مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
4242 :السنة

24 :عدد

42 :مجلد

مظاهر االجتهاد المقاصدي في األصول االجتهادية المالكية
The Purposes Studiousness Aspects in the Principles Studiousness for the Maliki

1حنان بهاز

 الجزائر/جامعة غرداية
djamila2002@gmail.com

د بوزيد كيحول.أ
 الجزائر/جامعة غرداية
bouzidkaihoul@hotmail.com

6161/12/21 :النشر على الخط/ 6122/22/12 : القبول6122/26/62: تاريخ الوصول

Received: 62/26/6122 / Accepted: 12/22/6122 / Published online : 21/12/6161

:ملخص

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن مظاهر االجتهاد املقاصدي يف األصول االجتهادية املالكية؛ من خالل استدالله

 ومن خالل استجالءه ألهم مظاهر االجتهاد املقاصدي الناجتة عن عملية االستدالل هبا يف الفقه،على مركزية املصلحة فيها
: ولقد اختار هذا البحث من مظاهر التبصر مبقاصد الشريعة وااللتفات إليها مظاهر اتصف هبا االجتهاد املالكي هي.املالكي
. ومرونته وقابليته للتغيري والتجديد،فتحه اجملال للتوسع يف التعليل باملقاصد اجلزئية
مث ربط بينها وبني األصول االجتهادية املالكية؛ بأن نبَّه أثناء تأصيله هلذه األخرية إىل مظاهر التوسع يف التعليل باملقاصد
 وإىل مظاهر املرونة ومظاهر القابلية للتغيري والتجديد؛ ملفتا يف مجيع ذلك إىل صلة املنطق الذي تصدر عنه تلك،اجلزئية
. بتحقيق هذه املظاهر لالجتهاد املقاصدي يف الفقه املالكي-األصول –وهو املصلحة
. االجتهاد؛ املقاصد؛ املصلحة؛ األصول؛ املالكية:الكلمات المفتاحية
Abstract :
The purpose of this research is to find out the aspects of the interpretation purposes in the
fundamental jurisprudential principles for the Maliki by attributing the centrality of the interest in
these principles. And by following the purposes of aspects that characterized the Maliki interpretation .
This research has chosen among the insight aspects of the purposes of Sharia and honing in on it a real
aspects characterizing Maliki interpretation which are as follow : Opening the scope to expand the
reasoning of partial purposes. And the Flexibility and the allowance for the change and the newness.
This research has linked these aspects with the Maliki interpretation principles that it has
reminded, while etymologizing to the latter , of the expansions aspects of the clarification when it
comes to partial purposes . And the flexibility as well as the feasibility aspects for the change and the
newness and pointing out, in all that to the relationship between the logic from which these principles
are derived –which is the interest- by achieving those aspects of the interpretation purposes in the
Maliki Jurisdiction.
Keywords : interpretation; purposes ;interest; principles ;Maliki.
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مقدمة:
إنه ملن املسلمات يف تاريخ التَّشريع اإلسالمي وتراثه متيّ ز املذهب املالكي بكثرة أصوله ،فلطاملا اعترب هذا املذهب من أكثر

املذاهب أصوال ،حىت بلغ البعض يف إحصائها ما يقارب أو يبلغ العشرين أصال()1؛ لكن الذي يستخلص من أقرب إحصاء

()2
وشرع من
لعلماء هذا املذهب األصول اآلتية  :الكتاب ،و ُّ
السنة ،واإلمجاع ،والقياس ،وعمل أهل املدينة ،وقول الصحايبَ ،
قبلنا ،واالستحسان ،واملصاحل املرسلة ،واالستصحاب ،والذرائع ،والعرف والعوائد ،واالستقراء ،ومراعاة اخلالف ،واألخذ

باألحوط (اخلروج من اخلالف) ،واالستدالل(.)3

ولعل املتعمق يف دراسة أصول املالكية يالمس أثناء دراسته حقيقة املواءمة بني مصادر التَّشريع النًّ يَّة والعقلية وبني األسس
والقواعد التنزيلية ،ويالمس أيضا حقيقة التميّز بكثرة اعتداد املذهب املالكي باألصول االجتهادية وانفراده ببعض هذه األصول
وسع
ومغاالته يف استعمال بعضها اآلخر الذي يشرتك فيه مع املذاهب األخرى ،كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة اليت َّ

املالكية عن طريقها روافد تفسري النصوص ،وفتحوا هلا اجملال لتنوء باالقتضاء األصلي إذا أجحف -عند التنزيل -إىل آخر
تبعي تتحقق من خالله مقاصد التشريع وروحه.
ولقد بََّرَز املالكية يف االستدالل بطريق املصلحة وبالغوا يف ذلك حىت قرر بعض من تعمق يف دراسة مذهبهم بأن "الغرة
الالئحة" فيه هي مركزية املصلحة يف أصوله االجتهادية؛ إذ مل ُيصوا يف أثناء دراستهم هلا إال ما كان حائما حول املصلحة أو

صادرا يف منطقه عنها(:)4

 )1فكيف كانت املصلحة مركزا لسائر األصول االجتهادية يف املذهب املالكي؟

 )2وما هي آثار االعتداد هبذه األصول على العملية االجتهادية يف املذهب املالكي؟ وهل كان االجتهاد الفروعي الناتج
من البناء على وفق هذه األصول متبصرا باملقاصد ومستثمرا هلا ومتوسعا يف االستدالل هبا؟ وهل كان مراعيا هلا حبسب ما
يتطلبه تغري الواقع والوقائع ،وهل كان متَّسما بسمة املرونة والقابلية للتغيري والتجديد؟
سيحاول هذا البحث اإلجابة على تلكم التساؤالت بإلقاء الضوء على بعض هذه األصول االجتهادية ،فيبني ارتكازها على

املصلحة ،ومن مث يسعى إىل استجالء مظاهر االجتهاد املقاصدي( )5النَّاجتة عن االعتداد هبا يف العملية االجتهادية وذلك من
خالل:

(( )1ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه(-ص)225-222؛ حامت باي ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي(-22/2
.)22
(( )2ينظر) :القرايف ،شرح التنقيح(ص )043-043؛ ابن املشاط ،الجواهر الثمينة(ص )224؛ احلجوي الثعاليب ،الفكر السامي(.)262/2
( )3هناك بعض األصول األخرى اليت ذكرت ملذهب مالك ،استغىن البحث عن ذكرها إما لعدم صحة نسبة القول بواحد منها كإمجاع أهل الكوفة وإمجاع العرتة
والعصمة؛ وإما لكوهنا تدخل يف أدلة أخرى مثل إمجاع اخللفاء ألنه يدخل يف اإلمجاع العام أو يف عمل أهل املدينة ،ومثل الرباءة األصلية واألخذ بأقل ما قيل فهي من
أنواع االستصحاب على التحقيق؛ (يراجع) :فاديغا موسى ،أصول فقه اإلمام مالك(أدلته العقلية)(.)45-47/2

(( )4ينظر) :حامت باي ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي(ص )42؛ حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه(-ص )035؛ أمحد
الريسوين ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي(ص .)75-65

( )5االجتهاد المقاصدي :هو االلتفات إىل املقاصد والعمل هبا يف االجتهاد الفقهي ،ومراعاهتا يف اعتدال مبا يتوافق مع قواعد الشرع ،ومبا يقرره العقل وما يتطلبه الواقع
املعيش وخيدم مصاحل الناس يف الد ارين؛ وهو بذلك له ارتباط أصيل بفهم النصوص والوقائع ،بواسطة األدوات اليت متكن من دراسة البواطن والظواهر وفق رؤى تشريعية
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 توجيه النظر حنو االجتهاد املالكي يف احتجاجه ببعض األصول اليت تفتح اجملال للتوسع يف التعليل باملقاصد اجلزئية
لألحكام ،مع االستشهاد بفروع تعكس جليا هذا املظهر من مظاهر االجتهاد املقاصدي.

 االستدالل على أثر االعتداد ببعض األصول االجتهادية يف مرونة الفقه املالكي وقابليته للتغيري والتجديد ،مع
االستشهاد بفروع تعكس جليا هذا املظهر من مظاهر االجتهاد املقاصدي.

أوال :مركزية المصلحة في األصول االجتهادية المالكية.

منصف يف َّ
أخص ما متيز به اجتهاد اإلمام مالك هو رعاية املصلحة وارتكازه إليها ،فلطاملا كانت املصلحة
أن
ال ََيرتي
َّ
ٌ
الرحى" الذي ترتكز إليه استنباطاته؛ واملنطق الذي حتوم يف فلكه سائر أصوله االجتهادية .ولقد تتابع
بالنِّسبة له "قطب َّ
التفرد
أساطني أهل العلم من أصحابه وغريهم على نسبة القول هبا إليه وعدِّها من األصول اليت متيّز هبا مذهبه؛ ّإما على سبيل ّ

وإما على سبيل كثرة التفريع على وفقها.
هباّ ،
فلقد أخذ مالك باملصلحة ،وبىن عليها العديد من فروع مذهبه ،وكانت عنده أصال قائما بذاته؛ وكان االجتهاد
نص وال قياس؛ بل كان إىل ذلك اعتبارها وإعماهلا يف فهم
املصلحي بالنِّسبة له أوسع من جمرد االستدالل باملصلحة حيث ال َّ
ظين النَّص ،سلَّم
النَّص ويف تنزيله ،ويف إثبات القياس ويف العدول عنه؛ وحيثما استوقفه -يف مرحلة الفهم -تعارض بينها وبني ِّ
وإما
رجح األخذ باملصلحة
فيخصص هبا َّ
ِّ
 بظهور ذلك التعارض ،مثَّ استنجد لرفعه بأحوال الرفعَّ ،
فإما ي ِّ
عام الن ِّ
َّصّ ،
معارض
نص
السند؛ َّأما إذا مل يكن مثّة ٌّ
العزو إىل ضعف َّ
ٌ
يبحث يف ما يوجب القول بوقوع النَّسخ ،أو يبحث يف ما يوجب َ
فإنَّه  يأخذ هبا ويسرتسل يف ذلك( « :)1اسرتسال ال م ِّ
دل العريق يف فهم املعاين املصلحية ...،مع مراعاة مقصود الشَّارع

أن ال خيرج عنه ،وال يناقض أصال من ّأوله»(.)2
وإنَّه لَيبدو جليًّا مقدار ِ
أخذ اإلمام مالك باملصلحة من خالل اجتهاداته اليت جاءت مسايرة ومشايعة هلا يف مجيع شعاب
َ
الرأي ،حيث أكثر من طرقها ،واحتفى مبا يفضي إليها واع َّ
وجعل من طرقها
َّ
فجعل من « القياس طريقا لتحقيقهاَ ،
تد بهَ ،
وجعل املصلحة املرسلة القريبة أساسا يف االستدالل،
االستحسان برتجيح االستدالل املرسل إ ْن َ
أبع َد القياس الوصول إليهاَ ،
وجعل َّ
سد الذرائع وفتحها من طرقِها ،واعتربه أصال من أصول االستدالل ،مث أخريا اعترب العرف،
لتتحقق من أيسر سبيلَ ،
وسد احلاجة«(.)3
وهو باب من أبواب رفع احلرج ودفع املشقة وحتقيق املصلحةِّ ،

فاالستحسان عند مالك عبارة عن تقدمي املصلحة املرسلة على القياس ،فهو بذلك االستثناءُ من اطراد القياس ال مفضي إىل
وااللتفات إىل املصلحة والع ِ
دل باستعمال املصلحة اجلزئية يف مقابل
وحَرٍج،
ُ
ظلم أو أمر غري مستحسن يف ذاته أو َ
َ
ض ٍيق َ
القياس الكلِّي(.)4
تقوم على أسس معرفية وضوابط عقلية حمكمة ،تعىن بالعقل ،وتقيم للنظر برهانا ،وتربط النص بضوابطه املصلحية اليت أرشد إليها التدبر والتأمل والتحري( .ينظر) :حممد

نصيف العسري ،الفكر المقاصدي عند اإلمام مالك(ص )265؛ عبد الكرمي بناين ،االجتهاد المقاصدي عند مالكية األندلس(ص .)03

(()1ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه( -ص .)053
( )2الشاطيب ،االعتصام(.)45/0

( )3حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)064

(( )4ينظر) :الشاطيب :الموافقات()00/2؛ ()250/4؛ االعتصام()60/0؛ حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه(-ص .)034

476

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد42 :

عدد24 :

السنة4242 :

وأما تحكيم أصل الذرائع يف العديد من أبواب فقهه ،فأيضا َيثل رعاية املصاحل املشروعة ،ألن أصل الذرائع يف حقيقته ال
يكون إال وجها من أوجه التطبيق العملي لالستحسان املصلحي ،باعتبار َّ
أن العمل مبقتضى الدليل يف بعض األحيان يؤدي إىل

منهي عنه شرعا ،فيمنع العمل بالدليل يف هذا اجلانب حذرا من الوقوع يف احملظور .ولقد َّ
عد املالكية أصل الذرائع
مقارفَة ّ
بالسد أو الفتح ضمن أصول إمامهم ،فأعملوه يف استنباطاهتم وخترجياهتم يف مجيع أبواب الفقه ويف كثري من املسائل العلمية،
َّ
ِ
يسم الذي عرف به مذهبهم(.)1
وبالغوا يف ذلك حىت بات هذا األصل ال م َ
وكذلك أصل مراعاة الخالف ،فهو أيضا ينتسب إلى ضروب االستحسان ،وقد سبق تبيان حقيقة االستحسان ،وأنه
االلتفات إىل املصلحة واالستثناء الذي خيفف عن طريقه من غلواء اطراد األقيسة ،فآل األمر يف هنايته كذلك ،إىل كون َرعي
اخلالف منبنيا على أصل املصاحل ،ومتفرعا عن إدمان االستناد إليه(.)2
ولقد َّ
حكم إمام دار اهلجرة العُرف الذي ال فساد فيه يف فقهه .فإذا َع ِد َم النَّص أوغل  يف االستدالل بالعرف وبالغ يف

الع َّام
احرتامه بتغليب ما كان منه للمصلحة ،خاصة كانت أو العامة؛ بل إنَّه  يف اجتهاده املصلحي بالعرف خي ِّ
صص َ
القياس؛ ومجيع ذلك جماراة منه للمصلحة(.)3
فسر األلفاظ ،ويرتك ألجل العرف
وي َقيِّد ال مطلق ،وي ِّ
َ

هكذا كان إمام دار اهلجرة يوسع يف باب احلمل على املصلحة ،حىت جعل منها منارة يتهدى هبديها ،وحمورا ترتكز إليه سائر
صرح به بنفسه إذا ما أطلق لفظ "الرأي" فإنه يقصد به فقهه الذي يكون بعضه رأيا
أصوله االجتهادية؛ فلقد كان حبسب ما َّ
اختاره من جمموع آراء التابعني ،وبعضه رأيا قد قاسه على ما َعلم(ّ ،)4أما أساس "الرأي" عنده حيثما أطلقه فيمكن اختصاره

يف "قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد" مهما تعددت ضروب الرأي يف فقهه واختلفت أمساؤه ،فالرأي مهما كان قوامه عند
ؤداه" :جلب املصاحل ودرء املفاسد" ؛ يدل عليه مقدار اعتباره للمصلحة يف فروعه الكثرية اليت اجتهد فيها
مالك ركيزته وم َّ
بالرأي؛ سواء ألَبست املصلحة يف ذلك الفرع لَبوس القياس ومحلت امسه ،أم ظهرت يف ثوب االستحسان ومحلت عنوانه ،أم
كانت مصلحة مرسلة ال حتمل غري امسها ،وال تأخذ غري عنواهنا(.)5

ولعله مما يستشهد به من الفروع املؤيِّدة العتبار املصلحة يف مذهب اإلمام مالك  ،املسائل اآلتية:
أ -أنَّه  يرى تنصيب األمثل من غير المجتهدين إماما :فلقد أفىت  جبواز بيعة املفضول مع وجود الفاضل
ي( )6ملا
إلقامة مصالح النّاس في الدنيا ،وتجنّبا لالضطراب الذي ُيصل لو قيل ببطالهنا ،وقد أثر عنه أنه أخرب الْع َم ِر َّ
جاءه يسأله رأيه -بعد أن بايعه أهل احلرمني -بأن عمر بن العزيز امتنع عن أن يويل من بعده رجال صاحلا ألن :البيعة

(( )1ينظر) :الشاطيب :الموافقات()233/4؛ االعتصام()76/0؛ حممد هشام الربهاين ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية(ص )624؛ زين العابدين العبد حممد
النور ،رأي األصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان من حيث الحجية(.)207/2

