب ابلثوب أي قدرته به.التق معناهالقياس لغة: 

 (1) أي يساويه. يف جودهواملقياس ماقيس به, واقتاس الشيء بغريه قاسه به, وفالن يقاس بفالن 

هو محل أحد املعلومني على األخر يف إجياب حكم وإسقاطه أبمر :»عرفه الباجي بقوله  :اصطالحا
 .(2)«جيمع بينهما

 .(3)«هو مساواة فرع ألصل يف علة حكمه»وعرفه بن احلاجب فقال:

هما يف علة احلكم هو إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر ألجل اشتباه»أما بن العريب فعرفه بقوله:
 .(4)«عند املثبت

وهكذا نرى أن هذه التعاريف تشرتك يف مكوانت أركان القياس, واليت ال يقوم هذا األصل بدوهنا 
 وهي: األصل والفرع والعلة واحلكم.

 

 

 

                                                           

؛ احملكم واحمليط األعظم, ابن سيده, مادة)ق ي س(: 9/179هتذيب اللغة, اهلروي, ابب)القاف والسني(:   ينظر:( 1)
 .1/253؛ خمتار الصحاح, الرازي, مادة)ق س ا(:6/486
 .534( احكام الفصول, الباجي:2)
 .122اجب:( منتهى الوصول, ابن احل3)
 . 124( احملصول, بن العريب:4)
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 أقوال العلماء فيه.الفرع الثاين: 

ن القياس دليال شرعيا, كما جوزوا العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يعتربو  مجهور      
التعبد به عقال  وأثبتوا وقوعه شرعا , واستدلوا على ذلك أبدلة كثرية من الكتاب والسنة وأقوال 

 .(1)الصحابة

ولقد كان اإلمام مالك يقيس على األحكام املنصوص عليها يف الكتاب والسنة, واملستقرئ       
روع أبصوهلا لوجود علة مشرتكة بينهما, حىت بلغ من شدة ملوطئه يلحظ ذلك جليا , فكان يلحق الف

تعامله مع هذا األصل أنه يرى أن القياس ال يكون على األحكام الثابتة من األصول الثالثة فقط: 
الكتاب والسنة واإلمجاع, بل يرى القياس أيضا  على الفروع الثابتة ابالستنباط, فيقيس عليها ما يكون 

فإذا علم ». ويف هذا املعىن يقول بن رشد: (2)أوصافها اليت جعلت هلا احلكممماثال هلا يف جمموع 
احلكم يف الفرع صار أصال وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه, وإمنا مسي فرعا  ما دام مرتددا  
بني األصلني مل يثبت له احلكم بعد, وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصال  بثبوت 

فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضا  فثبت احلكم فيه صار أصال  وجاز القياس عليه إىل ماال احلكم 
 .(3)«هناية له

و)قياس  (4) لقد اعتمد ابن القاسم يف إجابته على نوعني من أنواع القياس مها: )قياس اأَلْوىل (     
 الفقهية. .ومها حجة يف املذهب واعتمد عليهما يف كثري من الفروع(5) العكس(

                                                           

 .471األصولية,مصطفى اخلن: ( ينظر: أثر االختالف يف القواعد1)
 .  297-295مالك حياته وعصره, أبو زهرة: ينظر:( 2)
 .1/38املقدمات املمهدات, ابن رشد:( 3)
املالكية فحوى اخلطاب ومفهوم املوافقة قياس األوىل: هو إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األوىل, ويسميه  (4)

وتنبيه اخلطاب ويسميه احلنفية داللة النص أما الشافعية فيطلقون عليه القياس اجللي. ينظر مفهوم هذا القياس  وآراء العلماء فيه 
فسري ؛ ت3/481, شرح الكوكب املنري, ابن النجار: 552؛ مفتاح الوصول, التلمساين: 678يف: إحكام الفصول,الباجي:
 .1/621النصوص,حممد أديب صاحل: 

؛ شرح 679قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع الفرتاقهما يف العلة. ينظر:إحكام الفصول,الباجي: (5)
؛ 564؛ نثر الورود على مراقي السعود, الشنقيطي: 731؛ مفتاح الوصول,التلمساين: 4/219الكوكب املنري,ابن النجار: 

 .537يد الفقهي, حممد الروكي:نظرية التقع
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 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذين األصلني.  املطلب الثاين:

 .يف التزويج بغري ويلالفرع األول: 

 :نص املسألة -1

قلت: أرأيت رجال  تزوج امرأة بغري ويل أيكره مالك أن يطأها حىت يعلم الويل بنكاحه فإما أجاز  »
لك يف هذا شيئا  إال أن مالكا  يف هذا يكره له أن يتقد م على هذا النكاح وإما رد؟ قال: مل أمسع من ما

 .(1)« فكيف ال يكره له الوطء؟!

 .وجه االعتماد على هذا األصل -2

أن مالكا  يف  »وعرب عن ذلك بقوله  املسألة اعتمد فيها ابن القاسم على )القياس األوىل( هذه       
أي أن الوطء أوىل ابلكراهة من « النكاح فكيف ال يكره له الوطء؟! هذا يكره له أن يتقد م على هذا

 النكاح ألن العلة فيه أقوى من األصل الذي هو النكاح.

 .يف نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطالقهم  الثاين:الفرع 

  :نص املسألة -1

 كربا  بعدما فأسلما ءاآلاب غري زوجهما أو اآلابء إذن بغري تزوجا إذا الصغريين الذميني أرأيت: قلت »
 وال جائزا نكاحهما وأرى شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال نكاحهما؟ على يقرمها أو بينهما أيفرق
 نكاحهم هذا من أشر الشرك أهل نكاح يف ألن نكاحهم؛ يف أسلموا إذا الذمة ألهل يعرض أن ينبغي

                                                           

 .2/121املدونة:   (1)
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 له حتل ال من تزوج يكون أن إال نكاحهم يف هلم يعرض مل أسلموا فإذا اإلسالم، أهل كنكاح  ليس
 .(1)«بينهما  فيفرق

 :وجه االعتماد على هذا األصل  -2

واعتمد يف إجابته  ...«جائزا نكاحهما أرى... »ابن القاسم عن هذه املسألة بقوله: أجاب       
هذه على)القياس األوىل(, وذلك أن أهل الشرك أشر من أهل الذمة ومل يعرض هلم يف نكاحهم, وإذا  

ان أهل الشرك مل يعرض هلم يف نكاحهم وهم أشر من أهل الذمة, فإن أهل الذمة أوىل أن ال يعرض ك
 نكاحهم هذا من أشر الشرك أهل نكاح يف ألن »هلم يف نكاحهم, وأشار إىل هذا األصل بقوله:

 .(2)« نكاحهم يف هلم يعرض مل أسلموا فإذا اإلسالم، أهل كنكاح  ليس

 .طالق فأنت ووضعت محلت إذا هلا قال فيمن:  الثالث الفرع

 نص املسألة: -1

 فيه مالك من أمسع مل: قال طالق؟ فأنت فوضعت محلت إذا حامل غري وهي المرأته قال إن أرأيت »
 حتمل، أن وال تضع أن هبا ينتظر وال مكاهنا طالق أهنا الطهر ذلك يف وطئها كان  إن أرى وأان شيئا،

 مسعت وألين أمرهن، غري احلمل يف أمرها ويكون واحدة، المرأة أةامر  ألف حتبس ال: مالك وقال: قال
 حني طالق هي: مالك قال: قال طالق فأنت محل بك يكن مل إن المرأته يقول الرجل يف يقول مالكا
 للنظر هبا يستأىن وال مبنزلتها طالق فأنت وضعت إذا المرأته يقول والذي للنظر، هبا يستأىن وال تكلم

 أن له ينبغ مل محل هبا ليس أو محال هبا أن يستبني أن قبل هلكت لو ألهنا ال؛ أم محل هبا كان  إن
 ابن فقال طالق فأنت محل بك يكن مل إن المرأته يقول الذي يف مالك حجة كانت  وكذلك يرثها،

 فماتت هبا استؤين إن أرأيت: فقال ال؟ أم هي أحامل يعلم حىت يستأىن ال مل هللا عبد أاب اي: حزم أيب
 ال؟ أم أيرثها محلها يتبني أن قبل

                                                           

 .2/236املدونة:   (1)
 .2/251؛ التهذيب, الرباذعي:9/393( ينظر: اجلامع, ابن يونس:2)
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 مثل عندي عنه سألت فالذي يرثها مل ماتت لو زوج على امرأة أوقف فكيف: قال ال،: قال
 .(1)«هذا

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

 محلت إذا حامل غري وهيابن القاسم بتنجيز الطالق يف احلني للذي قال لزوجته  أجاب           
واعتمد يف رأيه على  إذا كان وطئها يف ذلك الطهر, وال يستأين هبا حىت حتمل, ,طالق فأنت فوضعت

)قياس العكس(, ألنه لو ماتت قبل أن يتبني محلها مل يرثها, وال توقف مرأة على رجل إذا ماتت مل 
 محل هبا ليس أو محال هبا أن يستبني أن قبل هلكت لو ألهنا ...»يرثها, وعرب عن هذا األصل بقوله:

 .(2)« يرثها أن له ينبغ مل

 .إسالم الصيب الذمي بعد تزوجيه ذمية  يفالفرع الرابع : 

 :نص املسألة -1

 إسالما الصيب إسالم أيكون الصيب فيسلم جموسية أو ذمية أبوه يزوجه الذمي الصيب أرأيت: قلت »
 مالك؟ قول يف امرأته وبني بينه الفرقة فيه تقع
 حيتلم، حىت إسالمه على يثبت أن إال بينهما تقع الفرقة أرى وال يئاش فيه مالك قول من أمسع مل: قال
 أقتله مل حيتلم أن قبل اإلسالم عن ارتد لو ألنه ذلك؛ عند تسلم أن إال بينهما الفرقة فتقع مسلم وهو

 .(3)«ذلك ابرتداده

 

 

                                                           

 .2/62املدونة:  (1)
 .62 /2( املصدر نفسه: 2)
 .2/226: املصدر نفسه (3)
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 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

لذمي  بعد إسالمه من الذمية أو اجملوسية حىت بعدم فسخ نكاح الصيب ا بن القاسماأجاب          
حيتلم ويثبت على إسالمه, فإن احتلم وثبت على إسالمه ومل تسلم هي فرق بينهما, وقد اعتمد يف 

, حيث أنه لو ارتد بعد إسالمه وقبل أن حيتلم مل  رأيه بعدم التفرقة قبل االحتالم على )قياس العكس(
يطبق عليه حد الردة قبل االحتالم فكذلك ال تقع الفرقة بينه وبني  يطبق عليه حد الردة , وإذا كان ال

وقد عرب عن  (1) زوجته بعد إسالمه حىت حيتلم ويثبت على إسالمه, وهذا ما يسمى بقياس العكس.
 .(2) « ذلك ابرتداده أقتله مل حيتلم أن قبل اإلسالم عن ارتد لو ألنه... »هذا األصل بقوله:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

؛ التنبيهات, القاضي 2/243تهذيب, الرباذعي:؛ ال2117؛ التبصرة, اللخمي: 9/377ينظر: اجلامع, ابن يونس:  (1)
 . 2/900عياض:

 .226 /2املدونة, سحنون:  (2)



 

 

 

 بعاملبحث الرا

 التخريج

 
 وفيه مطلبان؛ مها:

 

 املطلب األول: التخريج وأقوال العلماء فيه. 

 املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم   

              ابالعتماد على هذا األصل.                        
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 التخريج والقول فيه. املطلب األول:

 التخريج. حقيقة لفرع األول:ا

  وخمرجا  فهو خارج وخروج  اخلروج  نقيض الّدخول ، خرج خروجا  »:  تخريج لغةال

 (1)«.؛ وقد أخرجه وخرج به وخراج  

 يف اصطالح األصوليني والفقهاء : 

لقد استعمل الفقهاء واألصولّيون مصطلح الّتخريج يف معان متعّددة، ختتلف يف صياغتها       
هذه االستعماالت: ما ذكره الدكتور الباحسني يف كتابه  وتتقارب يف مضموهنا ومدلوهلا ، ومن

 بقوله:  "التخريج عند الفقهاء واألصوليني"

عليها ما توّصلوا إليه من  اإطالق التخريج على الّتوّصل إىل أصول األئّمة وقواعدهم اليت بنو    -ا
ع الفقهّية، واستقرائها أحكام يف املسائل الفقهّية املنقولة عنهم ، وذلك من خالل تتّبع تلك الفرو 

   استقراء  شامال  جيعل املخرج يطمئّن إىل ما توّصل إليه، فيحكم بنسبة األصل إىل ذلك اإلمام . 

 إطالق التخريج على رّد اخلالفات الفقهّية إىل القواعد األصولّية . -ب 

قّيد، أي بيان مبعىن االستنباط امل -وهذا هو غالب استعمال الفقهاء  -يكون الّتخريج  وقد -ج 
رويّة رأي اإلمام يف املسائل اجلزئّية اليت مل يرد عنه فيها نّص عن طريق إحلاقها مبا يشبهما يف املسائل امل

عنه ، أو إبدخاهلا حتت قاعدة من قواعده، والّتخريج هبذا املعىن هو ما تكّلم عنه الفقهاء واألصولّيون 
 ختلفة يف أحكام الفتوى .يف مباحث االجتهاد والّتقليد، ويف الكتب امل

وقد يطلقون الّتخريج مبعىن الّتحليل، أو توجيه اآلراء املنقولة عن األئّمة وبيان مآخذهم فيها عن د ـ 
طريق استخراج واستنباط العّلة وإضافة احلكم إليها حبسب اجتهاد املخرج ، وهو يف حقيقته راجع إىل 
                                                           

 . 1125مادة)خرج(, ابن منظور،  :لسان العرب  (1)
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، ومن هذا القبيل ما أّي منها دون التحليل والّتوجيه ّققاملعاين الّسابقة ؛ ألّن تلك املعاين ال يتح
 (1)يسّمى ) ختريج املناط(.

وأّما الّتخريج فهو » قال : ف(2)بن تيمّية  وهناك معىن خامسا للتخريج استعمله شيخ اإلسالم      
 (.3)« نقل حكم مسألة إىل ما يشبهها والّتسوية بينهما فيه 

  (6) . (5)وابن بدران (4)أئّمة احلنابلة  كاملرداويوهذا التعريف هو اختيار بعض  

وكان من أهّم العوامل اليت ساعدت على مرونة املذهب الّشافعي وجعله مذهبا  قابال للّتطّور، التخريج 
 (7)على قول اإلمام  . 

                                                           

ينظر: التخريج عند الفقهاء واألصوليني دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني, مكتبة الرشد,  (1) 
: أمحد بن حممد ومصطلحاته، خصائصه ومؤلّفاته ضوابطهاملذهب احلنفي، مراحله وطبقاته، ؛  13-11 الرايض,دط, دت,

 . 127 م,2001-هـ1422,  1مكتبة الرشد, الرايض, ط لنقيب، ا نصري الدين
يف علوم النقل  هـ، وانتقل مع أبيه إىل دمشق صغريا ، برع661أمحد عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، ولد حبران هو  (2) 

هـ، له 768والعقل، وكان جماهدا  ورعا ، ال خياف وال يهاب، جماهرا  ابحلق، أوذي وعذب، ومات يف السجن بدمشق سنة 
  .1/144مصنفات منها الفتاوى. ينظر: األعالم: 

ر الكتاب العريب, دط,دت, املسّودة يف أصول الفقه: أمحد بن عبد احلليم بن تيمّية, تح:حممد حميي الدين عبد احلميد, دا (3)
533 . 

م( يف مردا قرب انبلس مث انتقل 1414-هـ817هو علي بن سليمان بن أمحد املرداوي مث الدمشقي, فقيه حنبلي ولد عام ) (4)
 . 4/292ينظر:األعالم,الزركلي,.اخلالف م( من كتبه اإلنصاف يف معرفة الراجح من1480هـ885إىل دمشق وتويف هبا سنة )

د القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم الدومي , املعروف اببن بدران , فقيه أصويل ولد هو عب (5)
م( من مؤلفاته : جواهر األفكار ومعادن األسرار يف 1927هـ1346م( وتويف بدمشق  سنة )1848هـ1267بدومة عام )

 .2/184فني, كحالة: ؛ معجم املؤل4/37ينظر: األعالم, الزركلي:  .التفسري
 .473استنباط أحكام الّنوازل الفقهية املعاصرة: مسفر بن علي القحطاين,  ينظر: منهج (6)
 ,يه : حممد طارق حممد هشام مغربيةاملذهب الّشافعي دراسة عن أهّم مصطلحاته وأشهر مصّنفاته ومراتب الرتجيح ف ينظر: (7)

؛ اتريخ املذاهب اإلسالمية  يف السياسة والعقائد و اتريخ املذاهب  164م, 2011-هـ1432,  1مطبعة الفاروق, دمشق, ط
 . 46الفقهية: حممد أبو زهرة ,دار الفكر العريب, القاهرة, دط, دت, 
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كبريا ،   وهكذا كان الّتخريج عامال من عوامل توّسع املذهب احلنفي ومنّوه وازدهاره وكسبه ثراء  فقهيّا  
منا املذهب احلنفّي ابالستنباط » خاّصة يف املسائل الفرعّية ويف ذلك يقول الّشيخ أبو زهرة : 

 (1)...«والّتخريج منّوا  عظيما  

وأما يف املذهب املالكي، فقد برز من خالل تعريفهم هلذا املصطلح، وقد قّسمه ابن فرحون إىل ثالثة 
 أنواع :

 حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة استخراج النوع األو ل :   -

 أن يكون يف املسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول خبالفه. النوع الثاين :  -

أن يوجد للمصنف نّص يف مسألة على حكم ويوجد نّص يف مثلها على حّد النوع الثالث :  -
 من إحدى املسألتني وخيرجون يف األخرى، فيكون ذلك احلكم، ومل يوجد بينهما فارق، فينقلون الّنصّ 

 .(2)يف كّل واحدة منهما قول منصوص ، وقول خمرج

من خالل هذه األنواع اليت قس م هبا ابن فرحون التخريج, يفهم أن املالكية كانوا جيعلونه أصال      
يناسبها من األحكام  من أصوهلم, يلجؤون إليه يف احلوادث املستجدة غري املنصوص عليها؛ لُيعرف ما

وهذا نوع املنصوص عليها يف مثيالهتا, فيخرجون غري املنصوص عليه على املنصوص ويعطونه حكمه, 
 من أنواع التخريج, وهو ما أشار إليه ابن فرحون يف النوع األول.

كمه قد عرّب ابن القاسم عن هذا األصل بتعبريات خمتلفة، كّلها تدّل على أنّه اعتمد يف حو         
ـ اليت سئل عنها واليت مل يسمع فيها رأاي عن اإلمام ـ على مسألة منصوص عليها وأحلق  املسائلعلى 

 غري املنصوص عليها ابملنصوص عليها لشبه بينهما.

 
                                                           

 .364اتريخ املذاهب اإلسالمية  يف السياسة والعقائد و اتريخ املذاهب الفقهية: حممد أبو زهرة،  (1)
 . 104مصطلح بن احلاجب: ابن فرحون،  ينظر: كشف الّنقاب احلاجب من ( 2)
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 ومن هذه الّتعبريات على سبيل املثال:

هذه هبذه .... » (2)...«وهذا رأيي ألّن مالكا  قال .  »... (1)...«وهذا على الذي أخربتك »...
فهي مبنزلة ... »...   (5)«ولكنه مثل قوله.... »...(4)...«هو مثل األّول . »... (3)...«املنزلة 

أرى اهلبة »... (8)...«أنّه مبنزلة . »...  (7)...«الذي سألت عنه عندي مثل هذا . »... (6)«
 . (9)...«ابلّصداق مثل البيع 

 أقوال العلماء فيه. الفرع الثاين:

اختلف العلماء يف حجية القول املخرّج, مع اتفاقهم على أن التخريج ضرب من االجتهاد,            
يسلكه جمتهد املذهب, ليخرِّج به حكم مسألة غري منصوص عليها, من مسألة قد نص عليها إمامه, 

 أو مل ينص عليها و لكن جاءت وفق أصول وقواعد املذهب.

رجون على أقوال أئمتهم ويستنبطون منها أحكام املسائل املستجدة ولقد كان جمتهدو املذهب خي      
 »عندهم, فيلحقون ماتشابه منها يف العلة ويعطوهنا حكما مماثال , ويف هذا املعىن يقول الدهلوي:

 وأعرفهم أصحابه لسان هو من كتاب  أحد كل  حيفظ أن وذلك التخريج قاعدة على الفقه فمهدوا
 أو شيء عن سئل فكلما احلكم وجه مسألة كل  يف فيتأمل الرتجيح يف انظر  وأصحهم القوم أبقوال

                                                           

 . 2/7املدّونة :   (1)
 .16  /2املصدر نفسه :  (2)

 . 2/29املصدر نفسه :   (3)
 .2/39(   املصدر نفسه :4)
 . 46 /2(  املصدر نفسه :5)
 . 2/47(  املصدر نفسه :6)
 . 2/63(  املصدر نفسه :7)
 . 2/165(  املصدر نفسه :8)
 . 2/174(  املصدر نفسه :9)
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 نظر وإال فبها اجلواب وجد فان أصحابه تصرحيات من حيفظه فيما يف نظر أي رأى شيء إىل احتاج
. وهذا ما (1)«منها فاستنبط لكالم ضمنية إشارة إىل أو الصورة هذه على فأجراه كالمهم  عموم إىل

قدمون  يف املذهب املالكي, الذين كانوا يرون أنه البد من التخريج على قول عمله اجملتهدون املت
اإلمام يف املسائل غري املنصوص عليها, وإال وقع الناس يف ضيق وحرج بكثرة احلوادث وتطورها أمام 
احنصار  النصوص, فلجأوا إىل التخريج على قول اإلمام وعلى رأس هؤالء اإلمام ابن القاسم, الذي  

ه الفضل الكبري واحلظ األوفر يف منو املذهب واتساع دائرته, وذلك بفضل التخريج على أقوال كان ل
ولقد كان املتقّدمون من فقهاء املالكّية يرون أّن االجتهاد بتخريج األحكام »...قال أبو زهرة:إمامه. 

كام أمرا  ال بّد منه يف املسائل الواقعة واإلفتاء فيها على أساس ما استخرجه األقدمون، من مناط األح
، وال ينقطع إىل األبد ؛ ألّن احلوادث كّل يوم تقع، والبّد من االجتهاد يف تطبيق األحكام املنصوص 
عليها، وتعّرف األوصاف اخلّاّصة لكّل حادثة، ليعرف أنسب حكم هلا املنصوص عليه أو القياس 

م املتشاهبة يف القضااي اليت تقارهبا... على املنصوص بتطبيق العّلة، واألصل الذي انبنت عليه األحكا
.»(2)  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .58(  اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف, الدهلوي:1)
 .  376مالك، حياته، وعصره : أبو زهرة،   (2)
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 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين: 

األمثلة التطبيقية نرى ابن القاسم مل يعتمد على هذا األصل يف صورة واحدة, وإمنا نو ع يف هذه        
لصحايب أو فعله, وكثريا  ما خيرِّج على قول مالك, أو على فرع خترجياته, فأحياان خيرج على قول ا

أكثر منهما ابن القاسم,  –قول مالك, وعلى الفرع الفقهي التخريج على –فقهي, وهذان األخريان 
حىت كانت جل خترجياته عليهما, وسيأيت البحث ممثال  لكل واحد مبسألة, حميال  القارئ إىل املسائل 

 املشاهبة إن وجدت.

 .العدة يف يباشرها أو فيقبلها العدة يف تتزوج املرأةيف  ألول:االفرع  
 نص املسألة: -1
 بينهما فرق مث وجس وابشر لقبّ  ولكنه جيامعها فلم عدهتا يف امرأة تزوج رجال أن لو أرأيت: قلت » 

 ذلك؟ بعد ينكحها أن له أحيل
 نكاحا كان  ابلوطء حيرم مما كلها  األشياء يف النكاح أن أرى أين إال شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال

 يف هنا والتلذذ ألبيه، وال البنه حتل مل تلذذ أو ابشر أو فيه قبل إذا فإنه شبهة، وجه على أو حالال
 فهو أبدا له حتل مل عدهتا يف تزوجها وقد وطئها لو نفسه هو ألنه الوطء؛ مبنزلة عدهتا يف تنكح اليت
 على حترم والقبلة واجلس فيه فالوطء شبهة، بوجه حراما امرأة يتزوج الذي مبنزلة هنااه الوطء حترمي يف

 حممل حتمل واملباشرة واجلسة فالقبلة نفسه على حترمي وطأه ألن هذا؛ فكذلك أبنائه وعلى آابئه
 هناه فيما قبلها إذا فكذلك أبدا، املستقبل يف وطؤها عليه فيحرم يطؤها كان  حني ألنه أيضا؛ التحرمي

 وتعاىل تبارك هللا هنى وإمنا واحد فأمرمها يستقبل، فيما قبلتها عليه حترم العدة يف نكاحها من عنه هللا
 ركب فمن عدهتا تنقضي حىت منها بشيء يتلذذ وال تقبل وال توطأ لئال العدة يف نكاحها حرم حيث
 .(1)« .التحرمي واقع فقد ذلك من شيئا

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

                                                           

 .2/37املدونة: (1)
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ن القاسم هذه املسألة على قضاء سيدان عمر و سيدان علي يف النكاح يف العدة, خرج اب        
حيث أهنما قضيا يف رجل نكح امرأة يف عدهتا بتأبيد التحرمي عليه, وقال سيدان عمر بعد رفع الرجل 

رة واجلس فخر ج ابن القاسم على قول سيدان عمر التقبيل واملباش, (1) «ال يتناكحان أبدا ...»...إليه:
 ألبيه، وال البنه حتل مل تلذذ أو ابشر أو فيه قبل إذا فإنه... »على الوطء وقال معربا  عن ذلك:  

 (2) «.... الوطء مبنزلة عدهتا يف تنكح اليت يف هنا والتلذذ
 .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة املطلقةيف الفرع الثاين:  

 :نص املسألة -1   
 األول قوله كان:  قال له؟ وتشوف له تزين هل الرجعة ميلك تطليقة امرأته طلق إن أرأيت: قلت »  
 يدخل ال فقال ذلك عن رجع مث هبا، يتحفظ من معها كان  إذا معها وأيكل عليها يدخل أن أبس ال

 من شيء إىل أو إليها ينظر أن يسعه هل: قلت يراجعها حىت معها أيكل وال شعرها يرى وال عليها
 أن له وليس شيئا هذا يف مالك من أمسع مل: قال مالك؟ قول يف رجعتها يريد ووه تلذذا حماسنها

 خيلو أن له كره  أنه أخربتك الذي على وهذا يراجعها، حىت رجعتها يريد كان  وإن منها، بشيء يتلذذ
 .(3)«يراجعها حىت عليها يدخل أو شعرها يرى أو معها

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2  
( على ظر إىل حماسن املطّلقة الّرجعيّ ابن القاسم هذه املسألة، وهي:)عدم التلّذذ والنّ  لقد خرّج     

املسألة اليت قبلها، وهي : ) هل تتزّين املطّلقة الّرجعّية لزوجها وتشّوف له ؟  ( واليت أجاب عنها 
ابن القاسم ، فخرّج « ال يدخل عليها وال يرى شعرها وال أيكل معها حىّت يراجعها» مالك بقوله: 

عدم الّتلّذذ والّنظر إىل احملاسن، على عدم الدخول عليها ورؤية الشعر واألكل معها، وأشار إىل أنّه 
وهذا الذي أخربتك أنّه كره له أن خيلو معها أو يرى » خرّج هذه املسألة على قول مالك بقوله : 

 املسألة اليت قبلها ، وهي ؛ أي مبا أخربه من قول مالك يف«شعرها أو يدخل عليها حىت يراجعها 
                                                           

 .2/24(   املدونة :1)

 .4/204؛ مناهج التحصيل, الرجراجي:2/433؛ التهذيب, الرباذعي: 10/593, 9/602( ينظر:اجلامع, ابن يونس:2)

 .2/7: املدونة (3)
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فإذا كان مالك ال يرى الّدخول على املطّلقة الّرجعّية وال رؤية تشّوف املطّلقة الرجعّية لزوجها, تزّين و 
من ذلك مكروه من ابب الش عر وال األكل معها قبل رجعتها، فإّن ابن القاسم يرى: أّن الّتلّذذ بشيء 

 ألوىل.قياس 

ن املسائل اليت أجاب فيها ابن القاسم ابلتخريج على قول مالك, وهناك ذه املسألة هي واحدة موه
 (1) مسائل كثرية أخرى مشاهبة هلا يف املدونة.

 .نكاح التحكيميف   :الفرع الثالث
 :نص املسألة-1

 على أو حكمه رضي مبن أو حكمه على أو فالن حكم على تزوجها إن أرأيت: قلت»           
 فيما املرأة وتوقف النكاح ويثبت جيوز هذا وأرى شيئا مالك من فيه عتمس ما: قال أبيها؟ حكم

 يلزمه ومل بينهما فرق يرض مل وإن النكاح جاز الزوج بذلك رضي فإن حكمه، رضي مبن أو حكمت
 يلزمه مل مثلها صداق يعط مل إن إليه املفوض أن ترى أال إليه، املفوض مبنزلة وهو الصداق من شيء

 وقد عندي، مثله وهذا عنه قصر إن يلزمها ال ومرة مثلها صداق أعطاها إن يلزمها مرة فهو النكاح،
 .(2)« لك فسرت ما على أجازه أنه مالك عن أيثره به أثق من بعض مسعت

 :وجه االعتماد على هذا األصل  -2
نزلة املفّوض وهو مب»... هذه املسألة وجه الّتخريج فيها بنّي واضح؛ حيث أنّه عرّب عنه بقوله:         

وهذان الّتعبريان ) مبنزلة ( و)مثله ( من الّتعبريات اليت تدل على ...« هذا مثله عندي »...و « إليه 
 .  (3)التخريج  واليت تطّرق البحث إليها يف مبحث سابق

ابألثر  خترجيهويف هذه املسألة خرج ابن القاسم مسألة الّتحكيم على مسألة التفويض، وعّضد          
ومن تزّوج امرأة على حكمه أو حكمها أو حكم فالن جاز، فإن » ملروي عن مالك، قال الرباذعي: ا

                                                           

, 238, 211, 149, 59, 46, 39, 29, 2/07تنظر املسائل املشاهبة يف التخريج على قول مالك يف املدونة : (1)

239. 

  .2/175املدونة : (2)

 .  70ينظر عبارات الّتخريج : ص ( 3)
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وقع الّرضى ابحلكم فيه وإاّل فسخ وال شيء هلا، ويلزم املرأَة  الّنكاُح إن فرض هلا الّزوج قبل البناء 
مالك فأخذ به   صداق املثل كالتفويض، وكان ابن القاسم يكره هذا الّنكاح حىت بلغه أنّه قولُ 

: ما قال ابن القاسم أّول قوله أنّه ال جيوز، ويفسخ ما مل يفت بدخول؛ ألنّه (1)وأجازه، وقال غريه 
واختلف يف نكاح الّتحكيم، » ، وقال الّرجراجي: ( 2)«. خرج عن حّد ما أرخص فيه من الّتفويض

ها، أو على حكم فالن هل هو مثل نكاح الّتفويض، وهو: أن يتزّوجها على حكمه أو على حكم
لولّيها، أو على حكم أجنيّب من الّناس مستقل بذلك، أو شارك أحد الّزوجني فيه، أو نكاح التحكيم 
على خالف نكاح الّتفويض؟ ... وسبب اخلالف؛ اختالفهم يف الّرخص، هل يقاس عليها ؟ أو ال 

 .(3)«رفقا  بعبادهجيوز القياس عليها؟ وذلك أّن نكاح الّتفويض رخصة من هللا تعاىل و 

فقول الرباذعي يُفهم منه أن نكاح التحكيم خُير ج على نكاح التفويض, يف جوازه واحلكم فيه         
بصداق املثل بعد الدخول إن مل يفرض هلا, والفسخ وال شيء هلا عند عدم رضى من له احلكم إن  

 كان قبل البناء.

سألة إىل اخلالف يف القياس على الرخص, هل يعترب أما الرجراجي فأرجع سبب اخلالف يف امل       
 القياس عليها, مل جيوزه.أم ال؟ فمن قال ابلقياس عليها جوز نكاح التحكيم, ومن مل يقل جبواز 

اعتمد عليه ابن القاسم كثريا  يف اجاابته, وهناك  -ختريج الفروع على الفروع-وهذا النوع         
(4) ملدونة.مسائل مشاهبة هلذه املسألة يف ا

                                                           

 .2/204التهذيب: الرباذعي,عبد املالك بن املاجشون .( 1)
القاضي ؛ التنبيهات:  451/  4 : ايب زيد القريواين,نوادر والزايدات ؛ وينظر : ال 204/  2لرباذعي ، االّتهذيب : ( 2)

 . 9/246ابن يونس، ؛ اجلامع ملسائل املدّونة: 4/1944؛ التبصرة: اللخمي، 2/39عياض, 
 . 491 /3( مناهج الّتحصيل : الرجراجي، 3)
 .199, 187, 178, 177, 165, 88, 2/47تنظر املسائل املشاهبة يف التخريج على فرع يف املدونة : (1)



 

 

 الفصل الثانـي
 .األصول العائدة إىل االستدالل

 

 ة مباحث:مخسوفيه 
 

 أو قول أو عمل الصحايب. مذهباملبحث األول : أصل  

 املبحث الثاين :  أصل سد الذرائع. 

 املبحث الثالث:  أصل املصلحة املرسلة . 

 املبحث الرابع : أصل مراعاة اخلالف. 

 دة والعرف والتجربة واالختبار.املبحث اخلامس: أصل العا 

 

 



 

 

 املبحث األول

 أو قول أو عمل الصحايب. مذهبأصل 
 

 وفيه مطلبان؛ مها:
 

 مذهب أو قول أو عمل الصحايب  أصل املطلب األول:

 والقول فيه                              

 املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد 

  .على هذا األصل                           
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 .والقول فيه عمل أو قول الصحايبمذهب أو  حقيقة املطلب األول:

 .عمل أو قول الصحايبمذهب أو  حقيقةالفرع األول: 

َبُه َيْصَحُبُه ُصْحَبة   من الصحايب لغة: , وصاحبه مبعىن عاشره والزمه, وَصَحابَة  ابلفتح, ابلضم َصحِّ
 (1) املالزم.والصاحب املعاشر و 

تلف أهل العلم فيمن يطلق عليه اسم الصحايب, فذهب مجهور احملدثني إىل اخالصحايب اصطالحا:  
, (2)«من اجتمع ابلنيب صلى هللا عليه وسلم, مؤمنا ابإلسالم, ومات على ذلك»أن الصحايب هو

-حب الّنيّب أّن من ص»  :بقوله أقل ما يطلق عليه اسم الصاحب لغة, ولذلك عرفه البخاريوهو 
أو رآه من املسلمني فله مزيّة الّصحبة، وهو أقل ما يطلق عليه اسم الصحبة  -صلى هللا عليه وسّلم

 (4) .وهذا الذي ذهب إليه البخارّي هو مذهب أمحد بن حنبل واجلمهور من احملّدثني ,(3) «.لغة

م, وآمن به, والزمه زمنا  من لقي النيب صلى هللا عليه وسل»علماء األصول فالصحايب عندهم هو: أما
األصوليني يشرتطون طول  وهكذا نرى أن ,(5)«.طويال , حىت صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا

واإلمام مالك ينحى يف  ,مدة معلومة -صلى هللا عليه وسلم-اجملالسة، يف الصحايب واملكث مع النيب 
صلى -من صحب رسول هللا » يمية تعريف الّصحايب منحى احملّدثني حيث قال فيما نقله عنه ابن ت

                                                           

 .28/2400ينظر:لسان العرب, ابن منظور, مادة)صحب(: (1)

 .530أثر االختالف يف القواعد األصولية, مصطفى اخلن: (2)

(  فتح الباري شرح صحيح البخاري )فضائل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم(: شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن 3) 
 . 8/3م, 2004-هـ1425، 1هللا بن ابز وحممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، لبنان، طحجر العسقالين، تح: عبد 

 . 2/355 : موالي احلسني بن احلسن احليان،منهج االستدالل ابلسّنة  يف املذهب املالكي ينظر: (4)
فاظ الفقهية, حممود .وينظر: معجم املصطلحات واألل530أثر االختالف يف القواعد األصولية, مصطفى اخلن: (5)

 .2/355عبد الرمحن عبد املنعم,مادة)حرف الصاد(: 
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سنة ، أو شهرا  ، أو يوما ، أو رآه مؤمنا  به، فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر   -هللا عليه وسّلم
  ( 1)« ذلك 

فاإلمام مالك ال يشرتط طول اجملالسة كما يشرتطها األصولّيون يف الّصحايب، وينحى منحى      
 ذلك يرجع إىل شخصّية اإلمام مالك العلمّية، واليت كان جيمع فيها احملدثني يف احلكم ابلّصحبة، ولعلّ 

 بني الفقه واحلديث، فكان فقيها  وحمداثّ  يف آن واحد .

واملراد تبينه هنا، هو معرفة  قول الّصحايّب عند األصوليني من املالكّية؛ ألّن املقام مقام       
 إدراك مفهوم قول الّصحايّب عندهم  .  االحتجاج وتوضيح األصول، وملعرفة ذلك ال بّد من

هو ما »، وعرّفه ديب البغا بقوله : (2)«رأيه الّصادر عن اجتهاد » فقد عرّفه الواليت بقوله :       
من فتوى، أو قضاء، يف  -صلى هللا عليه وسّلم-نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول هللا 

 (3)«أو سّنة، ومل حيصل عليها إمجاع  حادثة شرعّية، مل يرد فيها نّص من كتاب

املراد بقول الّصحايّب  ما أُثِّر عن أحد الّصحابة من » وعرّفه اببكر الّشيخ نقال عن الشعالن بقوله: 
  (4)«.قول أو فعل يف أمر من أمور الدِّين 

 ولعّل هذا الّتعريف األخري هو الّتعريف املناسب من جهتني:    

 و فعله يف أمور الدين، لتخرج األقوال واألفعال العادية واجلبلية.أنه قّيد قوله أ األوىل: -
                                                           

 -هـ 1425جمموع فتاوي شيخ اإلسالم بن تيمّية: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، جممع فهد للطباعة، السعودية، دط،  (1)
 .  298/  20م ، 2004

املختار الواليت، تح: مراد بوضاية، دار بن حزم، لبنان،  : حممد حيىي بن حممدإىل أصول مذهب اإلمام مالك إيصال الّسالك (2)
 .64م، 2006-هـ1427، 1ط
 . 339أثر األدلّة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي: مصطفى ديب البغا, دار اإلمام البخاري، دمشق، دط، دت، ص  (3)
، 1، اإلدارة العامة للثقافة والنشر، السعودية، طأصول فقه اإلمام مالك أدلّته الّنقلّية: عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن (4)

 . 1110/  2م، 2003-هـ1424
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أنه ذكر القول والفعل وأهنما سواء, وهذا يدفع توهم البعض أبن القول ليس كالفعل،  الثانية: -
وأن األصل هو أقوال الصحابة وليس أفعاهلم, فبني  هذا التعريف أن أقواهلم مثل أفعاهلم, وأن 

ى على مبدأ الّتساهل واملساحمة، على اعتبار أّن الغالب فيما ينقل عن التعبري أبقواهلم جر 
 (1)الّصحابة هو أقواهلم ال أفعاهلم .

 قول العلماء فيه. الفرع الثاين:

هو قول  لقد اختلفت أقوال األصوليني حول األخذ بقول الّصحايّب، والذي يهم البحث            
 أصوهلم ؟ وهل هو حّجة مطلقا  جيب األخذ به أم ال ؟ . مالك وأصحابه، وهل يعتربونه أصال  من

ممّا ُعرف عن اإلمام مالك إاّبن تلّقيه العلم عنايتة الكبرية أبقضية الّصحابة، وفتاواهم وأحكام       
املسائل اليت يستنبطوهنا ، فقد كان ـ رمحه هللا ـ شديد احلرص على معرفة فتاوى عبد هللا بن عمر من 

، وكان قد تلقّى فقه الفقهاء الّسبعة الذين   -رضي هللا عنه-وأقضية عمر بن اخلطّاب  مواله انفع ؛
كانوا ابملدينة، ونقلوا إىل األخالف فقه الّصحابة  وفتاواهم ، وأقضيتهم ، مع أحاديث رسول هللا 

  ( 2)صلى هللا عليه وسّلم .

إالّ أن النقل عنه يف حكاية مذهبه يف ومع حرص مالك وشّدة عنايته أبقوال الّصحابة وفتاواهم،       
 االحتجاج بقول الّصحايّب كان على ثالثة أقوال : 

 القول األّول: قول الّصحايّب ليس حّجة مطلقا  . -

 القول الثاين: حّجة بشرط االنتشار وعدم املخالف من الّصحابة . -

                                                           

  1102/ 2ينظر: املرجع السابق،   (1)
 . 345 / 1  احليان، منهج االستدالل ابلّسّنة يف املذهب املالكي:ينظر: (2)
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 .(1)القول الثّالث: أنّه حّجة -

 (2)لكّية جيمعون على روايته عن مالك . و القول الثّالث يكاد األصوليون من املا

 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل. املطلب الثاين:

 .يعتقها أو سيدها عنها ميوت الولد أم يفالفرع األول: 

 :نص املسألة -1

 زوجها من وفاةال عدة تعتد: مالك قال: قال عنها؟ الزوج مات مث ولده أم جزوّ  إن أرأيت: قلت »  
 سيدها يصبها فلم زوجها من عدهتا انقضت فإن: قلت ذلك غري عليها شيء وال أايم ومخسة شهرين

 أم ساداهتن عنهن هلك إذا األوالد أمهات مبنزلة هي هل ال؟ أم حيضة عليها هل السيد، مات حىت
 .(3)«حبيضة العدة يهاعل أن أرى أين إال شيئا مالك قول من هذا يف أمسع مل: قال مالك؟ قول يف ال
 .وجه االعتماد على هذا األصل -2

هذه املسألة اعتمد فيها ابن القاسم على قول الّصحايب ابن عمر، وما روي عن القاسم بن        
حمّمد، يف عّدة أّم الولد من وفاة سّيدها ، وهو : ما رواه مالك عن انفع عن عبد هللا ابن عمر ، أنّه 

، وما رواه مالك عن حيىي ابن سعيد، عن (4)«إذا تويف عنها سّيدها حيضة  عّدة أّم الولد:»قال 

                                                           

م، 2001، 3ر الغرب اإلسالمي، لبنان، طينظر: املنهاج يف ترتيب احلجاج : أبو الوليد الباجي، تح: عبد اجمليد تركي، دا (1)
؛  265؛ و مالك حياته وعصره : أبو زهرة ، 234/ 4؛ وحتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول : الراهوين،  143

 . 336؛ واألدلّة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي: البغا،  362/ 1: احليان،الستدالل ابلّسّنة يف املذهب املالكيومنهج ا
  . 373/  1احليان، منهج االستدالل ابلّسّنة يف املذهب املالكي : ينظر:   (2)

 . 2/20 املدونة (3)
 . 317 /9؛ شرح السنة : البغوي ,  592 /2املوطّأ :   (4)
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عّدة أّم الولد إذا تويف سّيدها حيضة ، قال مالك : وهو األمر »القاسم بن حمّمد، أنّه كان يقول: 
 .(1)«عندان 

د من وفاة ورأي ابن القاسم يف هذه املسألة بنّي إذ خيرج على قول ابن عمر يف عّدة أّم الول        
سّيدها حبيضة واحدة؛ ألهّنا ليست زوجة فتعتّد عّدة الوفاة ، وال مطلقة فتعتّمد ثالث حيض، فلم 

  (2)يبق إال استرباء رمحها، وذلك يكون حبيضة تشبيها  ابألمة ميوت عنها سّيدها .

 .املريض طالقيف الفرع الثاين: 
 :نص املسألة  

 مرضه من فمات الفرقة فوقعت بينهما السلطان فالعن ضهمر  يف قذفها إن أرأيت: قلت »        
 .(3)«ترثه أهنا وأرى مالك من أمسعه مل: قال مالك؟ قول يف أترثه ذلك

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2
 -رضي هللا عنه-فعل عثمان بن عفان اعتمد ابن القاسم يف جوابه على هذه املسألة على       

أة عبد الّرمحن بن عوف منه بعدما طّلقها وحّلت؛ ألنّه طلّقها يف مرضه حيث أنّه وّرث )متاضر( امر 
ما رواه حيىي عن مالك يف املوطّإ عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد هللا بن » الذي مات فيه وهو:

                                                           

 .317 /9؛ ينظر: شرح السنة: البغوي , 593 /2املوطّأ :   (1)
مد بن أمحد بن رشد القرطيب ,تح: عبد الرزاق املهدي, دار الكتاب العريب, أبو الوليد حم:  وهناية املقتصد ينظر : بداية اجملتهد (2)

أبو حممد عبد الوهاب علي بن نصر  : على مذهب عامل املدينة  عونةامل ؛ 437 /2م , 2004-هـ1424, 1لبنان, ط 
؛  1/629 م,1998-هـ1418, 1املالكي, تح: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي, دار الكتب العلمية, لبنان, ط

النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب زيد القريواين, تح: حممد عبد 
؛ اإلشراف على نكت مسائل اخلالف: أبو حممد عبد 5/39م, 1999, 1العزيز الدابغ, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط 

 1ر املالكي, تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار بن القيم, السعودية وداربن عفان, مصر, طالوهاب علي بن نص
؛ التهذيب يف اختصار املدونة: 4/192مناهج التحصيل: الرجراجي, ؛44-43 /4م,2008-هـ1429,

إسحاق اجلهضمي البغدادي: مجال  ؛ االختيارات الفقهية لشيخ املدرسة املالكية ابلعراق القاضي إمساعيل بن2/418الرباذعي,
 .2/556م , 2008-هـ1429,   1عزون, دار بن حزم, لبنان, ط 

 .2/89املدونة  (3)
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عوف  قال : وكان أعلمهم بذلك ، وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، أّن عبد الرمحن بن 
 (1)«.لبّتة وهو مريض، فور ثَها عثمان بن عّفان منه بعد انقضاء عّدهتا عوف  طّلق امرأته ا

فتوريث عثمان المرأة عبد الرمحن بن عوف بعد انقضاء عّدهتا، للتهمة اليت تلحقه  وهي الفرار        
 من املرياث ، ومع أّن عثمان مل يكن يـَّتهِّم عبد الرمحن بن عوف، إاّل أنّه أراد أن تكون السّنة يف

ذلك: أنّه من طّلق يف مرض املوت فإنّه يقضى عليه ابملرياث، سواء حلقته الّتهمة  أم مل تلحقه؛ لذلك 
ملّا سئل عثمان بن عّفان فقيل له: أتّتهم أاب حمّمد؟  فقال: ال، ولكّنها الّسّنة يهاب الّناس الفرار من  

  (2)كتاب هللا تعاىل .

ن، فإّن حكم املرياث ابق، خالفا  أليب حنيفة؛ ألّن عثمان وسواء كان الّطالق بنشوز، أو خلع أو لعا
وّرث امرأة عبد الرمحن بن عوف، وقد سألته الّطالق، ومن جهة املعىن: أّن اإلذن ال يسقط مرياث 

، فإذا كان سؤال املرأة طالقها ال يسقط (3)الوارث ، كما لو أذن االبن ألبيه يف إخراجه من املرياث 
 احلق يف من ابب أوىل ال يسقط  يف مرض املوت مرض املوت  فإّن الّلعان  حقها يف املرياث يف

 ؛ ألّن الّتهمة فيه أقوى . املرياث

هذه املسألة : »(4)ومسألة طالق املريض من املصاحل اليت انفرد هبا مالك، كما قال ابن العريب        
طالق املريض عليه، هتمة له يف أن يكون من املصاحل اليت انفرد هبا مالك دون سائر العلماء، فإنّه رّد 

                                                           

 . 1661 ، رقم احلديث: بن أنس)رواية حيىي بن حيىي(مالك  املوطأ:  (1)
قاضي عبد الوهاب، ؛ اإلشراف على نكت مسائل اخلالف: ال 329 /4؛  مناهج الّتحصيل :   2/89ينظر: املدونّة : ( 2)
3/437 . 
( ينظر: املسالك يف شرح موطّأ مالك: ابن العريب، تح: حممد بن احلسن السليماين وعائشة بنت احلسن السليماين، دار الغرب 3)

 . 526 /1؛  املعونة : القاضي عبد الوهاب،  605 /5م، 2007-هـ1428، 1اإلسالمي، تونس،ط

حممد بن أمحد املعافري، املعروف اببن العريب، كان فهما ، نبيال ، فصيحا ، حافظا ، أديبا ، أبو بكر حممد بن عبد هللا بن  ( هو4)
، شاعرا ، متفننا  يف علوم كثرية،  متبحرا  فيها وجامعا  هلا، متقدما  يف املعارف كلها، متكلما  يف أنواعها، وهو خامت علماء األندلس
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قصد الفرار من املرياث، وخالفه سائر الفقهاء، واحلّق له  ألّن املصلحة أصل، وقطع احلقوق ال ميّكن 
منها ابلظنون، وقد طّلق عبد الرمحن بن عوف زوجه ) متاضر (، فاتّفق عثمان وعلي على املرياث، 

ة، فأخرب به مالك، وكان موت عبد الرمحن بن عوف عن وقضى عثمان به، وهو قوّي يف ابب املصلح
 .(1)«أربع زوجات  فصوحلت متاضر عن ربع الّثمن بثمانني ألف

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

هـ(. ينظر: 534ذكر منها: أحكام القرآن، القبس شرح املوطأ وغريها، )تصنف يف غري فن تصانيف مليحة، كثرية، حسنة، ن
 .99-92. وبغية امللتمس: 591-2/590، والصلة: 137-136، وشجرة النور: 284-281الديباج:

,  1بن العريب, تح: حممد عبد هللا ولد كرمي, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط :يف شرح موطأ مالك بن أنسالقبس ( 1)
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري, االستذكار :  ؛610 /5 بن العريب, املسالك: ؛449 /2 ,م1992

 . 17/260هـ, 1414,  1دار قيبة, بريوت, ط



 

 

 املبحث الثاين

 أصل سد الذرائع.
 

 وفيه مطلبان؛ مها:
 

 .والقول فيهأصل سد الذرائع املطلب األول: 

 العتماد املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم اب

 .على هذا األصل                           
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 أصل سد الذريعة والقول فيه. املطلب األول:

 أصل سد الذريعة. حقيقةالفرع األول: 

 ة, تقول: تذرع فالن بذريعة أي توسل بوسيلة, واجلمع ذرائع.الوسيلالذريعة لغة: 

 .وفرس ذريع: واسع اخلطو بنيِّّ الَذرَاَعة

ك: السبب إىل الشيء, تقول فالن ذريعيت إليك أي سبيب   ووصليت الذي أتسبب به ريعة كذلوالذ
 (1) إليك.

 الفساد وسائل مادة حسم ذلك ومعىن للشيء الوسيلة والذريعة »ه القرايف بقوله:عرف اصطالحا:
رفه .كما ع(2)«الفعل ذلك من منعنا املفسدة إىل وسيلة املفسدة عن السامل الفعل كان  فمىت دفعا له،

 .(3)«احملظورِّ  فعل إىل هبا ويتوصل اإلابحة ظاهرها اليت املسألة »الزركشي بقوله:
من خالل التعريفني يتبني لنا أن سد الذرائع هو أصل وقائي, احرتازي, يقي من الوقوع يف        

لنظر يف احملظور, فتمنع الوسائل املباحة اليت مآهلا ونتائجها حمظورة, فاعتبار هذا األصل أييت من ا
مآالت األفعال, فمىت كانت الوسيلة املباحة تؤول إىل املصلحة وحتققها طلبت, وإن كانت تؤول إىل 

  املفسدة منعت.
 قول العلماء فيه. الفرع الثاين:

هو أصل من األصول الثابتة يف املذهب املالكي, وإليه ترد كثري من املسائل سّد الذرئع        
هاء مجيعا, وإن اختلفوا يف مقدار األخذ به, وقد ذكره املالكية واحلنابلة يف  الفقهية, وقد أخذ به الفق

                                                           

 .17/1498؛ لسان العرب, ابن منظور, مادة)ذرع(:3/1211ينظر: الصحاح اتج اللغة, اجلوهري, مادة)ذرع(:  (1)
 .352 /1فصول: القرايف ، شرح تنقيح ال (2)
فكر السامي: احلجوي الثعاليب، ؛  ال 1007 /2إرشاد الفحول :الشوكاين، وينظر: .6/82البحر احمليط : الزركشي،  (3)
؛ سّد الذرائع يف املذهب املالكي : حممد بن  1016 /3؛ املهذب يف علم أصول الفقه املقارن : عبد الكرمي النملة،  1/74

 م.2012-هـ1433، 1روق امللقب ابلشاعر، دار ابن حزم، لبنان، طأمحد سيد أمحد ز 
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كتبهم, وكانوا أكثر املذاهب أخذا به, أما الشافعية واحلنفية فكانوا دوهنم أخذا به, ومل يذكروه هبذا 
   (1)العنوان يف كتبهم لكنه مقرر يف فقههم, داخال يف األصول املقررة عندهم.

كثر اإلمام مالك يف االعتماد على هذا األصل حىّت ُعّد من خصوصيات مذهبه كما ولقد أ        
، ولكن يف حقيقة األمر، إّن العلماء مجيعا  أيخذون أبصل (2)حدث ابلّنسبة لعمله ابملصلحة املرسلة 

رطيب وقد بني الق , (3)الذرائع، وإن مل يسّموه بذلك االسم، ولكّن أكثرهم يعطون الوسيلة حكم الغاية.
  متسك املالكية به ودليلهم على حجيته, عند تفسري قوله تعاىل:﴿

    

   

☺   

  ﴾(4)  :الذرائع بسد التمسك»فقال  
 األصل هذا على دل وقد عنه، رواية يف حنبل ابن وأمحد بهوأصحا مالك مذهب وهو ومحايتها
 أما. ممنوع يف الوقوع ارتكابه من خياف لنفسه ممنوع أمر غري عن عبارة والذريعة. والسنة الكتاب
 هللا علم فلما بلغتهم، سب وهي ذلك يقولون كانوا  اليهود أن هبا التمسك ووجه اآلية، فهذه الكتاب

 ﴿ :تعاىل وقوله للسب، ذريعة ألنه اللفظ، ذلك إطالق من منع منهم ذلك

    

    ☺ 

   . ﴾(5) خمافة آهلتهم سب من فمنع 
  ﴿ :تعاىل وقوله ذلك، مبثل مقابلتهم

   

                                                           

؛ مقاصد الّشريعة عند اإلمام مالك بني الّنظريّة والّتطبيق: حممد أمحد القيايت حممد، دار  287زهرة, ينظر: أصول الفقه :أبو (1)
 . 209 /1م، 2009-هـ1430، 1السالم، القاهرة، ط

 .209 /1، حممد أمحد القيايت حممدام مالك بني الّنظريّة والّتطبيق :ينظر: مقاصد الّشريعة عند اإلم( 2)
 . 356ينظر: ملك حياته وعصره وآراؤه : حممد أبو زهرة، ( 3)
 .من سورة البقرة 104اآلية  (4)
 .من سورة األنعام 108اآلية  (5)
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 ... ﴾(1) ، تبارك عليهم فحرم 
 يوم عليها فسدوا ظاهرة، أي شرعا، السبت يوم أتتيهم احليتان فكانت السبت، يوم يف الصيد وتعاىل

 لنا هللا وذكر وخنازير، قردة هللا فمسخهم لالصطياد، ذريعة السد وكان األحد، يوم وأخذوها السبت
. ولقد عد  اإلمام الشاطيب أصل سد الذرائع من األصول (2)« ذلك عن التحذير معىن يف ذلك

 القطعية يف الشرع وهو مطلوب شرعا  فقال:

, وقطعية هذا األصل (3)«الشرع يف القطعية األصول من أصل وهو مشروع، مطلوب الذرائع وسد »
 تعين االتفاق على األخذ به. -يف كالم الشاطيب–

ريعة أصال  مستقال  من أصول مذهبه، أّما غريه فقد خالفوه إذن فاإلمام مالك جعل سّد الذّ    
 (4)أتصيال ، وعملوا به يف أكثر فروعهم تفصيال  .