(( )2ينظر) :الشاطيب :الموافقات()233/4؛ االعتصام()76/0؛ حممد هشام الربهاين ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية(ص)624؛ زين العابدين العبد حممد
النور ،رأي األصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان من حيث الحجية(.)207/2

(( )3ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)045-043
(()4ينظر) :الونشريسي ،المعيار المعرب(.)063 /6

(()5ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه243 (-؛..)035

( )6العمري هو اإلمام الزاهد العابد أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب(ت235ه)( ،ينظر) :الذهيب ،سير أعالم
النبالء(.)073-070/3
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كانت ليزيد بن عبد امللك من بعده ،فخاف عمر بن عبد العزيز إن وىل رجالً صاحلاً أال يكون ليزيد ب ٌّد من القيام( ،)1فتقوم
فتنة ويفسد ماال يصلح(.)2

ب -وفي كفارة المنتهك لحرمة رمضان استحب مالك تقديم مصلحة اإلطعام على مصلحة الصيام ،وخالف يف ذلك

ظواهر اآلثار » وإمنا ذهب إىل هذا من طريق القياس ألنه رأى الصيام قد وقع بدله اإلطعام يف مواضع شىت يف الشَّرع ،وأنه
مناسب له أكثر من غريه بدليل قراءة من قرأ﴿ :و َعلَى الَّ ِذين ي ِطيقونَه فِ ْديَةٌ طَ َعام ِمس ِك ٍ
ني﴾ (البقرة ،)٤٨١ :ولذلك استحب
ْ
َ
َ
هو ومجاعة من العلماء ملن مات وعليه صوم أن يكفر باإلطعام عنه ،وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له
األصول على األثر الذي ال تشهد له األصول«( ،)3ووجه تقديم اإلطعام عند مالك» :أن اإلطعام أعم نفعا ألنه ُييا به
مجاعة ال سيما يف أوقات الشدائد واجملاعات ،وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة ،وتكليف املعتق نفقته ومؤونته«( .)4فكأن

مالكا باستحبابه اإلطعام تنبه إىل كون اإلطعام وسيلة حتقق مصلحتني ،مصلحة خاصة باملنتهك للحرمة من خالل حتقيق
االمتثال باإلطعام ،وأخرى عامة لنفع من هم حباجة إىل طعامه يف اجملتمع.
ج -وفي نفي حديث خيار المجلس في البيع راعى مالك المصلحة أيضا :ذلك أنَّه رأى اجمللس جمهول املدة ،ولو شرط

اخليار مدة جمهولة لبطل إمجاعا ،فكيف يثبت حكم الشَّرع مبا ال جيوز شرطا يف الشَّرع؟( » ،)5فمالك وجد هذا احلديث قد
روي عن ابن عمر ،وعن حكيم ابن حزام فيما تعم به البلوى ،ووجد حممله غري بَ ِّ ٍ
ني ،ألن اجمللس ال ينضبط ،وشأن التشريع
يف احلقوق أن يكون مضبوطا لتمكن للمتعاملني املطالبة باحلقوق ويتيسر للقضاة فصل القضاء ،فلما ورد احلديث عن غري
ضبط كان ذلك عائقا يف التوصل إىل املراد منه فكان جممال ،ومل يصحبه ما يبينه من عمل ... ،واألدلة اجململة ال تكون أدلة

تفقه ،فيجب التوقف والرجوع فيه إىل القواعد الشَّرعية ،وهي أن األصل يف البيوع االنضباط وطرح الغرر«( ،)6فألجل منافاة
حممل االفرتاق فيه أنه االفرتاق بالقول وهو صدور صيغة
بت العقود َّ
مضمون احلديث ملقصد الشارع من ِّ
رده مالك ،وجعل َ
البيع(.)7

( )1يف ترتيب املدارك » :قال ابن كنانة :قال العمري ملالك بايعين أهل احلرمني وأنت ترى ظلم أيب جعفر .فقال له مالك :تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن
اهليج ،ويقاتل الناس ،فيفسد ما ال يصلح«؛ القاضي
يويل رجال صاحلا بعده؟ قال ال؛ قال كان البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع لغريه أن يقيم يزيد َ
عياض ،ترتيب المدارك()67/2؛ ويف سري أعالم النبالء :عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال :لو كان إيل من هذا األمر شيء ما عصبته إال بالقاسم بن حممد [بن
أيب بكر الصديق ، ]قال مالك :وكان يزيد بن عبد امللك قد ويل العهد قبل ذلك«( ،ينظر) :الذهيب ،سير أعالم النبالء(.)47/4

(( )2ينظر) :الشاطيب ،االعتصام()56-52/0؛ حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)052
( )3ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)67/2
( )4الباجي ،المنتقى(.)56/0

(( )5ينظر) :ابن العريب ،القبس()354/2؛ الشاطيب ،الموافقات(.)257/0
( )6حممد الطاهر بن عاشور ،كشف المغطى(ص .)235

(( )7ينظر) :حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية(ص .)233
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د -كما أنَّه  يرى بأ ّن المرأة إذا غاب عنها وليها غيبة منقطعة ،واحتاجت إىل الزواج فإهنا ترفع أمرها إىل السلطان
لينظر هلا وي ِّزو َجها( )1ألن املصلحة تقتضي حتقيق منافع الزواج للمرأة ،ودفع الضرر الذي َيكن أن ينشأ عن طول انتظارها
الويل من فوات وقت الزواج أو الوقوع يف الفتنة.

مشهود له به ،فلقد اسرتسل
وغير ذلك؛ مما مل يستظهره هذا البحث من شواهد اعتبا ِر املصلحة يف فروع اإلمام مالك غزيٌر
ٌ

 يف اعتبارها اسرتسال ال مدل العريق الذي ال خيرج عن مقصود الشَّرع وال ُييد ،واختذ منها حمورا لسائر أصوله
االجتهادية ،حىت أضحت كثرة استناده إليها مزيَّةً منيفةً جعلت من مذهبه َّ
أسد املذاهب يف االلتفات إىل املقاصد »اليت راعاها
الشَّارع يف أحكامه ،وأحسنَها يف مسايرة طبيعة التطور احلاصل يف احلياة ،وأجودها يف النَّظر إىل مصاحل الناس حتصيال هلا ورفعا

كل زمان ومكان ،من غري أن خترج بالنَّاس
للحرج املتوقع أو الواقع باخلَلق ،ممَّا يكفل هلذه الشريعة اخلالدة الصلوحية للتشريع يف ِّ
عن مساحة اإلسالم ويس ِره«(.)2

ثانيا :فتح المجال للتوسع في التعليل بالمقاصد الجزئية.

َّ
إن املراد باملقاصد اجلزئية تلك املقاصد املتعلقة مبسائل معينة دون غريها ،فهي خاصة مبسألة خاصة أو دليل خاص ،فما
يستنتج من الدليل اخلاص من حكمة أو علَّة تعترب مقصدا جزئيا( ،)3أو بعبارة أوضح المقاصد الجزئية هي تلك الغايات

التي وضعها َّ
الشارع لكل ُحكم شرعي فرعي على سبيل الخصوص والتَّعيين لتحقيق مصلحة المكلفين.

ويف هذا املقام يسعى البحث إىل توجيه النَّظر حنو االجتهاد املالكي يف فتحه اجملال للتوسع يف تعليل األحكام باملقاصد
اجلزئية عن طريق إقرار أصحاب املذهب حبجية بعض املسائل األصولية املتعلقة بأصول املذهب االجتهادية ،واليت تعترب بدورها
مقومات حمققة للتَّوسع يف التعليل باملقاصد اجلزئية ،ومن هذه املسائل وال مقومات :القياس على الفرع ،والقياس على الرخص
واحلدود والكفارات واملقدرات ،والقياس على املناسب الغريب.
 )2القياس على الفرع :يشرتط أغلب األصوليني يف حكم األصل وهو املقيس عليه أن يكون ثابتا بنص أو إمجاع ،إال
أن مذهب مالك وأصحابه هو صحة القياس على حكم ثابت بالقياس ،وهي املسألة املرتجم هلا عند األصوليني بالقياس
على ما ثبت حكمه بالقياس أو بالقياس على الفرع(.)4

ويقصد بالقياس على الفرع :أنَّه إذا ثبت احلكم يف فرع قياسا على أصل له ،صار ذلك الفرع أصال بنفسه وجاز القياس
عليه بعلَّة أخرى مستنبطة منه ،وكذلك في الفرع الثاني وما بعده ،فمىت ما أمكن استنباط العلة ،ومل يتعذر القياس عليها
جاز القياس ،سواء على الفرع األول أم الثاين أم ما بعده إلى ما ال نهاية له(.)5

(( )1ينظر) :المدونة الكبرى (.)255/2

()2حامت باي ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي(ص .)237

(( )3ينظر) :اليويب حممد سعد ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية(ص .)056
( )4لقد تفرق األصوليون يف قياس الفرع على الفرع بني جميز ومانع ،ويف املسألة تفصيل يطلب يف موضعه( ،ينظر) :الباجي ،إحكام الفصول(-653/2ف)675؛
الزركشي ،البحر المحيط(.)35/4

(( )5ينظر) :الباجي ،إحكام الفصول(-653 /2ف)675؛ ابن رشد اجلد ،المقدمات الممهدات(.)03/2

475

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد42 :

عدد24 :

السنة4242 :

ومثاله :قياس الذرة على الب ِّر يف حترمي الربا ،فتكون الذرة أصال ثابتا بالقياس ،فيقاس األرز عليها ،وهذا القياس هو الذي

يعرف عند أتباع املذاهب بتخريج الفروع على الفروع(.)1

ولقد أكد ابن رشد يف "املقدمات" اتفاق املالكية على صحة هذا النوع من القياس فقال » :واعلم َّ
أن هذا املعىن مما اتفق

عليه مالك وأصحابه ومل خيتلفوا فيه على ما يوجد يف كتبهم من قياس املسائل بعضها على بعض«(.)2
ومثل هذا الصنيع من التوسع يف النَّظر القياسي عند املالكية تظهر ثمراته في الوجوه اآلتية:

 أنه ينتج عنه سلسلة من األصول الصحيحة جتنب اجملتهد عناء البحث عن أصل القياس األول.
 أن فيه توسيع لباب القياس ،ألنه يف هذه احلال تتناسى العلة اليت ثبت هبا القياس األول ،وتعقد موازنة جديدة بني
هذا الفرع ،واآلخر الذي اعترب أصال له ،فتعرف علة احلكم فيه ،وتثبت يف الفرع الشرتاكهما يف هذا الوصف.

 أن هذا باب يتَّسع به التخريج يف مذهب اجملتهد ،ألنه يعترب الفروع اليت استنبطت فيه أصوال يقاس عليها ،وبذلك
وحا،
يتسع نطاق الفقه ،وينمو االجتهاد فيه ،والتخريج عليه ،وال تضيق الفتيا وال تصعب ،بل يكون باب التخريج َمفت ً

والطريق معبَّ ًدا( ، )3وليس خيفى على ذي بصرية ما أسهم به هذا النوع من القياس يف اإلجابة على النوازل والواقعات اليت
اعرتضت فقهاء املالكية بعد إمامهم.

ومن شواهد هذا الضرب من القياس في الفقه المالكي:

قياس مالك رديء التمر في الزكاة على سخال( )4الغنم؛ فقال ُّ
يعد على صاحبه يف النصاب وال يؤخذ منه شيء يف
أ -
عد على صاحبها ِ
الزكاة » ،قال مالكَّ :
وإمنا مثل ذلك الغنم ت ُّ
الس ْخل ال يؤخذ منه يف الصدقة« ،فلقد اعترب
بسخاهلا و َّ
ِسخال الغنم أصال فقاس عليه غريه ،رغم أن حكم زكاة ِسخال الغنم عند مالك نتج عن القياس على ربح املال(.)5
فمالك يرى أن حول الربح هو حول األصل؛ فإذا كمل لألصول حول زكى الربح معه ،سواء كان األصل نصابا أو أقل
من نصاب إذا بلغ األصل مع رحبه نصابا( ،)6ولقد قاس عليه ِسخال الغنم ،بجامع كون نماء كل منهما حادثا من ذاته،
فوجب إكمال نصاب كل منهما بنمائه احلادث منه(.)7
مث قاس مالك رديء التمر على ِسخال الغنم بعلة جامعة مغايرة وهي َّ
أن كال منهما مال يتولى أخذ الزكاة منه اإلمام،

الرديء منه(.)8
فلم جيز أن خيرج يف زكاته َّ

قياس َّ
الدين وعروض التاجر ال ُـمحتكر على العُروض المقتناة.
ب -
(( )1ينظر) :الزركشي ،البحر المحيط(.)34/4

(()2ينظر) :ابن رشد اجلد ،المقدمات الممهدات(.)03/2

(()3ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)253
الضأن ،ذكرا كان أو أنثى( ،ينظر) :ابن منظور ،لسان العرب(.)2565/0
السخال ومفردها َس ْخلَة ،وهي ولد الشَّاة من ال َم َع ِز و َّ
(ِّ )4
(( )5ينظر) :الموطأ ،كتاب الزكاة ،رقم633 :؛ رقم(635 :ص 267؛.)273
(( )6ينظر) :ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)00/2

(( )7ينظر) :الباجي ،المنتقى()223/0؛ القاضي عبد الوهاب ،شرح الرسالة(.)053/2
( )8وهي رواية ابن نافع عن مالك ،وهي الظاهر من قوله يف املوطأ ،وروى ا بن القاسم وأشهب أنه يؤدى من التمر الرديء الزكاة ،وأنه ليس كاملاشية(ينظر) :الباجي،
المنتقى(.)255/0
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فالفرع األول :هو قياس َّ
الدين( )1على العروض املقتناة يف عدم وجوب زكاته قبل قبضه وإن أقام عند الذي هو عليه

سنني ذوات عدد جبامع عدم النماء(.)2

وكذلك :قياس عروض التاجر احملتكر على العروض املقتناة ،بجامع كونها عروضا مملوكة غير ُمدارة ،فال يلزم تقوَيها

كل سنة(.)3

وحكم األصل :الذي هو عدم َّ
مستفاد من مفهوم املخالفة يف حديث مسرة بن جندب
الزكاة في العروض المقتناة،
ٌ
ول ِ
» َّ
الص َدقَةَ ِم َن الَّذي نَع ُّد للبي ِع«(.)4
أن َرس َ
اهلل َ كا َن يأمرنا أن ُنر َِج َّ

وأما الفرع الثاني :الذي هو من قبيل قياس الفرع على الفرع ،فهو قياس عروض االحتكار على َّ
الدين ،فالتاجر

احملتكر الذي يبتاع السلع يف حني رخصها ويرتاد نَفاقَها ال جتب عليه الزكاة فيما اشرتى من العروض حىت يبيعها ،فإذا
باعها بعد أعوام ال يزكيها إال لعام واحد َّ
كالدين الذي يقتضيه صاحبه ،وقد غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان
شيء عن ٍ
عليه( ،)5فإنه ليس عليه إال زكاة واحدة ،ألن األصل أن ال خترج زكاة من ٍ
شيء غريه ،وإمنا خترج زكاة كل شيء

منه(.)6

()7
وكذلك الحال بالنسبة لقياس ٍ
مالك َّ
ؤدى زكاهتا إال بعد
ين على عروض االحتكار بنفس العلَّة  ،فالعروض ال ت َّ
الد َ
بيعها ،فكذلك َّ
الدين ال يزكى حىت يقبض ألن الزكاة تتعلق بعني املال ال بالذمة(.)8

( )1عام يف كل الديون ،ال يستثىن منها إال الديون املرجوة للتاجر املدير فإنه ُيسب ديونه مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام(،ينظر) :المدونة الكبرى()227/2؛
القاضي عبد الوهاب ،شرح الرسالة()075-073/2؛ ابن عبد الرب ،االستذكار(.)43/0

(( )2ينظر) :الباجي ،المنتقى(.)267/0

(( )3ينظر) :القاضي عبد الوهاب ،شرح الرسالة(.)032-033/2
( )4أخرجه أبو داود من حديث حممد بن داود بن سفيان عن ُيي بن حسان عن سليمان بن موسى أبو داود عن جعفر بن سعد بن مسرة بن جندب قال :حدثين
خبيب ابن سليمان عن أبيه سليمان بن مسرة عن مسرة بن جندب يف السنن ،كتاب الزكاة /باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة/رقم)254/2(2462:
وسكت عنه ،وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل؛ قال الذهيب :ال يعرف إال هبذا اإلسناد :المهذب ،كتاب الزكاة /زكاة التجارة/

رقم)2434/0(6637:؛ أدرجه األلباين يف ضعيف سنن أبي داود ،رقم)223(2462:؛ قال اهليثمي يف إسناده ضعف :مجمع الزوائد ،كتاب الزكاة /باب صدقة
اخليل والرقيق وغري ذلك ،رقم)245/0(5077 :؛ قال ابن حجر أخرجه أبو داود والدارقطين والطرباين وفيه ضعف :الدراية ،كتاب الزكاة /باب زكاة املال /فصل يف