 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل. املطلب الثاين: 
 .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة املطلقةيف الفرع األول: 

 :نص املسألة-1
 قوله كان:  قال له؟ وتشوف له تزين هل الرجعة ميلك تطليقة امرأته طلق إن أرأيت: قلت »      
 ال فقال ذلك عن رجع مث هبا، يتحفظ من معها كان  إذا معها وأيكل عليها يدخل أن أبس ال األول
 شيء إىل أو إليها ينظر أن يسعه هل: قلت يراجعها حىت معها أيكل وال شعرها يرى وال عليها يدخل

 مالك؟ قول يف رجعتها يريد وهو تلذذا حماسنها من
 حىت رجعتها يريد كان  وإن منها، بشيء يتلذذ أن له وليس شيئا هذا يف مالك من أمسع مل: قال

 حىت عليها يدخل أو شعرها يرى أو معها خيلو أن له كره  أنه أخربتك الذي على وهذا يراجعها،
 .(1)«يراجعها

                                                           

 .من سورة األعراف 163اآلية  (6)
 .1/422اجلامع ألحكام القرءان, القرطيب: (1)
 .503املوافقات, الشاطيب: (2)
 .166؛ ينظر: سّد الّذرائع يف الفقه املالكي: زروق، 2/1008ينظر: إرشاد الفحول : الشوكاين، ( 3)



األصول العائدة إىل االستدالل                                                 الفصل الثاين                         

90 

 

 :صلوجه االعتماد على هذا األ -2
أجاب ابن القاسم بعدم جواز النظر إىل املطلقة بطالق رجعي بقصد اللذة, ورؤية  لقد        

شعرها, واألكل معها عند عدم من يتحفظ هبا, حىت يراجعها وإن كان يريد رجعتها, لكي ال يقع يف 
قال  احملظور وهو مجاعها, وكل من النظر بلذة ورؤية الشعر واألكل, منع منه سدا  للذريعة,

فكل واحد مما ذكر حرام ]أي النظر ورؤية الشعر واألكل[ وكذا كالمها ولو كانت نيته » الدسوقي:
, وقد علل القاضي عياض هذا (2)«رجعتها, وإمنا شدد عليه هذا التشديد لئال يتذكر ماكان فيجامعها

يرى شعرها أو  وهذا يدلك على الذي أخربتك أنه كره أن خيلو معها أو»املنع بسد الذريعة فقال:
يدخل عليها حىت يراجعها. وظاهره أن التلذذ هبا على كل حال ممنوع؛ الستشهاده مبنعه الذريعة خللوه 

 .(3)«معها ورؤية شعرها ودخوله عليها
 .املريض طالقيف الفرع الثاين: 

 :نص املسألة -1
 مرضه من فمات ةالفرق فوقعت بينهما السلطان فالعن مرضه يف قذفها إن أرأيت: قلت »       

 .(4)«ترثه أهنا وأرى مالك من أمسعه مل: قال مالك؟ قول يف أترثه ذلك
 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

على أصل) سّد الذرائع (، فإنّه ملّا كان املريض يـُّتهم يف أن يكون إمّنا  عتمد ابن القاسم  لقد        
قال بسّد الذرائع  أوجب  مرياثها، ومن مل يقل  طّلق يف مرضه زوجته ليقطع حّظها من املرياث، فمن

   (5)بسّد الذرائع  وحلظ وجوب الّطالق مل يوجب هلا مريااث  .

                                                                                                                                                                                     

 .2/7 املدونة (4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:مشس الدين حممد عرفة الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير,   (1)

 .2/422ر, لبنان,دط,دت,دار الفك
؛ مناهج 9/557؛ اجلامع, ابن يونس:2/412وينظر: التهذيب, الرباذعي: .2/994التنبيهات, القاضي عياض:  (2)

 .4/179التحصيل, الرجراجي:
 . 2/89املدونة ( 3)
 . 428 /2ينظر: بداية اجملتهد: بن رشد, ( 4)
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. ة الّتهمة الالحقة يف كّل منهماويقاس اللعان يف هذه املسألة على الّطالق ألّن كال  منهما فرقة، ولعلّ 
ه مّث مات من ذلك املرض، فإهّنا ترثه وإن فإن وقع الّطالق ابختيار الّزوج وإيثار »قال الرجراجي: 

انقضت العّدة، من غري اعتبار بصفة الّطالق إن كان ابئنا  أوبتاات ، وال فرق يف ذلك بني أن يكون 
 .  (1)«الّزوج تتطّرق إليه الّتهمة أو ال تتطّرق إليه، ألّن ذلك من ابب سّد الذرائع 

وقع يف مرضه خبلع، أو ختيري، أو متليك ، أو إيالء،  وكذلك كّل طالق»يف اجلامع:  (2)ابن يونس قال
 (3)«.أو لعان  فإنّه ترثه 

بني  توقع فرقةما يتم استخالصه من كل هذه األقوال عامة وقول ابن يونس خاصة, أن كل        
الزوجني يف حالة املرض، فإن الزوجة ترث زوجها إن مات من مرضه الذي طلقها أو العنها فيه, وإن 

من عدهتا وحلت لألزواج ؛ ألن الفرقة وقعت يف املرض وهي هتمة تلحق الزوج, يف إخراجها خرجت 
 من املرياث فيعامل بنقيض مقصوده الفاسد.

 

 

                                                           

 . 4/329مناهج الّتحصيل: الرجراجي, (  1)
: أبو احلسن بن احلصائري, مؤلفاته أبوبكر بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي, فقيه فرضي, أخذ عن القاضي هو: حممد (2)

هـ ينظر: ترتيب 451ربيع األول سنة : 20اجلامع ملسائل املدونة, االعالم ابحملاضر واالحكام, كتاب الفرائض,تويف ابملهدية يف 
 .8/114املدارك:

 . 718/  10ّونة واملختلطة: ابن يونس, اجلامع ملسائل املد  (3)



 

 

 املبحث الثالث

 أصل املصلحة املرسلة .

 
 وفيه مطلبان؛ مها:

 

 ا.والقول فيهأصل املصلحة املرسلة املطلب األول: 

 تهد فيها ابن القاسم ابالعتماد املطلب الثاين: املسائل اليت اج

 .على هذا األصل                           
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 املصلحة املرسلة والقول فيها.املطلب األول: 

 املصلحة املرسلة. حقيقةالفرع األول: 

ح واإلصالح واالستصالح وهو نقيض الفساد واإلفساد واالستفساد, تقول من الصالاملصلحة لغة: 
الح معناه املصاحلة. وتصاحل القوم وتصاحل القوم بينهم  , وأصلحت الدابة إذا أحسنت إليها.والصِّّ

 (1) ا مبعىن واحد, واملصلحة :الصالح.واصطلحو اصاحلوا  

 (2)«. جلب املنفعة أو دفع املضرة»ة هي:املصلح اصطالحا:

ثة وهي هبذا التعريف إما جلب الصالح أو دفع الضرر, وهي من جهة شهادة الشرع عليها ثال
 أقسام:

 ماشهد الشرع ابعتباره. -
 ما شهد الشرع بعدم اعتباره . -
 مامل يشهد له الشرع ابعتبار أو إلغاء. وهذا ما يسمى ابملصلحة املرسلة. -

 (3) إذن فاملصلحة املرسلة هي: جلب نفع أو دفع ضر, مل يشهد له الشرع ابعتبار أو إلغاء.

  قول العلماء يف املصلحة. الفرع الثاين:

هذا األصل من األصول اليت قيل أهّنا خاّصة ابملذهب املالكي، ولكّنه يف احلقيقة مل ينفرد       
 املذهب املالكي ابألخذ هبا، بل أخذ هبا غريه من املذاهب، وأدرجوها يف غريه كما قال القرايف:

                                                           

 . 1/383؛ الصحاح اتج اللغة, اجلوهري, مادة)صلح(: 4/142( ينظر:هتذيب اللغة, اهلروي, مادة)صلح(: 1)
. وينظر: روضة 1/416م,1997-هـ1417, 1( املستصفى, الغزايل,تح: سليمان األشقر, مؤسسة الرسالة, بريوت,ط2)

 .1/478الناظر, ابن قدامة: 
 .350( ينظر: شرح تنقيح الفصول, القرايف: 3)
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لون مبطلق وأّما املصلحة املرسلة فغريان يصرّح إبنكارها، ولكّنهم عند الّتفريع جندهم يعلّ » ... 
املصلحة، وال يطالبون أنفسهم عند الفروق واجلوامع إببداء املشاهد هلا ابالعتبار، بل يعتمدون على 

وهذا األصل خمتلف فيه بني » ... ، وقال أبو زهرة:  (1)«جمّرد املناسبة، وهذا هو املصلحة املرسلة...
ما  بذاته، وأدخلوه يف ابب القياس، فإن مل فقهاء املسلمني، فاحلنفّية والّشافعّية  مل يعتربوه أصال قائ

يكن للمصلحة نّص ميكن رّدها إليه، فإهّنا ملغاة ال تعترب، وقال مالك واحلنابلة: إّن املصاحل  معتربة 
 .   (2)« .يؤخذ هبا... 

من خالل قول اإلمام القرايف وأيب زهرة  يتبني أّن هذا األصل قد أخذ به غري املالكية وإن مل        
 يعتربوه أصال  مستقال  بذاته، والذي يهّم البحث هو رأي املالكّية فيه ، ومعىن املصلحة عندهم .

املراد ابملصلحة عندان ما ُفهم رعايته يف حّق  اخللق من جلب املصاحل  ودرء » يقول اإلمام الّشاطيب:  
عتبار ذلك املعىن، بل املفاسد على وجه ال يستقّل العقل بدركه على حال، فإذا مل يشهد الّشرع اب

 . (3)«يشهد برّده، كان مردودا  ابتّفاق املسلمني 

فيفهم من كالم الّشاطيّب أّن هناك مصاحل اعتربها الّشرع، ومصاحل ألغاها الّشرع  ومصاحل        
 سكت عنها، فلم يعتربها، ومل يلغها، فانقسمت املصلحة ابلّنسبة لشهادة الّشرع إىل ثالثة أقسام : 

 ما شهد الّشرع ابعتباره . ـ 1

 ـ ما شهد الشرع ببطالنه . 2

ـ ما مل يشهد له الّشرع ابالعتبار أو اإللغاء، وهذا القسم هو املسّمى ابملصاحل املرسلة  وفيه وقع  3
 (1)اخلالف .

                                                           

 .  353 القرايف، شرح تنقيح الفصول: (1)
 .  280 ،أبو زهرة حممد أصول الفقه:  (2)
 . 3/8تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، دط، دت،  لّشاطيب ،ا االعتصام:( 3)
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 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل. املطلب الثاين:
 إنكاح الوصي إماء الصبيان وعبيدهم.حكم يف  الفرع األول:

 :نص املسألة -1 
 مالك من أمسع مل: قال وعبيدهم؟ الصبيان إماء حكِّ نْ يَـ  أن له أجيوز الوصي أرأيت: قلت »           

 .(2) «.هلم الفضل وطلب لليتامى النظر وجه على جائزا إايهم إنكاحه وأرى شيئا فيه

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

نكاحه إهذه املسألة جّوز فيها ابن القاسم للوصّي أن ينكح إماَء الصبيان وعبيَدهم إذا كان         
أرى إنكاحه إاّيهم جائزا  على وجه »... إاّيهم لوجه املصلحة، وطلب الفضل هلم، ولذلك قال: 

لذلك قال ، فإذا كان إنكاحه إايهم على وجه الّضرر فيمنع، و «الّنظر لليتامى وطلب الفضل هلم... 
، وقال  (3)« .وللوصّي إنكاح إماء اليتامى  وعبيدهم على وجه الّنظر هلم » ... صاحب الّتهذيب: 

وللوصّي إنكاح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه الّنظر لليتامى  وطلب الفضل هلم ، » ابن يونس: 
م بعضهم من بعض أو وكما جيوز بيعه وشراؤه على من يلي عليه، فكذلك جيوز إنكاح إمائهم وعبيده

 (4)«. من األجنيب 

طلب وجه املصلحة و  طلب الفضل()و  (على وجه النظر)ويقصد هبذين املصطلحني:                
ما جند مالكا  يعرب عنها  هبذين املصطلحني, فمن ذلك قوله يف املدونة على سبيل  كثريا  و املصلحة,

ن كان صغريا قبل أن يبلغ  فيجوز ذلك عليه عند مالك وأما الغالم فإن الوصي يزوجه وإ»... املثال: 
إذا أجاز ذالك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له يف »...، (5) «.على وجه النظر له...

                                                                                                                                                                                     

 . 148/  1 القيايت حممد،ّمد أمحد ينظر : مقاصد الّشريعة عند اإلمام مالك ، حم  (4)
 . 2/117املدونة ( 1)
 . 149/  2الّتهذيب : للرباذعي ، ( 2)
 . 9/71اجلامع ملسائل املدّونة :  (3)
 . 117/  2املدّونة : ( 4)
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 «.إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الويل على وجه النظر له واإلصابة والرغبة جاز...»...،(1) «.ذلك...

(2) 
 نه اعتمد على أصل املصلحة يف إجابته على سؤال سحنون يف هذه املسألة.فنخلص من هذا إىل أ 

  .نكاح الصيب بغري إذن وليهيف  :الفرع الثاين
 :نص املسألة -1   

 مالك قول يف ذلك أجيوز نكاحه األب فأجاز األب إذن بغري تزوج إذا أرأيت الصغري: قلت »     
 ال؟ أم

 يليه من له ذلك أجاز إذا وشرائه كبيعه  عندي وهو جائزا ذلك وأرى مالك من ذلك أمسع مل: قال
 ذلك يف له يرى فيما والرغبة له النظر وجه على
 هباوجامعها؟ فدخل اجلماع على يقوى ومثله األب، أمر بغري تزوج إذا الصيب أرأيت: قلت
 يعقد ال بدوالع العبد، مبنزلة عندي وهو جاز األب أجازه إن وأرى شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال

 نكاح يعقد ال هو الصيب فكذلك جاز، السيد فأجازه نفسه نكاح عقد إذا وهو أحد، على نكاحا
 .(3)« جاز والرغبة واإلصابة له النظر وجه على الويل فأجازه نفسه نكاح عقد إذا وهو أحد

 :وجه االعتماد على هذا األصل  -2

, حيث أن ابن القاسم أجاز نكاح الصغري بغري إذن وجه االعتماد يف هذين املسألتني بنيِّّ            
األب يف املسألة األوىل, ونكاح الصيب بغري أمر األب يف املسألة الثانية, بناء  على املصلحة اليت عرب 

 عنها بقوله: 

                                                           

 .130/  2: املدونة  (1)
 .130/  2نفسه:  املصدر  (2)
 .2/130 نفسه:  املصدر  (3)
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 له يرى فيما والرغبة له النظر وجه على يليه من له ذلك أجاز... »ففي املسألة األوىل قال:          
ومصطلح " «,  جاز والرغبة واإلصابة له النظر وجه على الويل فأجازه... »والثانية قال:«  كذل يف

 (2) مبعىن املصلحة.(1)وجه النظر" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, 117, 105, 2/102املصطلح, وقصد به املصلحة يف الصفحات التالية من املدونة:  تنظر املسائل اليت ذكر فيها (1)
130 ,163 ,170 ,174 ,177. 

 . 4/1852؛ التبصرة, اللخمي: 2/160؛ التهذيب, الرباذعي:9/107اجلامع ملسائل املدّونة : ينظر:  (2)



 

 

 

 املبحث الرابع

 أصل مراعاة اخلالف.
 

 وفيه مطلبان؛ مها:
 

 ا.القول فيهو  مراعاة اخلالف أصلاملطلب األول: 

 جتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد املطلب الثاين: املسائل اليت ا

 .على هذا األصل                           
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 : مراعاة اخلالف والقول فيه.املطلب األول

 .حقيقة مراعاة اخلالف الفرع األول:

ال بّد من تعريف مرّكبات  همرّكب إضايّف من جزأين : )مراعاة( و)اخلالف(، ولتعريف هذا األصل
 اللفظ : 

املناظرة واملراقبة، يقال: راعيت خالفا  مراعاة ورعاء، إذا راقبته وأتّملت فعله، » : مبعىن لغة املراعاة -ا
, ومنه راعى (1)« .وراعيت األمر: نظرت إالم يصري، وراعيته: الحظته، وراعيته من مراعاة احلقوق

التقاليد  الدقة وآداب السلوك؛ أي لزمها وعمل مبقتضاها ووضعها يف اعتباره وحسبانه, وراعى
واألعراف املتبعة؛ أي سايرها, وراعى اجلميل لصاحبه؛ حفظه له, وراعى خاطره؛ أيسايره وساحمه, 

 (2) وراعى كالم فالن؛ أي مسعه وأصغى إليه.

املعىن االصطالحي ال يبعد عن هذه املعاين الغوية للمراعاة )املسايرة, احلفظ, املساحمة,  :اصطالحا   
  (3) الحظة (, ألّن اجملتهد يراعي ويالحظ دليل غريه يف املسألة املعروضة.االستماع, اإلصغاء, امل

املضادة، وخالفه خمالفة وخالفا ؛ وختالف القوم واختلفوا إذا ذهب كّل واحد إىل »ب ـ اخلالف لغة: 
 (4)«.خالف ما ذهب إليه اآلخر، وهو ضد االتّفاق 

  (5)« . أو إبطال ابطلمنازعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حقّ » :اصطالحا  

 
                                                           

  .1677لسان العرب : ابن منظور, مادة)رعى( ، ( 1)
  .909غة العربية املعاصرة: أمحد خمتار عبد احلميد عمر, مادة)راعى(ينظر: معجم ال( 2)
 .10/560ينظر: موسوعة القواعد الفقهية, البورنو:  (3)
 .  69 /1،  مادة)خلف(،  : الفيومياملصباح املنري (4)
 .  89جلرجاين  ، االتعريفات : ( 5)
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 تعريف مراعاة اخلالف :

هو إعمال دليل يف الزم  مدلوله الذي أعمل يف نقيضه دليل » عرّفه ابن عرفة بقوله:           
هو إعطاء كل من الّدليلني املتعارضني ما يقتضيه » كما عرّفه اإلمام الّشاطيب  بقوله:   (1)«.آخر

  (2)«.اآلخر أو بعض ما يقتضيه 

من خالل هذين الّتعريفني يتبنّي لنا أّن مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي هي: عبارة عن          
 .إعمال اجملتهد لدليل خصمه املخالف يف الزم مدلوله

 مراعاة اخلالف. قول العلماء يف الفرع الثاين:

من »قواعده فقال: مراعاة اخلالف أصل من أصول املالكّية، كما صرّح بذلك املقّري يف          
حىّت ُعّد من خواّص مذهبهم، لكن  اشتهر هذا األصل عندهمو  (3)«. أصول املالكّية مراعاة اخلالف 

يف حقيقة األمر أّن اإلمام مالكا مل يلتزم به يف كّل خالف، بل كان أيخذ به اترة ويعدل عنه أخرى؛  
تطرقهم هلذا األصل عند املالكية, و كما أنّه كان يشرتط لألخذ به شروطا ، ذكرها األصوليون عند 

 هي : 

 ا ـ أن ال يؤّدي األخذ به إىل صورة ختالف اإلمجاع . 

 ب ـ أن ال يرتك الرّاعي له مذهبه ابلكلّية .

 ج ـ قوة دليل مذهب املخالف . 

                                                           

حممد أبو األجفان والطاهر املعموري, دار الغرب اإلسالمي,  شرح حدود بن عرفة : أبو عبد هللا األنصاري الرصاع, تح:( 1)
 . 1/263م, 1993, 1لبنان,ط

 .  811املوافقات : الشاطيب، تح: دراز, ( 2)
 .  27، ص  12قواعد الفقه أليب عبد هللا حمّمد بن أمحد املقري : القاعدة  (3)
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 د ـ أال خيالف نّصا  يف القرآن أو سّنة اثبتة . 

 هـ ـ أال ينتج من مراعاة اخلالف خالف آخر .

 (1)أالّ ميكن اجلمع بني أقوال اجملتهدين. وـ و 

وإذا كان املذهب املالكي اشتهر هبذا األصل، فهذا ال يعين اختصاصه به دون املذاهب          
األخرى، فقد أخذ به احلنفّية وعّدوه من أنواع االستحسان، فقد ذكر مصطفى شليب فرعا فقهيا 

أّن الّسفيه احملجور لو أراد عمرة واحدة مل مينع » ال: يستدل به على أن احلنفية أخذوا هبذا األصل فق
منها استحساان ، والقياس أن مينع، ألهّنا تطوّع، فصارت كاحلّج تطّوعا ، ووّجهوا االستحسان أبّن 

، كما أّن الّشافعّية أخذوا (2)«بعض العلماء قال بُِّوجوهبا فيمّكن  منها احتياطا  مراعاة لذلك اخلالف
 . (3)ن من قواعدهم : ) اخلروج من اخلالف مستحّب (هبذا األصل فكا

ولِّما بني هذه القاعدة وقاعدة )مراعاة اخلالف( من أوجه الّتداخل، وكّل منهما قول يستوجب دليلني 
 ( 4)متباينني .

أّما احلنابلة فقد روي عن اإلمام أمحد ما نقله ابن تيمية يف فتاواه: أن اإلمام أمحد كان يرى           
وضوء من احلجامة والّرعاف، فسئل عّمن رأى اإلمام احتجم، وقام إىل الّصالة  ومل يتوّضأ، فصلى ال

 (5)خلفه ؟ فقال: كيف ال أصّلي خلف سعيد بن املسّيب  ومالك .

                                                           

 236املشاط , ؛ اجلواهر الّثمينة :  191لواليت،الك : ؛ إيصال الّسا 167ابن فرحون,ينظر:  كشف النقاب احلجاب :   (1)
مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي)مذكرة ماجستري(, خمتار قوادري, إشراف: عطاء هللا فيض هللا, كلية الشريعة والقانون, ؛ 

 .116م, 2000-1999هـ, 1420-1419اجلامعة اإلسالمية العاملية, إسالم آابد, ابكستان, 
 . 356م, 1981-هـ1401, 2ليل األحكام : حممد مصطفى شليب, دارالنهضة العربية, لبنان, طتع (2)
 .  136األشباه والّنظائر: السيوطي,   (3)
 . 53ينظر: مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي : خمتار قوادري , ( 4)

 .23/375جمموع الفتاوى: ابن تيمية, ينظر: ( 5)
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وهكذا فإّن املالكية مل ينفردوا ابعتبار هذا األصل، وإمّنا أخذ به غريهم من املذاهب           
 قوا عليه هذا االسم، ويظهر ذلك من خالل تتبع فروعهم الفقهّية .األخرى، وإن مل يطل

 املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل. املطلب الثاين:
 (1) .الشغار نكاحيف  :الفرع األول

 :نص املسألة -1

 أم املرياث بينهما يكون أم بينهما، يفرق أن قبل طالقه عليها أيقع الشغار نكاح أرأيت: قلت »   
 ما كل  أن أخربتك وقد شيئا، فيه مالك من أمسع مل: قال طالقا؟ نكاحهما السلطان فسخ يكون

 الطالق فيه يلحق أن إيل فيه ما أحب فإن قوم، وكرهه قوم أجازه حىت النكاح من فيه الناس اختلف
 .(2)«املرياث فيه ويكون

 :وجه االعتماد على هذا األصل -2

                                                           

الّشغر : الرّفع ، شغر الكلب  يشغر شغرا  : رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: رفع إحدى رجليه ، ابل أو مل الّشغار لغة هو:  ( 1)
 .  2283يبل ؛  لسان العرب :ابن منظور, املادة)شغر( ,

واصطالحا  : أن يزّوج الّرجل ابنته لرجل على أن يزّوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق. أو هو: الُبضع ابلُبضع . 
 . 84؛ شرح غريب ألفاظ املدونة: اجليب, 85؛ الرسالة: بن أيب زيد القريواين,2/100ملدونة:ا

ـ وجه الّشغار : وهو أن يسّمي لكّل واحدة صداقا    2ـ صريح الّشغار : وهو الذي عرفناه .  1وهو عند املالكّية ثالثة أقسام : 
ـ املرّكب بينهما : وهو أن يسّمي لواحدة دون األخرى 3بنيت خبمسني ". قَِّبل أن يقول : " زّوجين ابنتك خبمسني على أن أزّوجك ا

؛ الفواكه الّدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين: أمحد بن غنيم بن سامل بن مهناّ  3/67. ينظر: شرح خمتصر خليل: اخلرشي, 
فقه اإلمام مالك : هبرام بن عبد هللا بن ؛ الشامل يف 11 /2م, 2008-هـ1429النفراوي املالكي, دار الفكر, لبنان, دط, 

 .   362 /1م , 2008-هـ1429, 1عبد العزيز الدمريي, أمحد بن عبد الكرمي جنيب, مركز جنيبويه, مصر, ط
 . 2/99املدونة  (2)
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وقد أخربتك أّن كّل ما اختلف »... ّن إشارة ابن القاسم إىل هذا األصل بّينة، حيث قال: إ          
الّناس فيه من الّنكاح حىت أجازه قوم وكرهه قوم، فإّن أحّب ما فيه إيّل أن يلحق فيه الّطالق ويكون 

 « .فيه املرياث...

الذي ورد يف الّنهي عن نكاح الّشغار ووجه الّتخريج عليه هو: أّن ابن القاسم أعمل الّدليل          
أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم »يف الزم مدلوله  وهو مارواه مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر: 

 . (1)« هنى عن الّشغار 

, املتقدم وقد شرح الرصاع نكاح الشغار, وبني أبن مالكا هنى عنه ابتداء، استنادا للحديث          
فالّنهي الوارد يف نكاح الّشغار دليل مدلوله » نه يعمل فيه أصل مراعاة اخلالف فقال: فإن وقع فإ

حترمي نكاح الّشغار، والزم هذا املدلول  فسخه، ودّل عليه دليل الّنهي؛ ألنّه يدّل على فساد املنهي 
أخرى،  عنه وفسخه، ونكاح الّشغار إذا وقع جيب فسخه عند مالك بطالق يف رواية، وبغري طالق يف

ومن خالف مالكا  يقول أبنّه ال جيب فسخه، واجلاري على فسخه بغري طالق أن ال يلزم فيه طالق 
أنّه يقول: يقع الفسخ بطالق، ويلزم فيه الّطالق   -رمحه هللا-إذا وقع وال مرياث، وقد وقع  ملالك 

قوله أنّه ال مرياث يف  ويقع املرياث بني الّزوجني إذا مات أحدمها، فاجلاري على أصل دليله والزم
ذلك، فلّما قال بثبوت املرياث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الّشغار إذا وقع لدليل 

-دّل على ذلك، وهو عدم الفسخ، وعدم الفسخ الزمه ثبوت املرياث بني الّزوجني، فأعمل مالك 
لدليل دّل على ذلك، وهو عدم دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الّشغار إذا وقع  -رمحه هللا

الفسخ، وعدم فسخ الّنكاح الزمه ثبوت املرياث بني الّزوجني  فأعمل مالك رمحه هللا دليل خصمه 
القائل بعدم فسخ نكاح الّشغار يف الزم مدلوله، وهو ثبوت املرياث، وهذا املدلول املذكور أعمل 

                                                           

 .( ؛ صحيح مسلم ) كتاب الّنكاح / ابب حترمي5112صحيح البخاري: ) كتاب الّنكاح / ابب الّشغار / حديث رقم : ( 1)
( ؛ املوطّأ: رواية حيي بن حيىي, تح: بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي,  1415نكاح الّشغار وبطالنه / حديث رقم : 

 (.  1529 :من الّنكاح / حديث رقمم) كتاب النكاح / ابب ماال جيوز 1997-هـ1471, 2بريوت, ط
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مه يف الزم نقيض فسخ الّنكاح، وهو مالك دليله يف نقيضه، وهو فسخ الّنكاح ن وأعمل دليل خص
 .  (1)«. معىن قوهلم: مراعاة اخلالف فيها إعمال دليل كّل من اخلصمني

من هنا يتبنّي لنا أّن ابن القاسم قد اعتمد أصل )مراعاة اخلالف( يف نكاح الّشغار إن              
ل ابن القاسم ليس هو القول الوحيد وقع ونزل، أّما اإلقدام  عليه ابتداء فهو ال جيوز عند اجلميع، وقو 

أحدها: أن يفسخ قبل البناء »: املذهب، كّلها قائمة من املدّونةيف املذهب، بل هناك أقوال أخرى يف 
وبعده، وال فرق بني صريح الّشغار ووجهه، وهذا على القول أبّن فساد الّصريح يف صداقه، وال سيما 

الثّاين : أنّه ميضي ابلعقد دون الّدخول، وهو أتويل أيب على ختريج السيوري وغريه من البغداديني، 
القاسم السيوري، والفرق بني الّصريح ووجهه، الثّالث: التفصيل بني الّصريح  والوجه، وهو نّص قوله 
يف الكتاب، الرّابع : أنّه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو نّص املدّونة يف وجه الّشغار، وال فرق بني 

الكالم يف فساد الّنكاح  ه، على القول أبّن العّلة يف وجه الفساد يف الّصداق، وهذاصرحيه ووجه
 (2).«وصّحته

 .و زواج لكمب األختني اجلمع بني يفالفرع الثاين: 

 نص املسألة: -1

  وقد ميينه ملك أختها وعنده املرأة يتزوج الرجل أرأيت: قلت اليمني ملك من األختني يف »       
 النكاح؟ هذا له يصلحأ يطؤها، كان

                                                           

؛ املقّدمات : 486 /2  ,للرباذعي:التهذيب ؛9/9,ن يونساب: ؛ وينظر: اجلامع 1/264الرصاع, عرفة :  شرح حدود ابن( 1)
دار الفكر,  ،: ابن العريب املالكي بشرح جامع الرتمذي ؛ عارضة األحوذي 704عريب ، ال؛ القبس : ابن  486 /1 ,البن رشد

؛  279 /3 : الرجراجي,؛ مناهج التحصيل2/719 القاضي عياض, ؛ التنبيهات: 3/50 م,1995-هـ1415لبنان, دط, 
 . 235 املشاط, اجلواهر الّثمينة :

 . 2/24القاضي عياض,؛ وينظر: التنبيهات املستنبطة:  282/ 3 الرجراجي, مناهج التحصيل:( 2)
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 جيوز امرأة إال امرأة يتزوج أن لرجل ينبغي ال يل قال مالكا أن إال شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال  
 يباشرها وال يقبلها وال يطأها أن تزوجها إذا يستطيع ال عندي هذه فأرى نكحها إذا يطأها أن له

 أخرى لتحرمي قبلتها أو وطئها عن ينهى رأةام الرجل ينكح أن يعجبين فال أختها فرج عليه حيرم حىت
 وبني بينه أفرق مل نكح ولو الوطء، فيه له جيوز الذي املوضع يف إال ينكح أن له جيوز وال نفسه على

 .(1) «.رأيي ولكنه مالك من هذه مسألتك أمسع ومل شاء أيتهما حيرم حىت عنها ووقفته امرأته

 :وجه االعتماد على هذا األصل-2 

ولو »... يتجّلى يف قوله : اعتماد ابن القاسم يف هذه املسألة على أصل مراعاة اخلالف              
نكح مل أفرق بينه وبني امرأته، ووقفته عنها حىت حيرم أيتهما شاء، ومل أمسع مسألتك هذه من مالك 

ق بينه وبني اليت عقد فإنّه ملّا كان اخلالف واقعا  يف اجلمع مبلك اليمني، مل يفرّ   (2)« .ولكّنه رأيي 
عليها وعنده أختها مبلك اليمني، وقد كان يطؤها، وجعل الّنكاح ماضيا  للخالف الواقع  ولكّنه أوقفه 
عن الوطء حىت حيرم إحدامها؛ إذ ال يصّح اجلمع بينهما ابلوطء، سواء ابلّنكاح أو مبلك اليمني، أو 

واختلفوا يف عقد الّنكاح على أخت » ... : إحدامها ابلّنكاح واألخرى مبلك اليمني . قال القرطيب
اجلاريّة اليت وطِّئَـَها؛ فقال األوزاعي: إذا وطء جارية له مبلك اليمني مل جيز له أن يتزّوج أختها، وقال 
الّشافعي: ملك اليمني ال مينع نكاح األخت، قال أبو عمر: من جعل عقد الّنكاح كالشراء أجازه، 

 (3)«....ومن جعله كالوطء مل جيزه 

(4)مسائل أخرى اعتمد ابن القاسم يف اإلجابة عنها على هذا األصل.  وهناك

                                                           

 . 2/208املدونة ( 1)
 . 208/  2املدونة : ( 2)
 /5؛ التبصرة :  الّلخمي ، 4/594؛ وينظر: الّنوادر والزايدات: أبو زيد القريواين، 2/ 3( اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب، 3)

2082  . 
, فقد أشار ابن القاسم إىل هذا األصل يف 176, 2/29( تنظر املسائل اليت اعتمد فيها على هذا األصل يف املدونة: 4)

 ثانية, وعرب عنه يف ال2/29املدونة:«وملا جاء فيه مما قد أجازه بعض الناس...»..املسألتني. فعرب عنه يف املسألة األوىل بقوله:
وكل ما كان فيه اختالف من هذه الوجوه مما اختلف الناس فيه , فإن املرياث فيه حىت يفسخه من رأى »..بقوله:

 .2/156.وينظر: التهذيب, الرباذعي:2/176املدونة:«فسخه..



 

 

 املبحث اخلامس

 أصل العادة والعرف والتجربة واالختبار.
 

 وفيه مطلبان؛ مها:
 

 ا.فيه العادة والعرف والتجربة واالختبار أصلاملطلب األول: 

 العتماد املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم اب

 .على هذا األصل                           
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 .وقول العلماء فيها والتجربة واالختباروالعرف العادة  املطلب األول:

 .والتجربة واالختباروالعرف العادة  حقيقةالفرع األول: 

وعاوده  الّديدن يعاد إليه، معروفة، ومجعها عاد وعادات وعيد ... وتعّود الشيء وعادهالعادة لغة : 
 معاودة وعوادا  واعتاده واستعاده وأعاده أي صار عادة له . واعتاد الّشيء وتعّود الّشيء من العادة 

 (2)« .ومسّيت العادة عادة ألّن صاحبها ال يزال معاودا  هلا»،  (1)

ليه العادة ما استمّر الّناس عليه على حكم معقول، وعادوا إ» عرّفها اجلرجاين بقوله :  اصطالحا  :
ما يفعله النّاس أو الّشخص على » . وعرّفها صاحب القاموس الفقهي بقوله : (3)« مرّة بعد أخرى

. واألصوليّون كثريا  ما يستعملون العادة والعرف مبعىن (4)« حكم العقل مرّة بعد مرّة من غري تكّلف 
 واحد ، ألّن مؤّدامها واحد، وهذا ما يالحظ يف تعريف املالكّية للعادة .

العوائد والعادة : غلبة معىن من املعاين على الّناس، وقد تكون » فقد عرّفها القرايف فقال :          
هذه الغلبة يف سائر األقاليم، كاحلاجة للغذاء والّتنّفس يف اهلواء، وقد تكون خاّصة  ببعض البالد   

، فهذه ىّناقوس للنصار كالّنقود والعيوب، وقد تكون خاّصة ببعض الفرق، كاألذان لإلسالم، وال

                                                           

 .3158 /31املادة)عود(,ابن منظور ، ابب العني املهملة ، ب: ينظر : لسان العر  (1)
,  2تح: زهري عبد احملسن سلطان, مؤسسة الرسالة, بريوت,ط ،احلسني أمحد بن فارس بن زكراي اللغوي أبو :جممل اللغة  (2)

 . 1/635م, املادة)عود(, 1986-هـ1406
 . 146 /1الّتعريفات: اجلرجاين ،  (3)
 . 299 /1القاموس الفقهي :سعدي أبو جيب, (4)
 .448 :القرايف,شرح تنقيح الفصول  (5)
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العادة غلبة معىن من املعاين على مجيع »كما عرّفها ابن فرحون بقوله:   (1)«العادة يقضى هبا عندان
 .(2) «البالد أو بعضها

واملعروف ضد املنكر, والُعْرُف ضد  من عرف الشيء معرفة وعرفاان مل يصبح منكرا له,العرف لغة:  
معروفا. والعرف عرف الفرس وهو الشعر املتتابع الذي على ظهر النُّْكر ويقال: أواله عرفا, أي 

 (3)رقبته

العرف هو األمر الذي تّتفق عليه اجلماعة من الّناس يف جماري » عرّفه أبو زهرة بقوله:  اصطالحا:
حياهتا، والعادة هي العمل املتكّرر من اآلحاد واجلماعات، وإذا اعتادت اجلماعة أمرا  صار عرفا  هلا، 

دة اجلماعة وعرفها متالقيان يف املؤّدى، وإن اختلف مفهومها، فهما يتالقيان فيما خيتّص فعا
، فأبو زهرة فّرق بني العادة والعرف من حيث املفهوم، لكن يلتقيان يف الّتطبيق (4)« ابجلماعات
 واملؤّدى .

ة واجلمع الّتجارب مثل جرّبت الّشيء جتريبا  اختربته مرّة بعد أخرى، واالسم الّتجرب» الت جربة لغة:
 . (6)«والّتجربة هي ما حيصل من املعرفة ابلّتكّرر » (5)«.املساجد

والّتجربة يف العلم اختبار منظّم لظاهرة أو ظواهر يراد مالحظتها مالحظة دقيقة ، ومنهجّية للكشف »
 . (1) «عن نتيجة ما أو حتقيق غرض معنّي 

                                                           

 .2/68يف أصول األقضية ومناهج األحكام: ابن فرحون،  تبصرة احلكام (6)
 

 
 .2/207.هتذيب اللغة, اهلروي, مادة)ع ر ف(,4/1400ينظر: الصحاح اتج اللغة, اجلوهري,مادة)عرف(, (3)
 .  357مالك  حياته وعصره وآراؤه الفقهية: أبو زهرة،  (4)
 . 37ينظر: املصباح املنري: الفيومي,املادة)جرب(, (5)
 . 50ّتوقيف على مهّمات الّتعاريف: املناوي, )فصل اجليم(,ال (6)
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لّتجريبات واجملّرابت يف اصطالح العلماء هي: القضااي وا»الّتجربة جتمع على جتارب،   اصطالحا :
  (2)« .اليت حيتاج العقل يف جزم احلكم هبا إىل واسطة تكرار املشاهدة

الّتجربة هي االختبار الذي يوّسع الفكر ويغنيه ، واجملّرب هو الذي »وعرّفها مجيل صليبا بقوله : 
  .(3)«جرّبته األمور وأحكمته 

رّب اخلرب واستخرب إذا سأل عن األخبار ليعرفها: واختربت الّرجل: أي جرّبته، ومنه من ختاالختبار لغة: 
 .(4)اخلابر هو املخترب اجملّرب، ورجل خابر وخبري: عامل ابخلرب، واخلبري:  وهو الذي خَيْبـُُر الّشيَء بِّعِّْلمِّهِّ 

  (5)«.أسرار خلقههو فعل ما يظهر به الّشيء، وهو من هللا: إظهاره ما يعلم من » اصطالحا :

 قول العلماء يف هذه األصول. الفرع الثاين:

هو كذلك من األصول املختلف يف األخذ هبا, إال أنه يف احلقيقة  اختالف  العرفأصل            
لفظي, أما من جهة الفعل والتطبيق فإهنم ال ينكرونه, ولكن اخلالف يف كونه أصال  مستقال , ولقد 

والعادة أصال  واحدا, حيث أن العادة بتكرارها تصري عرفا , كما أنه قسم العرف  عد   أبو زهرة العرف
أوهلا: عرف أيخذ به الفقهاء كلهم, وهو العرف » ابلنسبة ألخذ الفقهاء به إىل ثالثة أقسام فقال:

 الذي أومأ إليه نصفي أحد املواضع, فإنه يف هذه احلال يؤخذ به ابالتفاق.

أبمر نص الشارع على حترميه نصا قاطعا أو كان فبه إمهال واجب ثبت بنص  اثنيها: العرف يكون فيه
ال يقبل التخصيص, فإن هذا النوع من العرف ال حيرتم وال يؤخذ به ابإلمجاع بل هو فساد عام جيب 

 التعاون على القضاء عليه...

                                                                                                                                                                                     

 .1/114املعجم الوسيط : شوقي ضيف, املادة)جرب(,  (1)
 . 1/381كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: التهانوي ,  املادة)التجربة(,   (2)
 . 1/243م,1982املعجم الفلسفي : مجيل صليبا ، دار الكتاب اللبناين, لبنان,دط ,  (3)
 . 1090لسان العرب: ابن منظور, مادة)خرب( , ( 2)
 . 15 /1جلرجاين : االتعريفات :   (3)
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نص, فإن املالكية واحلنفية اثلثها: العرف الذي مل يثبت هني عنه, وال إرشاد إليه, وال إمياء ابلعمل به ب
 . (1)«أيخذون به, ويعتربونه أصال  مستقال  

وهكذا جند العرف أصال مشرتكا بني املذاهب يف األخذ به, واخلالف يف كونه أصال             
مستقال , ومن خالل تتبع الفروع الفقهية, جند املالكية واحلنفية, جيعلونه أصال مستقال  يسندون إليه  

من الفروع الفقهية, حىت أنه من توسع املالكية فيه, ُعد  من خواص مذهبهم, وإال فإنه عام يف كثريا  
ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد واملصلحة املرسلة » مجيع املذاهب كما قال القرايف:

بذلك وسد الذرائع وليس كذلك, أما العرف فمشرتك بني املذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون 
 .(2) «فيها...

؛ إذ هي وسيلة عن املفهوم االصطالحي الذي ذكر وال خترج الّتجربة عند الفقهاء واألصوليني         
من وسائل إثبات احلكم على الّشيء من الّتجربة واالختبار واملشاهدة املتكّررة، إاّل أهّنم يطلقون 

جربة والعادة والعرف واخلربة واملعرفة، وإذا جمموعة املصطلحات ويريدون هبا معىن واحدا ، مثل:  التّ 
استقرأان الفقه اإلسالمي جند كثريا  من املسائل الفقهّية قد فصل فيها الفقهاء بناء على رأي أهل 
املعرفة والّتجربة واخلربة ، فكان رأي اجملّرب واخلبري هو األصل هلذا احلكم املرتّتب عن هذه املسألة، ويف 

وجيب الّرجوع إىل قول أهل البصر واملعرفة من الّنّخاسني يف معرفة » ن فرحون: هذا املعىن يقول اب
 .(3)« عيوب الرّقيق واإلماء والعبيد

ويرجع إىل األطّباء يف معرفة األمراض والعيوب القدمية واحلديثة يف رّد البيع يف اإلماء،            
ر، ويرجع إىل املقّومني يف االختالفات يف ويرجع إىل شهادة عرفاء البنيان والقسام يف عيوب الّدا

الّنصاب يف حّد الّسرقة، ويرجع إىل أهل الّطّب واملعرفة ابجلراح يف معرفة طول اجلرح وعمقه وعرضه، 

                                                           

 .358مالك حياته وعصره, أبوزهرة:  (4)
 .353شرح تنقيح الفصول, القرايف:  (1)
 . 78 /2تبصرة احلّكام : ابن فرحون ،   (3)
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وهم الذين يتوّلون القصاص ... وكذلك يرجع إىل أهل املعرفة من الّنساء يف قياس اجلرح وقدره إذا  
  (1). كان ممّا جتوز فيه شهادة الّنساء

من خالل هذه الفروع الفقهّيه جند أّن املالكية قد اعتمدوا يف حكمهم على هذه القضااي           
على قول أهل املعرفة والبصر، وهم أهل الّتجربة واخلربة؛ ألّن القاضي إذا أراد الوصول إىل حقيقة 

واخلربة وأهل االختصاص؛  جيهلها لريّتب عليها حكما ، فال بّد له من االستعانة أبصحاب الّتجربة
 ألهّنم أدرى بذلك الشيء من خالل جتربتهم اليت أكسبتهم خربة واختصاصا  به .

إّن القاضي إذا أراد الوصول إىل حقيقة فإنّه يستعني أبهل » ويف هذا املعىن يقول الّزحيلي :          
و الوسيلة يف اإلثبات، يف اخلربة وأصحاب الّتجربة يف ذلك، وأيخذ برأيهم، ويكون رأي اخلبري ه

الّنسب والعيب والّصّحة واملرض واجلروح والّضرر وغريها، كما أّن أعمال اخلبري تكون هي املستند يف 
 .(2)«الّدعوى 

هو ذلك الفعل الذي نكشف به الشيء على حقيقته، ومنّيزه عن ما يشاهبه فاالختبار أما         
على شيئني متضاّدين، اختلطا ومل نستطع الّتمييز بينهما،  واختلط به، إذ ال ميكن إسقاط حكم واحد

وال سبيل إىل ذلك إاّل ابالختبار، فكان االختبار وسيلة من وسائل الّتمييز الذي تظهر به األشياء 
على حقيقتها، وقد اعتمد الفقهاء على هذا األصل يف بعض مسائل الفقه، ومن هذه املسائل على 

 سبيل املثال ال احلصر: 

مسألة إعطاء اليتيم ماله إذا الُتمس منه الّرشد والقدرة على الّتصرف وهذا استنادا  لقوله  – 1
  ☺﴿:تعاىل

    
                                                           

 . 80ـ  79 /2،  نفسهينظر : املرجع  ( 1)
الّشريعة اإلسالمّية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية: حممد مصطفى الّزحيلي، مكتبة دار البيان, وسائل اإلثبات يف  (2)

 . 595م, 1982-هـ1402,  1دمشق, ط
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  ﴾(1)  واستئناس الّرشد يكون بعد االختبار والّتجربة، قال

 ﴿قوله تعاىل: » القرطيب: 

☺﴾  االبتالء: االختبار ... اختلف العلماء يف معىن االختبار؛
ضه، فيحصل له العلم بنجابته ... قال فقيل: هو أّن يتأّمل الوصي أخالق يتيمه، ويستمع إىل أغرا

علماؤان وغريهم: ال أبس أن يدفع إليه شيئا  من ماله يبيح له الّتصرف فيه، فإن منّاه وحسن الّنظر فيه، 
  (2)...«. فقد وقع االختبار 

حسن الّنظر يف املال »..فدفع املال لليتيم يكون بعد الرشد، وَحدُّه  كما قال ابن رشد:           
ضع األمور يف مواضعها، واختلف هل من شرط كماله الّصالح يف الّدين أم ال ؟ على قولني وهو وو 

   (3)«. ختبار يف املال والّتجربة له فيهممّا خيفى وال يدرك معرفته إالّ بطول اال

كون مسألة مرياث اخلنثى، إذ ال سبيل إىل معرفة ذكورته من أنوثته إاّل  بعد معرفة مباله وال ي - 2   
وكخنثيني وعاصب فأربعة أحوال »...يف كيفّية مرياثه:  (4)ذلك إاّل بعد اختباره وجتربته. قال خليل

تنتهي ألربعة وعشرين لكّل أحد عشر، وللعاصب اثنان ، فإن ابل من واحد إن كان أكثر أو أسبق، 

                                                           

 من سورة النساء. 06اآلية : ( 2)
 . 3/25 ،م2003 -هـ1،1424، دار الفكر، لبنان،طالقرطيبأبو عبد هللا حممد االنصاري  :( اجلامع ألحكام القرآن1)
 . 345 /2 : ابن رشد،املقدمات ( 2)
هو : خليل بن اسحاق بن موسى ، ضياء الّدين اجلندي املالكي املصري ، فقيه  مالكي ، كان يلبس زّي اجلند ، تعّلم يف   (3)

ت   املناسك،القاهرة  ، وويل اإلفتاء على مذهب مالك ، من آاثره : املختصر ؛ التوضيح ؛ شرح خمتصر ابن احلاجب؛ 
 .   (345/  2لزركلي  : اعالم األ )هـ.776
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مثّ ... » ، قال الّدسوقي:(1)..«أو نبتت له حلية أو ثدي أو حصل حيض أو ميّن فال إشكال 
 .(2)...«االختبار ابلبول إمّنا هو يف حال صغره حيث جيوز الّنظر لعورته 

مسألة استحباب مكاتبة العبد وإعطائه املال إن علم منه اخلري، وعلم اخلري منه ال يكون إالّ بعد  - 3
  ...﴿االختبار والّتجربة، وهذا استنادا  إىل قوله تعاىل: 

  ☺  
☺   

☺    ﴾(3)  ولذلك فّسر اإلمام
، ومعرفة قّوة العبد (4)ابلقّوة على االكتساب واألداء  ﴾   ﴿ مالك قوله تعاىل:

 وقدرته على االكتساب يكون بعد اختباره . 

 اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذه األصول.املسائل  املطلب الثاين:
         زوجي بينها من هو وتقول العدة بعد بولد أتيت مث عدهتا تنقضي املطلقةيف  :الفرع األول

 سنني. مخس وبني                 
 :نص املسألة -1

 سنني من ألكثر بولد ءتفجا الرجعة، ميلك طالقا أو ثالاث امرأته الرجل طلق إذا أرأيت: قلت » 
 سنني أربع أو سنني ثالث يف ابلولد جاءت إذا مالك قول يف الولد يلزمه: ال؟قال أم الولد الزوج أيلزم

 تلد أن يشبه ما يقول مالك كان:  قال سنني، اخلمس يف رأيي وهو: القاسم ابن قال سنني مخس أو
 .(5) «.الزوج يلزم به جاءت إذا النساء له
 

                                                           

 . 345،  م2008-هـ  1429، 1: خليل بن إسحاق، دار الفكر، لبنان ، طخمتصر العالّمة خليل( 4)
 . 4/495مشس الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقي، دار الفكر، لبنان، دط، دت، حاشية الدسوقي : ( 5)
 ، سورة النور. 33اآلية : ( 1)
 . 187/  4ر : اجلامع ألحكام القرآن : القرطيب ، ينظ  (2)
 .2/25املدونة ( 3)
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 :ماد على األصلوجه االعت -2

يف هذه املسألة يتضح أن ابن القاسم اعتمد أصل الّتجربة والعادة يف ترتيب هذا احلكم            
، لكّنه رأيه؛ ألّن مالكا  قال: ، وهذا احلكم مل يسمعه من مالك«وهو رأيي يف اخلمس سنني » : بقوله

ينظر إىل جتربة الّنساء وعادهتّن يف ذلك  أي: «به يلزم الّزوج ما يشبه أن تلد له الّنساء إذا جاءت  »
. 

، أو مبعىن آخر ما هي املّدة اليت بني العلماء خالف كثري وقد وقع يف أطول مّدة للحمل          
 ميكن أن يلحق الولد فيها أببيه ؟

أسباب اخلالف ترجع إىل عدم الّنّص القاطع يف ذلك ، والذي يرجع إليه يف هذه املسألة           
، لوالد الولدواختلفوا يف أطول زمان احلمل الذي يلحق به ا» و العادة والّتجربة، قال ابن رشد : ه

فقال مالك: مخس سنني، وقال بعض أصحابه: سبع، وقال الّشافعي: أربع سنني، وقال الكوفيون: 
ع فيها إىل ، وهذه املسألة مرجو (1)سنتان، وقال حمّمد بن عبد احلكم : سنة، وقال داوود: سّتة أشهر

العادة والّتجربة، وقول ابن عبد احلكم والظّاهريّة هو أقرب إىل املعتاد، واحلكم إمّنا جيب أن يكون 
  (2)« .ابملعتاد ال ابلّنادر ، ولعّله أن يكون مستحيال  

فابن رشد أرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل حكم العادة والتجربة, وهذا هو املفهوم            
أي املدة اليت « ...ما يشبه أن تلد له الّنساء إذا جاءت به يلزم الّزوج » :  -رمحه هللا-ول مالكمن ق

 تلد هلا النساء يف حكم العادة والتجربة.

                                                           

أما العلم احلديث املستمد من كالم األطباء واملبين على احلقائق العلمية فريى أنه من غري املمكن  .هذا كالم الفقهاء القدامى (1)
ون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ يف احلساب. ينظر: ويعترب  ،أن يزيد احلمل عن موعده أكثر من شهر وإال ملات اجلنني يف بطن أمه

 م.1983-هـ1403، 4خلق اإلنسان بني الطب والقرءان: حممد علي البار، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ط
 . 630بن رشد،  ابداية اجملتهد وهناية املقتصد:  (2)
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 .عضل األولياءيف  :الفرع الثاين

 :نص املسألة -1

 إليه، بتخط ما أول إنكاحها من األب فامتنع أبيها إىل خطبت إذا البكر أرأيت: قلت »         
 األب رد أيكون السلطان إىل أمرها ورفعت الرجال، أحب فأان زوجين ابلغة وهي اجلارية وقالت

 فيه مالك من أمسع مل: قال األب؟ أىب إذا يزوجها أن للسلطان وترى هلا (1)إعضاال األول اخلاطب
 إليها نظرا كذل منعه يكن ومل لذلك إايها وضرورته إايها األب عضل عرف إن أرى أين إال شيئا

 هو إمنا. األب أن علم إذا السلطان يزوجها أن نكاحه وطلبت بذلك اجلارية قامت إن السلطان رأيت
 وإن (2)«ضرار وال ضرر ال»: قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب ألن هلا؛ بناظر وليس رده يف مضار

 .(3)«الضرر له يتبني حىت إنكاحها يف ابنته على السلطان يهجم مل ضررا فيه يعرف مل

 :وجه االعتماد على األصل -2

يفهم من  وهذا  ,العادةأصل يف هذه املسألة يفهم من جواب ابن القاسم أنّه اعتمد على             
وعضل األب ال يعلم من أّول مرّة، بل ال بّد من تكرار «  إن ُعرف عضل األب إاّيها...»...كالمه 

 ضل؛ لذلك مل يعد األب عاضال  برّده خاطبا  أو خاطبني .األمر حىت يُعلم يف تكراره أنّه عا

                                                           

 .30/1. ينظر : اتج العروس: الزبيدي, مادة)عضل(, ج ظلما  ج أي من الّتزوّ ا عضل املرأة يعضلها عضال : إذا منعها الّزو   (3)
 .1/246والعاضل يف النكاح: الراد لألكفاء مرة بعد مرة؛ وقيل الراد أول كفئ وقيل غري هذا. شرح حدود بن عرفة: الرصاع, 

هقي, ) كتاب الصلح/ ابب (؛ السنن الكربى : البي2171املوطأ: رواية حيي,)كتاب األقضية/ ابب القضاء يف املرفق/رقم:  (1)
 (.11384ضرر وال ضرار/رقم: ال
 . 110-2/109املدونة  (3)
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 (1)...« وال يكون عاضال  خباطب وال خباطبني » قال ابن عبد الرب: 

فتكرار رّد اخلطّاب من األب ال يسوغ للحكم عليه أبنّه عاضل إالّ إن انضم إليه معرفة النّاس          
فينظر يف ذلك إىل حال األب، فإن كان رجال  » صرة: حباله؛ وأّن فعله هذا يعّد عضال  قال يف التب

صاحلا  أو عاملا  أّن ذلك ال جيوز لغري عذر، مل يعرتض يف ابنته، فقد يطّلع على عيب يعلم أهّنا مىت 
تزّوجت مل تلبث أن تطّلق، أو يكون فيها أتخر وغفلة زائدة على ما تعارفه األزواج، أو تكون خليعة، 

كت، ومل يضبط أمرها الّزوج، وهو أعلم بولّيته، وال يتهم يف هذا، وإن كان فإن خرجت عن قهره  فت
األب على غري ذلك مل يسلم ذلك إليه، وكشف عن ذلك اجلريان، وهل عندهم علم من شئ يعذر 

 . (2)« به، وإن مل يوجد لذلك وجه زّوجت 

لقدر نكاح العبد ومثله؛ ألّن ليس الويّل بعاضل يف منعه ذات ا. »قال الرباذعي يف الّتهذيب:        
للّناس مناكح قد عرفت هلم وعرفوا هلا، وال يكون األب عاضال  البنته البكر البالغ يف رّد أّول خاطب 
أو خاطبني حىت يتبنّي ضرره، فإذا تبنّي ذلك منه، ورأت اجلارية الّنكاح، قال له اإلمام: إّما أن تزّوج 

، ونقل ابن (4)«(3)قال: )ال ضرر وال ضرار( -صلى هللا عليه وسّلم-وإاّل زّوجناها عليك؛ ألّن الّنيّب 
أنّه ليس للسلطان أن يتسّور عليه يف ابنته، وإن طلبت » ... احلاجب يف الّتوضيح قول ابن حبيب: 

                                                           

  189/  3؛ ؛ شرح خمتصر خليل: اخلرشي439 /3 خليل:الّتاج واإلكليل ملختصر ينظر:؛ 2/231(الكايف:ابن عبد الرب, 3)
الدمياطي، مركز الرتاث الثقايف املغريب، ؛ التوضيح  شرح خمتصر ابن حاجب: خليل بن إسحاق اجلندي املالكي، تح: أبو الفضل 

؛ جامع األّمهات: مجال الدين بن عمر بن 142/  3م، 2012-هـ1433، 1الدار البيضاء ودار ابن حزم، بريوت،ط
 . 1/256م، 1998-هـ1419، 1احلاجب املالكي، تح: أبو عبد الرمحن األخضر األخضري، دار اليمامة، دمشق، ط

 . 1818 / 4خمي، لالتبصرة : ال( 1)
 .سبق خترجيه    (2)
 .2/231؛ وينظر :الكايف : ابن عبد الرب, 143 /2 الرباذعي، التهذيب يف اختصار املدّونة :  (3)
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ذلك االبنة، وقد منع مالك بناته من الّنكاح، وقد رّغب فيهّن خيار الّرجال، وقد فعل ذلك العلماء 
 .(1)« قبله وبعده

يستخلص من كالم الرباذعي وابن حبيب، أّن رّد األب اخلاطَب أو اخلاطبني ال يعّد            
عضال ، وإن تكرر ذلك منه، إالّ أن يظهر أنّه مضاّر هبا ، وال حيكم عليه ابلّضرر إالّ ابلعرف كما ذكر 

يف ابنته، وإن طلبْت ذلك منه، اللخمّي، فإن مل حيكم العرف أبنّه مضاّر هبا فال يتسّور الّسلطان عليه 
ورفعت أمرها إليه، ألّن األصل أّن األب جمبول على احلنان والّشفقة، فال يتصور منه  اإلضرار اببنته، 

 وال يـُّتهم بذلك إالّ أبمرين : الضرر البنّي، أو العرف القاطع على أنّه مضاّر . 