العروض ،رقم)263/2(005:؛ قال ابن الملقن :إسناد هذا احلديث جيد ،وخالف أبو حممد ابن حزم فقال :ساقط؛ ألن مجيع رواته ما بني سليمان بن موسى ومسرة
جمهولون ،ال يعرف من هم .وتبعه ابن القطان ،وليس كما قاال فسليمان هذا الذي هذا احلديث عنده عن جعفر هو الزهري روى عنه مروان الطَاطَري ،وقال :ثقة،
ومجاعة أخر ،وقال أبو حامت الرازي :حديثه مستقيم حمله الصدق ،صاحل احلديث؛ وجعفر بن سعد وخبيب ووالده سليمان بن مسرة ذكرهم ابن ِحبان يف ثقاته( ،ينظر):
البدر المنير ،كتاب الزكاة /باب زكاة التجارة /احلديث الثاين(.)450-452/4

(( )5ينظر) :ابن عبد الرب ،االستذكار(.)43/0

(()6ينظر) :الموطأ ،كتاب الزكاة/باب الزكاة يف الدين(ص)262؛ المدونة الكبرى(.)224/2
(()7ينظر) :الموطأ ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة يف الدين ،رقم.)222/2(450 :
( )8بدليل أنه لو تلف قبل احلول أو أتلفه باختياره مل جتب عليه الزكاة ،ولو حال فتلف قبل أن يتمكن من أدائه مل يلزمه شيء ،كما أنه ال خالف يف أنه ال جيزئ أن
خيرج الزكاة يف ذمم الرجال وإمنا خترج عينا من جنس العني أو احلرث أو املاشية ،وكذلك ال جيزئ أن خيرج صاحب العرض عن زكاة عرضه عرضا ،فكما صاحب العرض
يؤخر الزكاة حىت يقبض دينه ،فيزكيه لعام واحد ،والدين يف ذلك أبني ألن العرض يف يد مالكه ومناؤه له وضمانه منه ،والدين ليس بيد مالكه وال مناؤه له وال ضمانه
عليه ،فإذا مل يلزمه إخراج الزكاة عن عرضه مع ما ذكرنا ،فبأن ال يلزمه إخراج الزكاة عن دينه أوىل وأحرى (ينظر) :الباجي ،المنتقى(.)272-273/0
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وهناك يف أقيسة املالكية فرع ثان ينتج من القياس على الفروع األوىل :وهو قوهلم بأن املال املغصوب ال زكاة فيه حىت
يقبضه قياسا على دين القرض بجامع أنه في يد غير صاحبه فال يقدر على تنميته ،فإذا قبضه فإنه عليه ساعة قبضه

زكاة واحدة(.)1

وأما الفرع الثالث الناتج عن سلسلة القياس على تلك الفروع :فهو قياس اللقطة على المال المغصوب ،فاللُّقطة

صاحبها ال يزكيها حىت ترجع إليه ،فإذا رجعت إليه ال يزكيها إال لعام واحد( )2كاملال املغصوب ألنها مال ليس بيد مالكه
مالكه فال يقدر على تنميته ،فاللُّقطة إذا مل ترجع لصاحبها فال يلزم إخراج زكاهتا كاملال املغصوب ال يزكيه صاحبه حىت

يرجع إليه(.)3

ج -ومن أمثلة القياس على الفروع عند املالكية أيضا :قياس بعض فقهاء المغرب من المالكية مسألة المرأة التي سقت
اخضرت
فاسودت أو
أو أطعمت زوجها فأجذمته على ما يف املدونة من وجوب الدِّية تامة على من ضرب ِس َّن إنسان
َّ
َّ
بجامع زوال الحسن والجمال( ،)4فقد أوجبوا الدية للتسبب يف اجلذام وهذا هو الفرع الثاين ،أما الفرع األول فهو

الدية هي زوال احلسن واجلمال( ،)5واألصل هو التسبب يف كسر
السن أو اخضرارها ،والعلة يف وجوب ِّ
التسبب يف اسوداد ِّ
َّض ِر عمة أنس بن مالك.)6(
كسر الثَنية باللَّطم يف حديث ُّ
الربَيِّ َع بنت الن ْ

الرخص :الرخصة هي احلكم الثابت على خالف القياس لعذر ،وقد نقل القرايف وغريه اخلالف يف
 )2القياس على ُّ
()7
الراجح من األقوال هو ما جزم به احملققون يف مذهبه من أن صريح
نسبة القول إىل مذهب مالك بني مانع وجميز ؛ ولعل َّ

مذهبه هو جواز القياس على الرخصة مىت ما حتقق وجود سبب الرخصة ،أل ّن استقراء نصوص الشَّرع يقطع بأن صاحب
الشَّرع ال خيالف الدليل إال ملصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ،فإذا وجدنا تلك املصلحة اليت خولف الدليل ألجلها يف
صورة وجب أن خيالف الدليل هبا أيضا عمال برجحاهنا( .)8ولعل هذا الرتجيح هو األليق بفروع اإلمام مالك ،فقد وجد

(()1ينظر) :ابن عبد الرب ،االستذكار()55/0؛ ابن رشد اجلد ،المقدمات الممهدات()035/2؛ الباجي ،المنتقى()266-264/0؛ ابن العريب ،المسالك في

شرح موطأ مالك(.)50/5
نض يف يده يف طريف احلول ،ولو كان أحواال ،فإنه حصل منها حول واحد نض يف طرفيه املال يف يد صاحبه،
( )2وجه زكاة املال املغصوب حلول واحد » :أن املال قد َّ
وال اعتبار مبا بني ذلك ألن الغاصب لو غصبه منه يوما مث رده إليه مل يعترب ذلك يف إسقاط الزكاة عنه يف ذلك احلول ،لو غصبه منه مث حال احلول ،مل جتب عليه فيه
زكاة حىت يرده إليه ،فتجب عليه فيه زكاة ،فثبت أن االعتبار بحصول المال في يد صاحبه طرفي الحول« ،الباجي ،المنتقى(.)264/0

(( )3ينظر) :ابن العريب ،المسالك في شرح موطأ مالك(.)50/5
(( )4ينظر) :المدونة الكبرى(.)553/5

(( )5ينظر) :ابن رشد اجلد ،الفتاوى()2655/0؛ الونشريسي ،المعيار المعرب()020/2؛ ابن فرحون ،الديباج المذهب(.)243/2
( )6أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك يف الصحيح ،كتاب الصلح /باب الصلح يف الدية /رقم.)236/0(2730:

()7القرايف ،شرح التنقيح(ص )025؛ ابن املشاط ،الجواهر الثمينة(ص )234؛ حممد األمني الشنقيطي ،نثر الورود()554/2؛ الشوشاوي ،رفع النقاب عن تنقيح
الشهاب(.)560/4

(( )8ينظر) :القرايف ،شرح التنقيح(ص )025؛ حممد الطاهر بن عاشور ،حاشية التوضيح والتصحيح()253 /2؛ الشوشاوي ،رفع النقاب عن تنقيح
الشهاب()562/4؛ حامت باي ،التحقيق(ص .)523-534
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وجد فيها مسح الجوارب قياسا على اخلف( ،)1والمسح على العضو المريض في الغسل قياسا على الوضوء ،وجواز

العرايا في الكروم قياسا على النخيل( ،)2وقياس الحائض على الجنب إذا طهرت ومل جتد ماء ،ف َقاسها على اجلنب جبانب
()3
ِ
يدا طَيِّبًا﴾(النساء،)١٤ :
صعِ ً
جبانب فقدان املاء وهي علَّة ثبتت بنص الرخصة يف قوله تعاىل﴿ :فَلَ ْم َجتدوا َماءً فَتَ يَ َّمموا َ
وإجازته الجمع في الحضر للمريض إذا خاف أن يغمى عليه ،أو كان به علّة شديدة ببطنه كاإلسهال وحنوه ،أو خاف
الغَلبة على عقله قياسا على رخصة اجلمع عند السفر بجامع المشقة(.)4

 )0القياس على الحدود والكفارات والمقدرات :املشهور من مذهب مالك  يف هذه املسألة يوافق اجلمهور يف
جواز أخذ احلدود والكفارات واملقدرات من جهة القياس( ،)5وقد جاء من فروع مذهبه ما يدل على توسعه يف هذا النوع من

حرم شرعا()6؛
من القياس؛ ومن ذلك قياسه الالئط على الزاني يف لزوم ِّ
احلد جبامع ايالج فرج يف فرج مشتهى طبعا ف ِّ
الزجر عن الفعل()7؛
وقياسه النباش على َّ
السارق يف وجوب قطع اليد جبامع أخذ مال غريه من حرز مثله ،وللحاجة إىل ّ

كل منهما كفارة()8؛ وإلحاقه من أكل أو َشرب
وقياس رقبة الظهار على رقبة القتل يف اشرتاط اإلَيان فيها جبامع أن ّ
()9
الص ِوم أي :انتهاك حرمة
متعمدا بمن جامع أهله متعمدا يف هنار رمضان يف وجوب الكفارة جبامع اجلناية الكاملة على ّ
املقوي عليه ،ووسيلته املتوصل
الشهر واإلفطار عمدا ،وألن وجوب الكفارة باألكل والشرب أوىل ،ألهنما مادة اجلماع وسببه ّ
هبا إليها ،إذ اجلائع ال يستطيعه ،والشبعان ينشط له ،فكان إجياب الكفارة هبما من باب س ّد الذرائع وحسم مواد

()10
السرقة يف جعله ربع دينار جبامع
الفساد  .ويف التقديرات من فروع مذهب مالك قياس أصل الصداق على أقل نصاب َّ

كون كال منهما الستباحة عضو( ،)11قال يف املوطأ » :ال أرى أن تنكح املرأة بأقل من ربع دينار ،وذلك أدىن ما جيب فيه
القطع«(.)12

( )1يف املذهب يف املسح على اجلوربني روايتان ،إحدامها :اجلواز ،واألخرى :املنع؛ ورواية اجلواز يشرتط املالكية فيها يف اجلورب شروطا ومنها أن يكون ظاهره وباطنه من
جلد يبلغ موضع الوضوء وأن يكون خمروزا ،فإذا كان الزقا أو منسوجا أو مسلوخا فإنه ال جيوز( ،ينظر) :القاضي عبد الوهاب ،اإلشراف()33/2؛ القرايف،

الذخيرة()002/2؛ احلبيب بن طاهر ،الفقه المالكي وأدلته(.)232/2

(( )2ينظر) :حممد الطاهر بن عاشور ،حاشية التوضيح والتصحيح(.)253 /2

(( )3ينظر) :الموطأ ،كتاب الطهارة ،باب طهر احلائض ،رقم( )202( :ص .)54
(( )4ينظر) :الرباذعي ،تهذيب المدونة()236 /2؛ ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)234 /2

(( )5ينظر) :ابن القصار ،المقدمة في األصول ()255؛ حممد األمني الشنقيطي ،نثر الورود(.)555/2
(()6ينظر) :الرباذعي ،تهذيب المدونة(.)574/5

( )7نفسه()505/5؛ الدردير ،الشرح الصغير(.)575/5
(( )8ينظر) :ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)225/0

( )9أي حلديث األعرايب الذي جامع أهله يف هنار رمضان :أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ،يف الصحيح ،كتاب الصوم/باب اجملامع يف رمضان /رقم:
.)02 /0(2507
(()10ينظر) :ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)64/2

(( )11ينظر) :الباجي ،المنتقى()42/4؛ القاضي عبد الوهاب ،اإلشراف(.)042 /0

( )12الموطأ ،كتاب النكاح ،باب ما جاء يف الصداق واحلباء ،رقم(2223 :ص .)020
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 )4القياس على المناسب الغريب :القياس على املناسب الغريب -بال ريب -يعترب شكال من أشكال التوسع يف

االستدالل باملقاصد اجلزئية؛ فهو نوعٌ من املناسب ينتج عن تقسيم املناسب حبسب اعتبار الشَّرع له .والمناسب الغريب
احملل ،إما إمجاعاً عقليا ،أو
عند األصوليين :هو ما يكون اعتباره من الشَّارع بإيراد األحكام على وفقه بثبوت احلكم معه يف ّ
عند ال م علِّل()1؛ ومعنى القياس عليه هو أن يكون التعليل باعتبار نفس املناسبة الغريبة اليت جاء هبا النَّص الشَّرعي يف حكم
َ
حكم مسألة مل يرد فيها نص.

ولقد اعتبر مالك هذا النوع من المناسب ،واستدل به في مسائل مشهورة من مذهبه ،ومنها:
أنه إذا طلق المريض زوجته طالقا بائنا ،مث مات من مرضه ،فإن مطلّقته ترثه ،سواء يف الع ّدة أو خارجها ،تزوجت أو
أ -
()2
السيء( ،)3فهذه العلَّة اليت بَ َىن
ث»  ،بجامع المعاملة بنقيض القصد َّ
مل تتزوج ،قياسا على قوله « :ال َقاتِل َال يَِر ْ
عليها مالك حكمه يف مرياث املطلّقة املبتوتة من مرض املوت من املناسب الغريب الناتج عن تعليل املنع يف احلديث
يب ال ي ْل َفى له نظري يف نصوص الشَّرع (.)4
مبعارضة القاتل بنقيض قصده يف استعجال ّ
احلق قبل أوانه ،وهو تعليل غر ٌ

ب -وفي نكاح المريض أو المريضة مرض الموت ،وخالفا جلمهور العلماء

()5

فإن قول مالك يف املشهور عنه أن هذا

النكاح ال جيوز امضاؤه ،فإن فعل أحدمها ذلك فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ،وكان الفسخ طالقا ،لتهمة سوء القصد
وهو إدخال وارث جديد على الورثة قصد اإلضرار هبم ،لذلك مل َُيكم مالك بالتوارث بني الزوجني يف مثل هذا الزواج إذا

وقع املوت(.)6

ج -إبطال مالك زواج من تزوجا قبل انقضاء العدة ،ففي املشهور عنه أنه َحكم بالتفريق المؤبد بينهما إذا دخل
هبا يف الع ّدة معاملة هلما بنقيض مقصودمها ،ومعاقبة هلما على استعجاهلما الزواج قبل أوانه الشَّرعي الذي حدده قوله
ِ
َجلَه ﴾ (البقرة.)7()٥٤٢ :
تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ْع ِزموا ع ْق َد َة النِّ َك ِ
اح َح َّ ٰىت يَْب ل َغ الْكتَاب أ َ

( )1املناسب حبسب اعتبار الشرع له على ما يذكره األصوليون إما أن يكون من املناسبات املستنبطة من األصول املنصوصة ،وإما أن يكون مرسال عنها لكنه على
الشارع ،أو ُيصل اإلمجاع على أنه علّة (وهو إما مؤثر
مذاق املصاحل؛ أو بعبارة أخرى :هو إما أن يكون معترباً شرعاً ،أو ال يكون معترباً؛ فإذا كان معترباً :فإما أن ينص ّ

عند ال م علل وهذا هو ال مناسب الغريب؛ وإن كان
احملل ،إما إمجاعاً عقليا ،أو َ
أو مالئم)؛ أو يكون اعتباره من ّ
الشارع بإيراد األحكام على وفقه بثبوت احلكم معه يف ّ
غري معترب فإما :أن يلغيه الشارع بأن يرتتب احلكم على عكسه وهو املناسب امللغى ،أو ال يعلم اعتباره ،وال إلغاؤه وهذا هو املناسب املرسل وهو االستصالح( ،ينظر):
الغزايل ،شفاء الغليل(ص 255؛243؛ .)237

( )2أخرجه الرتمذي من رواية أيب هريرة يف الجامع الكبير :أبواب الفرائض /باب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل /رقم)622/0(2235 :؛ قال أبو عيسى :هذا
حديث ال ِ
يص ُّح وال يعرف إال من هذا الوجه ،وإسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة قد تركه بعض أهل العلم... ،والعمل على هذا عند أهل العلم ،أ ّن القاتل ال يرث...؛
وقال النسائي :إسحاق مرتوك احلديث :السنن الكبرى :كتاب الفرائض/باب توريث القاتل /رقم.)222/6(6004 :

(( )3ينظر) :المدونة الكبرى()202 /2؛ القاضي عبد الوهاب ،اإلشراف()503-507 /0؛ ابن عبد الرب ،الكافي(ص )273؛ ابن رشد احلفيد ،بداية
المجتهد(.)230/0

(( )4بنظر) :الغزايل ،شفاء الغليل(ص .)244

( )5تراجع مذاهب العلماء يف املسألة عند :ابن قدامة ،المغني(.)235/23
(( )6ينظر) :المدونة الكبرى()236/2؛ ابن اجلالب ،التفريع()46/2؛ ابن عبد الرب ،الكافي ()253؛ ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد()65 /0؛ القاضي عبد
الوهاب ،اإلشراف(.)506/0

(( )7ينظر) :ابن اجلالب ،التفريع()63/2؛ الباجي ،المنتقى(.)222-235/4
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د -اعتباره البائع بالبراءة غير بريء إن علم بالمبيع عيبا فكتمه( ،)1ألن ذلك يكون قصدا منه إىل التدليس على
املشرتي ،فيعاقب بنقيض قصده الفاسد ،ألنه قصد إىل التدليس على املشرتي ،فيثبت للمشرتي خيار الرد بالعيب كما لو

مل يبع البائع بالرباءة(.)2

ثالثا :المرونة والقابلية للتغيير والتجديد.