  .(2)اخلنثى يف القول يف:  الفرع الثالث

 نص املسألة: -1

 جتهر أم رأسها عن حاسرة تصلي أم تنكح أم أينكح فيها، مالك قول ما اخلنثى أرأيت: قلت »    
 فهل: قلت .هذا من شيء على اجرتأان وما شيئا فيه مالك من أمسع مل: قال حاهلا؟ ما أم ابلتلبية
 شيئا؟ مرياثه يف يقول مسعته

 فهو ذكره من يبول كان  فإن مباله يف نظري أن إيل وأحب شيئا، مرياثه يف يقول مسعناه ما ال: قال
 فيكون الوطء وفيه املبال موضع من يكون إمنا النسل ألن جارية؛ فهي فرجه من يبول كان  وإن غالم،
 .(3)«ذلك على أمره وكل وشهادته مرياثه

                                                           

 .1818/  4 اللخمي، :؛ ينظر : التبصرة   142/  3: خليل بن إسحاق، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب( 4)
ما للرجال والّنساء مجيعا ، واجلمع : خناثى ، مثل احلباىل .  ينظر : لسان  للذكر واألنثى : الذي له رجل خنثى : له ما( 1)

: ا ، وإاّل فهو خنثى مشكل . ينظر.  ؛ ويسمّى خنثى : إن اّتضح الدليل الذي خيّصصه أبحدمه1272، املادة)خنث(العرب ، 
,   1خري, مركز الفاروق, ديب, طصححه: حافظ عبد الرمحن حممد ، الورغمي التونسيعرفة  بنحممد املختصر الفقهي : 

 .  346/  3م, 2014-هـ1435
 .  2/180املدونة ( 2)



األصول العائدة إىل االستدالل                                                 الفصل الثاين                         

118  

 

 :وجه االعتماد على األصل :-2

وما اجرتأان على شيء :» وقال هذه املسألة مل يسمع ابن القاسم من مالك فيها شيئا ،             
أي حىّت الّتجّرؤ على الّسؤال يف مسائل اخلنثى مل يتجرّأوا عليه، وذلك استحياء من  (1)« من هذا

أحب »... مالك يف الّسؤال عن مثل هذا. مّث إّن ابن القاسم أبدى اجتهاده يف كيفّية مرياثه فقال: 
م ، وإن كان يبول من فرجه فهي جارية؛ ألّن أن ينظر يف مباله، فإن كان يبول من ذكره فهو غال

.ورأي ابن القاسم هنا مبيّن على االختبار والّتجربة، أي  (2)....«الّنسل إمّنا يكون من موضع املبال 
خيترب وجيرب يف عملّية البول  ليكتشف اآللة اليت يبول منها، هل هي آلة الذكورة أم آلة األنوثة، 

ها يكون احلكم عليه أهو ذكر أم أنثى، وإن كان منهما مجيعا  نظر إىل ومبعرفة اآللة اليت يبول من
 . (3)األسبق منهما 

 وقد احتّج الفرضّيون على توريث اخلنثى، وأنّه يوّرث من قبل مباله، حبديثني مها:  

سئل عن مولود »-صلى هللا عليه وسّلم-ما رواه الكليّب عن أيب صاحل عن ابن عّباس أّن الّنيّب  - 1
قال البيهقي: حمّمد بن الّسائب  (4)« ه قـُُبل وذكر، من أين يوّرث ؟ قال : يورث من حيث يبول ل

 الكليب ال حيتّج به .

ورّثوه من أّول ما يبول منه »أيت خبنثى من األنصار فقال :  -صلى هللا عليه وسّلم-ـ ما روي أنّه  2
»(1) . 

                                                           

 .  180/  2 نفسه:  ( املصدر3)
 .  180/  2 نفسه:  ( املصدر4)
 .  456/  3ينظر : عقد اجلواهر الّثمينة  يف مذهب عامل املدينة: ابن شاس، ( 1)
؛ قال األلبايّن يف اإلرواء 6/427( ،  12513ب مرياث اخلنثى / رقم : السنن الكربى : البيهقي ،) كتاب الفرائض / اب( 2)

 . 152/  6حديث موضوع ، 
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ّول ضعيف والثّاين مل يوقف له على إسناد ، فإّن األصل ومبا أّن احلديثني فيهما مقال، فاأل            
أّن »... : لك قال ابن جزي يف موانع املرياثاملعّول عليه يف املسألة هو أصل االختبار والّتجربة، ولذ

قال ابن القاسم يف » ، وقال اللخمّي يف الّتبصرة: (2)«. اخلنثى خيترب ابلبول واللحية واحليض ... 
من ذكره فهو غالم  وإن ابل من فرجه فهي جارية، ألّن الّنسل من موضع املبال وفيه اخلنثى: إن ابل 

الوطء، قال ابن حبيب : فإن ابل منهما فمن حيث سبق، فإن مل يسبق أحدمها فمن حيث خيرج 
األكثر، فإن مل يكن أحدمها أسبق وال أكثر وكانت حلية كان على حكم الغالم، وإن مل تكن حلية 

، وما يفهم من كالم ابن جزي واللخمي أّن املعّول عليه يف (3)«لى حكم اجلارية ... وكان ثدي فع
 متييز الذكورة من األنوثة هو االختبار والّتجربة . 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 -هـ1399،  1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  منار السبيل :حممد انصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي، بريوت ، ط( 3)
 ؛ قال األلباينّ : مل أقف على إسناده . 152/   6م  ,1979

القوانني الفقهّية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية: أبو القاسم حممد بن أمحد بن ( 4)
 .  583جزي  الكليب الغرانطي، تح: حممد بن سيدي حممد موالي,دط ,دت, 

: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, ؛ وينظر : أحكام القرآن :  ابن العريب, تح 2011/  5التبصرة : اللخمّي ، ( 1)
 . 97/ 4م, 2003-هـ1424, 3بريوت, ط



 

 

 الثالثالفصل 
 قواعداألصول العائدة إىل ال

 

 :، مهاوفيه مبحثان
 

 املبحث األول: القواعد األصولية اليت اعتمد عليها ابن القاسم

 يف اجتهاده يف األبواب املبحوثة.                  

 املبحث الثاين: األصول العائدة إىل القواعد الفقهيـة.

         

 

 

 

 

 



 

 

 املبحث األول
 القواعد األصولية اليت اعتمد عليها ابن القاسم 

 يف اجتهاده يف األبواب املبحوثة.                   

 

 وفيه ثالثة مطالب؛ وهي: 
 

 ول:  قاعدة االحتياط.املطلب األ

 املطلب الثاين:  قاعدة الورع.

 املطلب الثالث: قاعدة  التهمة.
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 قاعدة االحتياط. املطلب األول: 

 والقول فيه االحتياط حقيقةالفرع األول: 

: من ابب )حوط ( حاطه حيوطه حوطا  وحيطة وحياط: حفظه وتعّهده ... االحتياط لغة         
خذ يف أمره ابألحزم، واحتاط الّرجل لنفسه، أي أخذ ابلثّقة واحلوطة واحليطة: واحتاط الّرجل : أ

االحتياط . وحاطه هللا حوطا  وحياطة واالسم احلَْيطة واحليطة : صانه وكأله ورعاه، أو هو فعل ما 
يتمّكن به من إزالة الشّك، واحتاط للشيء طلب األحوط، األخذ ابألوثق يف مجيع اجلهات، ومنه 

 (1): أفعل األحوط يعين أفعل ما هو أمجع ألصول األحكام وأبعد من شوائب الّتأويل . قوهلم

وعرّفه   (2)«حفظ الّنفس عن الوقوع يف املآمث » عرّفه اجلرجاين  بقوله:  اصطالحا  :          
يقع يف لئاّل  هو فعل ما يتمّكن به من إزالة الّشّك، وقيل: الّتحّفظ واالحرتاز من الوجوه»الكفوي: 

أن حيكم ابليقني والقطع » : فيما نقلته عن حممود عبد الرمحن عبد املنعم وقال ابن بطّال (3)«.مكروه 
 (4)«.من غري ختمني، وأيخذ ابلثّقة يف أموره وأحكامه 

                                                           

؛ الّتوقيف على مهمّات الّتعاريف: زين الدين حممد املدعو عبد 9/1052ينظر: لسان العرب: ابن منظور، املادة)حوط(,  (1)
-هـ1410، 1ري، عامل الكتب، القاهرة، طالرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاه

-هـ1419، 2؛  الكّليات: أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط 7م، فصل )احلاء( 1990
؛ احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، تح: عبد اهلادي هنداوي، 56 /1م، 1998

؛ القاموس احمليط: الفريوز آابدي، مؤسسة 372 /3م، مادة )حوط(،  2000-هـ1421، 1الكتب العلمية ، لبنان، ط دار
 .663م، مادة )حوط(، 2005-هـ1426، 8الرسالة، لبنان، ط

، دت، معجم الّتعريفات: علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، تح: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، دط  (2)
1/ 13  . 
 . 56 /1الكلّّيات : الكفوي ، ( 3)
 .1/77معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهّية: حممود عبد الرمحن عبد املنعم، دار الفضيلة، القاهرة، دط، دت، ( 4)
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العالقة بني الّتعريف الّلغوي واالصطالحي هي عالقة  عموم وخصوص، إذ أّن االحتياط يف         
حلفظ واملنع، واألخذ ابلثّقة واحلفظ، واملعىن االصطالحي ال خيرج عن هذه املعاين، وإمّنا اللغة مبعىن: ا

 ( 1)هو تقييد هلذه اإلطالقات الّلغويّة بقيود شرعّية، فالّتعريف الّلغوي أعّم من الّتعريف االصطالحي .

 قول العلماء فيه. الفرع الثاين:

لى كونه أصال ، وكونه أصال  ال بّد أن يدخل حتت معىن من القول  حبّجّية االحتياط يتوّقف ع         
 (2)معاين األصل اليت مت التطرق إليها يف الفصل األّول .

ن أحد القواعد ، فيكو عىن القاعدة الكّلّية املستمرّة، مبحبّجّية االحتياط اعتربانه أصال  وإذا قلنا          
 (3). ، وهو حّجة عند القائلني به الفقهّيه الكّلّية

 ومن أقوال األصوليني الذين اعتربوا االحتياط أصال  وقالوا حبّجّيته ما يلي : 

، ويقول ابن حزم (5)«. واعتبار االحتياط واألخذ ابلثّقة أصل كبري من أصول الفقه:»(4)يقول الرّازي
حيّرم به ما مل ويقال ملن جعل االحتياط أصال   » ... وهو يرّد على الذين اعتربوا االحتياط أصال : (6)

                                                           

، م1998-هـ1418، 1ينظر:  العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي : منيب بن حممود  شاكر، دار النفائس، الرايض، ط( 1)
49 .  

 .01التمهيدي, صالفصل ينظر: ( 2)
 . 61ينظر: العمل ابالحتياط : منيب بن حممود شاكر، ( 3)
( هو أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, درس الفقه على كبار احلنفية , كأيب احلسن الكرخي وأيب سهل الزجاج 4)

لزعفراين, من مصنفاته: الفصول يف األصول, أحكام القرءان,تويف وغريهم, وعنه أخذ أبو عبد هللا اجلرجاين, وأبو احلسن ا
 .16/340م( ينظر: سري أعالم النبالء,980-هـ370سنة)

 . 101 /2الفصول يف األصول : الرازي، ( 5)
زمية، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، فقيه ظاهري، زعيم الظاهرية يف األندلس، انتسبت إليه فرقة مسوْا ابحل( هو 6)

أسندت إليه الوزارة مث زهد فيها، اجته إىل التأليف، كان سليط اللسان، قوي احلجة، طورد وأقصي عن بلده، من كتبه: احمللى يف 
 .4/254األعالم, الزركلي: هـ(. ينظر: 456الفقه ، واإلحكام يف أصول األحكام يف األصول، )ت



األصول العائدة إىل القواعد                                                  الفصل الثالث                         

124 

 

االحتياط أصال  ؛ وبىن عليه حرمة راب النسأ ،   (2)، واعترب السرخسيّ (1)« يصح ابلّنّص حترميه... 
،وقال :  (3)...« وحرمة الّنسأ مبيّن على االحتياط »... واحلرمة التبىن إاّل على األصل فقال : 

اعترب االحتياط أصال  بقوله:  (5)اطيبّ ،  وكذلك الشّ (4)...«. واألخذ ابالحتياط أصل يف الّشرع »...
فعلى هذا إذا كانت العّلة غري منضبطة ومل يوجد هلا مظّنة منضبطة فاحملّل حمل اشتباه، وكثريا  ما » ... 

 وقال  أيضا  :  (6)« يرجع هنا إىل أصل االحتياط ، فإنّه اثبت معترب...

لّتحّرز ممّا عسى أن يكون طريقا  إىل ...والّشريعة مبنّية على االحتياط واألخذ ابحلزم  وا» 
 والبناء ال يكون إالّ على أصل . (7)« مفسدة...

ويستخلص من أقوال العلماء يف االحتياط ، أنّه أصل من األصول اليت يرجع إليها إذا مل            
ويف ذلك  ،(8)ابالعتباريرد عليه دليل معني من الّشرع، بل مالءمة الّشرع وتضافر األدلّة تشهد له 

كّل أصل شرعّي مل يشهد له نّص معنّي وكان مالئما  لتصرّفات الّشرع ومأخوذا  » يقول الّشاطيب: 

                                                           

د بن سعيد بن حزم، تح: إحسان عباس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، أبو حممد علي بن أمح اإلحكام يف أصول األحكام : (1)
 . 10 /6 دط، دت،

( هو أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي احلنفي, فقيه أصويل جمتهد , متكلم مناظر, من تصانيفه : شرح السري 2)
ينظر: معجم .م(1097-هـ490يف يف حدود سنة)الكبري, املبسوط, شرح اجلامع الكبري للشيباين يف فروع الفقه احلنفي, تو 

 .3/68املؤلفني,
، 1أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، تح: أبو الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط رخسي:سأصول ال (3)

 . 318/  2 م،1993-هـ 1414
 .2/21:املرجع نفسه  (4)
الشهري ابلشاطيب، العالمة احملقق األصويل، أخذ عن ابن الفخار والزمه، وأيب عبد  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرانطي( هو 5)

هللا البلنسي، وابن لب، والقباب وغريهم، وعنه أبو بكر بن عاصم، عبد هللا البياين، له مؤلفات جليلة: املوافقات، االعتصام، 
 .231هـ. ينظر: شجرة النور: 790اإلفادات واإلنشادات، تويف سنة 

 . 211املوافقات : الشاطيب,  (6)
 .437املرجع نفسه ،  (7)
 . 61ينظر : العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي: منيب بن حممود شاكر،  (8)
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معناه من أدلّته، فهو صحيح يبىن عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك األصل قد صار مبجموع أدلّته 
ون انضمام غريها إليها ... مقطوعا  به، ألّن األدلّة ال يلزم أن تدّل على القطع ابحلكم ابنفرادها د

عليه حبسب قّوة األصل  (1)( واألصل الكّلّي إذا كان قطعيا  قد يساوي األصل املعنّي  وقد ) يرىب
 .(2)...«املعيّن وضعفه 

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم. الفرع الثالث:

 .علم األسبق منهما موات  د ميوت زوجها وسيدها وال ييف عدة أم الولاملسألة األوىل: 

 :نص املسألة

قلت أرأيت إن كانت أّم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الّزوج والسّيد ، وال يعلم أيّهما هلك  »
أّوال  ؟ قال مل أمسع من مالك يف هذا شيئا ، وأرى أن تعتّد أبكثر العّدتني أربعة أشهر وعشرا ، مع 

 .(3)«حيضة يف ذلك ال بّد منها

  د هذه القاعدة:وجه اعتما

اعتمد ابن القاسم يف هذه املسألة على أصل) االحتياط (، واالحتياط هنا أن تعتّد أكثر           
العّدتني وهو أربعة أشهر وعشرا ، وهي عّدة احلرائر؛ خمافة أن يكون السّيد مات أّوال ، أو مات آخرا  

 عشرا  وحيضة . فتلزمها حيضة، واألخذ ابألحوط هو أن تعتّد أربعة أشهر و 

إهنّا تعتّد أربعة أشهر وعشرا  مع حيضة ؛ خمافة أن يكون ..  »ولذلك قال  القاضي عّياض:          
السّيد مات أّوال  ، فتكون حرّة  يلزمها عّدة احلرائر، أو يكون مات آخرا  وحّلت له، فتلزمها  حيضة 
                                                           

املوافقات, الشاطيب، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار بن عفان،  : يربو . ّصوابهكذا يف األصل : وال (1)
 .1/33م، 1997 -هـ1417، 1السعودية، ط

 . 24املوافقات : للّشاطيب، تح: دراز،  (2)
 .2/18املدونة  (3)
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من شهرين ومخسة أاّيم ، فإهّنا تعتّد أربعة منه، وهلذا قال سحنون: و ذلك إن كان بني املوتتني أقّل 
 أشهر وعشرا ؛ ألنّه إن مل يكن بني املوتتني أكثر من ذلك مل حتل للسّيد قّط، فال تلزمها احليضة . 

: وكذلك لو حتّقق أّن بني املوتتني شهرين ومخسة أاّيم ال أكثر (1)قال أبو القاسم بن شبلون        
 مل ميض وقت حتّل فيه للسيد . لكان هلا حكم األّول، ألنّه

وقال غريه: ولو جهل مقدار ما بينهما، هل هو أقّل من ذلك أو أكثر ؟ لكانت كما لو حقق أنّه 
   (2).«أكثر، ولزم األخذ ابألحوط  أربعة أشهر وعشرا   واحليضة 

ا  على قوله وقال ابن يونس مؤّكدا  على أّن ابن القاسم اعتمد أصل االحتياط يف املسألة ، ومعّلق 
وإمّنا قال ذلك الحتمال أن يكون الّزوج مات أّوال  ، فيجب عليها لوفاته شهران .. »وقول سحنون : 

ومخس ليال ، فإذا كان ذلك بني املوتتني أو أقل مل جيب عليها ملوت السّيد حيضة؛ ألهّنا مل حتل له 
ب عليها حيضة، فوجب عليها يف بعد، وإذا كان بني املوتتني أكثر من ذلك فقد حّلت للسّيد، فيج

                                                           

هو:أبو القاسم عبد اخلالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القريواين , تفقه اببن أخي هشام كان االعتماد عليه ابلقريوان يف  (1)
. ينظر :شجرة النور هـ391د ,تويف سنة :لف كتاب املقصالفتوى والتدريس بعد بن أيب زيد, مسع من ابن مسرور احلجاج , أ

 .6/263؛ ترتيب املدارك:1/97الزكية,
التنبيهات املستنبطة على كتب املدونة واملختلطة: القاضي عياض، تح: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، املكتبة التوفيقية، موريتانيا،  (2)

مناهج الّتحصيل ونتائج لطائف التأويل يف ؛  418 /2وينظر: الّتهذيب : للربادعي ,  2/1006، 2012-هـ1433، 1ط
, 1شرح املدونة وحل مشكالهتا: أبو احلسن علي بن سعيد الرجراجي, تح: أبو الفضل الدمياطي, دار بن حزم, لبنان, ط

؛ الكايف يف فقه أهل املدينة : أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب, 4/193م, 2007-هـ1428
؛ التفريع: أبو القاسم عبيد هللا بن احلسني بن اجلالب  2/294م , 1992-هـ1413,  2ر الكتب العلمية, لبنان, طدا

؛ عقد اجلواهر 2/118م, 1987-هـ1408, 1البصري, تح: حسني بن سامل الدمهاين, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط
, 1م بن شاس, تح: حممد أبواألجفان, دار الغرب, لبنان, طالثمينة يف مذهب عامل املدينة: جالل الدين عبد هللا بن جن

علي بن حممد اللخمي, تح: أمحد عبد الكرمي جنيب, وزارة األوقاف  ن؛ التبصرة: أبو احلس2/284م, 1995-هـ1415
؛ شرح السنة: احلسني بن مسعود البغوي, تح: شعيب األرانؤط, املكتب  5/2215والشؤون اإلسالمية, قطر, دط, دت, 

 . 9/317م , 1983-هـ1403,  2إلسالمي, بريوت, ط ا
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وإن كان موت السّيد أّوال   فقد صارت حرّة، مّث مات   هذا الوجه شهران ومخس ليال مع  حيضة .
زوجها فعّدهتا منه أربعة أشهر وعشرا ، فلّما أشكل ذلك احتاط هلا ، فجعل عليها أربعة أشهر وعشرا  

ونس يتنّب أن ابن القاسم أخذ ابألحوط يف من خالل قول القاضي عياض وابن ي (1).«...مع حيضة 
 املسألة، وهو أن تعتد أربعة أشهر وعشرا مع حيضة تلزمها يف ذلك. 

 ذات الوليني.يف   املسألة الثانية:

  :نص  املسألة

قلت : أرأيت لو أّن امرأة زّوجها األولياء برضاها؛ فزّوجها هذا األخ من رجل، وزّوجها هذا األخ »  
علم أيّهما كان أوىل؟ قال: قال مالك: إن كانت وّكلتهما، فإن علم أيّهما كان أوىل من رجل، ومل ي

فهو أحّق هبا، وإن دخل هبا أحدمها فالذي دخل هبا وإن كان آخرمها نكاحا ، وأّما إذا مل يعلم أيّهما 
احهما مجيعا  أوىل ومل يدخل هبا واحد منهما، فلم أمسع من مالك فيه شيئا . إاّل أيّن أرى أن يُفسخ نك

 .(2)«مثّ تبتدئ نكاح من أحّبت منهما أو من غريمها 

  وجه الت خريج على هذه القاعدة:

هذه املسألة هي املعروفة عند الفقهاء ) بذات الوليني (، وهي أّن املرأة توّكل وليني بتزوجيها،           
فصيل ذلك يكون حسب فيزّوجها كل واحد منهما لرجل، فألّي رجل منهما تكون زوجة له ؟ وت

 احلاالت الّتالية : 

ا ـ أن يزّوجاها لرجلني يف عقدين خمتلفني ويعلم الّسابق منها، فيكون األّول أحّق هبا وهذا استنادا  إىل 
احلديث الذي رواه الرّتمذي: حّدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حّدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن 
                                                           

: أبو بكر بن عبد هللا بن يونس الصقلي, تح: محدون بن عبد هللا بن دايس الشمري, دار الفكر, اجلامع ملسائل املدّونة   (1)
 .587-586 /10-9م, 2013-هـ1434, 1لبنان, ط

 .2/113: املدونة  (2)
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أمّيا امرأة زّوجها وليّان » قال :  -صلى هللا عليه  وسّلم- رسول هللا احلسن، عن مسرة بن جندب، أنّ 
والعمل على » ، قال الرّتمذي : (1)« فهي لألّول منهما، ومن ابع بيعا  من رجلني فهو لألّول منهما 

هذا عند أهل العلم، ال نعلم بينهم يف ذلك اختالفا ؛ إذا زّوج أحد الوليني قبل اآلخر فنكاح األّول 
جائز، ونكاح اآلخر مفسوخ، وإذا زّوجا مجيعا   فنكاحهما مجيعا  مفسوخ، وهو قول الّثوري وأمحد 

 .   (2)«وإسحاق 

واملالكّية يشرتطون يف أحقّية األّول هبا إذا مل يدخل هبا الثّاين، فإذا دخل هبا الثّاين غري عامل ابألّول 
 (3)فإنّه يفّوهتا على األّول .

رجلني يف عقدين خمتلفني، ومل يتقّدم أحدمها ابلعقد على اآلخر فيفسخان مجيعا  ب ـ أن يزّوجاها ل 
 دون اعتبار ابلّدخول . 

ج ـ أن يزّوجاها لرجلني ومل يعلم الّسابق منهما، ومل يدخل هبا أحدمها فيفسخ نكاحهما مجيعا  مثّ  
 تبتدئ نكاح من أحّبت منهما أو من غريمها . 

خرية هي اليت ُسئل عنها ابن القاسم، وأجاب بفسخ الّنكاحني ، وحكمه وهذه احلالة األ          
هذا بناه على ) االحتياط (؛ ألّن  هذه املرأة هي زوجة للعاقد األّول ألّن عقده سبق، ووجد املرأة ال 
زوج هلا، وهي يف نفس الوقت حمر مة على العاقد  الثّاين  ألّن عقده مل يصادف حماّل شاغرا ، فعقد 
                                                           

( ؛ اجلامع الكبري: أبو عيسى حممد بن عيسى  2088/ ابب إذا أنكح الوليان / رقم:  السنن : أبو داوود) كتاب الّنكاح( 1)
م، )كتاب الّنكاح / ابب ما جاء يف الوليني 1996، 1الرتمذي، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

 254 /6،  1853يف اإلرواء، برقم:  ( . قال الرتمذي : هذا حديث حسن ، وضّعف األلبايّن إسناده1110يزوجان/ رقم : 
 . 
 . 403 /2اجلامع الكبري: الرتمذي ،   (2)
؛ 406/  6م، 1984-هـ1404، 1بنان، طينظر : منح اجلليل على شرح خمتصر خليل: حممد عليش، دار الفكر، ل  (3)

سالمي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، شرح التّلقني: أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، كح: حممد املختار ال
 . 349/  3؛ مناهج الّتحصيل: الرجراجي،  874 /2م، 2008، 1ط
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يها وهي ذات زوج، وهللا سبحانه حّرم ذلك، ولكن ملّا مل نعرف الّسابق منهما وال أولويّة ألحدمها عل
 .د، فوجب االحتياط بفسخ الّنكاحنيعلى اآلخر، فاشتبه هنا العقد الّصحيح ابلعقد الفاس

شرتيها ابلّسلعة ي -وهي عقد الّرجلني على املرأة-وقد شّبه اإلمام املازري هذه املسألة        
فأّما إن مل يعلم الّسابق منهما يف الّنكاح أو البيع فليس أحدمها أبن يكون أوىل »... شخصان فقال: 

من اآلخر، فإذا ثبت عدم الرّتجيح بينهما وأهّنما سيان، جيب أن ال يقدم أحدمها على اآلخر، كان 
يد واحد منهما، وال يف يد  احلكم قسمة املتنازع فيه بينهما، كماٍل يتنازع فيه رجالن، ليس هو يف

مالك يّدعيه لنفسه، فإّن احلكم أن يقسم بينهما، فهكذا جيب هاهنا، لكن الفرج تستحيل قسمته 
 (1)....«ني، فوجب فسخ عقدمها مجيعا  بني هذين الّزوج

 قاعدة الورع.املطلب الثاين:  

 الورع. حقيقة الفرع األول: 

 حملارم.: التقوى والتحرج, والكف عن االورع لغة

 ورجل ورع متورع إذا كان متحرجا . 

 والورع : اجلبان , ورَُع  يـَْورُُع  َوراعة  . ومن التحرج: َورَِّع  يَرُِّع رَِّعة  

ومنه قول عمر رضي هللا عنه )ورِّعِّ اللِّّص  وال تـُرَاعِّهِّ( أي خوفه حىت ال يرتكب جرمية السرقة, وال تراقبه 
  حىت يسرق مث تقبض عليه متلبسا.

                                                           

 . 874 /2شرح التّلقني املازري ،    (1)
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 (1) الَورَُع: الصغري الضعيف الذي ال غناء عنده, ويقال: إمنا مال فالن أوراع أي صغارو 

 من هذه التعاريف خنلص إىل أن للورع عدة مفاهيم منها :

 التحرج والكف عن احملارم. -
 يطلق على اجلبان إلحجامه ونكوصه. -
 يطلق على الصغري الضعيف. -

 (2)«الشبهات خوفا من الوقوع يف احملرماتهو اجتناب »: عرفه اجلرجاين بقوله: اصطالحا

 (3)«.ترك ما ال أبس به حذرا مما به أبس »وقال القرايف هو: 

ودليل هذا األصل قوله صلى هللا عليه وسلم :)احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات        
 (4) ستربأ لدينه وعرضه...(.ا...فمن اتقى الشبهات فقد 

 ول العلماء فيه.ق الفرع الثاين:

ألهنا خترج املكلف من دائرة الشكوك إن قاعدة الورع أصل عظيم يف الشريعة اإلسالمية؛        
والشبه, اليت أمر الشارع ابلتحري فيها, إىل دائرة التوقف وعدم اإلقدام أو االقرتاب, اليت أمر الشارع 

شارع هلذه القاعدة بقوله صلى هللا ابلتشبث هبا عند الشك واالشتباه وعدم القطع, حيث أص َل ال

                                                           

؛ معجم العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، تح : 22/313ينظر: اتج العروس: الزبيدي، املادة)ورع(,( 1)
؛ الصحاح ,  1025؛  املعجم الوسيط, مادة )ورع(، 2/243يم السامرائي، دط، دت، مادة )ورع(، مهدي املخزومي وإبراه
 .3/1256اجلوهري، مادة )ورع(، 

 .1/336؛ التوقيف على مهمات التعاريف: املناوي، فصل)الراء(,252التعريفات: اجلرجاين،   (2)
 .4/319م، 2008-هـ1429، 2لبنان، طالفروق: القرايف، تح: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، ( 3)
كتاب املساقاة، ابب: أخذ احلالل وترك   (؛ ومسلم,52رقم) كتاب اإلميان، ابب: فضل من استربأ لدينه،  أخرجه البخاري,( 4)

 .(  من حديث النعمان بن بشري1599)الشبهات، رقم
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 اتقى فمن الناس، من كثري  يعلمها ال مشبهات وبينهما بني، واحلرام بني، احلالل »عليه وسلم:
 يواقعه، أن يوشك احلمى، حول يرعى كراع:  الشبهات يف وقع ومن وعرضه، لدينه استربأ املشبهات

 صلحت إذا: مضغة اجلسد يف وإن أال ،حمارمه أرضه يف هللا محى إن أال محى، ملك لكل وإن أال
فالشارع احلكيم بني احلالل « , القلب وهي أال كله،  اجلسد فسد فسدت وإذا كله،  اجلسد صلح

وبني احلرام, وهناك قسم اثلث يتوسط هذين مساه ابملتشابه, ال يعلمه عامة الناس, فأمر الشارع 
منها إال بتطبيق هذه القاعدة, ولذلك يقول  ابتقائه, واخلروج من دائرة املتشابه, وال سبيل للخروج

إذا أراد اخلروج عن الشك استعمل الورع وهو تنزيل األمر على أسوأ األحوال, ويدع ما »..الزركشي:
وعلى هذا فإن الذي يثري الشبهة هو متاثل املآخذ, وال نستطيع أن نلحق , (1)«يريبه إىل ماال يريبه

رضة, وال احلكم عليها ابإلابحة أو احلرمة؛ لتعارض األدلة, وال املسألة أبصل من هذه األصول املتعا
 سبيل هنا للخروج من هذه الشبهة إال ابلورع. 