َّ
إن الباحث يف مذاهب الفقه اإلسالمي إذا ما أجال النَّظر فيها على سبيل املقارنة سيلحظ وال ريب ما انفرد به االجتهاد
الزمن ،وقادرا على حكم الشُّعوب على اختالف
املالكي من اخلصائص واملزايا اليت جعلته مرنا وصاحلا للتالؤم والتكيف مع َّ
وتزود فقههم
قومياهتم وألواهنم وأجناسهم ولغاهتم وأقطارهم ،فلقد كان املذهب املالكي وال يزال جامعة جتمع بني املسلمنيِّ ،
للبت فيما يعرض عليها من الوقائع والنَّوازل
بطاقة حركية متجددة ،وكثريا ما تلجأ للتخريج على فروعه اهليئات الشَّرعية ِّ

املعاصرة.
السر الكامن وراء ذلك التَّميز واالنفراد يف جمال االجتهاد هو أن األصول اليت اختص هبا املذهب املالكي عن غريه
لعل ِّ
و َّ
ومسلكه يف األصول اليت اتفق فيها مع غريه جيعالنه أكثر مرونة ،وأقرب حيوية وأدىن إىل مصاحل النَّاس وما ُيسونه وما يشعرون
به ،أو بعبارة جامعة ،يجعالنه أقرب إلى الفطرة اإلنسانية التي يشترك فيها النّاس ،وال خيتلفون إال قليال حبكم اإلقليم
وال َمنازع ،والعادات املوروثة ،فهو جدير به أن يكىن ب " :مذهب الحياة واإلحياء" ،إذ اختربه العلماء يف عصور خمتلفة ،فاتسع

كل ما ُيتاجون إليه من عالج(.)3
ملشاكلهم ،واختربه علماء القانون يف عصرنا احلاضر ،فكان مسع ًفا هلم يف ّ
وتتبدى مظاهر املرونة والقابلية للتغيري والتجديد يف الفقه املالكي من خالل األصول االجتهادية اآلتية:

 )2أصل الذرائع :يعترب أصل الذرائع يف املذهب املالكي وجها من أوجه التطبيق العملي ألصل املصاحل ،وشواهد إعمال
هذا األصل يف الفقه املالكي أكثر من أن حتصى أو تعد ،فلقد أعمله صاحب املذهب وأصحابه يف االستنباط والتخريج
حىت وصفوا باملغاالة يف إعماله ،بل وسم هذا األصل بأنه من خصوصيات مذهبهم إلكثارهم من
والرتجيح ،وبالغوا يف ذلك ّ
حتكيمه يف أغلب أبواب الفقه(.)4

مفاسد فتدفع ،ويسمى ذلك ُّ
سد الذريعة ،أو ال مفضية إىل
والكالم يف أصل الذرائع هو الكالم يف الوسائل ال مفضية إىل
َ

مصاحلَ فتطلب ويسمى ذلك فتح الذريعة()5؛ وعلى هذا فإن أصل الذرائع ينبثق عن قاعدة مآالت األفعال وخيَّرج عليها.
وقاعدة املآالت كما هو مقرر عند األصوليني من أبرز القواعد اليت تتكفل بضمان املصاحل املعتربة شرعا إذا كان اإلجراء

يطوع أصل
االطرادي للمبادئ التجريدية يف الشَّرع يفضي إىل تفويت املقاصد املعتربة فيه .وعليه فإن المجتهد حيثما ّ
الذرائع ليكيف حبسبه النوازل والواقعات ،فيأخذ يف عني اعتباره املالبسات الطارئة والعوارض املقارنة لتلك النوازل والواقعات،

مث يفرض استمرار التشريع النَّصي إىل وقت احلادثة مبالبساهتا ،مث يصدر ما يناسبها من أحكام وإن صادمت أحكامها
(( )1ينظر) :الموطأ ،كتاب البيوع ،باب ما جاء يف العهدة /باب العيب يف الرقيق ،الرقم2256:؛ (2257ص 074؛)076؛
(( )2ينظر) :الباجي ،المنتقى(.)73/6

(( )3ينظر) :حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)030
(( )4ينظر) :الشاطيب ،الموافقات(.)232/4
(( )5ينظر) :القرايف ،الفروق (.)542/2
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األصلية ،يكون قد تكفل بما تكفلت به قاعدة المآالت من معالجة الواقع الفعلي بما يناسب معطياته من جهة وبما
يناسب مقاصد َّ
الشارع في أحكامه من جهة أخرى(.)1

وبذلك يكون أصل الذرائع مظهرا من مظاهر املرونة والقابلية للتغيري والتجديد ويف ذات الوقت مظهرا من مظاهر الثبات
واالنضباط بقواعد االجتهاد واالستنباط ،ألن املرونة ال تتحقق -كما قد يعتقد -باحلركة املطلقةَّ ،
وإمنا تتحقق املرونة باحلركة

حد فاصل بني الثَّبات املطلق ال مفضي إىل اجلمود ،واحلركة املطلقة ال مفضية إىل
ضمن إطار ثابت ،فاملرونة احلقَّة عبارة عن ٍّ
يمنع الحركةَ(.)2
اخلروج عن احلدود والضوابط ،فهي حركةٌ لكن حركةٌ ال
ثبات لكن ٌ
َّماسك ،وهي ٌ
تسلب الت َ
ثبات ال ُ
ُ

وا الجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي يتميز هبذا النوع من املرونة بالذات ،ألن اعتبار أصل الذرائع يف االجتهاد املالكي

َينحه القدرة على التجدد مبا يالئم األحوال واألزمنة واألمكنة املختلفة ،كما َينحه القدرة على التغيري مبا يالئم التحديات
واملشكالت املستجدة ومتطلبات الواقع ال ملحة ،ويف نفس الوقت يضمن له أن ال خترج مجيع تلكم احلركة حنو التجديد
والتغيري عن اإلطار الثابت الذي َر َمست حدوده مقاصد التشريع ومراميه.
ومن تطبيقات المرونة والتغيير والتجديد في االجتهاد بأصل الذرائع في فقه المالكية:

نصر،
أ -
قول مالك بتحريم نكاح المسلم للحربية من نساء أهل الكتاب لئال يبقى ولده يف أهل الشرك فيتنصر أو ي َّ
ِّ
حرمه ،وذلك أهنا تأكل اخلنزير وتشرب اخلمر ويضاجعها ويقبلها وذلك يف فِيها،
ولقد َكره زواجه من الذمية منهن وما ّ
وتلد منه أوالدا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه احلَرام وتسقيه اخلمر( ،)3بل يف املدونة أكثر من ذلك ،فلقد سأل
سحنون ابن القاسم» :لو أ ّن نصرانيني يف دار احلرب زوجني أسلم الزوج ومل تسلم املرأة« ،فأجابه » :مها على نكاحهما
أين قد أخربتك أ ّن مالكا كره نكاح نساء أهل احلرب للولد ،وهذا كرهٌ له أن يطأها بعد اإلسالم يف دار احلرب
يف رأيي ،إال ِّ
()4
خرج ابن القاسم من قول مالك يف حترمي احلربية قوله
خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين األم«  ،ففي هذا النص َّ
أيضا بعدم استمرار عقد الزواج بني حريب أسلم ،وزوجته احلربية اليت بقيت على دينها ،وذلك سدا للذريعة ذاهتا اليت منع
الزواج من احلربية.
مالك َّ
هبا ٌ
ومنع المراطلة :وهي بيع النَّقد بصنفه وزنا ،فإن مالكا مل جيزها إذا اختلفت صفة الذهبني يف اجلودة والرداءة للتهمة
ب -

وهو مصريٌ منه إىل القول بسد الذرائع ،وذلك أنه يتهم أن يكون املراطل إمنا قصد بذلك بيع الذهبني متفاضال ،فكأنه
أعطى جزءا من الوسط بأك ثر منه من األردأ ،أو بأقل منه من األعلى ،فيتذرع من ذلك إىل بيع الذهب بالذهب

متفاضال(.)5

(( )1ينظر) :عبد الرمحن بن معمر السنوسي ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات(ص .)262-262

(( )2ينظر) :محدان عبد اهلل شحدة الصويف ،مفهوم األصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية اإلسالمية-رسالة دكتوراه (-ص .)252
(( )3ينظر) :المدونة الكبرى(.)226-224/2
()4المدونة الكبرى(.)220/2

(( )5ينظر) :الموطأ ،كتاب البيوع /باب املراطلة(ص )053؛ ابن رشد احلفيد ،بداية المجتهد(.)225/0
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الربا ،ومنها بيوع اآلجال ،فلقد منع املالكية صورا كثرية منها للتهمة ،قيل إ ّهنا
ج -ومنع العقود التي تتخذ ذريعة ألكل ِّ

كل صورة تؤدي إىل ممنوع مثل :أنظرين أزدك ،وبيع ما ال جيوز متفاضال ،وبيع ما ال
تصل إىل ألف مسألة ،فمنعوا فيها ّ

ويف ،وهذه هي أصول الربا(.)1
جيوز نَ َساء ،وبيع وسلف ،وضع وتعجل ،وبيع وصرف ،وبيع الطعام قبل أن ي ْستَ َ

سد الذرائع آيال يف بعض األحوال إىل تفويت بعض مصاحل الناس اليت تكون أرىب من املفاسد
وملا كان التَّوسع واملبالغة يف ِّ

املزعومة ،فقد وافق فقهاء املالكية القاعدة اليت تقرر  :بأن " ما ُح ِّرم تحريم الوسائل ،فإنه يباح للحاجة أو المصلحة
()2
السد أو الفتح ،بأن يراقب مدة اشتمال الفعل على
الراجحة"  ،وأكدوا بأن النظر يف الوسائل يكون موكوال للمجتهد يف َّ
عارض فساد فيمنعه ،فإذا ارتفع عارض الفساد أرجع الفعل إىل احلكم الذايت له( ،)3وهذا منهم غاية في المرونة ،ولقد

جاء من ضمن غزير فقههم ما يؤيد ذلك:
مالك عن الغرر يف واحد وثالثني بابا من املوطأ ،ضبطا لصحة الرتاضي ودفعا للجهالة ،واعترب من تأثري الغرر
أ  »-حتدث ٌ
يف العقود أن ال يكون الناس حباجة إليها ،ألن تحريم ما تدعو إليه الحاجة المشروعة أشد ضررا من كونه غررا«(.)4

ب -وبنفس منطق مالك في فتح الذرائع ،قال أصحابه بجواز بيع الدار المحبسة وغيرها وإكراه السلطان أهلها على
بيعها إذا احتاج الناس إليها جلامعهم الذي فيه اخلطبة واملنرب ليوسع به ،وكذلك الطريق إىل املسجد اليت جتمع فيها اجلمع

واخلطبة فتحا للذريعة( ،)5وإن كان أصل املذهب أنه ال جيوز بيع العقار ال م حبَّس وإن َخرب ومل تر َج عمارته(.)6

ج -وقالوا كذلك بعدم منع المكلف من طلب العلم إن كان في طريقه مناكر يسمعها طالبه أو ويراها ،وبعدم منعه من
شهود اجلنائز ،وإقامة الوظائف الشَّرعية إذا مل يقدر على إقامتها إال مبشاهدة ما ال يرتضى ،إذ ال خيرج هذا العارض تلك
األمور عن أصوهلا ،ألهنا أصول الدين ،وقواعد املصاحل ،وهو املفهوم من مقاصد الشارع (.)7

عم الحرام األرض :وهي مسألة من أرقى
د -كما قالوا أيضا بالزيادة على قدر الضرورة إلى موضع سد الحاجة إذا َّ
وأبدع ما يف التفقه املصلحي قررها الشَّاطيب فذكر أ نه لو طبق احلرام األرض أو ناحية من األرض يعسر االنتقال عنها،
الرمق ،فإنه يسوغ آلحاد الناس إذا مل يستطيعوا تغيري
ومست احلاجة إىل الزيادة على ِّ
وانسدت طرق املكاسب الطيبةَّ ،
سد ّ
احلال ،وتعذر االنتقال إىل أرض تقام فيها الشريعة ،ويسهل الكسب احلالل ،أن يتناولوا كارهني من بعض هذه املكاسب
اخلبيثة دفعا للضرورة ،وسدا للحاجة ،بل هلم أن يتناولوا منها ما فوق الضرورة إىل موضع سد احلاجة ،إذ لو اقتصروا على
الضرورة لتعطلت املكاسب واألعمال ،وال ستمر الناس يف مقاساة ذلك إىل أن يهلكوا ،ويف ذلك خراب الدين ،فلهم أن
يأخذوا ما يسد حاجتهم بشرط أن ال يتجاوزا مواضع احلاجة إىل الرتفه والنعيم ،ألن ذلك يكون استمراء للشر(.)8

()1حممد هشام الربهاين ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية(ص .)626
( )2صاغ هذه القاعدة هبذه العبارة ابن القيم يف :زاد المعاد(.)252/2

(( )3ينظر) :حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية(ص .)535
( )4حممد نصيف العسري ،الفكر المقاصدي عند اإلمام مالك(ص .)556

(( )5ينظر) :احلطاب ،مواهب الجليل()660/7؛ الدردير ،الشرح الصغير(.)223/5
(( )6ينظر) :ابن عبد الرب ،الكافي(ص .)452
(( )7ينظر) :الشاطيب ،الموافقات(.)233/4

(( )8ينظر) :الشاطيب ،االعتصام()05-07/0؛ حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)052
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 )2االستحسان المصلحي :إن القول باالستحسان شأنه شأن العمل بأصل الذرائع ،يندرج وما جيري جمراه حتت قاعدة
اعتبار املآالت ،وقاعدة اعتبار املآالت كما هو معلوم تعترب من أهم القواعد املتكفلة بإضفاء صفة املرونة على االجتهاد ،حبيث
جتعله قابال للتغيري والتجديد حبسب العوارض الطارئة املتفق على كوهنا سببا يف تفعيل االنتقال من حكم املسألة األصلي إىل
آخر مغاير له ،ناتج عن اقتضاء تبعي يفرزه النظر املصلحي يف مآل الفعل وما ُيققه من مصاحل أو مفاسد.
وحقيقة االستحسان على هذا النوع املتقدم من النظر تقوم وترتكز؛ ألن االستحسان حبسب مفهومه الكلي هو احلَ ْجر على

العامة واألقيسة ،وإثبات نسبها إىل غريها
بعض الفروع من أن تنضوي فيما ُّ
يظن انضواؤها حتتها من األدلة والكليات والقواعد ّ

مما ترجح يف نظر اجملتهد أهنا تنتسب إليها ،أثناء تنزيله لبعض األحكام على بعض احملال ،وهذا المفهوم الكلي يف حقيقة

األمر يعود إىل أصل التيسري ورفع احلرج( ،)1وهو معىن جممع عليه وثابت يف الشريعة على وجه القطع.

وشكال من أشكال رفع
وعلى هذا األساس يكون االستحسان من حيث هو ،نتيجةً من نتائج االجتهاد يف حتقيق املناط،
ً
يل تطبيقه على بعض ال َم َحال.
احلرج واملشاق،
ً
ومؤشرا عظيما على مرونة اجتهاد الفهم وقابليته للتغيري والتجديد ق بَ َ
وقد تواتر مصطلح االستحسان يف مصنفات املالكية ،وتقاربت تعريفاهتم له ،حيث تكاد جتمع على أنَّه العدول عن القياس
ال مفضي إىل الغ ِّلو يف احلكم ،وذلك بأن يعدل عنه يف بعض املواضع ملعىن يؤثر يف احلكم خيتص به ذلك املوضع( .)2ولقد
ت مصنفات املالكية أيضا على اإلقرار َّ
بأن إمامهم يأخذ باالستحسان ،ومل خيتلفوا بينهم يف اعتباره له (.)3
ضافَ َر ْ
تَ َ
هذا وإ ْن كان االستحسان جبميع أنواعه ح َّجة عند مالك( ،)4إال َّ
أن أكثر ما يكون االستحسان عنده هو عندما يكون
ٍ
ومشقة ،فيستحسن بتقدمي االستدالل املرسل على هذا القياس أو العموم املفضي إىل
موجب القياس أو العموم مؤديا إىل حرٍج
احلرج واملشقة( ،)5وهو املسمى يف اصطالح األصوليني باستحسان املصلحة( ،)6وهو الذي كان  يغ ِرق يف االستناد إليه

حد جعل العلماء يصفونه بال مبالغ وال ممعن فيه(.)7
إىل ٍّ

جمةٌ ،منها:
ومن الشواهد على استحسان مالك بالمصلحة المرسلة
مسائل َّ
ٌ

أ -اشتراطه إذن اإلمام في القريب من العمران دون غيره ،فمن مل يستأذن فيها فلإلمام إمضاؤه أو أن يعطى قيمة ما بَىن
()8
ومدرك مالك يف استثناء القريب من العمران من
رس أو َزر َ
ع مقلوعا ،مث يَأخذ منه األرض كيف شاء يصرفها ُ .
أو َغ َ
عموم إباحة إحياء املوات( )9هو المصلحة ،وااللتفات إلى توقع الضرر الذي ينجر نتيجة للتخلية بين الناس وبين

(()1ينظر) :يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية(ص .)000-002
(( )2ينظر) :ابن رشد اجلد ،البيان والتحصيل()246/5؛ الشاطبيب ،االعتصام()54/0؛

(()3ينظر) :ابن رشد اجلد ،البيان والتحصيل()246/5؛ الشاطيب :الموافقات()255-253/4؛ االعتصام(.)65/0
(( )4ينظر) :ابن العريب ،المحصول(ص .)202

(( )5ينظر) :الشاطيب :الموافقات()00/2؛ ()255/4؛ االعتصام()60/0؛ حممد أبو زهرة ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه (-ص .)032
(( )6ينظر) :يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،االستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة(ص .)220
(( )7ينظر) :الشاطيب ،االعتصام(63/0؛ .)74

(( )8ينظر) :ابن أيب زيد القريواين ،النوادر والزيادات()433/23؛ القرايف ،الذخيرة(.)246/6
أع َمَر
()9دليل عموم اإلباحة هو األحاديث الواردة يف جواز إحياء أرض املوات ،ومنها ما أخرجه البخاري عن عروة عن الزبري عن عائشة عن النّيب  قالَ « :م ْن َ
أَرضا لَيست ٍ
َح ُّق» ،صحيح بخاري ،كتاب احلرث واملزارعة/باب من أحيا أرضا مواتا /رقم.)236/0( 2004 :
ألحد فَهو أ َ
ًْ َ ْ َ
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تلك األراضي ،ألهنا تكون يف الغالب مرغوبة للناس ،فيفضي تكاثر الرغبات عليها إىل التشاح واملخاصمة اليت جاء الشَّرع
ليمنع كل الوسائل املفضية إليها .وبناء على هذا ال م دركَّ ،
متجدد قابل
نظر
ٌ
فإن النظر المالكي في إحياء الموات ٌ
للتغيري ،فحيث كانت املصلحة مقتضية لعدم اإلذن خلِّي الناس واألراضي املوات؛ ومىت أوجبت املصلحة أن يقيَّد اإلحياء
باإلذن ق يِّ َد حىت ولو كان املوات بعيدا عن العمرانَّ ،
ألن احلكم مبين على أمر معقول ،وهو توقع الضرر والفساد من ترك
اإلحياء دون ٍ
ضبط(.)1

ومنها تجويزه خلط أ ََرادب( )2الناس من الجلجان وال ُفجل والزيتون وعصرها مجتمعة ،ألن عصرها جمتمعة مما ال
ب -
غىن وال بدٌّ ،إذ ال يتأتى عصر اليسري من اجللجالن والفجل والزيتون على ِح َدتِه ،فلما كانت حاجة الناس
جيد الناس عنه ً
إىل عصرها قائمة ،وكان ال بد هلم من الفتوى مبا يصلحهم ،أجازه مالك( ،)3وهذا النوع من االستثناء عن قاعدة الربا
اهته ونَـ َز َارته ،ووجه المصلحة يف عدم
يدخل فيما أمساه الشَّاطيب باالستحسان بترك مقتضى الدليل في اليسير لتَـ َف َ
اعتبار التافه واليسري هو »أن التافه يف حكم العدم ،ولذلك ال تنصرف إليه األغراض يف الغالب ،وأن املشاحة يف اليسري قد
()4
خرج بعض فقهاء األندلس على هذا القول ملالك :مسألة
تؤدي إىل احلرج واملشقة ،ومها مرفوعان عن املكلف«  ،وقد َّ

االشتراك في اللبن الستخالص الجبن ،فقالوا جبوازه مع أن أصول املذهب قاضية مبنعه ألن األلبان ختتلف يف مقدار ما

السمن ،فإذا خلطوا ألباهنم على أجزاء معلومة مل يكن
خيرج منها من اجلنب ،كما ختتلف يف مقدار ما خيرج منها من الزبد و َّ

اخلارج منها من اجلنب على تلك النسبة لكل واحد ،بل على اختالف النسبة أو جبهل التساوي يف النسبة ،فصار كل واحد

منهي عنها .لكن هؤالء الفقهاء ذهبوا إلى جوازه وأفتوا به لـ َما كان لكثير من الناس من الحاجة
يزابن صاحبه ،واملزابنة ٌّ

جنب على أصل انفراده وال على وجه
إلى الخلط المذكور ،وال سيما ملن كان له اليسري من اللنب الذي ال خيرج منه ٌ
االنتفاع به يف بيع أو غريه إال ِحبَرٍج إن خرج ()5؛ وال شك َّ
أن هذا النظر الذي ال يجمد فيه الفقيه عند أصول مذهبه،
َ

بل يخرج ويبع ُد عنها ألجل المصلحة والحاجة ،يُعتبر مؤشرا من مؤشرات مرونة هذا المذهب الذي انتسب إليه،
وشاهدا من شواهد قابليته للتطور والتجديد.

 )0العرف واالستحسان به :لقد تأصل مما سبق يف املسألة املاضية ما فيه كشف عن املفهوم الكلي لالستحسان
باملصلحة املرسلة؛ واالستحسان بالعرف الذي يبحث فيه اآلن ال خيتلف أساسا عن ذلك املفهوم الكلي وال ينأى عنه ،ألن

كال منهما يعود إىل االجتهاد االستثنائي الذي تقتضيه روح الشريعة ومقاصدها .كما أن االستحسان بالعرف بالتدقيق
والتحقيق يرجع يف حقيقته إىل االستثناء باملصلحة املرتتبة عن إقرار العرف الطارئ ال إىل االستثناء بذات العرف؛ ألن األصل

(( )1ينظر) :حامت باي ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي(ص .)535
صاعا(الصاع أربعة أمداد) ،ويزن ِمائة
( )2األ ََر ِادب مجع ا ِإل ْرَد ِّ
ب :وهو مكيال ضخم لتقدير احلبوب كان معروفا ألهل مصر ،قدَّره البعض على أنَّه يَ َسع أربعة وعشرين ً
ومخسني كيلو جر ًاما( ،ينظر) :ابن منظور ،لسان العرب()2625/0؛ أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة()30/2؛ قلعة جي حممد رواس ،معجم لغة
الفقهاء(ص .)00
(( )3ينظر) :ابن رشد اجلد ،البيان والتحصيل(.)26/22
( )4الشاطيب ،االعتصام(.)72/0

(( )5ينظر) :الشاطيب ،الفتاوى ()263-246؛ (وينظر) :الونشريسي ،المعيار المعرب(.)224/4
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يف إحالة الشَّارع إىل العرف وإناطته لألحكام به ليس بسبب العرف وقوتهَّ ،
وإمنا لقوة املصلحة املعتربة الناشئة عن إقرار بعض
األعراف وإمضائها؛ ألجل ذلك َّ
فإن الشارع قد أحال يف األمور اليت قد تتغري مصلحتها وتتبدل بتغري األزمان واألماكن
واألحوال على العرف ،ومل ُيل على كل عرف ،ومل تكن مصلحة كل عرف عنده معتربة ،فمصاحل األعراف كثرية منبثة؛ وإمنا
اها هو من تطبيق األحكام.
َ
ومقاصد تَغيَّ َ
املعترب عنده نوع من العرف العام أو الغالب الذي ُيقق مصاحلَ
ومن الواضح أن األحكام املبنية على األعراف والعوائد ينبغي هلا أن تتبدل بزوال تلك األعراف والعوائد » ،ألن إجراء
األحكام اليت مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد :خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين ،بل كل ما هو يف الشريعة يَتبع العوائد:

يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة«( ،)1والتبدل الناشئ عن تغري األعراف والعوائد سواء بالبناء
ِ
ضافِيًا متيزت به املدرسة املالكية عرب العصور،
عليها ابتداء أو باالستثناء بواسطتها من العمومات يعترب َم َنه ًجا َم َقاصديًا َ
وشهدت على حضوره فيها مدوناهتا ومدونات غريها من املدارس ،فلطالما اُعتُبر العرف من أهم الروافد التي أضفت
على االجتهاد المالكي صفة المرونة والقابلية للتغيير والتجديد.
وألجل ذلك املنهج املرن ال مرتكز على َحل ِظ تغريات األعراف وتبدل أحوال الناس وعاداهتم جاءت بعض فتاوى أتباع

عما قرره صاحب املذهب بشأهنا ،وليس خروجا منهم عن مذهبهَّ ،
وإمنا هو التَّشبث مبنهجه يف
املذهب املالكي خمتلفة متاما َّ
اعتبار األعراف والعوائد املتغرية بتغري الزمان واملكان واألحوال والظروف واملالبسات.

ومن المسائل التي أفتى فيها المالكية بخالف ما أفتى به إمامهم:
لفظ الحرام وال َخليَّةُ والبريَّةُ ونحوها مما هو مسطُور لم ٍ
الك أنَّه يلزم به الطالق الثالث بناء على عادة كانت يف
أ -
َ
َ
َ
َ
زمانه ،فلم ي ِ
فت هبا مالكية اليوم » ألن تلك العوائد قد زالت فال جند اليوم أحدا يطلِّق امرأته باخلَلِيَّة وال َِ
بالربيَّة وال ِحبَْبلك
على َغا ِربِ ِ
ك وال بوهبتك ألهلك ،ولو وجدناه املرة بعد املرة مرات كثرية مل يكن ذلك نقال يوجب لزوم الطالق الثالث من
غري نيَّة«(.)2

ب -تنازع الزوجين في قبض الصداق بعد الدخول :فمذهب مالك أن القول قول الزوج ،مع َّ
أن األصل عدم القبض،

قال القاضي إمساعيل » :هذه كانت عادهتم باملدينة :أن الرجل ال يدخل بامرأته حىت تقبض صداقها ،واليوم عادهتم على
خالف ذلك ،فالقول قول املرأة مع َيينها ألجل اختالف العوائد«(.)3

ج -توريث ذوي األرحام الذين ليسوا بعصبة :فقول مالك وأصحابه يف املسألة أن ذوي األرحام من غري العصبة ال
يرثون( ، )4وقال القاضي إمساعيل بتوريثهم إذا مل يكن للميت عصبة أو والء أو بيت مال خاصة إن كانوا من ذوي احلاجة
والفاقة ،وبقول القاضي إمساعيل أفىت بعض املتأخرين( ،)5قال ابن يونس » :فيجب اليوم أن تَت َِّف َق على توريثهمَّ ،
وإمنا تكلم
تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمني بيت مالَّ ،
ألن بيت املال يقوم مقام العصبة إذا مل تكن عصبة ،فيجب أن يكون

()1القرايف :اإلحكام (ص .)223
()2القرايف ،الفروق(.)958/0

(( )3ينظر) :القرايف ،اإلحكام (ص )223-225

(( )4ينظر) :الموطأ ،كتاب الفرائض ،باب من ال مرياث له(ص )026؛ ابن عبد الرب ،الكافي(ص .)462
(()5ينظر) :ابن يونس ،الجامع لمسائل المدونة والمختلطة(.)267/23
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ومشاخينا من أهل
مرياثه لذوي رمحه الذين ليسوا بعصبة ،إذا مل يكن له عصبة وال أموال .وإىل هذا ذَهب كرباء فقهائنا َ
زماننا هذا ،ولو أدرك مالك وأصحابه زماننا هذا ،جلعلوا املواريث ل َذوي األرحام ،إذا انفردوا«(.)1

حىت
 )5مراعاة الخالف :يعترب أصل مراعاة اخلالف من األصول اليت متيز هبا اجتهاد مالك ،واحتل فيه مساحة معتربة ّ
كان من حماسن مذهبه؛ فلقد جعل هذا األصل من مذهبه مذهبا بعيدا عن التَّ َقوقع واالنغِ َال ِق ،وأضفى عليه مسة املرونة
وقابلية التغيري والتجديد ،وجعل منه فضاء لتقبل قول الغري ودليله.
لرتجحه على دليل
وحقيقة مراعاة الخالف هو أن يعمل اجملتهد بدليل خمالفه يف مدلوله أو بعضه ،يف حالة بعد الوقوع ُّ

ومحل مراعاة الخالف هو عند ظهور القوة والرجحان يف الدليل الذي متسك به املخالف ،فإن قوي دليله وترجح
األصل.
ّ
بعد الوقوع على الدليل األصلي للمجتهد أخذ به ،وإال بقي اجملتهد على أصل دليله ،وعلى ذلك ال تكون مراعاة اخلالف

مراعاة لألقوال ،وإّمنا هي مراعاة ألدلّة األقوال ،ألن اجملتهد يف مراعاته للخالف يعمل دليل املخالف ال قوله احملض(.)2

فَ َر ْعي اخلالف هو أن » يكون دليل املسألة يقتضي املنع ابتداء ،ويكون هو الراجح [عند اجملتهد] ،مث بعد الوقوع يصري
الراجح مرجوحا ملعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل املخالف«( ،)3ذلك أن »القضاء بالراجح ال يقطع حكم املرجوح

بالكليّة ،بل جيب العطف عليه حبسب مرتبته«( ،)4ليكون »القول بأحدمها يف غري الوجه الذي يقول فيه بالقول اآلخر،
فاألول فيما بعد الوقوع ،واآلخر فيما قبله«( .)5فريجع األمر إذا إىل أن املنع كان دليله أقوى قبل الوقوع ،ودليل اجلواز أصبح
أصبح أقوى بعد الوقوع ال لذاته بل ملا اقرتن به من القرائن املرجحة؛ فيصح للمجتهد بعد قيام تلك القرائن املرجحة أن جييز
ما وقع من الفساد يف املسألة اليت عرضت له على وجه يليق بالعدل ،نظرا إىل أن ما وقع من املكلف يوافق دليال على اجلملة
وإن كان مرجوحا عند اجملتهد ،إال أنَّه راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه؛ فإمضاؤها أوىل من إزالتها مع
دخول ضرٍر على الفاعل أشد من مقتضى النَّهي(.)6
ورعي اخلِالف عند التَّأمل هو النَّظر إىل احلادثة املمنوعة قبل الوقوع وتجديد النظر إليها بعد الوقوع لتغير المآل،
َ
()7
بح ٍ
كم يغاير في بعض لوازمه حكمه فيها قبل الوقوع ؛ فهو بذلك َيثل خطة إجرائية تعتمد
فيحكم فيها بعد الوقوع ُ
فلسفتها على الرتجيح بني املصاحل واملفاسد يف حالة تكون بعد اقرتاف املكلف للفعل الذي ترجح حظره يف املذهب؛ وال
ريب أن هذا األصل بوصفه هذا ،لو اعتربناه مبفرده من بني مجيع تلكم األصول االجتهادية املالكية ،لكان كافيا شافيا يف
التعبري عن مدى التفات الفقه املالكي إىل املقاصد الشَّرعية اليت هي منَ ِ
اشئ األحكام ،وعن مدى مرونَته وقَابليته للتَّغيري
َ
والتجديد حبسب ما يعرتضه يف مرحلة التنزيل للحكم من مفاسد ينبغي أن ت ْد َرأ وتدفع.
( )1نفسه.