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم. الفرع الثالث:

 .يف الّرجل يريد نكاح املرأة فيقول أبوه قد وطئتها فال تطأهااملسألة: 

  نص املسألة:

لو أّن رجال  خطب امرأة فقال له والده: إيّن قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية  قلت أرأيت» 
اشرتاها، فقال له والده: ال تطأها إيّن قد كنت وطئتها بشراء، أو أراد االبن شراءها، فقال له األب : 

ال يل يف الرضاعة يف إيّن قد وطئتها بشراء ... ؟ قال : مل أمسع من مالك فيه شيئا ، إاّل أّن  مالكا  ق
شهادة املرأة الواحدة : إن ذلك ال جيوز وال تقطع شيئا  إاّل أن يكون قد فشا وُعرف، قال مالك: 
وأحب إيّل أن ال ينكح وأن يتورّع  وشهادة املرأتني يف الّرضاع ال جتوز أيضا ، إاّل أن يكون شيئا  قد 

كذلك رأيتها جائزة، فشهادة الوالد يف مسائلك فشا وُعرف يف األهلني واملعارف واجلريان، فإذا كان  
                                                           

 .2/277املنثور يف القواعد الفقهية, الزركشي:( 1)
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اشرتى جارية، إاّل أن اليت ذكرت مبنزلة شهادة املرأة يف الّرضاع ال أراها جائزة على الولد إذا تزّوج أو 
من قوله قبل ذلك وُعرف ومُسع، وأرى له أن يتورّع عن ذلك، ولو فعل مل أقض به عليه  يكون قد فشا

 . 

؟ قال: فالنة، فلّما كربت أردت تزوجيها مل تزل يسمعوهنا تقول: قد أرضعتقلت: وكذلك أّمي إذا 
 .(1)«قال مالك: ال يتزّوجها 

، الذي بناه على ابن القاسم  رأيه بعدم الّزواج هبذه املرأة أبدى  وجه الت خريج على هذه القاعدة: 
عدم الّزواج يف مسألة اإلرضاع   لشبهة احلاصلة، كما بىن مالك مسألةلأصل الورع  دون الّتحرمي اتّقاء  

بشهادة املرأة الواحدة على أصل الورع والتّنزّه الذي هو مطلب شرعّي اتّقاء  للّشبهة، وهذا إذا كانت 
الّدعوى غري مقرتنة ابلفشو والعرف، إّما إذا اقرتنت الّدعوى ابلفشو والعرف فإهّنا تفيد احلرمة والّتنزه 

ل ابن القاسم: ومن اشرتى جارية أو أراد شراءها، أو خطب امرأة قا» ، قال ابن يونس: (2)معا  .
فقال له أبوه: قد نكحت املرأة، ووطئت األمة بشراء، وأكذبه االبن، فال يقبل قول األب، إاّل أن 
يكون ذلك من قوله فاشيا  قبل الّشراء والّنكاح، فأرى له أن يتنزّه عنها، ولو فعل مل أقض به عليه، 

ال جتوز شهادة امرأة واحدة يف الرضاع، إال أن يكون قد فشا وعرف يف األهلني  وقد قال مالك:
واملعارف واجلريان، فأحّب إيّل أاّل ينكح ويتورّع، قال ابن القاسم: فشهادة الوالد يف مسألتك مثل 

ا شهادة امرأة واحدة يف الرضاع، قال: وكذلك األم إذا مل تزل يسمعوهنا تقول: قد أرضعت فالنة، فلمّ 
َكرَبت أراد االبن تزّوجها، فال يفعل، وال جتوز شهادة امرأتني يف الّرضاع إالّ أن يكون قد فشا وعرف، 

 (3)«. فإذا كان كذلك رأيتها جائزة 

                                                           

 . 2/178املدونة   (1)
 . 500/  3 : الرجراجي،ينظر : مناهج الّتحصيل  (2)
؛  2/844 القاضي عياض، ؛ التنبهات: 207/  2 الرباذعي، ؛ وينظر : الّتهذيب: 264/  9اجلامع: البن يونس ، ( 3)

 . 83/  5الّنوادر والّزايدات : 
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 قاعدة  التهمة.املطلب الثالث: 

 لتهمة.ا حقيقة الفرع األول:

ة, أدخل عليه التهم, م, واهتم الرجل وأهتمه وأومههع هتواجلم ,وهو الظن, من الوهم التهمة لغة:
 (1) واهتمت فالان  ظننت فيه ما نسب إليه.

التهمة يف الشهادة عند احلنفية, والشافعية, أن جير » صاحب القاموس الفقهي بقوله: اصطالحا: 
 .(2)«الشاهد بشهادته إىل نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا  

ظور وع يف احملـن الوقـواملخافة م املالكية, عن املعىن اللغوي, الذي هو الظن,خيرج معىن التهمة عند  وال
 الريبة والظنة. لوجود قرائن ترجح ذلك, فوردت عندهم مبعنيني:

 ☺  ﴿  :يف تفسري قوله تعاىل -قال ابن العريب :الريبة وردت مبعىنف 

     

 ☺    

      ﴾(3)-(4) ..." .التهمة هي :" الريبة 

   ﴿ اإلمام القرطيب لقوله تعاىل:الظنة, عند تفسري  ووردت مبعىن

  ✓ ﴾(5)   مبتهمأي ،
 (1) .التهمةوالظنة 

                                                           

 .51/4934ظر: لسان العرب, ابن منظور, مادة)وهم(, ين  (1)
 . سعدي أبوجيب, مادة)وهم(القاموس الفقهي,  (2)
 . من سورة املائدة 106اآلية  (3)
 .2/227أحكام القرءان, بن العريب:  (4)
 .من سورة التكوير 24اآلية  (5)
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 قول العلماء فيه. الفرع الثاين:

التهمة قاعدة من القواعد اليت بنيت عليها كثري من األحكام الفقهية يف املذاهب  تعترب        
دها تعامال  هبا؛ ألن من أصوله, سد الذريعة الذي يعترب تطبيقا  أش منالفقهية, وكان املذهب املالكي 

ع ا وجدت التهمة إال ووجدت أصل  سد الذريعة, وال حيكم بسد الذريعة إال مفحيثم هلذه القاعدة,
ا نستخلصه يف كثري من الفروع الفقهية, خاصة يف ابب األحوال الشخصية وهذ وجود التهمة,

 والبيوع.

ومن بني هذه الروع الفقهية مسألة خمالطة الكافل لليتيم ماله مع مال اليتيم, واليت جاءت يف          
    قوله تعاىل:﴿

☺     

    

    

☺  ☺  

      

      ﴾(2)  حيث قال القرطيب ,

 الشراء له جوز إذ والذرائع ةالتهم يف أصله مالك ترك يلزم: قيل فإن.. »يف معرض تفسري هده اآلية:

 إىل احملظورة األفعال من يؤدى فما ذريعة ذلك يكون وإمنا يلزم، ال ذلك أن فاجلواب يتيمه، من
, فقد أشار القرطيب (3)«املخالطة صورة يف سبحانه هللا أذن فقد هنا ها وأما عليها، منصوص حمظورة

, ومل يعملهما هنا ألن هللا نفى التهمة عن هنا إىل التهمة والذريعة وأهنما أصالن من أصول مالك

                                                                                                                                                                                     

 م2006هـ=1427, 1تح:عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي,مؤسسة الرسالة,لبنان، ط ( اجلامع ألحكام القرءان, القرطيب,6)
22/116. 

 . سورة البقرةمن  220اآلية  (1)
 .3/451, اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب (2)
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 خلطه ماله مع مال ويفالكفيل وهي هتمة أكل مال اليتيم خبلطه يف ماله, بل أشار إىل أمانة الكفيل 
 اليتيم تقوية ألواصر األخوة.

كما اعترب ابن العريب كذالك التهمة والذرائع أصالن من أصول مالك عند تفسريه لآلية           

 مع نفسه من ذلك له وجوز والذرائع، التهمة يف أصله مالك ترك فلم: قيل فإن.. », فقال:السابقة

 هاهنا وأما منصوص عليه، حمظور إىل املباحة األفعال من يؤدي ملا ذريعة يكون نقول إمنا: قلنا يتيمته؟
 .(1)«املخالطة صورة يف سبحانه هللا أذن فقد

 ص إىل أن التهمة أصال  معتربا  من أصول املالكية.من خالل كالم القرطيب وابن العريب, خنل

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم. الفرع الثالث:

 يف السيد يشهد على عبده بطالق امرأته. املسألة:

  نص املسألة:

 والعبد سيده شهادة أجيوز امرأته طلق أنه عبده على يشهد الرجل يف القاسم بن الرمحن عبد قال »
 .(2)«مالك من أمسعه ومل متهم وهو مثنه يف ويزيد عبده يفزع ألنه شهادته؛ جتوز ال قال ينكر؟

 وجه االعتماد على هذه القاعدة:

اعتمد ابن القاسم يف جوابه يف هذه املسألة, اليت قال فيها بعدم جواز شهادة السيد على           
وهي تفزيع العبد, وزايدة مثنه, وملا كانت هذه  عبده بطالق امرأته, على التهمة اليت تلحق السيد,

 التهمة تلحق السيد, أجاب ابن القاسم بعدم جواز شهادته على عبده. 

                                                           

 . 1/214أحكام القرءان, ابن العريب: (1)
 .2/95املدونة  (2)



 

 

 املبحث الثاين

 األصول العائدة إىل القواعد الفقهيـة.

 

 وفيه أربعة مباحث؛ هي:
 

 املطلب األول: قاعدة العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ 

 واملباين.                  

 املطلب الثاين: قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام.

 املطلب الثالث: قاعدة األصل يف األبضاع التحرمي.

 ملطلب الرابع: قاعدة نفي الضرر.ا
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 العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين. قاعدة املطلب األول:

 معىن القاعدة.الفرع األول:  

، وهي ابلّنسبة إليها  (1)هذه القاعدة متفّرعة عن القاعدة الفقهّية ) األمور مبقاصدها (          
 كاجلزئّي من الكّلّي واخلاص من العام .

واملراد ابملقاصد واملعاين ما يشمل املقاصد »محد الزرقا:أويعىن ابملقاصد واملعاين ما قاله           
طبهم  فإهّنا معتربة يف تعيني جهة العقود، فقد صرّح الفقهاء أبنّه العرفّية املرادة للّناس يف اصطالح ختا

، وهي هبذا اللفظ عند (2) «حيمل كالم كل إنسان على لغته وعرفه وإن خالفت لغة الّشرع وعرفه
. أّما (3)«هل العربة بصّيغ العقود أو مبعانيها ؟»احلنفّية واملالكّية ، أّما الّشافعّية فقد تناولوها بعبارة 

إذا وصل أبلفاظ العقود ما خيرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، »عند احلنابلة فإّن لفظها:
أو جيعل كناية عّما ميكن صّحته على ذلك الوجه ؟ فيه خالف؛ يلتفت إىل أّن املغّلب هل هو اللفظ 

 (4)« .أو املعىن ؟ 

ين ال ابأللفاظ واملباين ( هو أّن أعمال واملفهوم من هذه القاعدة ) العربة ابملقاصد واملعا         
املكّلف وتصرّفاته القولّية أو الفعلّية ختتلف نتائجها وأحكامها الّشرعية اليت ترتّتب عليها ابختالف 
مقصود الّشخص وغايته وهدفه من وراء تلك األعمال والّتصرّفات؛ إذ احلكم املرتّتب على أمر ما 

                                                           

 .67هـ,1417,  1ينظر: القواعد الفقهّية الكربى وما تفرّع عنها :  صاحل بن غامن السدالن، دار بلنسية, الرايض, ط (1)
م, 1989-هـ1409, 2ط, تح:عبد الستار أبوغدة, دارالقلم, دمشق, الّشيخ حمّمد الزرقا أمحد بن :شرح القواعد الفقهّيه( 2)

55   . 
 .1/166األشباه والنظائر: السيوطي، ( 3)
تقرير القواعد وحترير الفوائد: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, ( 4)

 .267 /1دت,دار بن عفان, دط, 
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مر، وكّل تصرّفات املكّلف حيكمها دافع منبعث من القلب يكون على مقتضى املقصود من ذلك األ
 (1)سواء يف ذلك التصرّفات الدنيويّة أو األخرويّة .

وإذا كان قصد اإلنسان هو الذي يرتّتب عليه احلكم، فإنّه ال يُنظر إىل األلفاظ اليت يَتلفظ             
فظ به، ألّن املقصود احلقيقي هو املعىن، هبا دون قصد منه، إمّنا ينظر إىل قصده من الكالم الذي يل

 (2)وليس اللفظ وال الصيغة املستعملة، وما األلفاظ إالّ قوالب للمعاين .

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم. :الثاينالفرع 

 .طّلق ابألعجمية وهو فصيح ابلعربية يف من املسألة:

  نص املسألة:

؟ قال : مل أمسع أتطّلق عليه امرأته يف قول مالك مّية وهو فصيح ابلعربّيةقلت أرأيت إن طّلق ابلعج» 
من مالك يف الّطالق ابلعجمّية شيئا ، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممّن يعرف ابلعجمّية أنّه 

 .(3)«طالق ابلعجمّية

 وجه االعتماد على هذه القاعدة:

لقاعدة يف إجابته على هذه املسألة؛ حيث يفهم ذلك من لقد اعتمد ابن القاسم على هذه ا          
فإنّه مل « ...أرى ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممّن يعرف ابلعجمّية أنّه طالق ابلعجمّية» قوله: 

يعترب اللغة شرطا  يف وقوع الطاّلق وإمّنا هي قالب ُتصّب فيه املعاين، فإذا كان املطلق قصد الّطالق 
ه استعمل ألفاظا  غري معروفة يف الّطالق فإنّه ينظر إىل مقصوده دون لفظه، إذ العربة وعزم عليه ولكنّ 

                                                           

 .125ينظر: الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية: البورنو،  (1)

ليل ينظر: القواعد الفقهّية الكربى وأثرها يف املعامالت املالّية)رسالة دكتوراه( : عمر عبد هللا كامل، إشراف: عبد اجل( 2)
 . 76، لية الدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، دتالقرنشاوي، جامعة األزهر ، ك

 .2/68 :املدونة (3)
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، ومعرفة قصد  (1)ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين، فإن قصد الّطالق بلغة العجم طّلقت عليه
ملقارنة للعقد، اإلنسان يعرف ابلعرف والقرائن واألحوال املصاحبة للعقد أو السابقة له، أو ابأللفاظ ا

 وقد أخذ هبذه القاعدة مجهور الفقهاء من املذهب احلنفي واملالكي واحلنبلي كما سبق ذكره .

األلفاظ إذا اختلفت عباراهتا ، واملعىن واحد  كان » يقول ابن تيمّية ـ  رمحه هللا  تعاىل ـ :           
كمها خمتلفا ، وكذلك األعمال، لو حكمها واحدا ، ولو اتّفقت ألفاظها، واختلفت معانيها، كان ح

اختلفت صورها، واتّفقت مقاصدها، كان حكمها واحدا  يف حصول الّثواب يف اآلخرة واألحكام يف 
فتجين عليه  أن هتمل قصد املتكّلم ونّيته .. إاّيك» ، ويقول ابن القّيم ـ رمحه هللا تعاىل ـ : (2)« الّدنيا 

ففقيه الّنفس يقول : ما أردَت ؟ . ونصف الفقيه  ريئة منه..وتنسب إليها ما هي ب وعلى الّشريعة،
 ( 3). «يقول : ما قلَت ؟ 

من خالل كالم ابن تيمية وابن القيم, يُفهم أن ترتب احلكم ال يكون إال على القصد, وأن          
قوالب اللفظ إذا خالف القصد فإنه ال ينظر له, بل ينظر للقصد, وما األلفاظ إال تعبري للمقاصد و 

 هلا.

 

 

                                                           

تح: أبو محاد صغري أمحد األنصاري،  لنيسابوري،ا : أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذرينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء( 1)
 . 5/201م، 2004-هـ1425، 1مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات العربية، ط

 .6/167الفتاوى الكربى: ابن تيمية,  (2)
 م،2006-هـ1427، 1دار الفكر، دمشق، ط الزحيلي، مصطفى الفقية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة : حممدالقواعد ( 3)
حممد بن عبد هللا بن احلاج التمبكيت  ابن تيمية يف األميان والنذور، . القواعد والضوابط  الفقهّيه عند شيخ اإلسالم 404 /1

 .1/430م،2006-هـ1427، 1اهلامشي، املكتبة املكية، مكة، ط
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 (1) إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام. قاعدة املطلب الثاين:

 معىن القاعدة. الفرع األول:

« إذا اجتمع احلظر واإلابحة كان احلكم للحظر» هذه القاعدة ترادف قول الفقهاء:             
يغلب فيه جانب احلرمة على  ومعناها: أّن الشيء إذا كان حالال ابعتبار، حراما  ابعتبار آخر، فإنّه

جانب  احلّلية عمال  ابالحتياط الّشرعي؛ ألّن ترك املباح الجتناب احملّرم أوىل من فعل املباح الذي جيّر 
 إىل فعل احملّرم . 

فريجح هبا احلظر على اإلابحة؛ ألّن فعل احلظر » ، (2)وأصل تقعيد هذه القاعدة : الرتجيح          
هي نّص , و (3)«.ف اإلابحة؛ ألنه ال يتعّلق بفعلها وتركها مصلحة وال مفسدةيستلزم مفسدة، خبال

ال أصل له، قاله » ، قال األلباين: (4)«ما اجتمع احلالل واحلرام إاّل غلب احلرام » حلديث  لفظه: 

                                                           

، 1األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط( 1)
؛ األشباه والّنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر  105 /1م، 1983-هـ1403

 /2؛ القواعد الفقهّيه وتطبيقاهتا: الزحيلي ،  93 /1م،  1999-هـ1419، 1لمية، لبنان، طالشهري اببن جنيم، دار الكتب الع
 . 31 /9؛ موسوعة القواعد الفقهّية : البورنو 695

-هـ1421، 1ينظر: نظريّة الّتعقيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء: حممد الروكي، دار الصفاء ودار بن حزم، لبنان، ط( 2)
 .621م، 2000

بيان املختصر شرح خمتصر بن احلاجب: مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين، تح: حممد مظهر  (3)
 .  391 /3بقا، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة، دط، دت، 

، 3لكتب العلمية، لبنان، طتح: حممد عبد القادر عطا، دار ا البيهقي ، : أبو بكر أمحد بن احلسني بن عليالّسنن الكربى (4)
قال البيهقي : رواه جابر اجلعفي عن الّشعيب عن ابن مسعود، وجابر اجلعفي ضعيف،   ؛13969رقم  م،2003-هـ1424

 والّشعيب عن ابن مسعود منقطع . 
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وجاء يف  (1)«. العراقّي يف  ) ختريج املنهاج ( ونقله املناوي يف )فيض القدير(  وأقرّه  يف نقله الّسيوطي
 (2) ييناجلو قال ابن السبكي: غري أّن القاعدة يف نفسها صحيحة، قال » األشباه والنظائر للسيوطي

  (3)«.يف الّسلسلة: مل خيرج عنها إالّ ما نذر 

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.  :الثاينالفرع 

 يف تطليق بعض أطراف الزوجة. املسألة:

  :نص املسألة

قلت: أرأيت الّرجل إن قال : المرأته يدك طالق أو رجلك طالق ، أو أصبعك طالق ؟ قال : مل  » 
أمسع من مالك فيه شيئا  ، وأرى أنّه إذا طّلق يدا  أو رجال  أو ما أشبه ذلك فهي طالق كّلها وكذلك 

 .(4)«احلرّيّة 

 وجه االعتماد على هذه القاعدة:

مل »:فقال ئل اليت صرّح فيها ابن القاسم بعدم الّسماع من مالك،هذه املسألة من املسا            
وقد  (5) «ه إذا طّلق يدا  أو رجال  وأرى أنّ » مّث أبدى اجتهاده فيها فقال:« ا  أمسع من مالك فيه شيئ

يف املرأة احلظر واإلابحة فغّلب حيث أنّه اجتمع  ,قاعدةهذه اليف اجتهاده يف هذه املسألة على اعتمد 

                                                           

، 1ف، الرايض، طسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة: حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املعار ( 1)
 . 565/  1م،  1992-هـ1412

هوعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين النيسابوري , الشافعي , األشعري, املعروف   (2)
أصول الدين, الربهان إبمام احلرمني)ضياء الدين أبو املعايل( فقيه أصويل , من تصانيفه: هناية املطلب يف دراية املذهب, الشامل يف 

 .2/318؛ معجم املؤلفني,4/160ينظر: األعالم,.م(1085-هـ478يف أصول الفقه, تويف سنة)
 . 106 /1األشباه والّنظائر : السيوطي ، ( 3)
 .2/68 :املدونة (4)
 . 68 /2 :املدّونة  (5)



العائدة إىل القواعداألصول                                                   الفصل الثالث                         

142  

 

احلظر على اإلابحة، إذ اليد والرجل يف خلق املرأة، وقد حظرها على نفسه، وال ميكن جتزئة جانب 
ألنّه إذا اجتمع احلظر واإلابحة يف » ويف ذلك يقول ابن يونس: احلرّيّة, هذا شأهنا يف ذلك شأن

شخص غلب حكم احلظر على اإلابحة كاألمة بني الّشريكني، واملعتق بعضها، والّشاة يذحبها 
 . (1)«جملوسّي واملسلم ا

 (2) األصل يف األبضاع التحرمي. قاعدة املطلب الثالث:

 معىن القاعدة.الفرع األول: 

وأّما ) األبضاع ( فهي مجع )ُبضع( وهو الفرج  فهي مبعىن  (3)سبق احلديث عن ) األصل (         
ة إبضاعا ، زّوجتها، وتستأمر الفروج، وكما يطلق على الفروج يطلق على الّتزويج ؛تقول: أبضعت املرأ

 (4)الّنساء يف أبضاعهّن مبعىن يف تزوجيهّن.

والبضع: الّنكاح واملباضعة: اجملامعة، وهي: البضاع، يقال: ملك فالن بضع فالنة إذا ملك       
إذا تزّوج، واملباضعة:  عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع  الغشيان، وابتضع فالن وبضع

   (5).املباشرة

ومعىن هذه القاعدة: أن األصل يف األبضاع التحرمي, وال تباح إال بسبب شرعي من زواج            
   :﴿أو ملك ميني, واألصل يف ذلك قوله تعاىل

   
     

                                                           

 . 679 /10اجلامع ملسائل املدّونة واملختلطة :ابن يونس، ( 1)
 199؛ الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية :البورنو,  57؛ األشباه والّنظائر: ابن جنيم,  61الّنظائر: للسيوطي, األشباه و   (2)

 . 193 /1؛ القواعد الفقهّية وتطبيقاهتا : الزحيلي, 136؛ القواعد الفقهّية الكربى وما تفرّع عنها: السدالن , 
 .06ينظر : الفصل التمهيدي,ص ( 3)
 . 20 /1املادة)بضع(, ،الفيومي :ملصباح املنريينظر : ا( 4)
 1/37أبو جيب,القاموس الفقهي :  ؛ 297 /3)بضع(, ابن منظور, املادةينظر :  لسان العرب : ( 5)
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☺   
✓﴾(1) 

أّن األصل يف الّنكاح احلرمة واحلظر، وأبيح لضرورة حفظ » ويف هذا املعىن يقول البورنو:            
الّنسل، ولذلك مل يبحه هللا تعاىل إاّل إبحدى طريقتني: العقد، وملك اليمني وما عدامها حمظور، وإمّنا 

اجلماع؛ ابتغاء الّنسل فالقاعدة املستمرّة أّن عرّب ابجلزء عن الكّل ألّن املقصود األعظم من الّنساء هو 
؛ ملا يف ذلك من كشف العورات، وهتك األستار، ساء مبناها على الّتحرمي واحلظرعالقة الّرجال ابلنّ 

  (2)«. يصل منهّن إالّ ما أحّله الشرعواختالط األنساب، فال

الشبهة يف الفرج احلالل, وذلك  وأتيت هذه القاعدة كأصل حيتكم إليه دائما يف حال وجود           
 احتياطا للفروج, وصوان لألعراض, وهذا مقصد من مقاصد الشريعة.

فإذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت مل جيز له وطء » قال السدالن معربا عن هذا املعىن:            
الّتحرمي،  واحدة منهّن ابالجتهاد بال خالف  سواء كّن حمصورات أو غري حمصورات؛ ألّن األصل

واألبضاع حيتاط هلا واالجتهاد خالف االحتياط، وإمّنا كان التحرمي أحّب؛ ألّن فيه ترك مباح، 
الجتناب حمّرم، وذلك أوىل من عكسه ألّن الّشرع حريص على اجتناب املنهيات، أكثر من حرصه 

  ( 3)«. على اإلتيان ابملأمورات 

 

 

 
                                                           

 .  املومنونمن سورة   06اآلية ( 1)
 .  117 /2موسوعة القواعد الفقهّية :  البورنو,( 2)
؛ 61؛ وينظر: األشباه والّنظّائر: السيوطي, 173 /1ا: صاحل بن غامن السدالن, القواعد الفقهّية الكربى وما تفرّع عنه( 3)

 .  1/193هّية وتطبيقاهتا : الزحيلي,؛  القواعد الفق199؛ الوجيزيف إيضاح القواعد: البورنو, 57األشباه والّنظائر: ابن جنيم، 



العائدة إىل القواعداألصول                                                   الفصل الثالث                         

144  

 

 ة يف اجتهاد ابن القاسم.أمنوذج تطبيق هذه القاعد  :الثاينالفرع 

 يف الشهادات. املسألة:

قلت أرأيت إن قالوا: نشهد أنّه قال: إحدى نسائي طالق. يقال للّزوج : إن كنت »  :نص املسألة
نويت واحدة بعينيها فذلك لك ، وإاّل طّلقن عليك كّلهّن، قال: ومل أمسع هذا من مالك ولكّنه رأيي 

»(1). 

 عدة:وجه االعتماد على هذه القا

وجه ختريج ابن القاسم على هذا األصل،  أنّه إن عىن واحدة من نسائه  بنيّته طُّلقت              
عليه؛ ألنه  يف هذه احلال تعني البضع احلالل من احلرام، أّما إن مل يعنّي واحدة بنّيته طّلقن عليه  

ون االحتياط  ألّن األصل يف كّلهّن؛ ألنّه ال يعلم البضع احلالل من احلرام، ويف حالة الّشّك يك
 األبضاع الّتحرمي،  فابن القاسم أخذ ابالحتياط لألبضاع . 

يف هذه املسألة اليت مال فيها إىل لزوم الطالق عند  (2)وقد نقل ابن يونس قول ابن املواز            
يني وروايتهم عن قال ابن املواز:  وهذا قول املصر » عدم التعيني وقال إهنا رواية املصريني  فقال: 

مالك، وقال املدنّيون ورواه بعضهم عن مالك: أنّه خيتار منهّن واحدة كالعتق، واألّول أحّب إلينا؛ 
   (3)«.ألّن العتق يبّعض وجيمع يف أحدهم ابلّسهم، وليس ذلك يف الّطالق 

 
                                                           

 .2/92ة: املدون (1)

عروف اببن املواز، أبو إسحاق الشريازي الفقيه احلافظ النظار، تفقه اببن حممد بن إبراهيم اإلسكندري ابن زايد امل هو( 2)
"، وهو من أجل الكتب اليت ألفها املالكيون وأصحها  املوازية املاجشون، وابن عبد احلكم واعتمد على أصبغ، ألف كتابه الكبري "

 .68، وشجرة النور: 170-4/167 ينظر: ترتيب املدارك: .هـ(281وقيل269وأوعبها، رجحه على سائر األمهات، )ت
 القاضي عياض, التنبيهات: ؛ 353 /2عي: ذلرباا :التهذيب ؛679 /9 ابن يونس, ينظر : اجلامع ملسائل املدّونة :( 3)
  4/306 الرجراجي, :مناهج الّتحصيل ؛ 3/441القاضي عبد الوهاب,  : على نكت مسائل اخلالف اإلشراف ؛2/1075
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 نفي الضرر. قاعدةاملطلب الرابع: 

 معىن القاعدة. الفرع األول:

، وهو ضّد الّنفع، يقال: َضر ُه َيُضرُُّه ضرّا ، وضره به  وأضرّه : من الض ّر والضُّرّ الضرر لغة         
 (1)«الضرر وال ضرار» مضارّة وضرارا  . الّضرر فعل واحد والّضرار  فعل اثنني، وبه فّسر احلديث : 

 (2)ضرر عليه .أي: ال يضّر الّرجل أخاه فينقصه شيئا  من حّقه، وال جيازيه على إضراره إبدخال ال

 (3)«.إحلاق مفسدة ابلغري مطلقا  » اصطالحا : هو

« ال ضرر والضرار » هذا األصل هو عبارة عن قاعدة فقهّية مستنبطة من نّص احلديث            
أّن الضرر منفّي شرعا  وال حيل ملسلم أن يضّر أخاه املسلم بقول أو فعل » واملعىن العام هلذه القاعدة : 

 حّق، وسواء كان له يف ذلك نوع منفعة أوال وهذا عام يف كّل حال على كل أحد، ويف أو سّب بغري
األعراف اجلارية بني النّاس يف معامالهتم وعاداهتم االجتماعّية  والّتقاليد السّياسّية اليت تتطّلبها 

 .(4)« حاجات العصر، ممّا حيّقق املصلحة ويدفع الّضرر

ي انتزعت منه هذه القاعدة ـ ال ضرر وال ضرارـ يفيد االستغراق, ألنه والّنفي يف احلديث الذ        
نكرة يف سياق النفي فيشمل مجيع أنواع الّضرر يف الّشرع؛ ألنّه نوع من الظلم، والظلم حُمر م, ونفي 

                                                           

(؛ السنن الكربى : البيهقي, ) كتاب الصلح/ ابب 2171,)كتاب األقضية/ ابب القضاء يف املرفق/رقم:املوطأ: رواية حيي  (1)
 (.11384ضرر وال ضرار/رقم: ال
 . 385/  12ينظر: اتج العروس: الزبيدي, مادة)ضرر(, ( 2)
 . 251ه : البورنو,؛ الوجيز يف إيضاح قواعد الفق 497القواعد الفقهّيه الكربى وما تفرّع عنها : السدالن,( 3)
  254يضاح قواعد الفقه: البورنو, ؛ وينظر: الوجيز يف إ 494القواعد الفقهّيه الكربى وما تفرّع عنها: السدالن ,( 4)
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ه  الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية املمكنة، ورفعه بعد وقوعه مبا ميكن من الّتدابري اليت تزيل
   ( 1)ومتنع تكراره .