(( )2ينظر) :حامت باي ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي(ص 435-430؛ 435؛ )452؛ حممد األنصاري الرصاع ،شرح حدود ابن
عرفة()260/2؛ الونشريسي ،المعيار المعرب(.)037/6

( )3الشاطيب ،الموافقات(.)233/4

(( )4ينظر) :عليش ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك(.)32/2
( )5الشاطيب ،الموافقات(.)233/4
( )6نفسه (.)252-253/4
( )7نفسه(.)235-233/4

452

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد42 :

عدد24 :

السنة4242 :

ومن تطبيقات أصل مراعاة الخالف عند المالكية:
نكاح المحلل الذي قالوا ببطالنه ووجوب فسخه قبل الدخول وبعده ،لكنه بعد الوقوع يفسخ بطلقة وهلا صداق املثل،
أ -
فإن تزوجها األول هبذا النكاح فسخ بغري طالق ،ويعاقب من نكح بنكاح احمللل من زوج وويل وشهود وزوجة()1؛ وهذا

منهم مراعاة لقول من جييز نكاح احمللل( ،)2وألن مقتضى مذهبهم هو أن يفسخ نكاح التحليل بغري طالق قبل الدخول
()3
ٍ
وحكموا على زواج األول بالفسخ بغري طالق حىت ال يؤدي مراعاة
،
بطالق مراعاة للخالف
وبعده ،غري أنه قيل بفسخه
َ
مراعاة اخلالف إىل ترك املذهب بالكلية.
ب -ومنها في النكاح من غير صداق ما جاء يف املدونة » :قلت :فإن زوجه بغري صداق ،قال :إن زوجه على أنه ال
صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما مل يدخل هبا ،فإن دخل هبا كان صداق مثلها ،ويثبتان نكاحهما«( ،)4مراعاة لقول

من جييز النكاح بغري صداق(.)5

ووجه المرونة في المسألتينَّ :
لكن اإلمام استثىن ما
أن القياس الذي كان هو أن يفسخ النكاح قبل الدخول وبعدهَّ ،
ول ال َفو ِ
بعد الدخول مراعاة للخالف ،فحكم له حبكم مغايِر ملا قبل الدخول رفعاً للحرِج ،ودفعاً للضَّرِر ،حلص ِ
ات وإمكانية
َ
َ
ََ
تالفيه بأقل األضرار.
ج -ومن مراعاة الخالف أيضا :قضاء بعض متأخري املالكية بتوارث أرض الزراعة في مصر ،رغم أن املذهب على
عدم ملكيتها ألصحاهبا ألن كل أرض فتحت عنوة عندهم تعترب أرض وقف مبجرد االستيالء عليها ،وبالد مصر قد
()6
ِ
َّملُّك وهو اإلرث وإن خالف أصل املذهب يف اعتبار
فتحت كذلك  ،لكن بعض املتأخرين أفتوا باإلرث ،فأثبتوا َالزَم الت َ

اعى اخلالف
أرض الزراعة مبصر وقفا .ومن قال هبذه الفتوى َّإمنا َر َ

()7

فأفىت بالزم مذهب احلنفية يف اعتبارهم هلا مملوكة

(( )1ينظر) :الباجي ،المنتقى()76/4؛ ابن اجلالب ،التفريع()62/2؛ املنويف ،كفاية الطالب الرباني()246-244/0؛ ابن عبد الرب ،الكافي (ص .)203

( )2أي مراعاة لقول احلنفية جبواز نكاح التحليل وصحته( ،ينظر) :ابن عابدين ،حاشية رد المحتار(.)57/4
( )3مراعاة لالزم مذهب الشافعية وأيب حنيفة يف القول بصحة نكاح التحليل إذا صرح به يف صلب العقد مع الكراهة ،أما إذا نواه احمللل ومل يصرح به فال كراهة يف ذلك
ألنه يكون مأجورا بذلك لقصده اإلصالح ،ألن النكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة( ،ينظر) :املنويف ،كفاية الطالب الرباني()244/0؛ الزيلعي ،تبيين

الحقائق(.)245/2

()4المدونة الكبرى (.)243/2
( )5وهو قول اجلمهور ،فالصداق عندهم ليس شرطا يف عقد الزواج وال ركنا فيه ،وإمنا هو أثر من آثاره املرتتبة عليه ،فإذا مت العقد من غري ذكر مهر صح عندهم،
خبالف املالكية الذين يفسد النكاح ع ندهم إن عدم الصداق أو نقص عن ربع دينار شرعي أو ثالثة دراهم ،فعليه صداق املثل أو أن يتم الناقص عما ذكر وجوبا إن
دخل ،وإن مل يدخل خري بني أن يتم فال فسخ ،فإن أىب فيفسخ بطالق ووجب فيه نصف املسمى( ،ينظر) :الموسوعة الفقهية(.)65/25

( )6مذهب المالكية :أن أرض ا لزراعة ،والدور يف البالد اليت فتحت عنوة يف الشام ومصر ،والعراق ،تعترب وقفا مبجرد االستيالء عليها ،وال ُيتاج وقفها لصيغة اإلمام،
وال لتطييب أنفس اجملاهدين بشيء من املال ،ويقطعها اإلمام أو يكريها ملن شاء حبسب املصلحة ،وينتهي إقطاعها مبوت املقطع مع بقائها على وقفيتها ،فال تباع ،وال
ترهن وال تورث ،ويف مسألة هذه األراضي تفصيل يطلب يف موضعه( ،ينظر) :الدردير ،الشرح الصغير()250-252/2؛ ابن رشد اجلد ،المقدمات

والممهدات(.)043/2

(( )7ينظر) :عليش ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك(.)202/2
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ألصحاهبا وإن فتحت عنوة( ، )1وهذا دليل آخر على قابلية فقه اإلمام مالك للتطور والتجديد حبسب املصلحة واحلاجة
استنادا إىل أصل مراعاة خالف الغري يف مسائل الفقه.
 )4أصل ما جرى به العمل :من مالمح املرونة والقابلية للتطور والتجديد يف األصول االجتهادية عند املالكية كذلك،
اشتهَر وظَ َهَر بعد أن استند إليه املغاربة منهم وأسسوا له يف
ما اشتهر عندهم باسم" ما جرى به العمل" ،فهذا األصل الذي َ

القرن الرابع اهلجري ،هو يف حقيقة األمر نتيجة وامتداد ملنهج اإلمام مالك .فلقد تأثر فقهاء مذهبه ومتسكوا بذات منهجه

الذي اصطبغ بالنزعة املقاصدية ،حيث مل يقصروا اجتهاداهتم على ختريج أصول إمامهم والبناء عليها فيما يستجد هلم من
الوقائع واحلوادث ،بل جتاوزوه إىل مستوى استخالص القواعد وإدراج األصول اليت مل خيِّرجوها على فروع املذهبَّ ،
وإمنا
وها على ما يوافق اجتهادات إمامهم ومنهجه املقاصدي.
نَ َسج َ
وكما سبقت اإلشارة إليه كان أصل ما جرى به العمل مما جادت به قرائح املغاربة يف القرن الرابع اهلجري ،حيث اشتهر
آنذاك عند حكامهم ومفتِيِّي ِهم ممن كانوا أهال للرتجيح أهنم يف بعض املسائل عمدوا إىل اختيار قول ضعيف أو شاذ يف
املذهب فحكموا أو أفتوا به وعدلوا عن الراجح واملشهور ألسباب استدعتهم عند عملية التنزيل لذلك العدول؛ مث متاأل
احلكام وال م ْفتِني من بعد ذلك االختيار على العمل به الستمرار تلك األسباب وعدم زواهلا يف مثل ذلك البلد أو ذلك
الزمان( ،)2وقد أضحى ذلك االختيار األول بعد التمالؤ على موافقته واالستمرار يف العمل به ،قضية نقلية مؤداها ومفادها
رجح بعض المتأخرين المتأهلين للترجيح قوال مقابال للراجح أو المشهور وأجروا به العمل في الحكم تعيَّن
أنه إذا َّ
على المقلد الصرف اتباعهم ،فيقدم ما جرى به العمل ألن رجحانه على الراجح أو المشهور كان له ما يوجبه ،وليس

كما قد يُظن أنه بمجرد الهوى والتَّشهي(.)3

وقد اصطلح على هذا الشكل من االجتهاد التنزيلي ال م ستحدث من قِبَ ِل املغاربة مبصطلح :ما جرى عليه العمل ،أو ما
جرى به العمل ،أو فقه العمليات (ال ماجريات)( .)4والذي يظهر من حقيقة هذا املصطلح عندهم أنَّه إذا وقع من ٍ
ملكة
َ َ
ر ٍ
اسخة العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعض املسائل إىل القول الضعيف أو الشَّاذ فيها َرعيًا ملصلحة األمة وما
تقتضيه حالتها االجتماعية ،مث وقع بعد ذلك العدول متََالؤ احلكام واملفتني على العمل مبقتضاه لتحقق استمرار تلك املصلحة
ِ
َّمالؤ فإنَّه
وذلك السبب الذي أفضى إىل العدول ،وسم احلكم املعمول به حينئذ بأنه مما جرى عليه العمل ،أما إذا مل يقع الت َ

كما فرديا ال أقل وال أكثر(.)5
ال يَْن َشأ العمل ،ويبقي احلكم املعدول إليه ح ً

ولقد ذكر الذين كتبوا عن هذا األصل؛ أنه مما استوحاه املغاربة من مسلك إمامهم يف االحتجاج بأصل العمل وذلك
بتقدَيه للعمل املدين واعتباره أصال من األصول اليت يقوم عليها مذهبه .فإذا كان اإلمام مالك خيترب األدلة بالعمل املدين

(( )1ينظر) :ابن عابدين ،حاشية رد المحتار(.)225/6

(( )2ينظر) :عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل في المذهب المالكي(ص )052؛ قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص -25
.)26
(( )3ينظر) :اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص .)204

(( )4ينظر) :حممد إبراهيم علي ،اصطالح المذهب عند المالكية ()222؛ احلجوي الثعاليب ،الفكر السامي (.)226/5
(( )5ينظر) :عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل في المذهب المالكي(ص .)052
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ويعتربه وسيلة إجرائية الختبار األدلة أو لكيفية تنزيلها على أفعال املكلفني ،فكذلك يكون أصل ما جرى به العمل وسيلة
إجرائية لكيفية تنزيل األقوال املتعددة يف املذهب على أفعال املكلفني ،وذكروا أيضا أن املغاربة يف عدوهلم عن الراجح

واملشهور من األقوال نظروا يف موجبات العدول اليت تكون يف مرحلة استنباط األحكام من أدلتها التفصيلية كما هو احلال يف
االستحسان والذرائع ،فلما أنعموا النَّظر فيها تأكد لديهم أن تلك املوجبات تقتضي العدول قطعا يف مرحلة تنزيل احلكم

والفتوى أيضا( .)1فبحسب هذا التفسير األخير يـُ َؤَّول استناد المغاربة إىل أصل جريان العمل باالستناد إىل املصلحة اليت

الشاذ بضرورة العمل مبا ُيقق املصلحة الراجحة ،ألن
سوغ جلوؤهم إىل القول بالضعيف أو َّ
يفرضها تغري الواقع والوقائع ،وي َّ
العمل مبا ُيققها واجب ،فألجل ذلك إذن ترجع حقيقة األخذ بال ماجريات إىل ٍ
أصول يف املذهب املالكي؛ فإذا كان العمل
َ َ ََ
ٌ
سد الذرائع ،أو جللب مصلحة فهو على أصله يف املصاحل املرسلة ،وإذا كان
بالضَّعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك يف ِّ
مركونًا فيه إىل العرف فهو على أصله يف مراعاة العوائِ ِد واألعر ِ
اف(.)2
َ
َ
َْ
وعليه فإن املنطق الذي استباح به املغاربة القول بالضعيف أو الشَّاذ هو أهنم رأوا يف العدول عن الراجح أو املشهور إىل
الضعيف أو الشاذ امتدادا لبعض أصول مذهبهم ،وشكال من أشكال التغير والتجدد الطارئ عليها ،وأن الذي ألجأهم
إليه هي تغيرات األعراف والعادات وتنامي الوقائع والنازالت وإلحاح الحاجات والضرورات مع عجز األقوال التي
كانت رائجة في غيبته-أي الضعيف أو الشاذ -عن إصابة المصالح َّ
الشرعية في زمن اللجوء إلى العمل به.

وليس لكل فقيه أن يتخري القول بالضعيف أو الشَّاذ مث يرسل العمل به ،بل يشرتط املغاربة يف ذلك مرتبة جمتهد املذهب أو

على األقل مرتبة جمتهد الرتجيح ،خاصة إذا كان الرتجيح مما ينبين على املصاحل واملفاسد ،إذ ليست كل مصلحة أو مفسدة
ٍ
رعا وغري ال معتَرب،
تعترب يف نظر الشَّرع؛ فال بد إذن يف ِّ
بت العمل ال م ْنبَِين على اعتبار املصاحل من توفر َملكة َمتيز ال معترب َش ً

لموجبه من المصلحة بحسب الوقائع
لتجوز عنها »الفتوى بغري املشهور [والراجح] على وجه االجتهاد واالستحسان ُ
واعتبار النوازل واألشخاص«(.)3
وحاصل األمر أن االستناد إىل القول الضعيف الذي تَ َق َّوى جبَابِ ٍر معتٍََرب يف دائرة أصول املذهب » مبناه على االجتهاد يف
وخاصة ،وبهذا النظر التحقيقي الفاحص يتأتى للفقهاء استثمار
عامة
َّ
تنص عليها أدلة املذهب َّ
حتقيق مناط األحكام اليت ُّ
المضي مع مشهور األقوال َّ
رجا أو
وح ً
مشقةً َ
األقوال المهجورة ،وإعمالها في خصوص النوازل المعروضة كلَّما كان في ُ

ُمناقَضةً لمقصود َّ
الشرع .وهذا ليس لقصور في األقوال المشهورة أو لعجزها عن الوفاء بالحاجة المطلوبة ،ولكن ألن
عسر معه تطبيق المشهور عليها«( ،)4بل لو أن قائل
س َها من العوارض العُرفية َ
النَّازلة ُ
والحالية َما يَ ُ
المجتهد فيها قد َالبَ َ
املشهور ذات نفسه » أدرك هذا الزمان الذي توقف فيه جلب املصلحة أو دفع املفسدة على مقابل قوله مل يقل إال

(( )1ينظر) :اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص )252؛ احلجوي الثعاليب ،الفكر السامي ()223-226/5؛ عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف
والعمل في المذهب المالكي(ص )050-052؛ حممد إبراهيم علي ،اصطالح المذهب عند المالكية(ص .)222

(( )2ينظر) :احلجوي الثعاليب،الفكر السامي ()227/5؛ قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص .)22
( )3اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص 204؛.)252

()4إدريس غازي ،نيل األمل في تأصيل ما جرى به العمل- ،بتصرف -حبث منشور على موقع مركز دراس بن إمساعيل لتقريب املذهب والعقيدة والسلوك التابع
للرابطة احملمدية للعلماء ،على الرابط http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920 :بتاريخ2327-30-22 :م.
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املقابل«( ،)1ومل يعمل إال مبا يفضي إىل املصلحة جلبًا ،أو مبا يَنزل على املفسدة درءًا ،ألن المجمع على تحريم العمل به
هو المرجوح عند العامل به أو عند مقلده ،أما ما يكون من ضروب جريان العمل فإنه عمل بالراجح ال بالمرجوح(.)2

فالقول املعمول به يف ذاته وإن كان مرجوحا من ناحية الصناعة الفقهية إال أنّه بالنظر إىل موجبه يكون راجحا من ناحية
النظر املآيل ،أو االقتضاء املصلحي اليت تستدعيه تغريات احلياة وتشعب وقائعها ونوازهلا.
وإنَّه مما يظ ِهر جليا متسك املالكية بالنَّظر املصلحي يف أخذهم بال ماجريات :ما جتده يف مصنَّ َفاهتِِم من حص ٍر ل م ِ
وجبَات
َ

العدول عن الراجح واملشهور حيث ذكروا منها العرف الصحيح الذي ال يصادم أدلة الشَّرع ،وذكروا درء املفسدة وجلب
املصلحة وقيام احلاجة أو الضرورة اليت تستدعيه(.)3

دعا ًة للتَّنق ِ
ص ،وَجملبَةً
بل َذ َهب النَّظر املصلحي ببعضهم مذهبًا ً
بعيدا يف االعتداد بالعمل اجلاري ف » َع ُّدوا اخلروج عنه َم َ
()4
صرحوا يف ن ِ
صوصهم أنَّه إذا احتيج للدرء واجللب ومل يكن إال يف
وإساء َة الظَّن بالقاضي أو املفيت«  ،حيث َّ
َّ
للريبة ال َق َ
ادحة َ
الصرف بعد ذلك أيضا تقدمي اجلاري من العمل ألنَّه ُيصل له يف
مقابل املشهور لَلَ ِزم ذلك أهل الرتجيح ،ولَلَ ِزم ال مقلِّد ِّ
()5
صرح به أيضا إمام املقاصد أبو إسحاق
اخلروج عنه تطرق التهمة إىل احلاكم ،فوجب عليه اتباع العمل سدًّا للذريعة ؛ وقد َّ