  ﴿قرآن الكرمي، مثل قوله تعاىل:كما أّن أصل هذه القاعدة يف عّدة آايت من ال          
▪    

   ﴾(2)  وقوله
  ﴿تعاىل:

  ﴾(3)  وقوله
   ▪ تعاىل:﴿

      
▪      

﴾(4). 

واملالكّية بدورهم يعتربون ) نفي الّضرر( أصال  من األصول، فقد بـَنَـْوا عليه كثريا  من            
 األحكام والّتصرّفات، ومنها على سبيل املثال: 

ـ مينع اإلنسان من إحداث شيء يف بيته من حفر بئر أو بناء فرن إذا أّدى إىل اإلضرار يف جدران  1
 جاره .

 ـ فتح كّوة أو ابب  يشرف منها على دار جاره أو عياله، فيمنع من ذلك لإلضرار جباره .  2

                                                           

 . 199ينظر: القواعد الفقهّية وتطبيقاهتا: الزحيلي, ( 1)
 سورة البقرة .  من 233اآلية   (2)
 سورة الّطالق . من 06اآلية   (3)
 سورة الّنساء . من 12ة اآلي   (4)
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 املسجد حىت يسرت ـ جيرب ابين املسجد على أن يسرت على سقف املسجد، ومينُع النّاُس الّصالة يف 3
    (1)جار املسجد بيته .

قال أشهب: إذا حفرت يف دارك ما يضّر جبارك ليس لك ذلك » وقال القرايف يف الذخرية:            
 (2)...« إذا وجدت منه بدا ، ومل تضطر إليه نفيا  للّضرر 

رضي -، وكتب عمر مينع فتح الكّوة يكشف منها اجلار» وقال يف ابب أحياء املوات:           
 . (3)...« عنه أن يوقف على سرير فإن نظر إىل دار جاره منع نفيا  للضرر  -هللا

من خالل هذه الفروع الفقهّية يتبنّي أّن املالكّية يعتربون ) نفي الضرر( أصال من األصول،            
 راد واجلماعات .خاّصة يف القضاء واملنازعات، فينفون به الّضرر الواقع واملتوقع عن األف

 أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.  :الثاينالفرع 

 .معه سيدها يبوئها أن فرييد الرجل ينكحها األمة يف املسألة:

  :نص املسألة
 ال: السيد وقال وبينها بيين وخل بيتا معي بوئها: الزوج فقال األمة، الرجل تزوج إذا أرأيت: قلت »  

 مشغولة هي السيد وقال مجاعها، الساعة أريد أان: فقال زوجها جاء أو بيتا معك بوئهاأ وال أخليها
 وبني الزوج بني حيال أو ساعته مجاعها وبني بينه وخيلي عملها من مينعها أن للزوج أيكون عملها، يف

 ليس: قال مالكا أن إال حدا هذا يف حيد مالك من أمسع مل: قال سيدها؟ عمل يف وترتك مجاعها
 ولكن السيد، برضا إال بيتا يتبوأها أن للزوج وليس يصيبها، أن أراد إذا زوجها من مينعها أن لسيدها

 من إليه حيتاج فيما به يضروا أن هلم وليس إليه حيتاجون وما خدمتهم يف أهلها عند األمة تكون

                                                           

 . 37 /11 بن أيب زيد القريواين,ينظر: النوادر والزايدات:   (5)
 . 177/  6 ،1994، 1القرايف، تح: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط الذخرية:( 1)
 . 175/  6:  املرجع نفسه  (2)
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 وإن إليها، حاجته وبني بينه خلوا زوجها إليها احتاج وإذا أهلها عند تكون أهنا هذا يف فأرى مجاعها،
 .(1)«هبم الضرر عن دفع هبم الضرر الزوج أراد

 وجه االعتماد على هذه القاعدة:

اعتمد ابن القاسم يف جوابه يف هذه املسألة على نفي الضرر, حيث يفهم ) نفي الضرر(            
 أهلها عند تكون أهنا هذا يف فأرى مجاعها، من إليه حيتاج فيما به يضروا أن هلم ليس»... من قوله: 

  .«هبم الضرر عن دفع هبم الضرر الزوج أراد وإن إليها، حاجته وبني بينه خلوا زوجها إليها احتاج وإذا

زوجها إذا  أنه ال جيوز للسيد أن مينع زوج أمته اليت مل تبوأ معه بيتا  من، فقد بنّي بقوله هذا          
السيد من خدمة أمته إذا احتاج إليها, فتكون يف خدمة  احتاج إليها, كما ال جيوز للزوج أن مينع

إزالة سيدها وإذا احتاج الزوج مجاعها خلوا بينه وبينها وال جيوز للسيد أن مينعه من ذلك , وجيب 
 من اجلانبني, فال يضر السيد بزوج أمته, وال الزوج بسيد أمته؛ ألّن الضرر مرفوع شرعا  .  الضرر

 ساداهتا، خدمة يف وتبقى بيتا ، معها يتبوأ أن له فليس أمة نكح ومن »يب:قال يف التهذ           
 وليس بيعها وللسيد هبم، الضرر من هو ومينع به، يضروا وال أراده، إذا الوطء منعه للسادة وليس

 منع إن واخلصومة طلبها فله الزوج إليها يصل ال مبوضع بيعت وإن منها، زوجها منع للمبتاع
 (2)«.منها
 

                                                           

 .2/179 :( املدونة1)
 .9/267اجلامع, ابن يونس: وينظر: .209-2/208التهذيب, الرباذعي:  (2)
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فضل هللا وعونه وتيسريه وصل هذا البحث إىل هنايته, وما بقي إال أن نعرض ما مت  من            
 الوصول إليه وأمكن تلخيصه, وذلك يف النقاط التالية:

 كثرة أصول املذهب املالكي وتنوعها كثرة يصعب معها ضبط أصول وقواعد املذهب. -1

ت احلظ األوفر من الدراسة والتحليل, حىت أصبح هناك أصول يف املذهب املالكي قد أخذ -2
البحث فيها من قبيل التكرار, وهناك أصول تكاد تكون يف طي النسيان وال يستدل هبا 

 إال اندرا.

  املدونة هي عمدة املذهب املالكي وأساسه, ومنها تستخلص أصوله وقواعده اليت بين عليها. -3

جعلها تستوعب كثريا من اآلراء الفقهية حىت ولو   تنوع املسائل يف املدونة تنوعا كبريا , مما -4
كانت على سبيل االفرتاض ولعل هذا يرجع إىل تالقح األفكار فيها لكوهنا على منهج 

 عراقي ألنه السباق يف ذلك.

كثرة املسائل اليت سئل عنها ابن القاسم يف املدونة, ومل يسمع من مالك فيها شيئا, وأبدى  -5
 ذلك على أصول وقواعد املذهب.فيها اجتهاده, معتمدا يف 

يعد ابن القاسم جمتهدا  مقيدا  أبصول وقواعد املذهب وإن كان جمتهدا  إبطالق يف بعض  -6
 املسائل فذلك بناء  على جتزؤ االجتهاد.

 التوصيات:

املسائل اليت سئل عنها ابن القاسم يف املدونة , ومل يسمع من مالك فيها شيئا, واجتهد كثرة  -
ها, حتتاج إىل إحصاء شامل ودقيق وذلك الستخراج تلك األصول اليت اعتمد يف اإلجابة علي

 عليها يف إجابته,  ولذلك أرى أن يكون هذا املوضوع حمور رسالة دكتوراه.

على توفيقه يف إمتام هذا البحث فما كان من  -سبحانه وتعاىل–ويف اخلتام أمحد هللا       
ا كان من خطإ وتقصري فمن نفسي والشيطان صواب فمن هللا وحده وأشكره على ذلك, وم

وأستغفر هللا على ذلك, كما أسأله أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفعين 
واملسلمني به إنه على ذلك قدير وابإلجابة جدير وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كثريا.



 

 

  ارسـهـفـال
 

 فهرس اآلايت القرآنية.

 س األحاديث.فهر 

 فهرس األعالم

 فهرس القواعد .

 فهرس املصطلحات األصولية.

 فهرس املسائل املدروسة

 قائمة املصادر واملراجع.

فهرس املوضوعات.
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 فهرس اآلايت القرآنية

     رقم اآلية        الصفحة                                                                      السورة

البقرة                                     

﴿     

   ... ﴾                         
104           85  

﴿       

☺    ...                 ﴾217  
        94  

﴿    ☺ 

  ...   ﴾                                          220           131  

﴿    ▪   

      ... 

                  ﴾233          144  

﴿    

   ...     ﴾           

                   234 53 

  النساء                     

﴿ ☺ 

    
    ... 

      ﴾06  106 
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﴿   ▪   

     ▪ 

              ﴾12          144  

﴿  ☺ ✓ ✓ 

     ...                      ﴾23           
55 

املائدة                     

﴿    

  ...     ﴾  05        69  

﴿  ☺   

  ...    ﴾                                           106      
130 

األنعام                    

﴿     

   ...﴾                                 108      85  

األعراف                   

﴿    

   

 ...  ﴾                    163     85  

التوبة                    

﴿    

 ...                                ﴾    79         09   

املومنون                 
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﴿     

 ☺  

 ✓           ﴾06          140  

النور                  

﴿   ... ☺  ☺ 

  ☺  

   ...        ﴾33           108  

االحزاب                

 ﴿       

  ☺ … ﴾  49 48 

الزمر                  

﴿ ...    

   

               ﴾65      49 

الطالق                

﴿ ...    

   ...                                 ﴾06             144  

التكوير               

﴿     

✓  ﴾                                          24           
130 
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة طرف احلديث                       

 120 أن رسول هللا يوم حنني بعث جيشا إىل أوطاس...                              

 08 أيُّ الصدقة أفضل ؟                                                                 

 124 امرأة زو جها ولي ان...                                                           أميا

                                                          ...  127 احلالل بـَنيِّّ واحلرام بـَنيِّّ

 113 سئِّل عن مولود له قـُُبل وذكر...                         

    121 ل حىت تضع محلها                                                     ال توطأ حام

 110،143 ال ضرر وال ضرار                                                              

 98 هنى عن الشغار                                                                      

 137 جتمع احلالل واحلرام...                                                         ما ا

 113 ورِّثوه من أول ما يبول منه                                                           
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 املرتجم هلم فهرس األعالم

 الصفحة العلم       

 

 25 ابن أيب مجرة

 26 ابن اجلباب

 34 ابن الدماميين

 81 ابن العريب

 142 ابن املواز

 65 ابن بدران

 65 ابن تيمية

 119 ابن حزم 

 18 ابن رشد )احلفيد(

 122 ابن شبلون

 21 ابن عبد احلكم

 35 ابن عبد الرفيع

 27 ابن غرسية

 25 ابن فرحون

 29 ابن فرقد
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 120 أبو إسحاق الشاطيب

 36 ن عبد الوارثأبو القاسم عبد اخلالق ب

 119 أبو بكر الرازي

 29 أبو زيد التلمساين

 34 األخوان الصفاقسيان

 19 أشهب

 26 أصبغ

 138 اجلويين

 107 خليل بن إسحاق

 20 سحنون

 120 السرخسي

 27 الطنجي

 29 عمران بن موسى املشدايل

 121 القاضي عياض

 18 املازري

 122 حممد بن أيب بكر الصقلي

 35 ن سيمونحممد ب

 36 حممد بن عيسى التاديل
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 65 املرداوي

 29 املزين

 28 النابغة الغالوي

 17 النووي

 

 فهرس  القواعد

 

 

 

 

 

 الصفحة نوعها                           القاعدة                                                     

 

 137 أصولية إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

 140 فقهية األصل يف األبضاع التحرمي                                 

 134 فقهية األمور مبقاصدها                                            

 134 فقهية                             العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ و املباين

 143 أصولية                                                       ال ضرر وال ضرار              
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 فهرس املصطلحات األصولية 

 

 

 الصفحة املصطلح                                                          

 08 االجتهاد                                                            

 118                                                          االحتياط  

 06 األصل                                                              

 64 التخريج                                                             

 84                    سد الذرائع                                      

 102 العادة والعرف

 52 العموم

  76 قول الصحايب                                                     

 57 القياس                                                            

 58 قياس األوىل

 58                   قياس العكس                                   

 94 مراعاة اخلالف                                                   

 88 املصلحة

 46 النص
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 فهرس املسائل املدروسة

 الصفحة املسألة الرقم
 50 فيمن ال عدة عليها من الطالق وعليها العدة من الوفاة. 01

 51 يف افرتاق الدارين يف الطالق. 02

 52 يف حدود املرتد واملرتدة وفرائضهما.                                  03

 56 فيمن ال عدة عليها من الطالق وعليها العدة من الوفاة.                04

 57 .                                     يف نكاح األختني من ملك اليمني 05

 61                                          يف التزويج بغري ويل.            06

 61 يف الذميني الصغريين إذا تزوجا بغري إذن اآلابء 07

 62 .                          طالق فأنت ووضعت محلت إذا هلا قال فيمن 08

 63 الصيب الذمي يزوجه أبوه ذمية أو جموسية فيسلم الصيب 09

 71            العدة. يف يباشرها أو فيقبلها العدة يف زوجتت واملرأة يفقد يف األسري 10

 72                                 .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة يف املطلقة 11

 73 .                              ومرياثه وطالقه صداقه جيوز ال الذي يف النكاح   12

 81                                     .يعتقها أو سيدها عنها ميوت الولد أم يف 13

 82                                                            املريض. يف طالق 14

 88                             .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة املطلقةيف  15

 89                              املريض.                                يف طالق 16
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 94                                           ... الكبري ابنه الرجل إنكاحيف  17

 95                                      وغريه. بطالق يفسخ الذي النكاحيف  18

 101                  .                                               الشغار نكاحيف  19

 103 .                                                     اليمني ملك من األختنييف  20

 112 ...                          العدة بعد بولد أتيت مث عدهتا تنقضي يف املطلقة 21

 113                  األولياء.                                           يف إنكاح 22

 116 اخلنثى.                                                          يف يف القول 23

 124 يف عدة أم الولد 24

 126 يف إنكاح املوىل 25

 130 يف الرجل يرد نكاح املرأة فيقول أبوه: قد وطئتها فال تطأها 26

 134 تهيف السيد يشهد على عبد بطالق امرأ 27

 137 يف من طّلق ابألعجمية وهو فصيح ابلعربية 28

 140 يف تطليق بعض أطراف الزوجة 29

 143 يف الشهادات 30

 146 يف األمة ينكحها الرجل فرييد أن يبوأها سيدها معه 31
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 فهرس املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي -

 كتب التفسري

, 3بريوت لبنان، ط-عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةأحكام القرآن: ابن العريب، حتقيق: حممد -1
 م.2003هـ=1424

 م.2003هـ=1424, 1، دار الفكر,لبنان,ط -اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب -2

 كتب احلديث الشريف  وشروحه
-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي  -3

 م.1979هـ=1399, 1بريوت،ط

االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلاثر وشرح ذلك    -4
كله ابإلجياز واالختصار: ابن عبد الرب، حتقيق وضبط وتصحيح: سامل حممد عطا وحممد علي معوض، 

 م.1993هـ=1414، 1دار الوعي،حلب القاهرة ط -دار قيبة للطباعة والنشر ,دمشق بريوت

البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفدا إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تح: عبد هللا بن  -5
 م.1999-هـ1419، 1عبد احملسن الرتكي، دار هاجر، ط

 مطبعة املالحو  مكتبة احللواين، 1. )طهـ(606 تابن األثري )جامع األصول يف أحاديث الرسول،  -6
 م، بتحقيق: عبد القادر األرنؤوط(.1972-1969هـ=1392-1389، مكتبة دار البيانو 

، دار إحياء الرتاث، لبنان، حممد فؤاد عبد الباقي ح:ت رواية حيىي بن حيىي، ،بن أنس مالك :وّطأامل -7
 م.1985-هـ1406

املسالك يف شرح موّطأ مالك: ابن العريب، تح: حممد بن احلسن السليماين وعائشة بنت احلسن  -8
 م.2007-هـ1428، 1، دار الغرب اإلسالمي، تونس،طالسليماين

-هـ1416، 1املسند، أمحد بن حممد بن حنبل, تح: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة، ط -9
 م.1995

-هـ1417، 1املستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، دار احلرمني، القاهرة، ط -10
 م.1997

-هـ1415دار الفكر, لبنان, دط,  ،: ابن العريب املالكي مذيبشرح جامع الرت  عارضة األحوذي -11
 م.1995

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقالين، تح: عبد هللا بن ابز وحممد فؤاد عبد  -12
 م.2004-هـ1425، 1الباقي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 ولد كرمي, دار الغرب اإلسالمي, بن العريب, تح: حممد عبد هللا :يف شرح موطأ مالك بن أنسالقبس  -13
 م.1992,  1لبنان, ط
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سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة: حممد انصر الدين األلباين، مكتبة  -14
 م.1992-هـ1412، 1املعارف، الرايض، ط

لعلمية, سنن البيهقي الكربى: أبو بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الكتب ا -15
 م.2003هـ=1424, 3لبنان، ط

هتذيب التهذيب, أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين الشافعي, تح: إبراهيم  -16
 الزيبق وعادل مرشد, مؤسسة الرسالة, لبنان, دط, دت.

 ،  أبو القاسم القزويين ، تح: أبو بكر وائل حممد بكرزهران، وزارة األوقاف،مسند الّشافعي شرح -17
 م.2007-هـ1428، 1قطر، ط

، تح: شعيب األرنؤوط، لّطحاوياب أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املعروف شرح مشكل اآلاثر: -18
 م.1994-هـ1415، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

-هـ1403.بريوت-دمشق-املكتب اإلسالمي، 2. طاحلسني بن مسعود البغوي شرح السنة، -19
 د زهري الشاويشحمم -حتقيق: شعيب األرانؤوط، م1983

 قه واملقاصدكتب أصول الف
اإلهباج يف شرح املنهاج, علي بن عبد الكايف السبكي و اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،  -20

, 1تح: أمحد مجال الزمزمي ونور الدين عبد اجلبار صغريي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب ، ط
 م.2004-هـ1424

، 3ه، أحكامه، آفاقه(: اندية شريف العمري، دار الرسالة، لبنان، طاالجتهاد يف اإلسالم)أصول -21
 م.1986هـ1406

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، تح: إحسان عباس، دار  اإلحكام يف أصول األحكام :   -22
 اآلفاق اجلديدة، بريوت، دط، دت.

ر الواليت، تح: مراد إيصال الّسالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك: حممد حيىي بن حممد املختا -23
 م.2006-هـ1427، 1بوضاية، دار بن حزم، لبنان، ط

اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف: ويل هللا الدهلوي, تح: عبد الفتاح أبوغدة, دار النفائس,  -24
 م.1986-هـ1406, 3بريوت, ط 

، 1ويت، طاألصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي: حامت ابي، الوعي اإلسالمي، الك -25
 م.2011-هـ1432

 م.1979, 2األصول العامة للفقه املقارن، حممد تقي احلكيم، مؤسسة آل البيت،  ط -26
ة: عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن، اإلدارة العامة للثقافة  -27 قلّي ته الّن أصول فقه اإلمام مالك أدّل

 م.2003-هـ1424، 1والنشر، السعودية، ط
 م.1996-هـ1416, 1املالكي:  حممد رايض, ط أصول الفتوى والقضاء يف املذهب -28
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أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، تح: أبو الوفا األفغاين، دار  رخسي:سأصول ال -29
 م.1993-هـ 1414، 1الكتب العلمية، لبنان، ط

 تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، دط، دت. لّشاطيب ،ا االعتصام: -30
ول إىل حتقيق احلق من علم األصول: حممد بن علي الشوكاين، تح: أبو حفص سامي بن إرشاد الفح  -31

 م.2000-هـ1421، 1العريب األثري، دار الفضيلة، السعودية، ط
إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، دار العاصمة،  - -32

 م.1996-هـ1417، 1الرايض، ط
ة امل -33 ختلف فيها يف الفقه اإلسالمي: مصطفى ديب البغا, دار اإلمام البخاري، دمشق، دط، أثر األدّل

 دت.

تح: أبو محاد صغري أمحد األنصاري، مكتبة  لنيسابوري،: أبو بكر ااإلشراف على مذاهب العلماء -34
 م.2004-هـ1425، 1مكة الثقافية، اإلمارات العربية، ط

 الشافعي الزركشي، تح: عمر سليمان األشقر، دار البحر احمليط: بدر الدين حممد بن عبد هللا -35
 م.1992-هـ1413الصفوة، الكويت، 

مينة يف بيان أدلة عامل املدينة : حسن بن حممد املشاط , تح: عبد الوهاب بن إبراهيم  -36 اجلواهر الّث
 م.1990-هـ1411, 2أبوسليمان, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط

لدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تح: عبد املنعم خليل مجع اجلوامع يف أصول الفقه: اتج ا -37
 م.2003 -هـ1424إبراهيم، دارالكتب العلمية، لبنان، ط, 

ة يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية: حممد مصطفى  -38 وسائل اإلثبات يف الّشريعة اإلسالمّي
 م.1982-هـ1402,  1الّزحيلي، مكتبة دار البيان, دمشق, ط

 م.2003-هـ1423, 1البهائي، تح: فارس حسون كرمي، مطبعة زيتون، طزبدة األصول:  -39

احلدود يف األصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي، تح: نزيه محاد، مؤسسة الزعييب،  -40
 م.1973 -هـ1392، 1لبنان، ط

 م .2002, 4مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه : حممد أبو زهرة , دار الفكر العريب, القاهرة, ط  -41
-هـ1432, 1مدخل إىل أصول الفقه املالكي : .حممد املختار ولد أابه , دار ابن حزم, لبنان, ط -42

 م.2011

-هـ1420، 1املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، السعودية، ط -43
 م.1999

,  1كتب العلمية, لبنان, طاملوافقات يف أصول الشريعة: الشاطيب, تح: عبد هللا دراز, دار ال -44
، 1م؛ وتح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان، السعودية، ط2004-هـ1425
 م.1997 -هـ1417



 الـفـهــــارس

165 

 

احملصول يف أصول الفقه: أبو بكر بن العريب املعافري املالكي، تح: حسني علي اليدري، دار البيارق،  -45
 م.1999-هـ1،1420األردن، ط

حلجاج : أبو الوليد الباجي، تح: عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، املنهاج يف ترتيب ا -46
 م.2001، 3ط

منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي: موالي احلسني بن احلسن احليان, دار البحوث  -47
 م.2003-هـ1424, 1للدراسات, ديب, ط

ية تطبيقية: مسفر بن علي القحطاين، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة دراسة أتصيل -48
 م.2010-هـ2،1431دار األندلس اخلضراء، جدة، ودار ابن حزم، لبنان، ط

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل, مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر  -49
 هـ.1326 1املعروف اببن احلاجب، دار السعادة ، مصر، ط

ة واجلماعة : حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، دار بن اجلوزي,  معامل أصول الفقه عند -50 أهل الّسّن
 م.1996-هـ1416, 1السعودية, ط

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول : الشريف التلمساين, تح: حممد فركوس, مؤسسة  -51
 م.2003-هـ 1424, 2الراين, لبنان و املكتبة املكية, السعودية, ط

طبيق: حممد أمحد القيايت حممد، دار السالم، مقاصد الّشريعة ع -52 ة والّت ند اإلمام مالك بني الّنظرّي
 م.2009-هـ1430، 1القاهرة، ط

مرتقى الوصول إىل علم األصول: حممد بن حممد بن عاصم األندلسي، تح: حممد بن عمر مساعي  -53
 م.1994-هـ1415اجلزائري، دار البخاري، السعودية، 

ة, تح:حممد حميي الدين عبد احلميد, دار الكتاب العريب, املسّودة يف أصول الفقه:  -54 ابن تيمّي
 دط,دت.

املستصفى من علم األصول: أبو حامد الغزايل، تح: حممد سليمان  األشقر، مؤسسة الرسالة، لبنان،  -55
 م.1997-هـ1،1417ط

زندراين، هناية الدراية يف شرح الكفاية: حممد حسني الغروي األصفهاين، تح: رمضان قلى زادة املا -56
 هـ.1374، 1إيران، ط-مطبعة أمري، قم

 هناية السول يف شرح منهاج الوصول: مجال الدين األسنوي، عامل الكتب، القاهرة. -57
، 1العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي : منيب بن حممود  شاكر، دار النفائس، الرايض، ط -58

 م.1998-هـ1418
، تح: عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف الفصول يف األصول: أمحد بن علي الرازي اجلصاص -59

 م.1994-هـ1414، 2والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط
 م.2007-هـ1428، 1الفتوى أمهيتها وضوابطها وآاثرها: حممد يسري إبراهيم، ط -60



 الـفـهــــارس

166 

 

فتح الودود على مراقي السعود, حممد حيي بن حممد املختار بن الطالب عبد هللا احلوضي مث  -61
 هـ.1321، 1لوية، املغرب، طالواليت،املطبعة املو 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: أبو علي حسني الرجراجي الشوشاوي، تح: أمحد بن حممد السراح،  -62
 .2004-هـ1425، 1مكتبة الرشد، السعودية، ط

سّد الذرائع يف املذهب املالكي : حممد بن أمحد سيد أمحد زروق امللقب ابلشاعر، دار ابن حزم،  -63
 م.2012-هـ1433، 1لبنان، ط

حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول: أبو زكراي حيي بن موسى الراهوين، تح: اهلادي بن  -64
 م.2002 -هـ 1422، 1احلسني الشبيلي، دار البحوث، ديب، ط

التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه: علي بن إمساعيل األبياري، تح: علي بن عبد  -65
 م.2013 -هـ1434، 1زارة األوقاف، قطر، طالرمحان بسام اجلزائري، و 

تقريب الوصول إىل علم األصول: أبو القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكليب الغرانطي املالكي، تح:  -66
 م.2002-هـ1423، 2حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي، ط

بن عبد الوهاب الباحسني, التخريج عند الفقهاء واألصوليني دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية: يعقوب  -67
 مكتبة الرشد, الرايض,دط, دت.

 م.1981-هـ1401, 2تعليل األحكام : حممد مصطفى شليب, دارالنهضة العربية, لبنان, ط -68
شرح الكوكب املنري: حممد بن أمحد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، تح:  -69

 م.1997-هـ1418كان، الرايض، حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبي

, 1شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف, دار الفكر, لبنان, ط -70
 م.1997-هـ 1418

 كتب الفقه والفقه املقارن
االختيارات الفقهية لشيخ املدرسة املالكية ابلعراق القاضي إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي البغدادي:  -71

 م.2008-هـ1429,   1ر بن حزم, لبنان, ط مجال عزون, دا

, 1االختالف الفقهي يف املذهب املالكي مصطلحاته وأسبابه: عبد العزيز بن صاحل اخلليفي, ط -72
 م.1993-هـ1414

اإلشراف على نكت مسائل اخلالف: أبو حممد عبد الوهاب علي بن نصر املالكي, تح: أبو عبيدة  -73
-هـ1429, 1السعودية وداربن عفان, مصر, ط مشهور بن حسن آل سلمان, دار بن القيم,

 م.2008

أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ,تح: عبد الرزاق املهدي, :  وهناية املقتصد بداية اجملتهد -74
 م.2004-هـ1424, 1دار الكتاب العريب, لبنان, ط 

, 2, السعودية, طبوطليحية: حممد النابغة بن عمر الغالوي, تح: حيىي بن الرباء, مؤسسة الراين -75
 م.2004-هـ1425
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بيان املختصر شرح خمتصر بن احلاجب: مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد  -76
 األصفهاين، تح: حممد مظهر بقا، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة، دط، دت.

ألخضر األخضري، جامع األّمهات: مجال الدين بن عمر بن احلاجب املالكي، تح: أبو عبد الرمحن ا -77
 م.1998-هـ1419، 1دار اليمامة، دمشق، ط

: أبو بكر بن عبد هللا بن يونس الصقلي, تح: محدون بن عبد هللا بن دايس اجلامع ملسائل املدّونة  -78
 م.2013-هـ1434, 1الشمري, دار الفكر, لبنان, ط

 دط، دت.مشس الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقي، دار الفكر، لبنان، حاشية الدسوقي :  -79
الكايف يف فقه أهل املدينة : أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب, دار  -80

 م.1992-هـ1413,  2الكتب العلمية, لبنان, ط

, 1مباحث يف املذهب املالكي ابملغرب: عمر اجليدي ,مطبعة املعارف اجلديدة, الرابط, ط -81
 م.1993

ة: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، جممع فهد للطباعة، السعودية، جمموع فتاوي شيخ اإلسالم بن  -82 تيمّي
 م.2004 -هـ 1425دط، 

املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس: سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم,  -83
 م2012, 1بداية للطبع والنشر والتوزيع ,ط

املدونة وحل مشكالهتا: أبو احلسن علي بن سعيد مناهج الّتحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح  -84
 م.2007-هـ1428, 1الرجراجي, تح: أبو الفضل الدمياطي, دار بن حزم, لبنان, ط

منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى :إبراهيم اللقاين  املالكي,تح: عبد هللا اهلاليل, وزارة  -85
 األوقاف, املغرب,دط,دت.

 م.1984-هـ1404، 1خليل: حممد عليش، دار الفكر، لبنان، ط منح اجلليل على شرح خمتصر -86

أبو حممد عبد الوهاب علي بن نصر املالكي, تح: حممد حسن حممد : على مذهب عامل املدينة عونةامل -87
 م.1998-هـ1418, 1حسن إمساعيل الشافعي, دار الكتب العلمية, لبنان, ط

ية واألندلس واملغرب: أبو العباس أمحد بن حيي املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريق -88
 م.1981-هـ1401الونشريسي, تح: حممد حجي, وزارة األوقاف, املغرب, دط, 

املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات  -89
رطيب, تح: حممد حجي, دار الغرب ألمهات مسائلها املشكالت: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد الق

 م.1988-هـ1408, 1اإلسالمي, لبنان, ط

فاته ضوابطهاملذهب احلنفي، مراحله وطبقاته،  -90 : أمحد بن حممد نصري ومصطلحاته، خصائصه ومؤّل
 م.2001-هـ1422,  1مكتبة الرشد, الرايض, ط لنقيب، ا الدين

د املختار حممد املامي, مركز زايد للرتاث املذهب املالكي مدارسه, ومؤلفاته، خصائصه ومساته: حمم -91
 م.2002-هـ1422, 1والتاريخ, ديب,ط



 الـفـهــــارس

168 

 

فاته ومراتب الرتجيح فيه: حممد طارق حممد  -92 املذهب الّشافعي دراسة عن أهّم مصطلحاته وأشهر مصّن
 م.2011-هـ1432,  1هشام مغربية ,مطبعة الفاروق, دمشق, ط

 م.2008-هـ  1429، 1فكر، لبنان ، ط: خليل بن إسحاق، دار الخمتصر العاّلمة خليل -93
صححه: حافظ عبد الرمحن حممد خري, مركز ، الورغمي التونسيعرفة  بنحممد املختصر الفقهي :  -94

 م.2014-هـ1435,   1الفاروق, ديب, ط
النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب  -95

 م.1999, 1واين, تح: حممد عبد العزيز الدابغ, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, ط زيد القري 

، 1تح: أمباي بن كيبا كاه، مكتبة الرشد، الرايض، ط لقاضي عبد الوّهاب،ا :ون اجملالسعي -96
 م.2000-هـ1421

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس, تح: حممد  -97
 م.1995-هـ1415, 1بواألجفان, دار الغرب, لبنان, طأ

الفواكه الّدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين: أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنّا النفراوي املالكي,  -98
 م.2008-هـ1429دار الفكر, لبنان, دط, 

ش, دار املعرفة فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك: أبو عبد هللا حممد أمحد علي -99
 لبنان, دط, دت.

ة يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية: أبو  -100 القوانني الفقهّي
 , دت.تح: حممد بن سيدي حممد موالي, دطالقاسم حممد بن أمحد الكليب الغرانطي، 

يب, وزارة األوقاف والشؤون علي بن حممد اللخمي, تح: أمحد عبد الكرمي جن نالتبصرة: أبو احلس -101
 اإلسالمية, قطر, دط, دت.

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم ابن اإلمام مشس  -102
الدين أبو عبد هللا حممد بن فرحون اليعمري املالكي, تح: مجال مرعشلي, دار عامل الكتب, السعودية, 

 م.2003-هـ1423طبعة خاصة, 
التهذيب يف اختصار املدونة: أبو سعيد الرباذعي خلف بن أبو القاسم حممد األزدي القريواين, تح:  -103

-هـ1423, 1حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ, دار البحوث للدراسات اإلسالمية , ديب, ط
 م.2002

ل الدمياطي، التوضيح  شرح خمتصر ابن حاجب: خليل بن إسحاق اجلندي املالكي، تح: أبو الفض -104
 م.2012-هـ1433، 1مركز الرتاث الثقايف املغريب، الدار البيضاء ودار ابن حزم، بريوت، ط

التوسط بني مالك وابن القاسم يف املسائل اليت اختلفا فيها من مسائل املدونة: أبو عبيد القاسم بن  -105
 م.2007-هـ1428, 1خلف اجلبريي املالكي, تح: احلسن محدوشي, دار بن حزم, لبنان, ط

التنبيهات املستنبطة على كتب املدونة واملختلطة: القاضي عياض، تح: أمحد بن عبد الكرمي جنيب،  -106
 .2012-هـ1433، 1املكتبة التوفيقية، موريتانيا، ط
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التفريع: أبو القاسم عبيد هللا بن احلسني بن اجلالب البصري, تح: حسني بن سامل الدمهاين, دار  -107
 م.1987-هـ1408, 1الغرب اإلسالمي, لبنان, ط

 هـ.1317اخلرشي على خمتصر خليل: أبو عبد هللا حممد اخلرشي,  املطبعة الكربى, مصر,  -108

 م.1،1994القرايف، تح: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط الذخرية: -109

ب, الشامل يف فقه اإلمام مالك : هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الدمريي, أمحد بن عبد الكرمي جني -110
 م.2008-هـ1429, 1مركز جنيبويه, مصر, ط

لقني: أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، كح: حممد املختار السالمي، دار  -111 شرح الّت
 م.2008، 1الغرب اإلسالمي، تونس، ط

 

 كتب القواعد الفقهية
 

ن حممد بن بكر الشهري األشباه والّنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم ب -112
 م.1999-هـ1419، 1اببن جنيم، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الكتب  -113
 م.1983-هـ1403، 1العلمية، لبنان، ط

ة: حممد صدقي بن أمحد بن حم -114 مد البورنو أبو احلارث العزي، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلّي
 م.1996-هـ1416, 4مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية: عبد الكرمي زيدان, مؤسسة الرسالة, بريوت,  -115
 م.2001-هـ1422, 1ط

ة : حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو أبو احلارث العزي -116 ,  مؤسسة موسوعة القواعد الفقهّي
 م.2003-هـ1424, 1الرسالة, بريوت, ط

عقيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء: حممد الروكي، دار الصفاء ودار بن حزم، لبنان،  -117 ة الّت نظرّي
 م.2000-هـ1421، 1ط

 م.2008-هـ1429، 2الفروق: القرايف، تح: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط -118

حممد بن عبد هللا بن  ابن تيمية يف األميان والنذور، ه عند شيخ اإلسالمالقواعد والضوابط  الفقهيّ  -119
 م.2006-هـ1427، 1احلاج التمبكيت اهلامشي، املكتبة املكية، مكة، ط

، 1دار الفكر، دمشق، ط الزحيلي، مصطفى القواعد الفقية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة : حممد -120
 م.2006-هـ1427

ة الكربى -121 ,  1وما تفرّع عنها :  صاحل بن غامن السدالن، دار بلنسية, الرايض, ط القواعد الفقهّي
 هـ.1417
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تقرير القواعد وحترير الفوائد: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، تح: أبو عبيدة  -122
 مشهور بن حسن آل سلمان, دار بن عفان, دط, دت.

ه -123 , 2ط, تح:عبد الستار أبوغدة, دارالقلم, دمشق, أمحد بن الّشيخ حمّمد الزرقا :شرح القواعد الفقهّي
 م.1989-هـ1409

 كتب الرتاجم والطبقات
 م.2002, 15األعالم: خري الدين الزركلي, دار العلم للماليني, لبنان, ط -124

الديباج املذه ب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون املالكي، تح: حممد األمحدي أبو النور،  -125
 رة، دط، دت.دار الرتاث، القاه

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خليكان،  -126
 هـ.1972تح: إحسان عباس، دار صادر، لبنان، 

,  4الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط: أمحد بن األمني الشنقيطي, مطبعة املدين, مصر, ط  -127
 م.1989-هـ1409

 م.1983-هـ1403، 1الدين السيوطي،دار الكتب العليمة،لبنان، ططبقات احلفاظ: جالل  -128
 ،تح: إحسان عباس، دار الرائد العريب، لبنان، دط، دت.قات الفقهاء:أبو إسحاق الشريازيطب -129
 م.1993-هـ1414, 1معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة, دار الرسالة, بريوت, ط  -130
حلسن: حممد بن مرزوق التلمساين, تح: ماراي املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالان أيب ا -131

 م.1981-هـ1401خيسوس بيغرا,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, اجلزائر, 

-هـ1398,  1نيل االبتهاج بتطريز الديباج: أمحد اباب التنبكيت, كلية الدعوة اإلسالمية, ليبيا, ط -132
 م.1989

ئهم وأدابئهم: أبو القاسم ابن بشكوال, تح: الصلة يف اتريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقها -133
 م.2010, 1بشار عواد معروف, دار الغرب, تونس, ط

الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي: حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب, إدارة املعارف, الرابط,  -134
 .2/212, 340, 1ط 

 م.1985-هـ1405، 1سري أعالم النبالء: مشس الدين الذهيب، دار الرسالة، لبنان، ط -135
اتريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي املعروف اببن  -136

 م.2000-هـ1421، 1عساكر، دار الفكر، بريوت، ط

اتريخ املذاهب اإلسالمية  يف السياسة والعقائد و اتريخ املذاهب الفقهية: حممد أبو زهرة ,دار الفكر  -137
 دط, دت.العريب, القاهرة, 

اتريخ علماء األندلس: أبو الوليد عبد هللا بن حممد املعروف اببن الفرضي, تح: بشار عواد معروف,  -138
 م.2008-هـ1429, 1دار الغرب, تونس, ط
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ترتيب املدارك وتقريب املمالك ملعرفة أعالم مذهب مالك: القاضي عياض بن موسى بن عياض  -139
 م.1983-هـ 1403ف، املغرب، دط، السبتة، تح: سعيد أمحد أعراب، وزارة األوقا

 تذكرة احلفاظ: أبو عبد هللا مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتب العلمية، لبنان، دط، دت -140

 هـ.1349شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف، املطبعة السلفية، القاهرة،  -141
 كتب اللغة واملعاجم واملصطلحات

, 1لكية: حممد إبراهيم علي, دار البحوث للدراسات اإلسالمية, ديب, طاصطالح املذهب عند املا -142
 م.2000-هـ1421

يات: أبو البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط -143  م.1998-هـ1419، 2الكّل

كشف النقاب احلاجب من مصطلح بن احلاجب: إبراهيم بن علي بن فرحون, تح: محزة أبو فارس  -144
 م. 1990,  1ب اإلسالمي, لبنان, ط وعبد السالم الشريف, دار الغر 

لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املعروف اببن منظور, تح:عبد هللا علي الكبري,  -145
 وآخرون, دار املعارف, القاهرة, دط, دت.

تح: زهري عبد احملسن سلطان, مؤسسة  ،احلسني أمحد بن فارس بن زكراي اللغوي أبو :جممل اللغة  -146
 م.1986-هـ1406,  2بريوت,ط الرسالة,

 املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية: إبراهيم املختار اجلربييت ، دط، دت. -147

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي التهانوي، تح: علي دحروج، مكتبة  -148
 .1996، 1لبنان، لبنان، ط

د.  :ه املرسي املعروف اببن سيده , تحاعيل بن سيداحملكم واحمليط األعظم :أبو احلسن علي بن إمس -149
 م.2000-هـ1421,  1عبد اهلادي هنداوي,دارالكتب العلمية, لبنان, ط 

 .1987املصباح املنري: أمحد بن حممد بن علي الفيومي, تح: د. خضراجلواد, مكتبة لبنان  -150

آلراء والرتجيحات: مرمي مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب وا -151
 م.2002-هـ1422، 1حممد صاحل الظفريي، دار ابن حزم، لبنان، ط

 م.2008-هـ1429، 1معجم اللغة العربية املعاصرة: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط -152

-هـ1408، 2معجم لغة الفقهاء: حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، دار النفائس، ط -153
 م1988

ة: حممود عبد الرمحن عبد  املنعم، دار الفضيلة، القاهرة، دط، معجم املصط -154 لحات واأللفاظ الفقهّي
 دت.

معجم العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، تح : مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،  -155
 دط، دت.

 م.1982املعجم الفلسفي : مجيل صليبا ، دار الكتاب اللبناين, لبنان,دط,  -156
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عريفات: علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، تح: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة،  معجم -157 الّت
 القاهرة، دط، دت.

 .1986خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، دط،  -158

دار يوسف  نور البصر شرح خطبة املختصر: أبو العباس الفاليل، تح: حممد حممود ولد حممد األمني، -159
 م.2007 -هـ1428، 1بن اتشفني، موريتانيا، ط

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: إمساعيل بن محاد اجلوهري، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار  -160
 .1990، 4العلم للماليني، لبنان، ط

القاموس احمليط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي, تح: مكتبة حتقيق الرتاث مبؤسسة  -161
 م. 2005-هـ 1426, 8الرسالة, لبنان, ط 

 م.1988، 1القاموس الفقهي لغة واصطالحا: سعدي أبو جيب، دار الفكر، سوراي، ط -162
اتج العروس: حممد بن مرتضى احلسيين الزبيدي، تح: عبد السالم حممد هارون، مطبعة حكومة  -163

 م. 1994-هـ1415، 2الكويت، ط

عاريف: زين الد -164 وقيف على مهمّات الّت ين حممد املدعو عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن الّت
 م.1990-هـ1410، 1، عامل الكتب، القاهرة، طعابدين احلداديزين ال

شرح حدود بن عرفة : أبو عبد هللا األنصاري الرصاع, تح: حممد أبو األجفان والطاهر املعموري,  -165
 م1993, 1دار الغرب اإلسالمي, لبنان,ط

 الرسائل العلمية
جتهاد اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، مذكرة ماجستري يف أصول الفقه:  نصر حممود الكرنز, اال -166

 م.2008-هـ1429غزة، كلية الشريعة والقانون، -إشراف: ماهر حامد احلويل، اجلامعة اإلسالمية

جمدي إشراف:  ،كوليبايل المني  االحتياط وتطبيقاته يف مسائل النكاح )دراسة نظرية تطبيقية(، -167
 م.2012هـ 1433، ماليزاي،كلية العلوم اإلسالمية  ، جامعة املدينة العاملية،شلشح إمساعيل مصل

مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي)مذكرة ماجستري(، خمتار قوادري، إشراف: عطاء هللا فيض  -168
-1419ابكستان، -هللا، كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آابد

 م.2000-1999هـ/1420

ة)رسالة دكتوراه(، عمر عبد هللا كامل، إشراف:عبد  -169 ة الكربى وأثرها يف املعامالت املالّي القواعد الفقهّي
 اجلليل القرنشاوي،جامعة األزهر، ملية الدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، دت.
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 44 الفرع الثالث : رسم ختطيطي يوضح مصطلحات عدم السماع                         

 46          الفصل األول: األصول العائدة إىل األدلة املتفق عليها.                        

 47 املبحث األول: أصل النص.                                                   

 48 املطلب األول:  حقيقة النص وأقوال العلماء فيه                                   

 48 الفرع األول: حقيقة النص.                                                       
 49 الفرع الثاين : أقوال العلماء فيه.                                                   

 50 املطلب الثاين : املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.            

 50         الفرع األول: فيمن ال عدة عليها من الطالق وعليها العدة من الوفاة.      
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 51 الفرع الثاين : يف حدود املرتد واملرتدة وفرائضهما.                                 
 52 ... الزوجني أحد وإسالم الكتاب وأهل املشركني نكاح يف الفرع الثالث: 

 54   املبحث الثاين: أصل العموم                                                            

 55 املطلب األول: العموم وأقوال العلماء فيه.                                                

 55 الفرع األول:   حقيقة العموم.                                                       
 55                     الفرع الثاين:   أقوال العلماء فيه.                                  

 56 املطلب الثاين :  املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.          

 56 الفرع األول: فيمن ال عدة عليها من الطالق وعليها العدة من الوفاة.               
 57                           .           يف نكاح األختني من ملك اليمنيالفرع الثاين : 

 59 املبحث الثالث: أصل القياس                                                                

 60 املطلب األول: القياس وأقوال العلماء فيه                                                     

 60                                                  الفرع األول: حقيقة القياس.        

 61 الفرع الثاين : أقوال العلماء فيه.                                                     

 62             املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين: 

 62 ويج بغري ويل.                                                    الفرع األول: يف التز 

 62 الفرع الثاين: يف نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطالقهم.                             

 63 .                          طالق فأنت ووضعت محلت إذا هلا قال فيمنالفرع الثالث : 

 64 الزوجني...             أحد وإسالم الكتاب وأهل املشركني نكاح الفرع الرابع : يف

 66 املبحث الرابع: التخريج.                                                               

 67 املطلب األول: التخريج وأقوال العلماء فيه.                                              
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 67 ول: حقيقة التخريج.                                                           الفرع األ

 70 الفرع الثاين : أقوال العلماء فيه.                                                         

 72            املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين: 

 72            العدة. يف يباشرها أو فيقبلها العدة يف تتزوج واملرأة يفقد يف األسريالفرع األول : 

 73                                 .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة يف املطلقةالفرع الثاين: 

 74 .                              ثهومريا وطالقه صداقه جيوز ال الذي يف النكاح الفرع الثالث: 

 77 الفصل الثاين:األصول العائدة إىل االستدالل                                           

 78 املبحث األول: أصل مذهب  أو قول أو عمل الصحايب.                                 

 79 ول فيه.                                  املطلب األول: مذهب أو قول أو عمل الصحايب والق

 79 الفرع األول: حقيقة مذهب أو قول أو عمل الصحايب.                                   
 81 الفرع الثاين:  أقوال العلماء فيه.                                                            

 82  اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.                  املطلب الثاين: املسائل اليت

 82                                     .يعتقها أو سيدها عنها ميوت الولد أم يفالفرع األول: 
 83                                                            املريض. يف طالقالفرع الثاين : 

 86 املبحث الثاين: أصل سد الذرائع.                                                        

 87 املطلب األول: سد الذرائع والقول فيه.                                                        

 87                         الفرع األول: حقيقة سد الذرائع.                                     
 87 الفرع الثاين: أقوال العلماء فيه.                                                                

 89 املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.              

 89                             .له وتشوف لزوجها تزين هل واحدة املطلقةيف الفرع األول: 
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 90 املريض.                                                             يف طالق الفرع الثاين :

 92                                                    أصل املصلحة املرسلة .املبحث الثالث: 

 93 ملصلحة املرسلة والقول فيها.                                               املطلب األول: ا

 93 الفرع األول: حقيقة املصلحة املرسلة.                                                   

 93   الفرع الثاين: قول العلماء يف املصلحة.                                                 

 95               املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين: 

 95                                           ... الكبري ابنه الرجل إنكاحيف  الفرع األول:

 96                                      وغريه. بطالق يفسخ الذي النكاحالفرع الثاين: يف 

 98                                                    املبحث الرابع : أصل مراعاة اخلالف.

 99 املطلب األول: مراعاة اخلالف والقول فيه.                                                     

 99                                              الفرع األول: حقيقة مراعاة اخلالف.              

 100 الفرع الثاين: قول العلماء يف مراعاة اخلالف.                                                   

 102                  املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذا األصل.املطلب الثاين: 

 102 .                                                                الشغار نكاحول: يف الفرع األ

 104 .                                                     اليمني ملك من األختنيالفرع الثاين: يف 

 106                             املبحث اخلامس: أصل العادة والعرف والتجربة واالختبار.

 107 املطلب األول: العادة والعرف والتجربة واالختبار وقول العلماء فيها.                     

 107 الفرع األول: حقيقة العادة والعرف والتجربة واالختبار.                                  

 109                                   الفرع الثاين: قول العلماء يف هذه األصول.               
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 113 املطلب الثاين: املسائل اليت اجتهد فيها ابن القاسم ابالعتماد على هذه األصول.           

 113 ...                          العدة بعد بولد أتيت مث عدهتا تنقضي الفرع األول: يف املطلقة

 114 .                                                           األولياء الفرع الثاين: يف إنكاح

 117 اخلنثى.                                                          يف الفرع الثالث:  يف القول

 120 الفصل الثالث: األصول العائدة إىل القواعد                                          

 121 ث األول: القواعد األصولية اليت اعتمد عليها ابن القاسم يف اجتهاده            املبح

 122 املطلب األول:  قاعدة االحتياط.                                                            

 122            الفرع األول: حقيقة االحتياط والقول فيه                                        
 123 الفرع الثاين: قول العلماء فيه.                                                               

 125 الفرع الثالث: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة                                                   

 129                                                املطلب الثاين:  قاعدة الورع.                 

 129 الفرع األول: حقيقة الورع والقول فيه                                                      
 130 الفرع الثاين: قول العلماء فيه.                                                               

 131 الث: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة                                                   الفرع الث

 133 املطلب الثالث: قاعدة  التهمة.                                                              

 133                  الفرع األول: حقيقة التهمة والقول فيها                                    
 134 الفرع الثاين: قول العلماء فيها.                                                              

 135 الفرع الثالث: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة                                                   

 136                                                 املبحث الثاين:  القواعد الفقهية.       
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 137 املطلب األول: قاعدة العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين.                          

 137 الفرع األول: معىن القاعدة.                                                                 
 138 لثاين: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.                            الفرع ا

 140 املطلب الثاين: قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام.                                

 140                  الفرع األول: معىن القاعدة.                                                
 141 الفرع الثاين: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.                            

 142 املطلب الثالث: قاعدة األصل يف األبضاع التحرمي.                                          

 142                                               الفرع األول: معىن القاعدة.                   
 144 الفرع الثاين: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.                            

 145 املطلب الرابع: قاعدة نفي الضرر.                                                           

 145 عىن القاعدة.                                                                 الفرع األول: م
 147 الفرع الثاين: أمنوذج تطبيق هذه القاعدة يف اجتهاد ابن القاسم.                            

 149           اخلامتة                                                                        

 151 الفهارس                                                                          



 ملخص البحث

 

كتاب املدونة من أمهات كتب املالكية, بل هو الكتاب الثاين بعد موطأ إمام املذهب,   ّد يع      
 تهادات ابن القاسم.وعمود مافيه من مسائل وآراء فقهية أكثره إلمام املذهب وبعض من اج

األصول االجتهادية عند ابن القاسم فيما مل يروه عن مالك من "املوسوم ابسم وهذا البحث        
ينصب أساسا  على , " خالل املدونة  من أول كتاب طالق السُّنَّة إىل هناية كتاب النكاح الثالث

لويف, ذلك ألن لقوله اعتبار  عند تلك االجتهادات وبيان األصول اليت كان يصدر عنها تلميذ مالك ا
 علماء املذهب, كما أنه كان صاحب أمانة يف عزو املسائل و املروايت  ملالك.

واملستقرئ للمدونة يرى أن املسائل اليت حوهتا إما نصٌّ عن إمام املذهب, وإما مسائل خمرجة         
عبارات  الدالة على أنه مل على املنصوص عنه, وإما اجتهادات البن القاسم اتضحت من خالل ال

 يسمع فيها قوال  ملالك بـَْيَد أنه أجاب سحنوان  فيها.

هذا وعامة ما تـَُردُّ إليه هاتيك املسائل اليت مل يسمع فيها ابن القاسم من مالك شيئا  هو إما         
ماتطرق  عائد إىل األصول املتفق عليها من نصوص الكتاب أو السنة وعموماهتما, أو القياس  وهذا

إليه البحث يف الفصل األول, وإما عائد إىل االستدالل وهي األدلة املختلف فيها, ومن ذلك قول 
الصحايب ومذهبه, وأصل سد الذرائع, واملصلحة املرسلة, ورعي اخلالف, وهذا ما تطرق إليه البحث 

تهمة أو قواعد فقهية  يف الفصل الثاين, وإما عائد إىل قواعد أصولية كقاعدة االحتياط و الورع و ال
 كقاعدة العربة ابملقاصد واملعاين ونفي الضرر وهذا ما تطرق إليه البحث يف الفصل الثالث.

والذي يبدو بعد الدراسة املتأنية للمسائل اليت ليس فيها نص عن اإلمام, أن ابن القاسم         
ه االجتهادية وإطاره الفكري؛ مبا أويت من سعة اطالع على أقوال اإلمام, ومعرفته أبصول –استطاع 

أن جيتهد حتت مظلة أصول إمامه, وهلذا كان لقول ابن القاسم  –لكثرة مالزمته له, ومكثه معه 
 املكانة العلية واملرتبة السامقة والقدم املعلى بعد قول مالك يف املدونة بل ويف املذهب عموما .  
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 Le BLOG  ou le Code est considéré parmi les plus 

importants livres dans la doctrine des MALIKITES, et 

encore plus que cela il représente le deuxième livre après 

celui de MUWATA, l'Imam de la doctrine, pour tout ce qu'il 

contient de problématiques et des avis jurisprudentielles. 

Dont la plupart sont à l'Imam de la doctrine et l' autre 

partie représente les diligences d'Ibn al-Qasim.   

       Et cet exposé marqué sous le titre "Les actifs de la 

diligence  chez Ibn al-Qasim dont il n'a pas relaté sur 

MALIK(à travers ce code) du premier livre sur" Le divorce 

dans la Sunnah"  jusqu' au dernier livre sur" Le troisième 

mariage"" se base  essentiellement sur ces diligences et 

éclairer   les actifs que produisait le fidèle  élève de MALIK  

vu que ses dires sont très intéressants pour les savants de  

cette doctrine comme il a été connu pour son honnêteté dans 

la résolution des  problématiques et à relater les récits de 

l'Imam MALIK.  

       Le lecteur de ce Code aperçoit que les problématiques 

contenues sont soit des textes sur l'Imam de la doctrine, 

soit des problèmes en dehors du jugement jurisprudentiel  

soit encore des diligences d'Ibn al-Qasim parues sous les 

expressions qui montrent qu'il n'a rien entendu de MALIK 

mais que Sahnoun en a répondu. 

       C'est pour cela que souvent on lui remet ces 

problématiques  qu'Ibn al-Qasim n'a pas entendu ni de 

MALIK  ni du Coran ni de la Sunnah ni des équivalences et 

c'est ce qu'on peut trouver dans le chapitre I de cet 

exposé. Et dans le chapitre II, on peut trouver tout ce qui 

revient à l'inférence c'est-à-dire le deuxième raisonnement 

logique pour refuser la différence, comme les dires du 
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compagnon du Messager d' ALLAH et sa doctrine , l'actif 

des prétextes(excuses DAM),l'intérêt publique et ,base de 

compte de la controverse.    

       Enfin dans le chapitre III, on peut trouver tout ce qui 

renvoie aux lois actifs comme la base de disposition, des 

dévots, la charge ou des règles de la jurisprudentielle 

comme base de la morale par les buts, les significations et 

l'infirmation des dégâts (dommages).  

       Ce qu'on remarque après cette profonde étude des 

problématiques non signalées par l'Imam, et qu'Ibn al-Qasim 

a pu  grâce à ses recherches sur les dires de l'Imam, et 

grâce  à son savoir sur  ses actifs de la diligence et sa 

théorie conceptionnelle , tellement qu'il l' a longtemps 

accompagné et même il a vécu avec lui sous le même toit ,à 

être diligent sous les actifs de son Imam , C'est pour tout 

cela  qu'Ibn al-Qasim a pu se situer dans la deuxième 

position après l'Imam MALIK dans le guide et même dans la 

Doctrine en général.                      

 

 