حني قال ...» :األوىل عندي يف كل نازلة فيها لعلماء املذهب قوالن ،فيَعمل النَّاس فيها على موافقة أحدمها ،وإن كان
مرجوحا يف النَّظر ،أن ال يعرض هلم ،وأن جيروا على أهنم قلدوه يف الزمان األول وجرى به العمل ،فإهنم إن محلوا على غري
ذلك كان يف ذلك تشويش على العامة وفتح ألبواب اخلصام ،ورمبا خيالفين يف ذلك بعض الشيوخ ،ولكن ذلك ال يصدين
عن القول به ،ويل فيه أسوة«(.)6

لقد تَبيَّن إ َذن مما سبق أن الذي جرى به العمل يرتبط باملوجب وجودا وعدما؛ وأنه ألجل ذلك االرتباط جتده خيتلف
اجتهادي ال يقدر على إجرائه واسرتساله كذلك إال من
صنيع
ٌّ
باختالف البلدان ويتبدل يف البلد الواحد بتجدد األزمان؛ وأنه ٌ
»أويت حظًّا من التبصر مبقاصد الشَّرع ،والنَّظر يف مصاحل اخللق ،والتَّضلع من فقه الواقع وحتقيق مناطات التطبيق«(.)7
السنين كان أصل العمل تعبيرا واضحا عن مرونة الفقه المالكي وقابليته للتطور والمسايرة » ،فإذا واجه
مر ِّ
وعلى ِّ
إمام املذهب مشكالت عصره باالجتهاد املطلق ،...فإن جمتهدي مذهبه املنتسبني واجهوا ما اعرتضهم من مستجدات
ت يف وقائع عصرهم
النوازل بالتخريج على أصول مذهبه وقواعده ،وكذلك الشأن بالنسبة جملتهدي الفتوى تَيسر هلم البَ ُّ
واستنباط األحكام املناسبة عن طريق تطبيق كليات املذهب على اجلزئيات والرتجيح بني األقوال املناسبة للحالة املعروضة
عليهم ولو كانت ضعيفة أو شاذة ،ألن مقتضيات المصلحة ودواعي الضرورة وموجبات العرف تمحو عن تلك
( )1اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص .)252
()2نفسه(ص .)204
( )3نفسه(ص )252 -203؛ (وينظر) :احلجوي الثعاليب ،الفكر السامي ()227/5؛ عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل في المذهب المالكي(ص

.)050

( )4قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص .)23
(()5ينظر) :اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص 205؛ 204؛ .)252
()6الشاطيب ،الفتاوى(ص .)243

( )7قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص 25؛-)22بتصرف-
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األحوال سمة الضعف وآثار الشذوذ ،وتجعلها آكد في االعتبار وأدعى لالختبار ،فتخرجها من حيز اإلهمال إلى
نطاق التطبيق واإلعمال ،وفي كل ذلك تبقى روح االجتهاد سارية في نفس الفقيه ،كيفما كانت منزلته أو مرتبته،

والنَفس التشريعي يبقى بدوره مستمرا ومتالحقا ومتجدد العطاء«(.)1

وجتدر اإلشارة يف األخري بأن العمل بال م َجريَات ليس على إطالقه كما قد يعتقدَّ ،
فصلها املغاربة
وإمنا هو مشروط بشروط َّ
َ َ
()2
ال يَسع هذا البحث إدراجها ،إذ ليس من هدفه التفصيل يف مجيع مسائل هذا األصل  ،وإنَّما يكتفي هذا البحث بما
قد استجاله من مرونة االجتهاد المالكي وقابليته للتغير والتجدد؛ يعضده في ذلك سعة أصوله االجتهادية ومرونتها،

الشاذ أو
وتضلع فقهائه في النظر المقاصدي وتوغلهم في أغواره ومراميه حىت وإن تطلبهم يف بعض النوازل اجلنوح إىل َّ
الضعيف يف مقابل الراجح أو املشهور من أقوال املذهب ،ال يدفعهم إىل ذلك اجلنوح ِس َوى َمتِني احلِْر ِ
ص على حتقيق ما
ومقاصد.
َ
اعتربه الشَّرع من مصاحلَ

ومن أشهر األمثلة المطابقة لهذا التَّوجه االجتهادي المقاصدي عند المالكية:
أ قَ-بولهم شهادة اللَّفيف( )3في األموال حيث جوزوها لتحقيق املصلحة ،وتنازلوا عن شرط العدالة يف مواقع الضرورة
وها ،واكتفوا بسرت احلال بدل العدالة حىت ال تتع رض
فقبلوا شهادة مطلق النَّاس وعامتهم ممن َح َ
ضروا الواقعة أو َعايَش َ
احلقوق للضياع وتتوقف مصاحل الناس يف حالة عدم توفر العدول يف بعض الوقائع(.)4

ب -وقولهم بتضمين الراعي المشترك ،فمشهور املذهب أنه ال ضمان على الراعي مشرتكا كان أو غريه إال إذا تعدى
()5

وفرط؛ وخالف يف ذلك صاحب الواضحة عبد امللك بن حبيب وقال بتضمينهم للتُّهمة ،وهو الذي جرى به العمل
َّ
()6
حفظا ملصلحة أرباب املاشية ،وألن تضمني الراعي من شأنه أن جيعله يقظا بصريا مبواطن التعدي وأسباب الغفلة .

ج -وإسقاطهم اشتراط ثبوت ال ُخلطة في اليمين خالفا ملشهور املذهب؛ فرتكوا العمل بشرط مشهور املذهب ،وأخذوا
بقول ابن نافع الصائغ والقاضي إمساعيل

()7

يف عدم لزوم اثبات اخللطة عند طلب اليمني من ال م َد َعى عليه ال م نكر

( )1إدريس غازي ،نيل األمل في تأصيل ما جرى به العمل- ،بتصرف -حبث منشور على موقع مركز دراس بن إمساعيل لتقريب املذهب والعقيدة والسلوك التابع
للرابطة احملمدية للعلماء ،على الرابط http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920 :بتاريخ2327-30-22 :م.

(( )2ينظر) :يف شروط اجملريات :احلجوي الثعاليب ،الفكر السامي ()227/5؛ اهلاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر(ص )207-204؛ حممد إبراهيم
علي ،اصطالح المذهب عند المالكية(ص )055؛ قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص .)04-03
()3اللَّفيف :مجاعة من الشُّهود “اللُّطَّ ِخ” يبلغ عددهم اثين عشر فأكثر ،مل تثبت تزكيتهم عند القاضي .وقد أصبح مفهوم اللَّفيف يطلق يف وقتنا احلاضر ،على الشُّهود
الشُّهود الذين بلغوا اثين عشر رجالً وكانوا غري منتصبني خلطة العدالة ،سواء كانوا عدوالً “شرعيني” ،أي متصفني باملروءة وجمتنبني للمعاصي ،أم جمرد مستوري احلال،
ِ
ف بعضهم إىل بعض( ،ينظر) :عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف
ت باللَّفيف الجتماع من يصلح للشَّهادة فيها ومن ال يصلح من اختالط النَّاس فكأمنا لَ َّ
ومسيَّ ْ
والعمل في المذهب المالكي(ص )557؛ حممد املوساوي :شهادة اللفيف محاولة تحديد ،مقال منشور على موقع مجعية املبادرة املغربية للعلوم والفكر ،على الرابط:
 ،http://assimsp.com/?p=1725بتاريخ.2327-22-23 :
(( )4ينظر) :حممد العريب بن يوسف الفاسي (أبو حامد) ،شهادة اللَّفيف(ص .)02-25
(( )5ينظر) :المدونة الكبرى()533/0؛ ابن فرحون ،تبصرة الحكام()257/2؛ عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل في المذهب المالكي(ص.)532
(( )6ينظر) :قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص .)03-04

( )7مشهور املذهب هو قول مالك وعامة أصحابه يف اليمني أنه ال َيني على ال م دعى عليه إذا أنكر حىت تثبت اخللطة ،وهو أن يعلم بني املتداعني خمالطة أو معاملة
معاملة أو هتمة ،ألنه لوال ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي األقدار بتبذيلهم عند احلكام بالتحليف ،وذلك شاق على ذوي اهليئات ،ورمبا التزموا ما مل يلزمهم من اجلمل
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للدعوى( )1كي ال هتدر احلقوق وتضيع املصاحل .فقد يكون ال مد ِ
َّعي صاحب حق ،لكن تعوزه البينة على إثباته ،وال تقوم
بينه وبني امل دَّعى عليه بينة على خمالطة أو مالبسة ،فحيثما أدى هذا الشَّرط إىل تضييع احلق وفتح ذرائع احملاباة وامليل يف
القضاء ،فإنه يلغى وال يعمل به .ألن ابتذال أهل املروءة بتحليفهم مرارا أهون بكثري من مفسدة إهدار احلقوق املاديات أو
املعنويات ،فاالحتياط لكرامة أهل املروؤة من التحسينيات ،أما احلقوق فإهنا يف موضع الضرورات ،وال تضيع الضرورات
ألجل ما هو دوهنا مرتبة ،كما أنه ال يع دم يف هذه احلالة وجود ما َيكن أن ُيتاط به ملنع أهل السفه من ابتذال ذوي
األقدار ،فقد يقدر ال مدعى عليه أن يوكل من ُّ
يسد مسده إن كره احلضور إىل جملس القضاء أو غري ذلك من املسالك اليت

حتفظ له كرامته(.)2

خاتمة:
لقد توصل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج ،أمهها مايلي:
ط الن ِ
 )2لقد تبني جليا من خالل هذا البحث َّ
َّاظم ألغلب األصول االجتهادية يف املذهب املالكي َّإمنا هو املصلحة
أن اخلَْي َ
اليت قدَّس املالكية مكانتها فأهلمتهم :فهم النُّصوص ودَاللَتها ،واستنباط األحكام ومناطاهتا ،و َحلظ ِ
الف َع ِال ومآالهتا ،واعتبار
َ
ْ
الظُّروف وحيثياهتا ،حتى أثمر ذلك التَّواشج بينها وبين النظر المالكي اجتهادا متميزا يشار إليه بومسه اجتهادا مقاصديا.
حد
العملية االستداللية ،حيث مل تقف هبا عند ِّ
 )2لقد كانت المصلحة في االجتهاد المالكي "قُطب َّ
الرحى" في َ
ومفهومها ،أو استخراج عللها والقياس عليها؛ بل تجاوزته إلى التَّوسع في التعليل بكل ما تنتجه
التَّبصر مبنطوق النُّصوص َ
مسالك إثبات العلل من مقاصد جزئية  ،حىت ولو كانت هذه املقاصد مما قد وقع اخلالف األصويل يف جواز التعليل هبا،
فلقد أجاز املالكية العديد من صور القياس ال مختلف يف جوازها ،ومل يأْ َهبوا يف جتويزها إال بكوهنا تساهم يف عملية التوسع يف

املؤهلة الحتواء الكثري من الوقائع واحلوادث .وذلك مثل جتويزهم :القياس
تعليل األحكام ،واليت ستنتج بدورها وفرة املعاين َّ

الرخص ،والقياس على احلدود والكفارات والتقديرات ،والقياس على املناسب الغريب.
على الفرع ،والقياس على ُّ
 )0لقد حرص االجتهاد املالكي َّ
أشد احلِرص وأقواه على أن ال تقف العملية االستداللية عند حد تفسري دالالت النصوص

واستخراج مناطات األحكام واإلحلاق القياسي عن طريقها مع التوسع يف عملية اإلحلاق؛ بل تطلع االجتهاد المالكي إىل
َّ
الجام َعة ،بأن
الم َعاني َ
اإلجرائيَة لتَوليد المزيد من َ
ما يتجاوز ذلك مبراحل كثرية .فقد تطلع إلى ما يمكن وصفه بالخطة َ
يأخذ بالعملية االستداللية إىل مراقِي اإلنت ِ
الالمتَ نَاهية ِ
اجيَّة َّ
للحكم واملقاصد اجلزئية لألحكام؛ وذلك باعتداده بقياس الفروع
َ
ََ
وصرح جبواز القياس عليها بعلَّة أخرى مستنبطة منها ،واعترب
على الفروع ،فلقد اعترب االجتهاد املالكي الفروع أصوال بنفسهاّ ،

العظيمة من املال فرارا من احللف ،فيتعني حسم الباب إال عند قيام مرجح ،ألن صيانة األعراض واجبة ،وخالف يف مسألة اخللطة اإلمام ابن نافع الصائغ والقاضي
إمساعيل بن إسحاق( ،ينظر) :القرايف ،الذخيرة()56-54/22؛ ابن أيب زيد القريواين ،النوادر والزيادات)253-250/3( ،؛ الدردير ،الشرح الصغير(.)222/5
( )1يرى الشيخ ابن بية أن تغري العمل يف مسألة اخللطة ال يعود إىل اختيار القول الضعيف أو الشاذ ،وإمنا يعود إىل مالحظة ضعف مستند القول املشهور يف املذهب،
فمشهور املذهب قد اعتمد على زيادة غري ثابتة يف حديث« :الْب يِّ نَة علَى الْمد ِ
ت بَـ ْيـنَـ ُه َما ُخلْطَةٌ»( ،ينظر) :عبد اهلل ابن الشيخ
َّعيَ ،والْيَ ِمني َعلَى َم ْن أَنْ َكَر إ َذا َكانَ ْ
َ َ
احملفوظ بن بَيَّه ،صناعة الفتوى وفقه األقليات (.)265-263
(( )2ينظر) :قطب الريسوين ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي (ص .)03-04
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فروع هذه الفروع أيضا أصوال جيوز القياس عليها مىت ما أمكن استنباط العلة ،ومل يتعذر القياس ،وقد بالغ يف إجازة ذلك إىل
ما ال هناية له من الفروع اليت ستكون أصوال مىت ما أمكن تعليلها وتوفرت الصورة املشاهبة هلا يف العلة املستنبطة.
َّوسعيَّة في اعتبار المصالح حمورا لألصول االجتهادية ،حققت في االجتهاد المالكي سمة
 )5إن االستراتيجية الت ُ
َّماء ،حيث واجه االجتهاد املالكي بيان أحكام
صلَْتهُ ب َروافد التَّجديد وأَنْـ َفاق التَّـغْيير ،وأ ْ
وو َ
َسبَاب التَّطَور والن َ
المرونةَ ،
الشَّرع  ،واإلفتاء يف أحوال الناس ،وواقعات الزمان واملكان هبذه اخلطة االسرتاتيجية املتمثلة يف االعتماد على أصول اجتهادية
تصدر عن منطق املصلحة ،وترتبط به وجودا وعدما ،ولقد اتضح جليا من خالل هذا البحث األثر الذي أنتجه اعتماد ذلك
النوع من األصول من معاجلة الواقعات مبا يناسب معطياهتا الشخصية والزمانية واملكانية من جهة ،ومبا يناسب مقاصد
الشارع يف أحكامه من جهة أخرى .ولقد عاجل البحث ذلك ضمن ما تكلم فيه عن أصل الذرائع ،وأصل االستحسان،
وبني ما كان من دور فعال هلذه األصول يف التكييف الغائي
وأصل العرف ،وأصل مراعاة اخلالف ،وأصل ما جرى به العملّ ،
ملناطات األحكام حبسب ما تقتضيه األطر الظرفية املتغرية ،سواء حصل ذلك التكييف بعد وقوع الفعل كما هو الشأن يف
مراعاة اخلالف ،أو قبل وقوعه كما هو الشأن يف سائر األصول املذكورة.
 )4ملا كانت الغاية من هذا البحث االستدالل على مظاهر االجتهاد املقاصدي يف الفقه املالكي ،فإنَّه مل يَفْته أ ْن يَ ْستَ ْش ِه َد
على مجيع ما قَ َّرره من مظَ ِ
الرتاث الفقهي املالكي يثبت به انتماؤها إىل هذا الضرب من االجتهاد؛ ولقد اتَّضح
روع من ُّ
اهَر بف ٍ
َ
َ
جليا من خالل ت لك األصول والفروع حركة االجتهاد املالكي ومنوه ،بتنوع طرق معاجلته للمسائل املستجدة له؛ سواء بارتياده
خمرجا عنها ،ولكن يكون على نَ ْس ِج َها
األصول اليت خِّرجت عن فروع مؤسس املذهب ،أو حىت بالزيادة عليها مبا مل يكن َّ
ِ
ومْن َو ِاهلَا ،كما هو احلال يف أصل ما جرى به العمل الذي جادت به قرائح املغاربة يف القرن الرابع اهلجري ،فهذا األصل ال
َيثِّل يف حقيقة أمره سوى االلتفات إىل املصلحة ،واالحتكام إىل مقتضاها ،والبناء عليه ،فلقد اتضح جليا يف شواهده اليت
رسخ َمليَّا َّ
عما استجد هلم من الوقائع:
ذكر منها يف هذا البحث ما ي ِّ
أن هذا العِالج الذي انْتَبَ َذ إليه املتأخرون لإلجابة َّ
مشتق من أصل إمامهم يف اعتبار مصاحل احلياة اإلنسانية الواقعة ما مل ختالف مقاصد الشَّرع وغاياته ومراميه ،وهذا األصل
ٌ
مبفرده -لو فرض اقتصار البحث عليه -لكان كافيا يف االستدالل على مرونة االجتهاد املالكي وقابليته للتطور والتجديد.

قائمة المصادر والمراجع.

 القرآن الكريم.

 )2ابن أيب زيد القريواين ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،حتقيق :حممد األمني
بوخبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،السنة :غري متوفر.
 )2األلباين ،حممد ناصر الدين ،ضعيف سنن أبي داود ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل2525:ه 2553-م.
 )0الباجي ،سليمان بن خلف ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،حتقيق :عبد اجمليد الرتكي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية2524 ،ه 2554-م.
 )5الباجي ،سليمان بن خلف ،المنتقى شرح موطأ مالك ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل2523 ،ه 2555-م.
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 )4الباحسني ،يعقوب بن عبد الوهاب ،االستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل2523 ،ه2337-م.
 )6الباحسني ،يعقوب بن عبد الوهاب ،رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية  ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الرابعة،
2522ه2332-م.
 )7باي ،حامت ،األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ،طبعة جملة الوعي اإلسالمي الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،قطاع الشؤون الثقافية ،الكويت ،الطبعة األوىل2502 ،ه2322-م ،اإلصدار العشرون2502:ه2322-م.
 )3باي ،حامت ،التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك بن أنس ،طبعة جملة الوعي اإلسالمي الكويتية،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطاع الشؤون الثقافية ،الكويت ،الطبعة األوىل2502 ،ه2322-م ،اإلصدار التاسع
عشر2502:ه2322م.
 )5البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم املغرية اجلعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول اهلل وسننه وأيامه -
املعروف بصحيح البخاري -النسخة اليونينية-حتقيق :حممد زهري بن ناصر النّصر ،دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل2522 ،ه .

 )23الرباذعي ،خلف بن أيب القاسم حممد األزدي القرياواين ،التهذيب في اختصار المدونة ،حتقيق :حممد ا ألمني ولد حممد سامل بن
الشيخ ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،اإلمارات العربية ،الطبعة األوىل2520 ،ه2332-م.
ّ
 )22الربهاين ،حممد هشام ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،الطبعة األوىل2536 ،ه2534-م.

 )22بناين ،عبد الكرمي ،االجتهاد المقاصدي عند مالكية األندلس ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2504 ،ه2325-م.

 )20ابن بَيَّه ،عبد اهلل بن الشيخ احملفوظ ،صناعة الفتوى وفقه األقليات ،مرجع غري موافق للمطبوع ،عبارة عن ملف  wordمت حتويله إىل
صيغة  ،pdfمت حتميله من املوقع الرمسي للشيخ عبد اهلل بن الشيخ احملفوظ بن بَيَّه على الرابط:
 ،http://binbayyah.net/arabic/archives/3713بتاريخ2327-35-25 :م.
 )25ابن اجلالب ،عبيد اهلل بن احلسني البصري ،التفريع ،حتقيق :حسني بن سامل الدمهاين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل2533 ،ه2537-م.
 )24اجليدي ،عمر بن عبد الكرمي ،العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب ،دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،مطبعة فضالة احملمدية ،املغرب ،الطبعة :غري متوفر2532 ،م.
السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين ،دار
 )26ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،الدراية في تخريج أحاديث البداية ،صححه وعلّق عليهّ :
املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :غري متوفر ،السنة :غري متوفر.
 )27احلجوي الثعاليب ،حممد بن احلسن ،الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،مطبعة إدارة املعارف بالرباط ،املغرب2053 ،ه  ،ومطبعة
البلدية بفاس2054:ه ..
الرعيين ،حممد بن حممد ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،حتقيق :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
 )23احلطاب ُّ
الطبعة األوىل2526،ه 2554-م.
 )25الدارقطين ،علي بن عمر ،سنن الدارقطني ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وحسن عبد املنعم شليب وسعيد اللحام ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2525 ،ه 2335-م.
عزت عبيد ال ّدعاس وعادل السيّد ،دار ابن حزم للطباعة
 )23أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،سنن أبي داود ،حتقيقّ :
والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2523 ،ه 2553-م.
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 )22الدردير ،أمحد بن حممد ،الشرح الصغير(مع حاشية الصاوي) ،قارنه بالقانون :مصطفى كمال وصفي ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر،
الطبعة :غري متوفر ،السنة2575 :م.
 )22الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي ،حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي بإشراف أيب متيم
ياسر بن إبراهيم ،دار الوطن ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل2522 ،ه2332-م.
 )20الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،سير أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة احلادية
عشرة2527 ،ه2556-م.
 )25ابن رشد اجلد ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ،حتقيق :حممد
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2533 ،ه 2533-م.
 )24ابن رشد اجلد ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الفتاوى ،حتقيق :املختار بن الطاهر التليلي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل2537 ،ه2537-م.
 )26ابن رشد اجلد ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام َّ
الشرعيات

والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت ،حتقيق :حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل2533،ه 2533-م.

 )27ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،حتقيق :فريد عبد العزيز اجلِندي،
دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،الطبعة :غري متوفر ،السنة2524 :ه 2335-م.
 )23ابن الرصاع ،حممد األنصاري ،شرح حدود عرفة (املوسوم باهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام عرفة الوافية) ،حتقيق :حممد أبو
األجفان والطاهر املعموري ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2550 ،م.
 )25الريسوين ،أمحد ،نظرية المقاصد عند اإلمام َّ
الشاطبي  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،هريندون  ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية،
دار األمان ،الرباط ،املغرب ،الطبعة الثالثة2503 ،ه2335-م.
 )03الريسوين ،قطب ،ما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان ،طبعة جملة العدل ،العدد( ،)50رجب 2503ه.

 )02الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،البحر المحيط في أصول الفقه ،حترير :عبد القادر عبد اهلل العاين ،ومراجعة :عمر
سليمان األشقر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،الطبعة الثانية2520 ،ه 2552-م ،الناشر :دار الصفوة ،مصر.
 )02أبو زهرة ،حممد ،مالك-حياته وعصره ،آراؤه وفقهه -دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الرابعة2332 ،م.

 )00الزيلعي ،عثمان بن علي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(مع حواشي الشليب) ،املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،مصر ،الطبعة األوىل،
2020ه.
 )05سحنون ،عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي ،المدونة الكبرى ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :غري متوفر ،السنة:
2525ه 2335-م.
نصه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن
 )04الشَّاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي  ،الموافقات ،علّق عليه وضبط ّ
عفان ،اخلرب ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل2527 ،ه 2557-م.
 )06الشَّاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،االعتصام ،ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبيدة مشهور بن حسن
آل سلمان ،مكتبة التوحيد ،املنامة ،البحرين ،الطبعة :غري متوفر ،السنة :غري متوفر.
 )07الشَّاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ،الفتاوى ،حتقيق :حممد أبو األجفان ،طبعة خاصة على نفقة احملقق حممد أبو األجفان،
تونس ،الطبعة الثانية2536 ،ه2534-م.
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 )03شحدة الصويف ،محدان عبد اهلل ،مفهوم األصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية اإلسالمية-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه -جامعة
أم القرى ،اململكة العربية السعودية ،كلية الرتبية ،قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،ختصص األصول اإلسالمية للرتبية ،العام الدراسي2526:ه.
السعود ،حتقيق وإكمال :حممد ولد سيدي ولد حبيب
 )05الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار اجلكين ،نثر الورود على مراقي ّ
الشنقيطي ،دار املنارة ،ج ّدة ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة2520 ،ه2332-م.
 )53الشوشاوي ،حسني بن علي بن طلحة الرجراجي ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ،حتقيق :أمحد بن حممد السراح ،مكتبة الرشد،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل2524 ،ه2335-م.
 )52ابن طاهر ،احلبيب ،الفقه المالكي وأدلته ،مؤسسة املعارف ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2503 ،ه2335-م.

الدر المختار شرح تنوير األبصار ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلى حممد
 )52ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد المحتار على ِّ
معوض ،دار عامل الكتب ،طبعة خاصة مبوافقة دار الكتب العلمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :غري متوفر ،السنة2520 :ه -
2330م.
 )50ابن عاشور ،حممد الطاهر ،كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ ،ضبطه وعلّق عليه :طه بن علي بوسريح التونسي،
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع ،القاهرة-االسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل2527 ،ه2336-م.
 )55ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،حتقيق حممد الطاهر امليساوي ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،الطبعة الثالثة،
2502ه 2322-م.
 )54ابن عاشور ،حممد الطاهر ،حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح ،مطبعة النهضة ،تونس ،الطبعة األوىل2052 ،ه.

 )56ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد النّمري القرطيب ،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،علق عليها
ورقّم أحاديثها مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2503 ،ه 2335-م.
 )57ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد النّمري القرطيب ،الكافي في فقه أهل المدينة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية2520 ،ه 2552-م.
 )53العبد حممد النور ،زين العابدين ،رأي األصوليين في المصالح المرسلة واالستحسان من حيث الحجية ،دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل2524 ،ه2335-م.
 )55ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل املعافري ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ،حتقيق :حممد عبد اهلل ولد كرمي ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2552،م.
 )43ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل املعافري ،المحصول في أصول الفقه ،حتقيق :حسني علي اليدري ،وسعيد عبد اللطيف فودة ،دار
البيارق ،عمان ،األردن ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2523 ،ه2555-م.
 )42ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل املعافري ،المسالك في شرح موطأ مالك ،قرأه وعلق عليه :حممد بن احلسني السليماين وعائشة بنت
احلسني السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2523 ،ه2337-م.
 )42العسري ،حممد نصيف ،الفكر المقاصدي عند اإلمام مالك ،مركز الرتاث الثقايف املغريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،دار احلديث ،القاهرة،
مصر ،الطبعة :غري متوفر ،السنة2525 :ه2333-م.
 )40عليش ،حممد أمحد ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :غري متوفر ،السنة،
غري متوفر.
 )45علي حممد ،إبراهيم ،اصطالح المذهب عند المالكية  ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،اإلمارات العربية
املتحدة ،الطبعة األوىل2522 ،ه2333-م.
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 )44غازي ،موالي إدريس ،نيل األمل في تأصيل ما جرى به العمل ،حبث منشور على موقع مركز دراس بن إمساعيل لتقريب املذهب
والعقيدة والسلوك التابع للرابطة احملمدية للعلماء ،على الرابط ،http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920 :مت
االقتباس منه بتاريخ2327-30-22 :م.
 )46الغزايل ،حممد بن حممد بن حممد الطّوسي ،شفاء الغليل في بيان الشبه وال ُمخيّل ومسالك التعليل ،حتقيق :محد الكبيسي ،مطبعة
اإلرشاد ،بغداد ،العراق ،الطبعة :غري متوفر ،السنة2053 :ه2572-م.
 )47فاديغا ،موسى ،أصول فقه اإلمام مالك ،دار التدمرية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية2503 ،ه2335-م.

 )43الفاسي ،حممد العريب بن يوسف ،شهادة اللفيف ،مطبعة دار الثقافة ،املغرب ،الطبعة :غري متوفر ،السنة2533 :م ،الناشر :مركز إحياء
الرتاث املغريب ،الرباط ،املغرب.
 )45ابن فرحون ،إبراهيم ابن اإلمام مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن فرحون اليعمري ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،
حتقيق :حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث ،القاهرة ،مصر ،الطبعة :غري متوفر ،السنة :غري متوفر.
 )63ابن فرحون ،إبراهيم ابن اإلمام مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن فرحون اليعمري ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج
األحكام ،خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه :مجال مرعشلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2526 ،ه2554-م.

 )62القاضي عبد الوهاب ،بن علي بن نصر البغدادي ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان ،دار ابن القيم ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن عفان ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل2525 ،ه 2333-م.
 )62القاضي عبد الوهاب ،بن علي بن نصر البغدادي ،شرح الرسالة ،اعتىن به :أبو الفضل الدمياطي وأمحد بن علي ،مركز الرتاث الثقايف
املغريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2523 ،ه2337-م.
 )60القاضي عياض ،عياض بن موسى اليحصيب ،ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،ضبطه وصححه :حممد
سامل هشام ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2523 ،ه.
المغني ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو ،دار عامل الكتب،
 )65ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد املقدسيُ ،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة2527 ،ه 2557-ه .
 )64القرايف ،أمحد بن إدريس ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن االحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،اعتىن به :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،سوريا ،الطبعة األوىل2037 ،ه2567-م ،الطبعة الثانية ،بريوت2526 ،ه2554-م.
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2555 ،م.
 )66القرايف ،أمحد بن إدريس ،الذخيرة ،حتقيق :حممد ّ

 )67القرايف ،أمحد بن إدريس ،أنوار البروق في أنواء الفروق ،دراسة وحتقيق :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،حممد أمحد سراج ،علي
مجعة حممد ،دار السالم ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل2522 ،ه 2332-م.
 )63القرايف ،أمحد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :غري متوفر،
السنة2525:ه 2335-م.
 )65القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،الجامع ألحكام القرآن ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2527 ،ه 2336-م.
السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
 )73ابن القصار ،علي بن عمر ،المقدمة في األصول ،حتقيق :حممد بن احلسني ّ
األوىل2556 ،م.
 )72قلعة جي ،حممد رواس ،معجم لغة الفقهاء ،ضبطه لغويا :حامد صادق قنييب ،وضع مصطلحاته الفرنسية :قطب مصطفى سانو ،دار
النفائس ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة2502 ،ه 2323-م.
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 )72ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السادسة والعشرون2522 ،ه2552-م.
 )70مالك ،ابن أنس ،الموطأ ( ،برواية ُيي بن ُيي بن كثري الليثي األندلسي القرطيب ،مع اإلشارة إىل رواية حممد بن احلسن الشيباين) ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة2524،ه 2334-م.
 )75خمتار عمر ،أمحد ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عامل الكتب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل2525 ،ه2333-م.

 )74ابن املشاط ،حسن بن حممد ،الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ،حتقيق :عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2522 ،ه2553-م.
 )76ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي ،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ،حتقيق:
مصطفى أبو الغيط عبد احلي ،وعبد اهلل بن سليمان ،وياسر بن كمال ،دار اهلجرة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
2524ه 2335-م.
 )77ابن منظور ،أكرم ،لسان العرب ،حتقيق :عبد اهلل علي الكبري وحممد أمحد حسب اهلل وهاشم حممد الشاذيل ،دار املعارف ،القاهرة ،
مصر ،الطبعة :غري متوفر ،السنة :غري متوفر.
 )73املنويف ،علي بن خلف املصري ،كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني(طبع مع حاشية العدوي) ،حتقيق :أمحد محدي
إمام والسيد علي اهلامشي ،مطبعة املدين ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل2535-2537ه2535-2537/م.
 )75املوساوي ،حممد ،شهادة اللفيف -محاولة تحديد ،-مقال منشور على موقع مجعية املبادرة املغربية للعلوم والفكر ،على الرابط:
 ،http://assimsp.com/?p=1725بتاريخ.2327-22-23 :
 )33النسائي ،عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،السنن الكبرى ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
2522ه2332-م.
الفاليل ،نور البصر في شرح خطبة المختصر للعالمة خليل ،راجعه وصححه :حممد حممود
 )32اهلاليل ،أمحد بن عبد العزيز بن الرشيد َ
ولد حممد األمني ،دار يوسف بن تاشفني ،كيفة ،موريتانيا ،دار اإلمام مالك ،العني اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل2523 ،ه-
2337م.
 )32اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2522،ه 2332-م.
 )30وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،دار ذات السالسل ،الكويت ،الطبعة الثانية2535 ،ه -
2530م.
خرجه :مجاعة من الفقهاء
 )35الونشريسي ،أمحد بن ُيي ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية واألندلس والمغربّ ،
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل2532 ،ه2532-م ،نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية ،سنة
بإشراف حممد ّ
النشر2532 :ه2532-م.

 )34اليويب ،حممد سعد بن أمحد بن مسعود ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة َّ
الشرعية ،دار اهلجرة ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل2523 ،ه2553-م.
 )36ابن يونس الصقلي ،أبو بكر بن عبد اهلل ،الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ،اعتىن به :أبو الفضل الدمياطي أمحد بن علي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2500 ،ه2322-م.
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